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Atiduoda Milijoną Čekoslovakijos Gyventoju Vengrijai
4,600 KETVIRTAINIŲ MYLIŲ ŽEMĖS PLO 

TAS TAIPGI TENKA VENGRIJAI
Italija ir Vokietija garantuos naują 

Čekoslovakijos rubežių
VIENA, Austrija, lapkr. 3.

— Vengrija reikalavo Čekoslo
vakijos žemės. Čekoslovakija 
nesutiko išpildyti visus Ven
grijos reikalavimus. Ginčą iš
spręsti pavesta tarpininkams
— Vokietijos ir Italijos atsto
vams.

Vokietijos užsienio reikalų 
ministeris von Ribbentrop ir 
Italijos užsienio reikalų minis
teris Galeazzo Ciano paskelbė 
sprendimą.

Pagal tą sprendimą Vengri
ja gauna 4,600 ketvirtainių 
mylių Čekoslovakijos žemės. 
Kartu tenka Vengrijai 1,000,- 
000 gyventojų. Bet Vengrija, 
kaip ir Lenkija, pasilieka ne
patenkintos. Mat, Vengrijos- 
Lenkijos rubežius nesusisieks. 
O jos reikalavo iš Čekoslova
kijos tiek žemės ir tokių plo
tų, kad 
tų.

Antra 
ir ypač 
skriauti.

jų rubežius susisiek-

paliko jiems svarbius miestus 
Bratislavą ir Nitrą, tačiau di
deli plotai ferlingų žemės ūkių 
atiduodama Vengrijai. Be to, 
paskirimas žemių Vengrijai su
kapoja Slovakijos geležinkelius 
ir susisiekimą tarp Slovakijos 
ir Karpatų Rusijos.

Stebėtojų manymu, Vengri
ja gavo kur kas daugiau, ne
gu manyta, kad ji gaus, kad 
Vokietija sutiks jai duoti. Aiš
kinama, kad tarpininkavime 
Mussolinio įtaka paėmus vir
šų. Ir dar spėjama, kad Hitle
ris nusileido šiame ginče, ga
vęs veikiausia prižadą, jogei 
Italija parems jį kuriame ki
tame jo užsimojime-

Ketvirtadienį taip Vokietijos 
užsienio reikalų ministeris von 
Ribbentrop, taip Italijos užsie
nio reikalų ministeris Ciano 
užtikrino Čekoslovakijos užsie
nio reikalų ministerį Chvalkov- 
skį, jogei Vokietija ir Italija 
yra pasiryžusios garantuoti

, [AllME-NAUJIENŲ Koloj

Woody Hockaday, kuris sukėlė neiįnažą sumišimą 
Chicagos grudų biržoje pasirodęs čia • vaizuuojamoje 
uniformoje su Šukiu “$1.50 Wheat or Bust.”

TRUMPOS ŽINIOS 
Iš VISUR

O HYDE PARK, N. Y., lap
kričio 3.
kare, 7:30 valandą, prez. Roo- 
seveltas pasakys kalbą per ra
diją visos šalies tinklu. Kalbos 
tema — lapkričio 8 d. rinki
mai.

Penktadienio va-

I NACIŲ LAIVAS EKSPLODAVO SAN 
FRANCISCO ĮLANKOJ

• WASHINGTON, D. C., 
lapkr. 3. — žemės ūkio depar
tamentas, turėdamas omenėj 
faktą, kad šiemet metai buvo 
labai derlingi, reiškia nuomo
nę, jogei ateinančių metų be
konai bus riebesni ir kumpiai 
sunkesni, nei 1938 m.

OAKLAND, Cal-, lapkr. 3. 
-— Vokietijos laivą apdraskė 
eksplozija ketvirtadienį. Eks
plozijos priežastis iš karto ne
nustatyta. Ji įvyko kai laivas 
plaukė San Francisco įlanko
je.

Mažiausia keturi asmenys 
buvo sužeisti. Laivo prižiūrė
tojai nepasakė, kaip sunkiai 
sužeistieji nukentėjo.

Laive buvo 70 pasažierių, jų 
tarpe keletas moterų. Ar kas 
iš pasažierių nukentėjo, iš kar
to nepranešta.

Laivo kapitonas pareiškė, 
kad eksplozija atrodanti labai 
nužiurėtina. Jo pasakojimu, 
vanduo prie laivo iššovęs auk
štyn. Po to įvykus eksplozija. 
Nuožiūra yra, kad bomba pa
gimdžiusi eksploziją.

Ketvirtadienį jau antra eks
plozija ištiko vokiečių laivus į 
porą savaičių. Mat, laive Deut- 
schland eksplozija taipgi buvus 
gaisro priežastimi spalio 25 
dieną Atlantiko vandenyne.

Vokietijos ir Jungt. Valstijų 
valdžios atstovai daro tirimą.

vertus, Čekoslovakija, 
slovakai, jaučiasi nu-
Teisybė, tarpininkai naują Čekoslovakijos rubežių.

Britanijos parlamen 
tas debatuoja Ispa 

nijos karą

Ispanijos p a b ė g ė- 
liams reikia maisto 

už $12,000,000

• INNSUBRUCK, Austrija, 
lapkr. 3. — Naciai atėmė 
talikų bažnyčiai Serviten 
nuolyną ketvirtadienį.

ka- 
vie-

ę MADRIDAS, Ispanija, lap
kričio 3- — Sukilėlių patran
kos sviedinys pataikė į Ame
rikos ambasados rumus. Pada
rė žalos kambariui, kuriame 
miegodavo ambasadorius, kai 
jis buvo Madride.

Jungt. Valstijos ne
pripažįsta privilegijų 

japonams

Iš Lietuvos
Pagyvėjo akmens skal

dos darbai
KLAIPĖDA. — Jau kelinti 

metai, netoli nuo Klaipėdos, 
renkami, skaldomi

LONDONAS, Britanija, lap
kričio 3. — Premjeras Cham
berlain trečiadienį parlamente 
pareiškė, kad Ispanijos karas 
nebęgręsiąs Europos taikai. 
Kuone tuo pačiu laiku Ispani
jos sukilėlių kariškas laivas 
užpuolė lojalistų pirklybinį lai
vą Cantabria prie 
jos pakraščių ir • • JI.

Darbiečiai iškėlė
klausimą parlamente. Esą, ki
tą kartą Ispanijos sukilėlių lai
vai pradės šaudyti Thames 
upėje, ant kurios krantų stovi 
Londonas. Chamberlain atsisa
kė debatuose dalyvauti, 
nesijaučiąs visai sveikas.

pat Angli- 
paskandino

šios atakos

PARYŽIUS, Francuzija, lap
kričio 3. — Du Tautų Sąjun
gos ekspertai, Bray ir Web- 
ster, lankėsi lojalistų Ispanijoj. 
Surado, kad 2,000,000-ms ispa
nų, daugumoj moterų ir vai
kų, kurie pabėgo nuo maurų, 
sukilėliams žygiuojant pirmyn, 
gręsia badas ir ligos. Jų svei
katai ir gyvybei išlaikyti rei
kalingas $12,000,000 fondas 
arba maisto reikmenų tokiai 
sumai.

Apleidžia mokyklas 
dėl stokos pinigų

Iškėlė bylą pensijų 
plano sumanytojams

LOS ANGELES, Gal., lapkr. 
3. — Tūlas Lawrence ir Willis 
Allen paskelbė Kalifornijoj gra
žią idėją, būtent, planą mokė
ti pensijų kiekvieną ketvirta
dienį po $30. Norinčiųjų gau
ti pensijų po $30 kas savaitė, 
žinoma^ atsirado <daug. " Taigi 
apskaičiuojama, kad busimi 
“pensionieriai” sumokėjo pla
no sumanytojams jau apie 
$300,000. Sumanytojai padarė 
gryno pelno per $30,000.

Dabar Lawrence’ui ir Ade
nui iškėlę bylą Earle Keynette. 
Jis ieško iš jų $60,000. Sako
si, jis paskolinęs pinigų planui 
išgarsinti ir buvęs užtikrintas, 
kad 
giai 
vęs.

Dar nesulaukė japo 
i nų atsakymo .

WASHINGTON, D- C., lap
kričio 3. — Spalio 6 dieną 
Jungt. Valstijų užsienio reika
lų departamentas įteikė Japo
nijai notą, kuri reikalauja, kad 
japonai nevaržytų svetimšalių 
prekybos Japonijos okupuotose 
Kinijos srityse. Amerikos nota 
padarė visą eilę nusiskundimų. 
Iki šiol betgi' Japonija nedavė 
į notą atsakymo.

Smarkus vėjai pada
rė žalos šiaurės Wis- 

consinui

nes

Prez. Roosevelto 
spėka vakaruose

auga
WASHINGTON, D. C., lap

kričio 3. — Vidaus reikalų mi- 
nisteris Harold Ickes, sugrįžęs 
į Washingtoną po mėnesio pra
kalbų kelionės vakarų valsti
jose, ketvirtadienį spaudos at
stovus painformavo, jogei pri
tarimas prez.' Roosevelto tiks
lams vakaruose šiandien yrą 
didesnis, ne kad jis buvo 1936 
metais.

WASHINGTON, D- C., lap
kričio 3. — Amerikoj yra pa
plitusi nuomonė, kad mokslei
viai apleidžia mokyklas neno
rėdami toliau mokintis. Na
tional Youth Administration 
Šiuo metu daro tirimus septy
niuose miestuose, kodėl jau
nuomenė pasitraukia iš moky
klų, nebaigusi jose kurso. Ti- 
rimas nustatė, kad pusė visų 
pasitraukiančių iš mokyklų, 
baigusi jose mokslo, taip 
ro neturėdama pakankamai 
nigų kursui baigti.

ne- 
da- 
Pi-

Dar kartą paklausė 
Hitlerio

dalinsis plano pelnais ly- 
su kitais, o pelnų nega-

Green reikalauja 
Darbo Santykių 
Aktui pakaitų

SUPERIOR, Wis., lapkr. 3. 
—- Naktį į ketvirtadienį siau
tė smarki elektrinė audra. Tar
pais vėjo smarkumas pasiekė 
tornado laipsnį ir padarė ne
mažai žalos šiaurės Wisconsi- 
no sritims. Daugiausia nuosto
lių padaryta arti Nashwauk, 
Minn. čia pastatų sugriauta ir 
užmušta gyvulių.

• NĘW YORK, N. Y., lap
kričiu 3.-, JNusižudėt Vįctor 
Watsori, 65 ai?/ biivęs ^Chicago 
Herald and Examiner mene
džeris.

• NASHVILLE, Tenn., lap
kričio 3. — Tennesee valstija 
nutarė panaikinti plakimą ryk
štėmis, kaipo priemonę nusi- 
kaltusiems kaliniams bausti.

Depresija kainavo 
Amerik. farmeriams 
19 bilionnų dolerių

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

Lietus; kur kas šalčiau; sau
lė teka 6:26, leidžiasi 4:42 va
landą.

PARYŽIUS, Francuzija, lap
kričio 3. — Tuoj po Muncheno 
konferencijos britai sujudo 
ginkluotis. šiomis dienomis 
premjeras Chamberlain fakti- 
nai pradėjo Britanijos ginkla
vimąsi trukdyti. Kas atsitiko? 
Francuzų rašytoja Genevięve 
Tabouis dienrašty “L’Oeuvre” 
aiškina, kad Hitleris nepalan
kiai pažiūrėjęs į Britanijos gin
klavimąsi, ir Chamberlain, pa
taikaudamas jam, nutarė 
laikyti ginklavimosi tempą.

WASHINGTON, D. C., lap
kričio 3- — Amerikos Darbo 
Federącijos prezidentas, Wm. 
Green, ketvirtadienį vėl pareiš
kė reikalavimą, kad ateinan- 
čioj kongreso sesijoj butų pa
keistas Darbo Santykių Aktas. 
Green sako, jis nesąs priešin
gas Akto esmei, bet esąs prie
šingas perdaug didelei galiai, 
kurią ; Aktas / suteikia Darbo 
Santykių Tarybai. Aktas, esą, 
duoda' galios Darbo Tarybai 
rodyti, daugiau palankumo CIO, 
negu Amerikos Darbo Federa- Į Baigė tabako kom-

Lindbergh priimsiąs
Britanijos pilietybę

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
3. — Londone paplito gandai, 
kad artiitioj ateity garsusis 
amerikiečių lakūnas, pulk. 
Charles Lindbergh, gausiąs 
svarbų komercinėje aviacijoje 
darbą ir kad jis ir jo šeima 
patapsią Britanijos piliečiais.

cijai.

Kinai ruošia naują 
4 armiją

panijos įmonėje 
streiką

MIDDLETOWN, Ohio, lapkr. 
 ,3. — Pereito trečiadienio .va- 

CHENGTU, Kinija, lapkr. 3. kare P. Lorillard kompanijos
— Nauja kinų armija yra ruo-v darbininkai nubalsavo baigti 
šiama Szechwan provincijoje, streiką ir grįžti į darbą. Strei- 
Čia pratinami karui 300,000 kui baigti paduota 557 balsai, 
naujokų. Jie ruošiami kariauti prieš 1. Streikas tęsėsi nuo spa- 
greta 400,000 kitų kinų kariui ilio 3 d. Streikieriai reikalavo, 
kurie jau yra išbandyti mu-'|kad kompanija samdytų tik 

unijistus darbininkus.
su- 

Siuose.

WASHINGTON, D. C., lap
kričio 3. — Trečiadienį japonai 
išleido pareiškimą, kurs sako, 
kad Japonija ieškos specialių Klibiuose, 
privilegijų sau Kinijoj. Ta pa- jr tašomi akmens, šiuos dar-
čia prasme ketvirtadienį kalbė- bus tiesiogiai vykdo Klaipėdos 
jo Japonijos premjeras Konoye. Kelio ruožo ir statybos įstai- 
Tačiau Jungt. Valstijos, Wash- ga. Pastaruoju laiku šis dar- 
inglono pranešimai sako, ne-iŲas pagyvėjo ir kaskart vis 
sutiks pripažinti Kinijos užka- j priimama daugiau darbininkų, 
riavimo ir nesutiks pripažinti prje gių darbų atvyksta dau- . 
ypatingų privilegijų japonam^’ ~ 
Kinijoj

Sukilėliai giriasi 
laimėjimais

giausia laukų darbininkai net 
iš_ tolimesnių vietų, kaip Pa- 

pri- 
su- 
ve- 
po-

LEXINGTON, Ky., lapkr. 3. 
— Louis H. Rean, Agricultural 
Adjustment Administration 
patarėjas, apskaičiuoja, kad 
prasidėjusi 1929 metais depre
sija Jungt. Valstijose ūkinin
kams kainavo viso apie $19,- 
000,000,000. šiemet, pasak Bea- 
no, Amerikos farmerių pajamos 
sieks $8,000,000,000. Jei ne 
depresija ir jeigu ūkių pro
duktų kainos butų pasilaikiu
sios tokioj aukštumoj, kokioj 
jos stovėjo prieš depresiją, tai 
šiemet ūkių pajamos butų sie
kusio^ $12,000,000,000.

HENDAYE, Francuzija, lap
kričio 3. — Sukilėlių praneši
mai ketvirtadienį skelbė, kad 
jų ofensyvas Ebro upės fron
te įeina į paskutinę stadiją. 
Kai kur jie buvę lik vienos 
mylios toly nuo Ebro upės. Vi-’ 
šame fronte jie darą progre
są-

Lojalistų trumpas komuni
katas sako, kad sukilėliai pa
darę truputį pažangos, bet jai 
užmokėję baisiai brangiai.

ofensyvas pra- 
sekmadienį. Su- 
atsiimti pozici-- 
juos lojalistai

Šis sukilėlių 
sidėjo pereitą 
kilėliai mėgina 
jas, iš kurių
juos išmušė pereitą vasarą.

Turkija didina karo 
laivyną

Japonai skelbia dau 
giau laimėjimų

SHANGHAI, Kinija, lapkr. 
3. — Japonai praneša, kad jie 
paėmė miestą Puchi, 80 mylių 
atstumoj nuo Hankowo, pagal 
Canton-Hankow geležinkelį. Be 
to, japonų pranešimu, kinai ne
teko Kiayu fortų, pagal Yang- 
tze upę, 40 mylių toliau už 
Hankowo.

Pietų Afrika pripa
žįsta italams Etiopiją

CAPET0WN, Pietų Afrika, 
lapkr. 3. — Pietų Afrikos Są
jungos valdžia nutarė oficialiai 
pripažinti Italijos viešpatavimą 
Etiopijoj.

is~ tolimesnių vietų, kaip 
gėgiai Ir kt. Darbininkai 
imami tik per Darbininkų 
sivienijimą, pirmoje eilėje 
dę ir turį Klaipėdos krašto 
žymį — pasą.

______ c________

Stato mokyklą
KYBARTAI. — Vilkaviškio 

apskr. ir Kybartų miesto savi
valdybės stato Kybartuose di
delius pradžios mokyklai na
mus. Mokyklos statyba kaš
tuos apie 250,000 Lt. .Mokykla 
bus 6 komplektų, mūrinė, dvie
jų aukštų. Mokykla statoma 
užmiestyje, pakelyje į Virba-

ISTANBUL, Turkija, lapkr. 
3. — Vyriausybė painformavo 
parlamentą, kad Turkija užsa-’ 
kė Britanijoj pastatyti du nai
kintuvus ir keturis submari- 
nūs- Kitus du submarinus pa
statys Vokietija. Dar du sub-j 
marinus stato vokiečiai turkų 
laivų statyklose. Dar vieną už
sakymą naujiems laivams sta-j 
tyli Turkija duos vėliau Bri
tanijai.

Kornų čempionas
SIOUX FALLS, S. D., lapkr. 

3. — Ted Balko, iš Redwood 
Falls, Minn-, ketvirtadienį lai
mėjo Jungt. Valstijų kornų lu
pinio čempionatą. Per 80 mi»! 
nučių jis priskynė 22.24 buše-' 
liūs kornų. 125,000 žmonių mi
nia stebėjo kontestą.

BERLYNAS, Vokietija, lap
kričio 3. — Innsbrucke, Aus
trijoj, devyni Serviten vienuo
lyno i minykai areštuoti. Kalti
nami nemoralumu.

Stato pieninę
VIDUKLĖ. — Viduklės pie

no perdirbimo b-vė statosi 
naują pieninę. Pieninė — mū
rinė, statoma netoli kapinių. 
Pieninės statyba bus baigta 
dar šiemet.

PASIUSKIT 
GIMINĖMS

letuvoj
DOVANŲ 

KALĖDOMS

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

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

* iki 1 vai. popiet

t
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Kruvinos- Studijos
airi--

(Tęsinys)
‘ Ar čia Dr. Vatsonas gyve

na?” paklausi* aiškus, bet tru
putį šiurkštokas balsas. Mes ne
nugirdome tarnaites atsakymo, 
tik girdėjome kai duris užda
rė ir žingsnius einančių į viršų. 
Žingsniai buvo ne vienodi ir 
sunkus. Per mano kompanio
no veidą perbėgo nusistebėjimo 
grimas, kai jis klausėsi. Kai ji 
palengva priėjo prie durų, pa
sigirdo silpnas barškinimas j 
duris.

“Prašau,” aš pasakiau.
Į mano atsiliepimų, vietoje 

smarkaus vyriškio, kaip mudu 
tikėjomės, įriedėjo vidun labai

ATĖJO
Kultūra No. 9

TURINYS:
Pasaulis tarp taikos ir karo— 
Fordizmas mokykloje—prof. J. Va

balas-Gudaitis.
Tau — Kazys Jakubėnas.
Astronomijos tikslas ir reikšmė— 

Dr* J. Mejeris.
Daina ir Muzika anapus Baltijos— 

Osk, Breivė.
Ūdija Mursija—Julrnis.
Vfdurnakčio saulės krašte—A, Ven- 

slovas.
Pastabos apie literatūrą ir rašymo 

darbo—M. Gorkij.
Populiarusis Mokslas.
Apžvalga ir kiti straipsniai.

KAINA 45 CENTAI.
GALIMA GAUTI

NAUJIENOSE
1739 So. ^lalsted Street, Chicago.

sena, raukšlėtu veidu moteriš
kė. Ji atrodė lyg apakinta nuo 
Staigios šviesos. Nusimetusi 
nuo galvos uždangalų, stovėjo 
mirkčiodama akimis ir nervin
gai virpančius pirštus kišdama 
į ridikiulį. Žvilgterėjau į savo 
kompanijonų ir aš jo veide pa
mažinu nusivylimų ir nepasi
tenkinimų. Man nieko daugiau 
nebeliko daryti, kaip laikytis 
ramiai.

Sena moteriškė iš ridikiulio 
išsitraukė vakarinį laikraštį ir 
parodė mums skelbimų. “Tas 
mane čia atvedė, gerieji ponai,” 
pasakė ji nusilmdama kitų Ska
rytės pusę, “auksinis vestuvių 
žiedas iš Brikstono Kelio. Jis 
priklauso mano dukteriai Salai, 
kurios vedybų sukakčiai dabar 
išpuola lygiai dvylika mėnesių. 
Jos vyras yra laivo Vienybė 
tarnyboje. Jeigu jS, namo pa
rėjęs, rastų jų be žiedo, kų jis 
sakytų. Butų daugiau, negu aš 
galiu įsivaizduoti, šiaip jis yra 
geras, ypatingai kai išsigeria. 
Jeigu jus horite žinoti, ji vakar 
ėjo į cirkų su žiedu----- ”

“Ar šitas yra jos žiedas?” aš 
paklausiau.

“Dėkui Dievui, tas!” sušuko 
sena moteriškė. “Sala bus lai
minga moteris šį vakar. Tas 
pats žiedas.”

“Koks tamstos antrašas?”

[AOME-NAųJIENŲ Foto]

Guenther Gustav Rum- 
rich, Amerikos armijos de
zertyras, svarbiausias val
džios liudininkas šnipų by
loje, kuri uabar yra nagri
nėjama New Yorike.

l ...........-...... .
CRANE COAL COMPANY 

5332 So. Long Avenue 
TeL Portsmouth 9022

POCAHONTAS Mine Run $7.50

SMULKESNĖS DAUG PIGESNĖS 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

čionai Lietuviai Perka!!!
APŠILDYMĄ — PLUMBINGĄ — MALEVĄ 

LINK-BELT . STOKERIŲ CENTRAS

Pirkite kur visi Lietuviai Perka!

South Cen.er Piumbirg & Heating Suppiy Go., Ine.
N. W. kampas State ir 55th St.

VISI TELEFONAI — ATLANTIC 4290 — VISI TELEFONAI
■MAMAMMMU

ihn* iii*

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS > 

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

NAUJIENOS
. 1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
TeL Canal 8500

paklausiau aš imdamas paišelį.
“Dunkano gatvė, nr. 13, Hun- 

sdičiuj. Labai toli nuo čia.”
“Brikstono Kelias yra nuoša

liai nuo bet kokio cirko ir 
HundsdiČiaus,” šerlakas Olm- 
sas aštriai pasakė.

Sena moteriškė apsidairė ir 
įsmeigusi paraudusias apvalias 
akis žiurėjo jam į veidų. “Džen
telmenas klausia mano antra
šo,” ji pasakė. “Sala gyvena an
trašu Mayfield Pliažas 3, Peck- 
hame.”

“Koks ponios vardas----- ?”
“Mano vardas yra Saujer— 

jos—yra Denis, Tarnas Denis, 
kuris su ja apsivedė—ir gud
rus, švarus vyrukas. Kai jis bū
na juros kelionėje, nė vienas 
juo nesiskundžia, bet kai jis iš
lipa krantan, kažkaip maišosi 
su moterim ir vvnu----- ”

“Štai jūsų žiedas, ponia Sau
jer,” pastebėjęs kompanijono 
ženklų, aš pertraukiau jos kal
bų. “Matyt, tikrai jis priklau
so jūsų dukteriai ir aš džiau
giuos, kad galiu jį sugrąžinti jo 
savininkei.”

Moteriškė nužemintai padė
kojo kišdama žiedų į ridikiulį 
ir nusiskubino laipstais žemėn. 
Šerlakas Olmsas pašoko ant ko
jų it nubėgo į kambarį. Už po
ros sekundų jis sugrįžo įsivil
kęs į ulsterį ir k ra va tą. “Aš 
seksiu jų,” skubiai jis pasakė. 
“Ji veikiausiai bus pasiųsta? ir 
nuves mane tiesiai pas jį. Jus 
palaukite manęs.” Dar korido
riaus durys nebuvo užsidarę, 
kai Olmsas pasileido laiptais 
žemyn. Žiūrėdamas pro langų 
aš mačiau kaip moteriškė pa
lengva ėjo antra puse gatvės, 
o jos sekėjas ėjo truputį to
liau. “Arba visa jo teorija yra 
klaidinga,” aš pamaniau, “arba 
jis bus nuvestas tiesiai misteri
jos širdin.” Nebuvo reikalo pra
šyti manęs palaukti jo grįžtant, 
aš ir taip negalėjau užmigti kol 
nesužinosiu šito prietykio pasė
kų.

Buvo netoli devinta valanda, 
kai jie išėjo. Aš neturėjau su 
pratimo kada jie sugrįš. Tačiau 
aš* ramiai sėdėjau traukdamas 
pypkės durnus ir vartydamas 
Henri j o Murgerio Vie de Bohe- 
me knygos puslapius. Po de
šimtos vakaro, aš išgirdau tar
naitės žingsnius, kai ji ruošėsi 
gulti. Apie vienuoliktų valandų 
pasigirdo šeimininkės žingsniai 
už musų kambario durų. Tik? 
tai prieš pat dvyliktų pasigirdo 
skardus durų rakto garsas. Kai 
jis įėjo, aš pastebėjau iš jo ven
do, kad neturėjo pasisekimo. 
Tačiau buvo galimu nujausti jo 
tvirtų pasiryžimų kovoje su pa* 
slapčia irt viltį atsiekti tikslų^ 
Jis pasileido { nuoširdų ir gar
sų juokų.

“AŠ hieko nesakysiu skol- 
landjardiečiams apie šilų nuo
tykį,” pasakė jis sudribdamas 
į kėdę. “Aš juos j pelus suku* 
liau, tatai jie niekuomet man 
nepraneš apie misterijos galų. 
Aš galiu juoktis, nes žinau, kad

aš, laikui bėgant, susilyginsiu 
su jais.” >

“Kame gi dalykas?” aš pa
klausiau.

“Oh, aš nenoriu pasakoti 
pats prieš save. Tas sutvėrimas 
ėjo gan toli, kol pradėjo jai 
skaudėti kojos. Pagaliau ji su
stojo ir pamojo keturhatį taksi, 
kuris pro šalį važiavo. Aš steh- 
giaus prieiti kuo arčiausia, kad 
galėčiau išgirsti antrašų, bet ne
buvo reikalo rūpintis, kai ji 
garsiai uždainavo, kad net bu
vo galima girdėt antroje gatvės 
pusėje: ‘Vežk į Dunkano gat* 
/ę 13, Hundšdičiun.’ Pasirodė, 
kad ji mums nciųelavo paduo
dama antrašų. Ji įlipo, o aš pri
sišliejau iš užpakalio. Tai yra 
savo rųšies menas, kurį turėtų 
pažinti kiekviena^ geras seklys. 
Mes sėkmihgai barškėjome, kol 
pasiekėme gatvę su klausimo 
ženklu. Aš pirmas iššokau kol 
karieta privažiavo prie durų ir 
laisvai sekiau paskui. Aš ma
čiau kaip taksi sustojo ir veži
kas pirmas iššoko lauk ir ati
darė duris lyg ko laukdamas. 
Tačiau niekas iš taksi neišlipo. 
Kai aš priėjau prie jo, jis su į- 
nirtimu graibėsi po tuščių tak
si, keikdamas tokiais žodžiais^ 
kurių kolekcijos ir sarkazmo 
niekad pirmiau nebuvau girdė
jęs, Viduje nebuvo nė ženklo 
iikę jo pasažieriaus ir, aš abe
joju, kad jis begalėtų iškolek- 
tuoti iš jo pinigus už nuveži
mų. Apžiūrėdami numerį 13-tų, 
mes sužinojome, kad namas 
priklauso kokiam ten sienų po- 
pieruotojui, vardu Kesvikui. Jis 
pasakė, kad nei Saujerio, nei

MIŠKO VARŽYTINĖS

Denis’o vardo niekas čia nėra 
girdėjęs.” •

“Argi tiesų tu sakai,” aš su
šukau iš nuostabos, “kad silp
na, sena moteriškė galėtų iššok
ti iš vežimo, kai tas važiavo, o 
yptingai įlei jus, nei vežikas nė 
nepastebėjote?”

“Prakeikta sena moteriškė!” 
piktai pasako Šerlakas Olmsas. 
“Tai mes patys buvome sena 
moteriškė, o ne ji. Turėjo būti 
jaunas vyrukas ir dar gan ap
sukrus, be to, dar ir nepalygi
namas aktorius. Pabėgimas bu
vo nepamėgdžiojamas. Jis ma
tė, kad jis buvo sekamas, nėra 
abejonės, ir dėllai to jis pamo
jo taksi, bet pats į jį neįlipo. 
AŠ to nepastebėjau. Pagaliau 
žmogus, kurį mes sekėme, ne
buvo vienas, kaip aš pirmiau 
jį įsivaizdavau. Jis turi drau
gus, kurie gatavi viskų dėl jo 
rizikuoti. Daktare, jus atrodote 
nusiminęs. Klausyk manęs ir 
Užmiršk viskų.”

Aš tikrai jaučiaus labai nu
vargęs ir paklausiau jo patari
mo. Aš palikau Olmsą sėdintį 
prie rusenančios ugnies ir žiū
rintį į nakties tylumų. Aš gir
dėjau silpnų melancholiškų jo 
smuikavimų,iš ko sprendžiau, 
jog jis dar tebėra užsispyręs iš
spręsti šitų keistų misterijos 
problemų.

(Bus daugiaus)

Iš Lietuvos

STRAZDAI — Papilės valsČ. 
Spalių 5 d. šiame kaime įvyko 
Gedinčių girininkijos miško 
varžytinės; buvo parduodama 
stačio miško ir virtusio miško 
partijos statybos reikalams ir 
nuo gamybuso atlikusios ša
kos. Pirkėjų susirado daug, o 
miško mažai, tad paskelbus 
parduodamo miško vienetų, į 
varžytines stodavo bent keli ir 
įvarydavo dvigubų kainų. Iš
pirko net prieš dvejus metus 
kirstas į žemę susmegusias ša
kas ir net mėgino 'varžytis, tik 
protingesniems patariant buvo 
susitarta ir pasidalyta po 5-10 
erdmeterių.

Labai gerai padarė Gedin
čių girininkas, vietoje buvo 
varžytinės, tad visi galėjo da
lyvauti pirkime ir, antra, kai
me nėra girtų, kurie tvarkų 
ardytų ir, trečia, žmonės be 
reikalo neišleidžia nū vieno cen
to, kų padarytų nuvykę į mies
telį, nes neišsigerus nekiekvie- 
nam lengva grįžti.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

gydytoms ir chirurgas 
2808 West 63rd SL 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—0 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111 /

Ofise TeL Tartis 5921

DR. BERTASB
T56 West 35th St

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos įuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

TeL Kenvood 5107

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Ofiso Tel. Virrinia 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 AVR 
Valandos —9—10 A. M. 
Nedalioj pagal sutartį.

Marųuette Medical Building 
6155 So. Kedzie Avė. 

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

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

Treč. Susitarus
Jei kiti telefonai neatsakys Šauk 

MIDWAY 0001

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6699

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvvick 0597

i....................................... .................................... ..

JOSEPH J. GRISK
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 i 
Namų Tel.—Hyde Perk 3395

KAL & ZARETSKY 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė.
. VALANDOS:

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

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

Tei. Prospeot 1012

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
r DIENA IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727 

t-x ; -i ___ _ • koplyčios visose

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

P. ŠALTIMIERAS. AKIU SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių
Direktorių 
Asociacijos

DR. VAITUSH, OPT.
Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovchill 0142
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1410

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

S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanica Avenue Yards 1138
/ ' I ■ n I I .III... ..... ■■...n ... . ui.,      .

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23fd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast 108th Street Tel. Pullman 1270
...............r "»■■■ .. .i. p .................................. . ............................... ..... , „   

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. We$tern Avė, Phone Virginia 0883

.    . .1. n .1 « ,«IW....... ■

ANT ANASAI. PHILLIPS
3307 Lituanica Avėhue Phone Yards 4908

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

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

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

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

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

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.

Km Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone YARDS 7299

LIETUVIS 
Mano 20 metų praktikavimas, 

jūsų garantavimas. 
Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone YARDS 1273

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

IŠ RUSIJOS

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 85th St. 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI

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

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

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

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

Tel. Canal 3110
' Rezidencijos telefonai:

Superlor 9454 ar Central 7464

GYDYTOJAI IR DENTISTA1 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 Ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefono RepubUt 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 18 dieną, 8 iki 3 po
pietų, 7 iki 8 vai Ned. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 8406
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Rašo Domininkas Kuraitis
D. Kuraitis

Į EGIPTĄ 
SU BUICKU

(Tęsinys)
Vatikanas

Džiaugsmas dėl netikėtai 
nutrukusios kelionės

I 

E

I
s

Vatikanas yra ne keli namai, 
bet ištisas miestas, turintis vi
są savo tvarką. Vatikaną apeiti 
ir pamatyti viską, kas jame 
yra, reikia daug laiko. Nuva
žiavus į tris valandas mažai ką 
galima matyti. Pereini tik svar
besnes vietas. Vatikanas turi 
savo muziejus, savo parkus, sa
vo bažnyčias, savo kariuomenę.

Apsilankymas pas Popiežių
Popiežiaus Vatikane nebuvo 

1 tuo laiku kai mes miestą lau
kėm. Jis bu^o>avo vasarnamy, 
už 25 myliųmuo Vatikano. Ten 
taipgi yra puikus rūmai, su 
parkais ir visais patogumais. 
Pamatyti popiežių nėra lengva. 
Reikia turėti geras rekomenda
cijas ir tai dar reikia aplanky
ti kelias vietas kol gauni lei-

čią. Audiencijos laikomos du 
sykiu į savaitę — trečiadieniais 
ir šeštadieniais.

Audiencijos koplyčion susi
renka šimtai žmonių ir lau
kia kol pasirodys popiežius. 
Popiežių atneša ant tam tikro 
krėslo keturi žmonės. Jį lydi 
dar du pralotai ir keturi ka
reiviai. Tarp audiencijos lau
kiančių žmonių policijos vi
sai nėra. Yra tik du unifor
muoti tvarkdariai. Jų unifor
ma raudonai žalios spalvos- 
Audiencija pasitinka popiežių 
labai triukšmingai plodama 
rankomis ir šaukdama man 
nesuprantamus žodžius itališ
kai. Popiežiaus atsinešimas į 
publiką yra malonus ir palan
kus. 'Po to atsisėda jam pa- 
rengtoj kėdėj, popiežius pa
lenkia galvą ir kalba apie 15 
minučių. Nors aš italų kalbos 
nesuprantu, bet man atrodė, 
kad jis kalbėjo visai neišdid
žiai, tykiai, be pasididžiavi
mo, * lig nusiskųsdamas. Pa
baigęs savo kalbą jis atsistojo, 
ranka palaimino susirinku
sius ir atsisėdo savo nešama
jame krėsle, ir tuoj aus buvo 
išneštas. Publika vėl kėlė di
deles ovacijas.

ČESNAKAI-PETRUSKOS nuo 
AUKŠTO KRAUJO spaudimo

Medikai! raportai sako. wad Oesnakų-Pet- 
niAkų koncentratas turi dvigubą veikimą 
aukAtam kraujo spaudimui mažinti. Pirma, 
jis linksta atleisti sustingusia* arterijas. An
tra. Jis patikrina ar sutrugdo atmatų su- 
sistovčjimą lamuose, vieną Ir aukšto kraujo 
spaudimo priežastį. Norint gauti koncen
truotų česnakų ir petruškų bekvapėj, be- 
skonfij formoj, klausk savo vaistininko AJLL- 
IMIN, Gariic-Parsley tablečių. Didelės dė- 
žčs 50 c. begalo pinigus taupantis pakelis 
$1.00. ALLIMIN vartojama* pakartotinai su 
reguliariomis pertraukomis padeda sumažin
ti aukšto kraujo spaudimą, galvos gėlą ir 
svaiguli, paeinančiu* nuo aukšto spaudimo. 
Kad sužinoti kas pakelia kraujo spaudimą 
ir gydymą, klausk gydytojaus. Del dykai 
sampelio ir knygelės apie vertingas aukšto 
kraujo spaudimo žinias rašyk
VAN PATTKN CO.. M W. Illinois. Dept. F. 

Chicago

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Nėra to blogo, kad neišeitų 
į gerą. Kai mums reikėjo 
grįžti nuo Bulgarijos pasienio, 
nes toliau važiuoti jau nebuvo 
galima, kadangi keliai nelei
do, tai buvo didelis nusimini
mas, kad negalima vykinti už
sibrėžtos kelionės. Bet dar 
buvo vilties atvykti į Romą, 
ten palikti automobilį ir plau
kti laivu į Palestiną Vidurže
mio jura. Būdami Venecijoj 
nuėjome pas Amerikos konsu
lą pasiklausti apie važiavimą 
Palestinon. Jis labai prašė ne
važiuoti, nes d)ir esa
me, busią laiko^rfiįvažiuoti ka
da viskas aprims. Kur tik Eu
ropoje pasakėm, kad važiuos 
jame į Palestiną, tai visur 
iš musų juokėsi. Girdi, vien tik 

| pamatyti žydų valstybę, neap
simoka 
Konsulo 
me patenkinti, 
kad pasiekus Bymą 
bus pagerėję. Pasiekę Rymą 
klausėme American Express 
kompanijoj, ar iš čia žmonės 
keliauja į Palestiną. Atsakymą 
gavome: ne, negalima, nes yra 
labai pavojinga. Užėjom ir 
pas Amerikos konsulą Romoj, 
bet ir ten gavome griežtą at
sakymą, kad negalima. Net 
pati Anglijos valdžia neužtik
rina gyvybės. Ji lik duoda ap
saugą, bet jei kas atsitiktų, tai 
neatsako. Tai mes tikrai pra
dėjome bijotis. Išėję gatvėn 
gavome anglišką laikraštuką, 
kuris sakė, kad vien tik rug
sėjo mėn. Palestinoje .žuvo 
532 žmonės. Tas mus jau vi
sai nugąsdino ir nutarėme ne
važiuoti..- Jei būtumėm nuvy
kę su karu per 
nieko kito butų 
gryžti atgal per 
Palestinon visai 
neįsileidžia, o arabai automo
bilius šaudo, ypač iš svetimos 
šalies atvykusius. Mat, jie ma
no, kad jais važiuoja Angli
jos diplomatai, kurių jie labai 
nekenčia, nes jie neduoda to, 
ko jie reikalauja. Dabar padė
tis dar prastesnė; nes tame 
angliškame laikraštyje matė
me, kada arabai vagia mulus, 
arklius, ginklus, vežimus, gin
klus ir organizuoja savo slap
tą kariuomenę ir vieną gražią 
dieną Palestinoj prasidės vie
šas karas, kur dabar yra tik
tai slaptas. Ten iš už sienos 
šauna į jų numatytą žmogų ir 
pabėga, o tas biauriau, negu 
tikras karas, ypač iš užsienio 
atvykusiems. Dabar jau geriau 
jaučiamės, kad nevažiavom, 
nes bus daugiau laiko pama
tyti Europą. Važiuojam į Pa
ryžių, iš ten Londoną, o tada 
į garbingą Dėdės Šamo žemę.

(Bus daugiau)

rizikuoti 
patarimu 

Vis

gyvybių, 
nebuvo- 
manem, 
dalykai

Turkiją, tai 
nelikę, kaip 

Turkiją, nes 
automobilių

ONA
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i ACME-NAUJIENU Photo]
Edward Magoffin Jr., 4 metų amžiaus, kuris yra 

matyti, pasirengęs sekti savo motinos pėdomis. Jo mo
tina yra pasižymėjusi lakūnė.

Tikrai Geriausias Patarnavimas
šiomis dienomis skaitančia- 

jai visuomenei teko nemažai 
prisiskaityti propagandinės me-

nyčios reikalų, prie mokyklos 
ir sąžiningai mokėjosi uždėtus 
mokesčius. Bet, ar teko kada 
kam pastebėti kur naujoje vie
toje atsidarant grandininę

Nes jos
apylinkės išsivystymo,

sui yra įteiktas sumanymas, 
liečiąs grandininių krautuvių krautuvu? Ne, tokių dalykų ne- 
reikalus. Dalis tos propagan- teko niekam matyti, 
dos yra patiekta apmokamų ■ laukia
skelbimų formoje, kita — kaip'kad mažiau rizikuoti savo ka- 
naujiena. Bet, kaip vienam 
taip ir antram atsitikimuose 
daviniai ir skaitmens tiek ne
rūpestingai, arba su tikslu, taip 
patiekti, kad visuomenė gali 
prieiti netikros išvados.

Tačiau vienas yra aišku, bū
tent, kad nepriklausomieji pirk
liai duoda tikrai geriausią pa
tarnavimą. Vienok, butų netei
singa, kalbant apie atskirus 
pirklius, manyti, kad čia turi
ma reikalas tik su pinigų kei
timo ir prekių padavimo apy
varta. Čia reikalas eina daug 
toliau.

Metus žvilgsnį į praeitį, mes 
pamatysime, kad kiekvienoje 
apylinkėje nepriklausomas pir
klys pirmas ėmėsi prideramo 
darbo ir pareigas visuomeni
niam gyvenime. Jis pirmas ap
sigyveno tuščioj apylinkėje, pir
mas rizikavo savo pinigus ir 
pirmas prisidėjo prie apylin
kės gerbūvio. Tik dėka tokių 
bendrų pastangų išsivystė 
Avondale, Bridgeportas, Jef- 
ferson Parkas, Cicero, Brigh- 
ton Parkas, South Chicago ir 
kiti miestai, kur šiandien vi? 
siems malonu gyventi.

Čia galima pamatyti, kad __ .... _________ ..vv____  x...
kiekviena iš tų apylinkių buvo tarnavmią. Bet sveiko proto ir 
nuo pradžios gausiai palaiko- teisės svarstyklės visuomet 
ma nepriklausomų krautuvių krypsta į nepriklausomų pirk- 
kad jos dėjosi prie vietos baž- lių pusę. (Skelb.)

pitą-hi ir daugiau iš apylinkės 
pelno išspausti.

Tai nėra patarnavimas, bet 
priešingai, toj apylinkėj išim
tus pinigus siunčia į centrą. 
Tai neprisideda prie apylinkės 
turto padidinimo. Paskui, tos 
grandininės krautuves tuoj 
stengiasi išvystyti rungtynes, 
kas neigiamai paveikia groser- 
ninkų, bučerių, kepėjų ir kitų 
nepriklausomų krautuvių rei
kalus, kurios yra ne kas kita 
kaip apylinkės ramstis.

Betgi, Chicagos visuomenės 
elgesys yra gana džiuginantis. 
Tai matyti iš jos darbų. Ji mo
ka įvertinti dalykus tikrąją ver
te. štai kad ir Midwest Stores 
krautuvių palaikytas. Midwest 
Stores yra didžiulė organizaci
ja, kurios nariai nepriklauso
mi pirkliai ir turi didžiulius 
sandėlius. Čia visttofnet visuo
menė gauna prekes žemesnio- 
mis< kainomis net ir už grandi
ninių krautuvių. Taigi, visuo
menė palaikydama šias krau
tuves palaiko savo reikalus.

Dabar,, ar kongresas palaikys 
ar stos prieš grandinines krau
tuves mums nėra svarbu, daug 
svarbiau kokį tos krautuvės 
duoda kiekvienai apylinkei pa-

MOKYKLOS KAIP NĖRA,
TAIP NĖRA

RENAVA — Jau seniai se
niai Renave žadėjo statyti pra- prisikankina, 
džios mokyklą, jau net me- patalpose, 
džiagą buvo suvežę ir tik truko__________
pradėti statyti. Bet vėliau nu-i 
tarė mokyklą statyti Račalių 
kaime (apie 10 km. nuo Rena-, 
vos, važinėjant ant Židikų) ir; 
visą medžiagą ėmė ir nuvežė į 
Račalių kaimą ir sudėjo. Kad. 
medžiaga neputų ir lietingu; 
metu gerą statybos medžiagą į 
nesugadintų, apklojo lentomis.! 
Suvežtą medžiagą račališkiai, 
sudėjo prie kelio ir sudėtą me-: 
džiagą tebelaiko. Tuo budu ra- ' 
čallškiai nei patys mokyklos1 
nepastatė, nei kitiems davė. 0 
tuo tarpu Renave pradž. mo
kyklos patalpos vienur yra to-

antroj po nosim reikia užsižieb
ti žvakę, kad rųatytum sąsiu
vinį, jeigu yra nesaulėta- Būk
lė ne per kokia, ypač neturtin
giesiems ir mažiukams, kurie 

būdami šaltose

Nereikia
IEŠKOT TOLIAU. ŠTAI GERIAUSIOS 

VERTYBES!1
KOKYBĖS MAISTAS — ŽEMIAUSIOS KAINOS

IŠPARDAVIMAS! PENKT. IR ŠEŠTAD., LAPKR. 4 IR 5

GERIAUSIAS GRANULIUOTAS GRYNŲ BATVINIŲ

CUKRUS™ 10 sv.46
KIAUŠINIAI No. 1 Bulk .. Tuz. 29č
GERIAUSIA KAVA AMERIKOJE
M. J. B., KAVA.....
“WILSON’S” CERTIFIED
CORNED BEEF • 12 unc. kenas....... 15^
“JELL-O” PUDINGAS .. .
“SUNSWEET” DIDELI SLYVAI Sv. Pakas
“FUJI” BEANS SPROUTS No. 2 kenai ....... ’

.. Sv. Ken. 29^

Pak. 5^
........ 10c
2 už 17c

“FUJI” BEAD MALESAS 5 unc. buteliai ..
“FUJI” CHOP SUEY SAUCE 3 unc. utėliai

2 už 25c
2 už 17c

“CRISCO” Sv. ken. 19c .... 3 Sv. kenas 49^
“LIBBY’S” BABY FOODS 3 kenai 250

7 unc. 3 pak. 13c“RED CROSS” špagetai - Makaronai ...
“JUSTICE”
TOMEIČIŲ SRIUBA ™ v 3 ?5C21 unc. kenai ... .. ** uz

... 3 už 230
Sv. džiaras 15c 
... Sv. Pak. 15c

“EXGELO” SUGAR GORN No. 2 kenai
“MIDWEST” PURE GRAPE JAM 
N. B. C. PREMIUM CRACKERS ... 
FANCY~CALIFORNIA VALENCIA 
GRANDŽIAI 252 dydžio ........... 3 tuz. 390
FANGY GREENING OBUOLIAI
FANCY DELICIOUS OBUOLIAI
“KERBER’S” SLAB BEKONAI

6 sv. 250
4 sv. 250
- Sv. 270
........ Sv. 23c“BLUE LABEL” LOAF CHEESE American

“LITTLE BOY BLUE” LAZURKA ........... ..... ..... 2 Buteliai 17c
“LITTLE BO-PEEP” AMMONIA 2 Maži 17c. Kvorta 23c » ________ ________

2 už 100“PUROX” ....10c Pakeliai
“OXYDOL” 2 Maži 17c. Didelis pakas ........................

Didelis Pakas

t PIRK NUO

M!ŪWEST

21c
21c“MAGIC WASHER” SOAP P0WDER

“AMERICAN FAMILY” ~
SOAP FLAKES 2 maži 17c 2 did. pak. 390

$100 UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ 
TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

4007
ontarvmits

NES PIGlAu

STORES
Phone CANal 9560 Vonias visada galima imti

RUSIŠKA IR TURKIŠKA MAUDYNĖ
ANT KETURIOLIKTOS GATVĖS

908-910 West 14th Street, Chicago, Illinois
Pertaisyta moderniškai. Visi parankumai įvesta

MASAŽAS — CHIROPODIST
Atdara dieną ir naktį.—Moterim trečiadien. (Wednesdays)

PIRMI MORGICIAI
$800 iki $5OOO

DUODAMI UŽ 4 IKI 5% PALŪKANŲ 
Įsigykit Musų Apskaičiavimą Dykai

2411 
S.

52nd 
Avė.
REAL

S Y KO R A

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.

DUODAME
PINIGUS!

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

Kreipkitės į N A U-

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- 
iėldienius.

INSURANCE
(APDRAUDA)

i

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

Raštinėje per 
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.

Rudeninių Madų

ESTATE AND INSURANCE

Tel.
CICERO 

453-4

.......... ................................................................................................................... nitu......... ims?
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JITk gavome naują ma<h|

8
TIKIETUS GALIMA GAUTI

NAUJIENOSE
AdVMM

Kainos $1.00, $1.25 ir $1.50 I

PIRKIT TIKIETUS IfiKALNO, KAD GAUTI GERESNES VIETAS

mus už 15 centų. Siųskit savu 
orderius: 1

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, 
ChicMM UL

s 
i 
n = 
E

8 
E

Šią savaitę su šiuo kuponu ir 44 centais gausit čia pažy
mėtus indus. Be jų setas bus nepilnas. Susitaupykit pilną setą.

SU ŠIUO KUPONU GALITE DAR GAUTI
1 Cukrinyčią ....... ...................... . 44c
Grėtinei Indą ............................... 44c
Dvi Druskinyčias ....................... 44c

Pažymėkit ką norite

1739 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILLINOIS.

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTA, PRIDĖKIT 15 CENTŲ 
PERSIUNTIMO IŠLAIDOMS PADENGTI.

Vardas
Adresaskios, kad klasėj žiemos metu | 

mokiniai su kailiniais sėdi ar- | 
ba su jais langus uždangsto, o inin~fw i



s Penktadienis, lapkr. 4f 19;
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NAUJIENOS
The Llthuanian Daily Newa

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

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

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

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

Užaskytfo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metams___________ __
Pusei metų —_____ _ _
Trims menesiams
Dviem menesiams--------
Vienam ihėnesiui ---- .....

Chicagoj per išnešiotojus I
Viena kopija---------------------- 3c
Savaitei -_____ .........._______  18c
Menesiui _________ ___ __ . 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago), 
paštui 

(Atpiginta)
Metams ___ _____
Pusei metų -------
Trims Jhfinesiams 
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams ________________- $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams -------------- 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

_ $5.00,
— 2.75
---- 140
i.ini 1.00
___  J5

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

Biznis ir valdžia

nušluos O’Connorą New Yorke. Wagner ir Mead lengvai 
laimės New Yorke. Lucas tokiu put budu laimės Illinois 
valstijoje. Bet abejotiną* kas laimės New idampshire — 
Brown ar Tobey, Ohio valstijoje —- Bulkley ar Taft, ir 
Sawyer ar Bricker; taipgi Wisconsine senatoriaus vie
tą ir Connecticut valstijoje gubernatoriaus vietą.

žurnalas, kuris šituos pranašavimus paskelbė, daž
nai atspėdavo kitus dalykus. Kažin kpks pranašas jisai 
pasirodys šį kartą? x '

Vokietijos vidaus padėtis
Hitlerio autoritetas nebeaugąs. — Visi nacių pasiseki* 

mai esą laikino pobūdžio. — Neaiški ateitis. — Ko
munistai pradedu susiprasti su naciais. — Kariuo
mene.
laiką Hitlerj. — Lenkijoje laukiama anarchijos.

Anglijos konservatoriai visais budais pa-

M.

ISPANIJOS “TROCKISTŲ” 
BYLA

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Stambusis Amerikos biznis visą laiką garsiai pro
testuoja prieš valdžios “kišimąsi”. Bet pereitą savaitę į- 
vyko penkiolikos jėgos kompanijų konferencija ir jos ko
ne vienbalsiai nutarė kooperuoti su valdžia, plėsdamos 
savo biznį.

Federalinė valdžia seniai daro planus, kaip paruošti 
pramonę krašto apsaugai, taip kad, kilus karui* ji galė
tų ne tik aprūpinti gyventojų reikalus, bet ir pagaminti 
pakankamai ginklų, lėktuvų ir amunicijos. Elektros jė
ga šitame programe turės vaidinti labai svarbią rolę. 
Taigi valdžia pasiūlė jėgos kompanijoms plėsti savo į- 
mones, atsižvelgiant i krašto apsaugos reikalavimus, ža
dėdama iš savo pusės padėti joms finansais; ir, kaip mi
nėjome, kompanijų atstovų konferencija tam valdžios 
sumanymui pritarė.

Jos ketina išleisti savo biznio plėtimui apie du bilio- 
nu dolerių. Tuo tarpu RFC (rekonsrukcijos finansų kor
poracija), kuri yra valdžios įstaiga, per savo pirmininką 
Jonės pareiškė, kad ji sutiks paskolinti šitam reikalui 
250 milionų dolerių.

Po tos konferencijos išreiškė norą prisidėti prie val
džios plano dar penkios stambios elektrikos gaminimo 
kompanijos. , , ai,-J

Tai naujas ir labai svarbus reiškinys Amerikos eko
nominiame gyvenime. Stambusis kapitalas pradeda tar
tis su valdžia apie savo biznio plėtimą ir priima valdžios 
išdirbtą planą iš atžvilgio krašto apsaugos. Tokiu budu 
valdžia gauna balsą pramonės tvarkyme. Tai pirmas 
žingsnis į planingą pramonę.

Kohiunistų laikraščiai prane
ša, kad Barcelonoje teismas ra
do kaltus “šnipinėjimu” penkis 
POUM narius ir nubaudė j Uos 
11 iki 15 metų kalėjimu. Tar
pe nubaustųjų yra Gorkin (Go- 
mez), Arąuer ir k. Du teisia
mųjų esą išteisinti.

Ta POUM organizacija —• 
Partido Obrero de Uttification 
Marxista — susideda daugumo
je iš opozicinių komunizmo e- 
lementų. Stalino sekėjai vadina 
juos “trockistais” ir neapken
čia labiau, negu davatka 
tarnių.”

Paminėtieji Ispanijos 
dstai” buvo patraukti

Anglų-italų draugingumas
Britanijos parlamentas daugiau, kaip dviejų trečda

lių balsų dauguma, pritarė Chamberlaino pasiūlymui, 
kad įeitų į galią sutartis, kurią jisai buvo padaręs su Ita
lijos fašistų diktatūra pereitą pavasarį.

Ta sutartis turėjo būt pradėta vykinti tiktai po to* 
kai bus išspręstas Ispanijos karo klausimas, pasitraukus 
iš Ispanijos fašistų “savanoriams”. Bet Ispanijos karas 
dar ir šiandien tebeeina. Mussolini teatšaukė iš Ispani
jos tik 10,000 savo kareivių, o apie 90,000 jų dar tebėta 
pas gen. Franco. Be to, pas Ispanijos sukilėlius dar te
bėra italų lėktuvai, daugybė ginklų, šimtai lakūnų ir i- 
vairių karo ekspertų.

Bet Chamberlainas pasakė, kad jisai pasitiki Hitle
rio ir Mussolinio prižadais, duotais Miunchene, jogei vo
kiečiai ir italai neieško teritorijų Ispanijoje arba prie 
Viduržemio juros; todėl jisai mano, kad dėl Ispanijos.su 
jais pyktis nėra prasmės. Ir 345 balsais prieš 138 parla
mentas išreiškė premjerui pasitikėjimą.

Dabar Chamberlainas galės dar labiau susidrau
gauti su Mussoliniu. Fašistų intervencijos Ispanijoje 
daugiau niekas nebetrukdys. Anglijos konservatorių Val
džia, gal būt, dar prikalbins Francuziją, kad jiedvi f)rir 
pažintų sukilėliams “kariaujančios šalies” teises. Tuomet 
gen. Franco su Mussolinio pagalba galės paskelbti blo
kadą Ispanijos uostams ir bandyt badu priversti lojalis- 
tus pasiduoti, jielefedamas kitų šalių laivams gabenti 
maistą į parceloną ir Valenciją.

Kada nors Anglijos žmonės gailėsis, leidę fašistams 
pasmaugti Ispanijos respubliką. Bet tuo tarpu opozicija 
Chamberlainui yra bejėgė.

“troc- 
tieson, 

reikalaujant komunistams, ku
rie apkaltino juos palaikant 
slaptus ryšius su gen. Franco. 
Įdomus tačiau yra tas faktas, 
kad apkaltintuosius gynė kai
riųjų socialistų lyderis Caballe- 
ro. Jisai ir jo draugai sakė, kad 
byla prieš Gorkiną esanti sufa
brikuota Maskvos žvalgybinin
kų, kurie Ispanijoje Veikia laj 
bai drąsiai, pasinaudodami tuo, 
kad respublikos valdžia, b i j oš
dama supykinti Staliną, nedrįs
ta juos suvaldyti.

Jeigu tie POUM nariai tikrai 
tarnavo respublikos priešams, 
tai jie yra verti bausmės. Bet 
neįlikėtina^lįįl, jie slaptai tei
kė žinias sukilėlių vadovybei ir 
veikė pagal instrukcijas Vokie
tijos naciij ii* Italijos juodmarš- 
kinių, kaip kad stalincai j Uos 
kaltino, nes jeigu teisine butų 
buvę tai įrodyta, tai už šitokius 
nusikaltimus karo metu jie bu
tų buvę pasmerkti sušaudymui.

Reikės palaukti, ką apie tą 
bylą pasakys Europos socialis
tų spauda.

“Trys ketvirtadaliai odos 
darbininkų ir 71% odos dirb
tuvių dar tebėra Čekoslova
kijoje; 63% popieros įmo
nių su 55 % darbininkų taip 
pat pasilieka čekų rankose.” 
Apie chemijos pramonę it 

kai kurias kitas pramones tik
rų žinių dar nėra, nes į jas 
buVo įdėtas piŠrus kapitalas, 
čekų it vokiečių, ir derybose 
tarp Prahos ir Berlyno turės 
būt išpręsta, kas su jomis dary
ti.

Bet rašytojas mano, kad Če
koslovakijos ekonominis gyve
nimą^ turi progą atsigauti nuo 
padarytų jam nuostolių leng
viau, negu pradžioje atrodė. 
Daugelis įmonių Sudetų kraš
te, kuris teko Vokietijai, laikė
si tiktai gaunamomis iš val
džios pašalpomis. Kai Čekoslo
vakija jomis' nusikratė, tai res
publikos iždui bus mažesnė 
našta.

Dar prieš Čekoslovakijos pa
dalinimą -naujos pramonės kū
rėsi čekų ir slavokų žemėse. 
Todėl likusioje respublikos te
ritorijoje dirva pramonei yra 
paruošta.

Kas laimės
A

Vienas pažangus žurnalas pranašauja, kad lapkričio 
8 dienos rinkiniai duos tokius rezultatus:

Lehman sumuš DeWey New Yorko valstijoje. Olson 
sumuš Merriamą Californljoje. Saltonstall sumuš Curley 
Mass. valstijoje. Benson sumuš Stasseną Minnesotoje. 
Heil nustebins La Follette’ą Wisconsine. Earle per no
sies ilgumą ir James per plauko storumą laimes Penn- 
sylvanijoje. Murphy laimės (sunkokai) Michigane; Peed 
Kansase, Van Nuys ir Gillette Indianoje ir Iowoje. Fay

ČEKOSLOVAKIJA GALI
Išlikti gyva

Savaitraštyj “The New Lead- 
er” Kari Korter rašo, kad Če
koslovakija dar turi nemažai 
pramonių ir galės atsistoti ant 
kojų, nežiūrint to* kad jai bu
vo padaryta baisi “operacija”. 
Jisai nuęodo, kad 49% Čekoslo
vakijos anglies kasyklų ir 64% 
darbinihkų, kurie dirba tose 
kasyklose, pasiliks čekoslovakb 
joje. Vokiečių ir lenkų atimto
se teritorijose esanti daugiausia 
rudoji anglis, o antracitas (kie
toji anglis) palikęs beveik visas 
Čekų žemėje.

Apie kitas pramones Karle 
Korter paduoda tokių’ skaitli
nių:

“Iš visų metalo dirbtuvių 
61%, kartu su 79% darbi
ninkų, palieka Čekoslovaki
joje; jos rankose pasilieka 
37% stiklo pramonės firmų 
su tokiu pat nuošimčiu dat- * 
bininkų...

‘‘Iš tekstilės pramonės fa-i

DARBININKŲ KLASĖS 

“PRAKEIKSMAS” 
t •

Charles. Edward RtiSsell pri
mena vieVią įdomų Lenino pa
reiškimą, padarytą 1917 m.:

“Darbininkų klasės pra
keiksmas visur yra demokra
tija”, tarė Leninas pasikalbė
jime su XVilliam English 
Mailing 1907 m., “todėl mu- 
sų pirmas, uždavinys yra pa
naikinti demokratiją.”
Na, ir bolševikai, kur tik ga

lėjo, demokratiją panaikino,, o 
kur patys begalėjo, tai padėjo 
ją panaikinti Hitleriui ir ki
tiems diktatoriams. Tokiu bu
du nUO to “prakeiksmo” darbi
ninkų klasė yra paliuosuota 
daugelyje šalių. Tai dabar bol
ševikams reikėtų džiaugtis. O 
ar dabar jie džiaugiasi?

(Tęsinys) rl
Kariai iš seno laikosi visai ' 

atskirai ir gyvena savo seno-- 
mis tradicijomis, štai esą tokia 
smulkmena. Hitlerio parėdymu 
yra griežtai uždrausta nešioti 
monokliai kariams, kuriuos jie 
iš seno anglams pamėgdžioda 
mi mėgsta. Ir vis dėlto nepai
sant to uždraudimo daugelis iš 
karių monoklius nešioja.

Tasai monoklis tai lyg savo
tiškas atsparumo pavyzdys ir 
pažymys savistovaus gyvenimo.

Kariuomenės vadovybė gerai 
nujaučia savo kareivių nuotai
ką ir jie žino, kad ji nėra na
cionalsocialistinė, štai dėlko ka
riuomenės vadovybė yra nusi
stačiusi prieš bet kokias Hitle
rio avantiūras ir nenori kariau
ti, nes, žino, kad karas tikriau
siai baigsis komunistiniu per
versmu. Kariuomenės vadovy
bė ir tai supranta, kad tokiu 
atsitikimu ji butų visai bejėgė 
savo kareivius sudrausti.

Šitokia1 Vokietijos nuotaika 
gerai žino ir anglai konserva
toriai, kurie užvis labiausiai bi
josi Vokietijos komunistinio 
perversmo, todėl jie labai Hit
leriui nuolaidus. Komunistinis 
perversmas Vokietijoje yra to
lygus Britų imperijos žlugimui. 
Anglijos konservatoriai labai 
gerai žino ir tą įvertina, kac 
komunistai Vokietijoje įsigalė
ję kartu su SSSR pultų Britų 
imperiją.

SSSR labiausiai yra neken
čiami Anglijos konservatoriai, 
juos lygiai nekenčia kiekvienas 
vokietis, nes jie stovi skersai 
kelią Vokietijos imperializmui. 
Todėl Anglija viską daro, kad 
tik Hitleris pas save neprarastų 
pasitikėjimo, nes po jo tik ko
munizmas yra galimas ir su
prantamas.

Bet kartu jau dabar Anglija 
pradeda suprasti, kad hitleriš
ka Vokietija gali prieš jos im
perijos interesus susitarti su 
SSSR, todėl ir Anglija pasiry
žusi ginkluotis, kad nebūtų ne
tikėtai Užklupta ir kad konser
vatoriai galėtų savo padėtį iš
gelbėti.

štai dėlko esą Anglija deda 
pastangų susitarti su Italija, 
kur komunistinis judėjimas e- 
sąs visai Silpnas ir kur reika
lui ištikus surastų atramą prieš

kė tiek, Vokietijai, tiek Pran
cūzijai. Viena tik, kad lemiame 
atsitikime kaip vieniems, taip 
ir kitiems Lenkija gali įnešti 
tik daug suirutės.

Todėl dabar, esą, Anglijos 
vyriausias rūpestis, kad apsau
goti Vokietiją nuokomunizmo 
tiek iš vidaus, tiek iš išorės.

Iš vidaus reikia, kad Hitleris 
taip galima ilgiau išsilaikytų, 
jet reikia sekti, teikia budėti* 
kad tasai pats Hitleris nesusi
tartų su SSSR.

Tokia kryptimi dabar ir ei
sianti Britų imperijos konser-

vatyviška politika. Prancuzi 
kurios užsienių politika vyric 
šiai priklauso nuo Anglijos 
tomis pačiomis pėdomis s< 
sianti.

Anglijos konservatoriai < 
bar viską darysią, kad tik 1 
simuose parlamento tinklini 
se neįsigalėtų Darbo parli 
hes jei Darbo partija painr 
viršų, konservatorių politl 
žutu.

Taip pat bus veikiama ta j 
čia kryptimi, kad ir Prancu 
joje kairesnieji gaivalai ne] 
imtų viršų.

Liaudies frontas čia atro 
jau irsta ir tikimasi jisai vi 
išsprogdinti.

Tai štai kaip žiūrima kai 1 
rių akylesnių visuomeninio | 
veninio stebėtojų į paskutin 
Europos įvykius ir kaip įvei 
narna Vokietijos vidaus pa< 
tis. Kiek tai yra tiesos visu< 
tuose spėliojimuose — sun 
tvirtinti. — H.

(GALAS)

RUDENIŠKOS DZŪKIJOS DIENOS
Dainavos Kraštas. Buvęs Ge
ras Derlius. Sausra suvėlino 

Rugių Sėją. Bulvakasis ir 
Grybų Derlius

M ar gumy nai
Dėl ko Pelės Nešalina 

mos.iš Lenktynių 
Arklidžių?

psichologine prasme, nei mate
rialine prasme, kad Hitlerio 
paskutinieji laimėjimai Vokie-

Arklių lenktynėse, kur daž
nai eina lažybos labai didelė
mis sumomis, visokie padau- 
os ir spekuliantai kartais 
virkščia arkliams narkotikus 

po oda, arba duoda gerti stip- 
ių vaistų, kurie arklį tiek 
nervina, kad jis lenktynėse 

nebesuvaldomas ir arba išlai- 
pii lenktynes, arba jas pralai- 
jni, priklausomai nuo to, ku- 
iriais nuodais jis apnuodija
mas. Pelės arklidėse parodo,

pienuos lflr arkJ užnuodytas ar ne< 
brikų, kūnų daugumų valdo ftrkHul dUo(ft naAotikų> 
žydai, pasilieka Čekoslovaki-'pelA, begloja 8ll užriestomis 
joje 51% su 47% darbinin- ant nugaros uodegaitėmis, šį 
kų- - 'faktų ir aiškino farmakologi-

“Visa batų pramonė dar jos profesorius Dr. James 
tebėra respublikoje ir taip Munch, įrodęs, kad 1/3000,- 
pat 75% rūbų pramonės su 000 uncijos dalelė morfijos ar- 
78% darbininkų. Pasilieka ha heroino, patekusi pelei į 
74% akmens ir indų pramo- seilę, sukelia tokią reakciją 
nes su 65% darbininkų. Ta- jos organizme, kad ji nerims- 
čiau Vokietijai teko 80% Ja ir bėgioja su užriesta uo- 
porcelėno pramonės su gar- Įdega. Prie narkotikais apnuo- 
siomis Karlsbado dirbtuvė- Įdyto žmogaus pelės taip pat 
mis. elgiasi. . -

taiką ir kad čia galėtų susibur
ti tokios pajėgos, kurios butų 
atsparios komunizmui. Lygiai 
šitą Vokietijos nuotaiką žino ir 
supranta Prancūzijos reakci
ninkai, todėl šiuo atsitikimu jie 
anglų daromas pastangas visa
me paremia. Sutiko net išsiža
dėti savo visais atvejais patiki
mos sąjungininkės Čekoslovaki
jos, kad tik Neištiktų karas ir 
kad Vokietija neatsidurtų ko
munizmo glėbyje.

Tik šita prasme esą galima 
aiškinti, dėlko Prancūzija pasi
darė Anglijai tokia nuolaidi it 
leido Hitleriui Čekoslovakiją 
parceliuoti.

Prancūzija taip pat visai ne
pasitiki Lenkija, kurioje laukia
ma tikros anarchijos. Jei esą 
Vokietijoje gali stipria pajėga 
pasirodyti ateityje komunistinis 
judėjimas, tai Lenkijoje ir to 
visai nesą. Čia galima tik anar
chija, nes visas kraštas esąs 
liek neorganizuotas ir tiek de
moralizuotas, kad čia nieko ge
ro negalima laukti.

Lenkija tai jokia sąjunginiu*- šiemet dangus labai šykštus rinkdami geriau išlošiam.

Kaip Alytus pretenduoja ir 
net yra Dzūkijos sostine, taip 
ir Merkinė laikoma Dainavos 
šalies sostine, bes ji randasi vi
dury ar bent yra didesnis dai- 
navlečių-dzukų centras. Merki
nės apylinke, kaip ir visa Dzū
kija, negali pasigirti geromis 
žemėmis, nes josios apylinkės 
didesnis plotas yra smėlynai, o 
vielomis yra ir priemolių. Šio
je nederlingoje žemėje gyven
damas dzūkas savo karčias var
gingas dienas saldino daina, to
dėl ir buvo pramintas šis kam
pelis Dainava.

Bet judrusis ir gyvas dzū
kas ir nederlingoje žemėje sten
giasi sukurti įmanomesnj gy
venimą, kiek tą leidžia šian
dieninės ūkiškos sąlygos- O tos 
sąlygos, kaip žinote, nėra labai 
palankios šiuo metu. Vis dėl
to pasitaiko ūkininkų, kurie 
yra pasiekę gan didelių rezul
tatų savo uky.Štai, kaipo pa
vyzdį, paimsiu Raitininkų kai
mo ūkininką Giedrą Vincą, ku
ris 10 ha žemės išlaiko viduti
niškai 5-7 melžiamas karves, 
2 dirbamu arkliu, užaugina ir 
parduoda per metus apie 20 
bekonų, neskaitant kito priaug- 
liaus. Bet tai yra pasiektas pats 
aukščiausias taškas ir pasiek
tas dėl to, kad ūkis buvo pra
dėtas kultūrinti anais gerais 
metais ir išvengė skolų. Gi nuo 
šito taško kiti ūkiai jau eina 
vis žemyn ir žemyn, ir labai 
skurdžiai gyvenančių yra labai 
daug. Yra ir tokių ūkių, kur iš 
10 ha Vos sau užtenka pieno, 
jau nekalbant apie statymą pie
ninėm žemė dirbama pusėtinai, 
o daugelis ir visai gerai dirba.

Praeita vasara buvo X 
šiam kampeliui ir čionai neblo
gai užderėjo rugiai ir vasaro
jus- O geros oro sąlygos davė 
getai sudoroti šĮ derlią, Įvai
rios pašarinės žolės bei pievos 
irgi neblogai užaugo ir davėsi 
sausos suimti. Todėl dabar u- 
kininkų kluonai luitą gėrybė
mis perpildyti* o švariai išva
lyti svirnų aruodai dejuoja, 
kad gal jie nesutalpins visų 
grudų* Bet ūkininko veidas ne 

Jis kažką 
galva

lietaus ir palyja tik kaip 
pinigus. O nuo tokio lieta 
kaip nuo kunigų kropylos, i 
ku, kur priemolis sunkėsi 
neatmirksta. Todėl daug 1 
sunkti buvo įarti ir dėl 
priežasties suvėlinta rugių 
ja. O buvusios ganyklos kul 
ringos ar dobilienos taip 
džiūvusios, kad neįmanoma 
arti ir dėl to vietomis nuh 
tėjo sėjomainos planas. Kai 
buvusias rugienas vėl parų 
rugių sėjai, nes jos buvo k 
viau “arti, kad tik numat 
rugių kiekį galėtų pasėti, 
dėl dabar vietomis žaliuoja 
gių želmenys, o vietomis 
tik Sėja*

• Bulviakasis atėjo sausas 
šiltas. Todėl sukibo visi p 
bulvių, kad geresniu oru 
sudorotų. Bulvių derlius 
met atrodo bus mažesnis, h 
pereitais metais, maždaug 
komas vidutiniu. Pažymčt: 
kad bulvės yra dzūkų pagi 
dinis maistas. Iš bulvių čic 
paruošiama ir šventadienių 
resni ir šiokiadienių papr; 
maisto dalykai. Bulves pi 
burna valgo dar lopšy sodii 
vaikas ir į grabą žengiantis 
nelis, šiemet per bulviakasį 
sirado 
kūmas 
šeimos 
bulves 
kurios
su bulvių kasimu, 
pasisamdyti kasėjų.

Kyla klausimas, kodėl 
taip skaitlingame darbo
mis krašte yra jų trukumi 
Ogi daug kas suvertė visą 
dą grybams- Mat, šiuo m 
Dzūkijos grybų derlius “i 
noko’’ ir visi suprato šia Dk 
dovana pasigaminti litukų. Č 
nai, pasklidus žiniai, “gry 
dygsta”, meta šalin visus i 
darbius ir kimba į baravyk 
Baravykų gražus derlius di 
da gražaus pelno vietos
kams, o kai kam tai yra s 
čiai pragyvenirrto šaltinis, 
bar Merkinėje už žalių barai 
kų 1 kg. moka 50 et., o už dž

dar viena bėda — t 
samdininkų. Dar km 

skaitlingos, 
savo šeimos 
mažos, toms

nusik 
talka, 
yra 

nes
va;
sur

šia 
ran

duoni

labai linksmas 
slepia savy. Ūkininko 
“vokuoja”, kad buvo išlaidų ir 
vargo, kol javus suėmė ir kiek 
žvangės kišenėje litukų, kai 
juos pristatys turgun. *. Tik 
kiek aukštesnės gyvulių kainos 
skatina ūkininką daugiau jų 
laikyti. Ir gyvulių prieauglis 
čionai gan skaitlingas.

di

I

—Ot, šiemet grybai dzygsl 
—džiūgauja dzūkelis.

—Kaip niekad dar!—prie 
ria kitas.

—Meskit jus savo tuos gi 
bus, dėl jus tų grybų liks 1 
nukastos bulvės, — patai 
stambesnio ūkio savininkas.

—Pasikarkit ir su savo bi 
bėm! — atsako liekna dzuki 
tė, tempdama kašę grybų.—1 
dzienu škadavojat išmesc pi 
antro lito, tai jau mes gryb

Ispanijos.su
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KORESPONDENCIJOS

Detroit, Mich
Visi detroitiečiai turi susi
rūpinti busimais rinkimais

Lapkričio 8 d. įvyks rinki
mai. Tais rinkimais turėtų su
sidomėti visi piliečiai, nes tiek 
miesto, tiek visos valstijos ge
rovė žymiai nuo jų priklausys. 
Kandidatų sąraše figūruoja ti
krai progresyvus žmonės, kurie 
daug gero yra padarę darbi
ninkams. Pirmiausia imkime 
Frank Murphy, dabartinį gu
bernatorių, kuris ir vėl kandi
datuoja į tą vietą. Kalbėkime 
šiaip, kalbėkime taip, o tai yra 
itin pažangus žmogus. Štai ko
dėl prieš 
yra labai 
niekina.

reikalais.
vos tik kelios 

Greitomis ką 
jau neįmanoma.

jį visi atžagareiviai 
nusistatę ir visaip j j

kandidatų paminėsiuIš kitų 
čia Patrick H. O’Brien, Tho- 
mas C. Wilcox ir Rudolph G. 
Tenerowicz. Tai vis savo dar
bais pasižymėję žmonės. Jų 
praeities rekordai rodo, jog dar
bo Žmonėms jie visada buvo 
palankus.

Iki šiol lietuviai visai mažai 
tesidomėjo politika. Et, saky
davo jie, musų balsai nieko ne
reiškia, — ką norės, tą ir 
rinks.

Toks samprotavimas yra 
bai klaidingas. Klaidingas

ypač dėl to, kad lietuvių Det
roite yra pusėtinai daug. Kai 
kuriais atvejais jie gali žymiai 
prisidėti prie laimėjimo vienų 
ar kitų kandidatų. Todėl toks 
neapdairumas ir nieko nepai
symas yra labai žalingas. Atsi
minkime vieną dalyką: jei mes 
apsileidŽiame ir nieko nepaiso
me, tai nesitikėkime, kad kas 
rūpinsis mUsų

Iki rinkimų 
dienos beliko, 
nors surengti
Tačiau iš anksto yra numaty
ti du parengimai. Vienas jų 
įvyks lapkričio 4 d. Latožos 
svetainėje, 1035 Caniff Avė. 
Numatoma turėti labai gražią 
programą. Be to, bus geri kal
bėtojai, būtent, pažangieji kan
didatai. Būtinai visi atvykite 
į tą parengimą. Ypač raginami 
yra atvykti balsuotojai. Atvy
kite ir patirkite, kodėl reikia 
balsuoti 
didatus.

Kitas 
kričio 5 
Prasidės
svarbiausias 
mitingas. Tarp 
jų, kiek teko 

gubernatorius Frank

už pažangiuosius kan-

parengimas įvyks lap- 
d. Lietuvių svetainėje. 
8 vai.

is-

la- 
jis

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?”

pasislėpę j) 
savo pampi* 
j j j rankas

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

Net kunigai 
Hudijuoja, nors 
jonims draudžia 
paimt

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

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

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gr?žių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

&¥&&&
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INž. KAIRIO AUKA SAVO
TĖVIŠKĖS MOKYKLAI

Wilkes-Barre. Todėl Pittsbur
ghas yra tinkamiausia vieta S. 
L.A. Centrui. —S* Bakanas I

i
H

yra 
vieta SLA Centrui.

Kas yta tas Pittsbtirghag
Jau “Tėvynėje*’ buvo rašyta

durnus”, a-

NAUJAS MERCURY 8 SPORT CONVERTIBLE—vienas 1A naujausių karų 
motoriniam gyvenime. Didelis, 116 colių ratų pagrindu ir yra daugiau kaip 16 pė
dų ilgio, matuojant nuo buinpcrio iki bamperio. Turi V*-8 ihŽlną, išvysto 95 arklių 
jėgą, hydraulinius stabdžius, pajėgiančius greitai sustabdyti karą- 

±^±
nu tni ■•>! >.«

NAUJIENOS, Ohicaco. i.

SLA NARIAI TURĖTU PASIRINKTI 
PITTSBURGHĄ SLA CENTRUI

lime kalbėti apie organizacijos 
ateitį, bet turime neužmiršti 
praeitį ir skaitytis su dabarti
mi.

SLA arba Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje nėra Susivie
nijimus Peimsylvanijos lietuvių 
arba Wilkes Barres, Philadel* 
phijojs arba Pittsburgho lietu
vių susivienijimas, bet Ameri
kos lietuvių. Tokiomis minti
mis vadavosi pirmieji SLA or
ganizatoriai. Mes SLA nariai 
pasirinkdami savo organizacijai 
pastovią buveinę kaip tik turė
tumėm vaduotis minėtais prin
cipais ir pasirinkti tokią vietą, 
kuri geriausiai tiktų susisieki
mo atžvilgiu visoms kuopoms 
ir visiems nariams. Ir tokia vie
ta yra Pittsburghas.

Pittsburghas yra pusiaukely- 
je tarpe New Yorko ir Chica- 
gos; netoli Pittsburgho yra Cle- 
velando lietuvių kolonija, De
troito didelė lietuvių kolonija. 
Jau nekalbant apie kitas lietu
viškas kolonijas, kurios yra to
liau į vakarus. Iš tenai irgi len- 
gvieu susisiekti su Pittsburghą,

gelžkelių sistemomis, būtent: 
Peimsylvanijos, Baltimore and 
Ohio Ir New York Central. Be 
minėtų PHtšburghaš turi 12 
gelžkelių, kurio aptarnauja in
dustrijas,

Pittsburghas turi geriausią 
orlaiviais susisiekimą su viso
mis Suvienytų Valstijų dalimis.

Žlnotna, galima butų daug 
dauginu papasakoti apie Pltts 
burglią kaipo miestą, bet aš 
manau, kad užteka to, kas bu
vo pasakyta, — jau Ir IŠ to tu- 
sėsite nors apčiuopiamą Pitts
burgho vaizdą kaipo miesto.
Lietuviškų kolonijų geografiš

ka padėtis
SLA Centras — tai yra orga

nizacijos Širdis. SLA dabartis ir 
ateitis priklauso patiems Ame
rikos lietuviams. Daug mes ga- jo 8,000 Lt.

SLA Pildomoji 'taryba pas- sime, lai turėsime pasakyti, kad 
kutiniame savo suvažiavime, i Pittsburghas yra patogiausia 
laikytame spalio 17—22 d. d., 
nutarė SLA Centrą kelt į Peiin- 
sylvanijos valstiją, bet Centrui' 
vielą parinkti leidžia narių bal
savimui. Vadinasi, Pildomoji apie Pittsburgho 
Taryba nominavo šiuos Penn- pie ledus, kalnus, potvynius ir 
sylvanijos miestus: Pittsburghą, kad Pittsburghas tepasilaiko tik 
Philadelphiją, Wilkes-Barre ir dviem industrijom: anglių ka- 
Scrantoną, ,o nariai visuotinu I syklomis ir plieno gamyba, 
balsavimu pasirinks vieną iš su
minėtų miestų pastoviai SLA 
buveinei. 

»

Kol nariai pradės balsuoti ir 
rinktis pastovią, savrt organiza
cijai buveinę iš suminėtų mies
tų, tur bu t, bus ne pro šalį šį 
klausimą kiek platėliau padis- 
kusuoli. Būtent, kuris iš nomi
nuotų miestų yra tinkamiausias 
SLA Centrui.

žinoma, liek diskusuojant, 
liek balsuojant vargu bus gali
ma apsieiti be kolonijų tam tik
ros agitacijos ir “kolonijiško

vakaro- Tai bus 
priešrinkiminis 

įžymių kalbėto- 
patirti, bus ir 

M u r-pats 
phy.

tą mitingą lietuviai 
galima gausingiau

turi 
susi-kiek

rinkti. Svarbu tai keliais at
žvilgiais. Pirmiausia mums pa
tiems bus tikrai įdomu patirti, 
koks skirtumas yra tarp pažan
giųjų ir atžagareiviškų kandi
datų. Kai tą skirtumą suprasi
me, tai lengviau mums bus ir 
tinkami kandidatai pasirinkti.

Antras dalykas yra tas, kad 
mes lietuviai turime 
ti kaipo sąmoningi 
kuriems tiek
krašto reikalai

Sakoma, kad žmonės papra
stai turi tokią Valdžią, kokio

vietos, 
tikrai

pasirody- 
piliečiai, 

tiek viso 
rupi.

s 
jie užsitarnauja. Jei tas posa
kis ir nėra visai tikslus, tai 
demokratinėms valstybėms jis 
vis dėl to tinka. Demokratinės 
valstybėse, kur valdžios atsto
vai yra renkami, tai nuo bal
suotojų priklauso Valdžios ge 
rūmas ar blogumas. Mat, ką 
balsuotojai išrenka, tą jie ir 
turi.

Taigi, ką mes lapkričio 8 d. 
išrinksime, tą ir turėsime. Pa 

'sistenkime tad išrinkti tokius 
asmenis, kurie yra geriausi.

—Demokratas

Iš tiesų štai kas yra Pittsbur
ghas kaipo industrijos ir pre
kybos centras. Pittsburghas su 
apylinkėmis turi 1,953,6(18 gy
ventojų ir apima 1,626 ketvir- 
lainiškų mylių plotą. Tame plo
to, žinoma, yra kalnų, pakal
nių ir lygumų.

Pittsburghas kaipo industri
jos Centras turi sekamas visa
me pasaulyje didžiausias išdir
by s les:

v

rife

Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 
gali sutikti.

APSIDHAUSK t)ats save if savo šeimos narius, tuomi užtikrinsi sau 
rytoją.

APSIDRAUSK didžiausioje ir tuttingiausioje Lietuvių organizacijoje 
Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam apdraudą 
ir pafielpa yra UŽtiktinta. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150 
iki $5,000.00. Ligoje Pašelpos gali gauti $6.00, $9.00 ir $12.00 
savaitėje.

Apart apdrattdos Ir ilgoje pašelpos, Susivienijimas šelpia savo na
rius ir našlaičius, iŠ tam tikslui esančių fondu pinigais. 
Kiekvienas SLA. tiaras gauna savaitinį laikraštį “Tėvynę”,

Informacijas suteikia veltinių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis į
LITHUANIAN ALLIANCE of AMERICA 

(SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE)
307 W. 30th St. New York, N. Y.

KAUNAS — Kauno Miesto 
Savivaldybės vandentiekio ir 
kanalizacijos skyriaus vedėjas 
inž. Steponas Kairys savo tė
viškės, Ukmergės apskr., Kur
klių valsčiaus, Užunvėžio pra
džios mokyklai statyti paauko-

ši degtine yra

3 Metų Senumo
taipgi ir rugine

COPR. 1938, THE OLD QUAKER 
CO., LAWRENCEBURG, INDIANA

— SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos 
Lietuvių BalsasA. F. CZESNA BATHS

ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ
Telefonas BOULEVARD 4552

Ūžlaikom elektrikini Kabinetą, karštus ir garo kambarius; suteikiam
elektflklttiūs ir švedų masažus; Pagelbėsim jūsų sveikatai VIOLET 
Spinduliais ir sieros vanom. Kainos labai prieinamos; Moterų diena 
utarninkais.-

1657 West 45th St., kampas S. Paulina St
i i ■ ii. ■ ■X: H t i n ii ii    n »i t.m i

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

NAUJI 
SEZONO 
STILIAI

BOSTON BETTER SHOES

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

Tiiiplale, By-Product Coke, 
A kiminam, Air Brakes, Steel 
Rolls, Plalė Glass, Window 
Glass, Rcfraclories, Forged 
Sleels Shects, Saldy Eąuipment 
ir taip toliau.

Trumpai sakant, 18 pasauly
je didžiausių industrijų ir A- 
merikoje 6 . didžiausias indus-

B M ■ ■■ DIDŽIAUSIOS

IfVFill” čeverykuW J I U I ■■ VERTYBĖS
w CHICAGOJE

VERTI DAUGIAU

L.A. veikėjai “Tėvynes” 42 nu
meryje jau yra aptarę Pittsbur
gho “durnus”, kalnus, potvy
nius bei Wilkes-Barre anglių 
kasyklų dulkes ir kitus kitų 
miestų blogumus. Bet apie Phi- 
ladelphijos blogumus ir nepri
teklius tai visai nieko neprisi
minė SLA 135 kuopos darbuo
tojai. Tur būt, kitų kolonijų 
veikėjai turės nurodyti Phila- 
delphijos trukumus ir* blogąsias 
puses.

Mano nuomone, kalbėdami 
apie pastovią SLA Centro bu4 
veinę mes turėtume daugiau 
vaduotis organizacijos, negu 
savų kolonijų interesais.

Pirmiausia mes turėtume at
sižvelgti į SLA kuopų ir narių 
geografišką padėtį, t. y. kiek ir 
kui’i randasi SLA narių ir kuo
pų, kad SLA Centras turčių 
būti tokioje vieloje, kur . yra 
lengviausias ir patogiausias su
sisiekimas su visomis kuopomis 
ir nariais. Be to, SLA narių pa
sirinktas miestas Centro buvei
nei turėtų turėti visas šių die
nų reikalingas ir patogias susi
siekimo priemones. O miesto 
didumas, gražumas — tai jau 
yra antraeilis dalykas.

Kaip jau visiems yra žinoma, 
Penn. valstijoje yra daugiausia 
SLA kuopų ir narių. Antrą vie
tą po Penn užima Illinois vals
tija narių ir kuopų skaičiumi.

Į vakarus nuo Penn. tose val
stijose yra apie 145 kuopos su 
5,835 
Penn. 
4,442 
ruošė
apie 46 kuopos ir apie 1,393 
nariai.

Dabar, gerbiamieji, paimkit 
žemėlapį ir pastudijuokite, ku
ris iš nominuotų Penn. miestų 
susisiekimo atžvilgiu geriausiai 
tiktų SLA pastoviai buveinei. 
Jei bešališkai į dalykus žiurė-

EVERY W0MAN
I KN0W REUES 0N

LISTERINE
FOR

Pittsburghas kaipo finansinis 
centras aukščiau stovi už Cle- 
velandą ir. Detroitą.

Pittsburgho vadinamasis “ci- 
vic cenler”, kur yra aukštosios 
mokyklos — universitetai ir ki
los visuomeninės bei mokslo į- 
sląigos yra pasaulinio grožio 
architektūros pastatai kainuo
ją šimtus miliojnų dolerių.

Pittsburghas geografiškai 
(location) yra patogioje vietoje 
ir turi geriausias susisiekimo 
priemonės. Tik per vieną nak
tį važiuojant traukiniais 2 treč
daliai Suvienytų Valstijų gy
ventojų ii* pusė Kanados gyven
tojų, bė jokio SUnkuiiio, gali 
pasiekti Pittsburghą.

Į Pittsburghą subėga trys u- 
pės navigacijai tinkamos, t. y, 
Olilo Upė, Allegheny ir Monon- 
ghahela, Upės. Pittsburghas van
denio keliais gali susisiekti sU 
14 Valstijų ir su 18 didžiųjų 
prekybos ir pramonės centrų. 
Kitais žodžiais sakant, Piltš- 
burgas yra prie vandenų ir na
vigacijai tinkamo vieškelio, ku
rio ilgumas siekia 12,000 my-

BOSTON SHOE STORE
3435 So. Halsted Street

Clinics prove Listerine Antiteptic 
reachcš and kilis dandruff germ
Thcre Js no oasier, morc delightful, or 

cffectivo way of keenlng dandruff under 
control than with Llsterino Antiseptic, 
famous for moro than 25 years as a mouth 
wash and gargle. Just rub it iii and follew 
ivith prolongod massago.

Llsterino Antiseptic gets rid of dandruff 
because it kilis the germ that causes dan
druff—tho queer littlo bottle-shapoa bac- 
teria (Pityrosporum ovale) that surrounds 
the halt ahd covers tho sealp.

Ddn’t wasto timo with remedtfes that 
merely attack ftymptoms. Ūso Listcrine 
AntiseptiCi tho provod treatment that gets 
at the cause. The oniy treatment ve know 
of that is baCkcd br tdh Vears of fosearch 
and a clinical rocord or succcss in the 
groat majofity of casos.

Lambert Pharmacai Co<, St. Lauit, Mo.

LISTERINE
THE PROVKD TREATMENT FOR

DANDRUFF

ir kvie-

ir tokiu

einančią

nariais, o į rytus nuo 
randasi tik 99 kuopos sU 
nariais. Vadinasi, vaka- 
nuo Penn. yra daugiau

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti i tas KrautMVda> 
kurios Skelbiasi Naujienoje.

■aaamfin

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj

“KULTŪRĄ”
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

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

tojai* kritikai, visuomenininkai.

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

gerauiių kurinių rinktine knyga.

Žmogaus Gimimas
KULTŪROS’* kaina: metama 4 dol. pusmečiui 2 dol. 

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
Adretasl “KULTŪROS” Žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė 

Nr. 153, LITHUANIA.

Pittsburgho trims Upėms yra 
daugiau plukdoma anglių, plie
no, žvyro ir kitokios sunkiosios 
medžiagos tonų, negu Suez ir 
Panama kanalais abudu sudė
jus į krūvą.

Pittsburghas kas metai van
denio keliais praleidžia tonų 
prekių, du ir pusę kartų dau
giau, negu New Yorkas, Lon
donas ir Hamburgas sudėjus į 
krūvą.

Pittsburghas gelžkeliais gali 
susisiekti su visais didžiaisiais 
lietuvių centrais 3 didžiosiomis

skaitot Naująją Gadynę”? 
“NAUJOJI GADYNĖ” yra populiatus savaitinis laikraštis 
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja tik du doleriu mėtoms.

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

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

čia visus didinti jos skaitytojų Šeimą.
“NAUJOJI GADYNĖ” yra darbininkų laikraštis 

ji liks.
“NAUJOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt žemiau 

blanką ir būt jos skaitytoju. '

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

Čia prisiunčia $........u...........už “NAUJĄJA GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

Vardas.....................
Numeris ir gatvė ....
Mieštas Ir valstija ..

NEW TOOTH PASTt 
CLEANS DANGER

AREAS EVEN WATER 
MAY NOT ENTER

Imagine a delightfully diffefent tooth pašto 
that fbams luto a "bubble baik" fine enougb 
te clean plts and Craoka 80 tlny evett watoc 
niay nok enter thoml

That's exactly wfiat hapbens tho Instant 
aaliva and brush touch the N8W fbrmula 
JMsterlne Tooih Paate. Bunerobargod with 
htnaelng LUster-Foam detergent. You 
vouldn’t believe bow it cleans, brightens, 
pollshcs . . . leaves the ontdre mouth so 
much frtehdr and cletner.

Ask for the big 25į tubeor, better štili, the 
double siee 40# tube contalning mOft than • 
įį pound of tooth phste. Atany drugedunter. 
Lambert Phannacal Oo., 81. Louis, Mo.

THI NEW fOftMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE
Sup.rehargąd^^^



NAUJIENOS, Chicago, ffl. Penktadienis, lapkr. 4, 1938
t

Diena Iš Dienos
-r ■

Jiems skambėjo 
vestuvių varpai. 
Dvejos sutuoktuvės

kui, Visų šventų bažnyčios kle
bonui ir kun. Stasiui Gaučiui. 
P-ia Lauraitis padainavo “Avė 
Maria” ir I Love You Truly”. 
Pamergėmis buvo Evelyn Gri- 
nowicky, 
Kiupelis, 
Cesna ir 
jauniais
kus, jaunosios 
Alrinaitis,
Charles Kiupelis ir Bruno Ka
počius.

Po šliubo vestuvių pokilis 
! įvyko bažnytinėj svetainėj, ku-

Sophie ir Lorraine 
jaunojo seserys, June 
Albina Alelunas. Pa
buvo Antanas Venc- 

brolis, Frank
Walter Jusevičius,Venckaitės-Kiupelio 

sutuoktuvės

WEST PULLMAN. — Spalių 
16 d. Šv. Petro ir Povilo baž
nyčioj susituokė Ona Venckai- riame dalyvavo per 200 svečių, 
te, duktė pp. Izidoriaus Venc- Jaunieji apsigyveno ties 12142 ■ 
kų, nuo 22 gt. ir Emerald Avė. Emerald Avė. j
su Motiejų Kiupeliu, sūnumi 
Motiejaus Kiupelio, nuo 22 ir 
Emerald Avė. Bažnyčia buvo

Ann Padzukas-Sidell 
sutuoktuvės

gražiai išpuošta rožėmis ir pa- ROSELAND. — Spalių 16 d. 
parčiais. šliubų davė kun. Lin- Visų šventųjų parap. bažny- 
kus, asistuojant kun. Paskalis- čioj Ona Padziukaitė, 10827 S.

I ACM b-NA (i.) 1L.JN V Ciiioi

Mary Garlisle, kino akto
rė, kuriai buvo padaryta 
skubi operarija.

Iš Lietuvos
NEBAIGTAS DARBAS

Lietuvių Keistučio Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks lap
kričio 6 d., Hollywood svetainėje, 2417 W. 43rd Si. 12 v. 
dienų. Jeigu esate pasilikę su mokesčiais, malonėkite už
simokėti. Bus priimama nuo 11 vai. ryto.

Helen Chapas, rašt. 
SLA 178 kuopos susirinkimas įvyks lapkričio 6 d. kaip 1 vai. 

po pietų Mr. J. Artimo svetainėj, 3260 W. 111-th St. Visi 
nariai prašomi atvykti, nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti. Taipgi kurie užsivilkę su mokesčiais, būtinai užsimo

kėkite, kad neliktumėte suspenduoti. Ateidami atsives
kite naujų narių prirašyti į SLA. Bus galutinai prisiruoš
ta prie surengimo vakaruškų. Kviečia B. Walantinas 

Simono Daukanto Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks sek
madienį, lapkričio 6 d. 12 vai. dienų, Chicagos Lietuvių 
Auditorijos svetainėje, 3133 So. Halsted St. Susirinkimas 
svarbus, todėl kiekvienas privalo būtinai pribuit, būtent: 
reikale Chicagos Lietuvių, Auditorijos, taipgi bus raportas 
iš atsibuvusio metinio baliaus. Kurie pasirašėte aplikaci
jas baliaus vakare pribukite į susirinkimų, liksite galuti

nai priimti. , P* K., sekr.
Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiško Kliubo mėnesinis susirin

kimas įvyks penktadienį, šįvakar 7:30 vai. vak. Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Visi nariai malonėkit lai
ku Luti. Yra daug svarbių reikalų aptarti ir kurie pasili
kę su mokesčiais malonėkit

Kruopiškių Progresyvio Kliubo 
vai.lapkričio 5 ta diena 8 

Visi nariai kviečiami

apsimokėti.
S. 

susirinkimas 
vakare, 2436

Kunevičia, rašl.

N. M urmo ra S L

Rašt. V. čepulevičius
laikys mėnesių susirinkimų lapkri-Upytes Draugiškas Kliubas 

čio 5, 1938, 7 vai. vakare, 4070 So. Francisco Avė. Visi na
riai malonėkite atsilankyti, nes bus naujų reikalu.

Rast. E. Tajdus 
Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 

penktadienį, lapkričio 4 d. Chicagos Liet. Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St., 7:30 v. v. Visi klubiečiai kviečiami atsilan

kyti. A. Kaulakis, rašt.

Žagariečių Draugiškas Kliubas rengia, smagų vakarėlį šį sek- 
i uid’cni lapkričio 6 d. Jono Yuškos svetainėje, 2417 West 
lėi-čia gatvė Brighton Purk. Pradžia 6 v. v. Įžanga — 30c. 
Pere įžangos bilieto bus leidžiamos šešios brangios dova

nos iš.aiinejimui, apie 50 dolerių. Bukite visi ir

Užprašo Komitetas

GMINA

C MINA

GLASS

POT5

COPR. "M, NSKDUCRAFT SERVICE, INC.

KITCHEN «TOWELS PATTERN 1875
No. 1875—Virtuvės abrusams išsiuvinėjimas. Išsiukit 

margais siūlais, bus įdomiau.

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

No. 1875

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

BOSTON SHOE STORE
3435 SOUTH HALSTED STREET

(ACME-NAUJIENŲ Koto ]
Montgomery, Ala. — La

kūnas Davė Hissing, kuris 
laimingai nusileido su de
gančiu lėktuvu ir išgelbėjo 
visų pasažierių gyvastį.

Vardas ir pavardė

KURKLIAI — Kelias išei- 
nųs iš Jononių-Stasukuniškio 
vieškelio ir jungiąs su plentu 
Gudonių, Medžiočių, Mockonių, 
Budos kaimus, skirstant Gudo
nių kaimą į vienkiemius, buvo 
pravestas per Grikienių kaimų, 
Žemaitkiemio valsčių į plentų. 
Bet Grikienių kaimo ūkininkai 
sutarę šį kebą uždraudė (mat, 
šį kelią galima pravesti nesie
kiant Grikienių, tiesiog per 
Balaganų miškų į plentą). Mi
nėtas kelias nuo 1936 metų 
yra gražiai taisomas ir žvyruo 

Ijamas, o per Dagios upelį pa 
statytas betoninis tiltas. Bet 
Balagnų pamiškėj kelias pasi
baigia ir, norint pravažiuoti, 
apie 1 kilometrų tenka važiuo
ti per kupstynus ir ravus 
nuo antros pusės miško 
vėl gražiai taisomas iki 
Jeigu minėtų kelių yra 
las žvyruoti, tai reikia
siant pravesti jį per valstybinį 
Balaganų miškų. 5

'.Ė,------------------------------------------------------ :---------------------

Vėliausi ir Nauji Bateliai 
MOTERIMS DIDELE NAUJIENYBĖ 

NAUJAUSIS PARODYMAS.
CROPO STILIAI. GERIAUSIOS VERTYBĖS UŽ

98 
ir 

auk.

BOSTON BATELIAI TURI VISKĄ, KAS JUMS REIKALINGA.

Ateikite, o mes Pritaikysime.
Dydis iki 10. Plotis — AAAA iki EEE.

BOSTON SHOE STORE
3435 So.'Halsted Street

o 
kelias 

plento- 
reika- 
nedel-

F.STABI.ISHEO 1904

Druskos importas
KAUNAS. — šią savaitę iš 

Klaipėdos į Leningradą išplau
kė atvežti Lietūkiui druskos 
laivas “Šiauliai”. Druska iš 
SSSR skubama laivais vežti, 
nes netrukus prasidės šalčiai. 
Iki lapkr. mėn. pradžios tiki
masi beveik visų užsakytąjį 
druskos kiekį parsigabenti. 
Valgomosios druskos pereitais 
metais buvo įvežta į Lietuva 
32.515,5 tonų už Lt 1.597.400. 
Smulkios druskos įvežta 26.- 
481,4 t ir gabalinės 6.034,1 t. 
Gabalinė druska 
tos malimuose, 
giausiai įvežama 
žesniais kiekiais, 
mo reikalams,
pat ir iš Anglijos. Nežymiais 
kiekiais druska įvežama ir iš

sumalta vie- 
Druskos dau- 
iš SSSR. Ma- 
bekono sudy- 
įvežama taip

State St., ištekėjo už Alphonse Vokietijos bei Ų^ndijos. 
Sidell, 
10914 
davė

BUS STATOMAS DR. D. BU
KANTUI PAMINKLAS

DYKAI 
PRISTATYMAS ĮVEMBERC Telefonas

CANAL 4738

WEXBERG’S
Mieli Draugai; Jūsų atsiliepimas į musų skelbimą praeitą savaitę 
buvo labai patenkinąs. Tai jūsų parėmimą mes labai branginame. 
Dabar jau laikas rūpintis Padėkos Dienos pirkiniais, štai keletas 
dalykų šaltam orui.

STRAIGHT V
BOUBBON \

WHISKEY
2 METŲ SENUMO

GOLDEN GRAM
90

ROCK and RYE
NUO KOSULIO IR SLOGŲ

Kokybė Namų
Vartojimui.

Laiko

PORT V 
MUŠK- \ 
ATEL 
VYNAS'

Grynas California 
pilnai stiprus vy
nas.

Proof Sendintas ir 
Švelnus dėl Straight 

ar Maišytiems 
Gėrimams.

98c
v KVORTA

Šventėms 
specialė 
kaina.

$1.231 GaL PILNA
KVORTA

k
10

1908 SOUTH HALSTED STREET

paparčiais ir krysante- 
“Ave Maria” ir “I Love 
Truly” padainavo Helen

s įmaus Stanlęy Sidell, 
Edbrooke Avė. Šliubų 

k u n. Jurgis Paškauskas. 
Bažnyčia buvo išpuošta palmė
mis, 
mais 
You 
Bartush.

Pamergėmis buvo Alice Šid
lauskas, Harriet šid’auskas, 
Antoinette Zimmer, Sophie Va
lentas ir Jennie Bartauskas. 
Pajauniais buvo Al Oakley, 
Peter Cheipas, Stanley Rakaus
kas ir Stanley Kansewick. Po 
šliubo buvo vestuvių puota 
bažnytinėj svetainėj, kurio da
lyvavo apie 150 svečių. Po puo
tos jaunavedžiai išvažiavo me
daus mėnesiui. Sugryžę jie ap
sigyveno prie 106 ir State gat.

Prieš Didįjį karų miręs dr. 
D. Bukantas daug pasidarbavo 
kovose dėl lietuvybės. Kartu 
kovodamas buvo visiems tau
tybės skirtume prieinamas ir 
mielas. Ypatingai jis buvo daug 
pasidarbavęs Zarasų kraštui. 
Dar ne vienas atsimena jo su
teiktų parama ar varge ar li
goje. Zarasų krašto visuomenė 
nutarė jam pastatyti 
se paminklų. Paminklo 
dirba skulptorius V. 
Paminklas kaštuosiąs
000 Lt. Buvo paleistas atsišau
kimas į plačiųjų Lietuvos vi
suomenę, kad ji paaukotų to 
kilnaus vyro paminklui. Aukos 
paminklui gyvai plaukia.

Zarasuo- 
projektą 
Grybas, 

apie 18,

Sugriautas
Gyvenimas

• Ateinančiam “Moterų Sky
riaus” numeryje pradėsime į- 
domų p. Barboros ..Gurskienės 
parašytą vaizdelį ..“Sugriautas 
Gyvenimas”.

—M. S. Vedėja

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago j)

John Nemejc, 24, su
Lūkės, 21

Ann

BAIGIAMI STATYTI LIET.
BANKO RŪMAI

Dėl

Mes galime jums pa
rūpinti puikios 

kokybės:
LENTŲ, MILLWORK, 
PLASTER BOARD, 
DURIS, LANGUS, 
BALANAS, 
KLIJŲ ir t t.

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 /^B Sveterių ir drobių
I dėl paklodžių ir už-
\ Į valkatų krautuvė at-

1 dara kasdieną ir va- 
' karais —ir sekma-

▼-r dieniais,
r -

Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

Bowling-Billiardai
20 AsIų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St
šaukit Tel. YARDS 3408

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS — BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTĄ LES

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI— w TT T. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENI— W. H. T . C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ-_______________________ —7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

NAUJIENOS
Ženg'ia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

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

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

MUSCULAR
RHEUMATIC

PAINS-ACHES
Kad gauti greitą pagelbą. reikia dau
giau, negu “tik mosties.” Reikta "Prieš- 
erzlnančio,” tokio kaip seno švelnlnan- 

’ Čio. raminančio Musterole. kad persun
kti per odos paviršj, pagelbai nuo krau
jo sukepitnų ir skausmų, slogų pasek
mių.

Raumenų diegimas, skausmas ir su
stingimas paprastai greit pavyksta nu
galėti.

Geriau negu seno budo mustardinis 
plasteris. Per 30 metų milionai varto
ja. Daugelis iš gydytojų ir slaugių pa
taria vartoti. Yra trijų stiprumų: Pa
prastas, vaikų (švelnus) ir ekstra stip
rus, 40c visose vaistinėse.

MAŽEIKIAI — Pastaruoju 
laiku visai baigiami statyti 
Lietuvos Banko rūmai, kurių 
statyba buvo pradėta perei
tais metais. Dabartiniu metu da
žomos iš lauko pusės sienos, 
dekoruojamas vidus, vedamas 
vandentiekis (kuris dabar at
vestas iš Ventos upės, apie 1 
km. nuo miesto ir ilgainiui ap
rūpins visus Mažeikius), tvar
komas kiemas, tvoros, grindžia
mas trotuaras. Greitu laiku 
Liet. Bankas persikels į erd

vias patalpas. Pastatas ne taip, 
•didelis, bet tikrai gražus ir'to-;

Reikalauja
Perskirų

Mat SLipcevic nuo Frances kio kito Mažeikiuose tuo tarpu
Stipceyic. nėra.

NAUJIENŲ specialus korespondentai praneša apie 
visus įdomesnius įvykius ir nuotykius Lie
tuvoje. 4

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

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

Garsinkitės “N-nose”
LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI Jjg.SO
GYDYMAS.......................... SKA.00
LIGONINĖJE ....................... ** ■
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje «f5.oo
RAUMATIZMAS $9.00

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Ave„ Chicago.

Tol. Lnwndale 5727.
i
I=
E 
E

z.

Dviejų Aktų Komiška Opera

PERSTATYMAS

NAUJOS GADYNES CHORO

~«OT.6d.1938
Pradžia 4 valandą popiet.

SOKOLŲ SVETAINĖJE
2347 SOUTH KEDZIE AVENUEAdresas

Miestas ir valstija

FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido

mis ir Hollyvvood 
šviesomis. Dar bas 
garantuotas.

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



NAUJIENOS. Chicago, ID.šeštadienis, lapkr. 5, 1938

ATEIK Į DIDŽIAUSI KOKĮ CHICAGA 
BET KADA YRA MAČIUSI AUTO

MOBILIU IŠPARDAVIMU
Pasirink iš virš 600 šioj šalyj puikiausiu automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių tokiomis kainomis, kokių negalima 

niekur rasti. Kokio markete neieškotum—naujo ar seno karo — 
mes galime patarnauti gerai —ir sutaupyti jums šimtus dolerių.

1938—ir 1937—Buicks—OldsmobHes— Crevrolets—Fords-—Pon- 
tiacs—Chryslers— Plymouths— DeSotos — Studebakers — Cadil- 
lacs—LeSalles — Packards — Dodges — Grabams — Willys —už 
pigiai kaip $295.00.—kai kurie naujutėilai.

Kiekvienas karas musų ekspertų patikrinta*—musų garant:ja 
tam, kad duoti jums ilgametini patarnavimą.—Taipgi virš 300— 
1936-1935 ir 1934 karai visu išdirbysčių už pikiai kaip $85.00. -y 
Musų stakas yra Chicagoj didžiausias. Kodėl laukti?—kada gali nu
pirkti gražų veik nauja automobilį už taip mažus pinigus.

Kiekvienas karas turi musų naujo karo ir dešiinties dienų va
žiavimo bandymo garantijas.

Nereikia jums ir grynų pinigų — mes imsime jūsų seną karą 
kaip jmokėjima—likusią dalį mažais mėnesiniais {mokėjimais iki 
dviejų metų. Nesvarbu kur gyventum, nepraleisk šio didžio iš
pardavimo.

MUSŲ DVI KRAUTUVĖS yra atdaroj kasdien iki 10 P. M. 
ir visą dieną Sekmadienį.

Cook County Finance Co.
1340 W. 63rd Street 2828 W. North Avė.

prie Loomis prie California

KORESPONDENCIJOS Politikos Žinios
Ė

MAŠTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUO.JAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BL1NDS.

1803 VVEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

Pilone GANal 9560 Vonias visada galima imti

RUSIŠKA IR TURKIŠKA MAUDYNE
ANT KETURIOLIKTOS GATVĖS 

908-910 West 14th Street, Chicago, Illinois
Pertaisyta moderniškai. Visi parankamai įvesta

MASAŽAS — CHIROPODIST
Atdara dienų ir naktį.—Moterim trečiadien. (Wednesdays)

WAUKEGAN, ILL.
Parengimai

Waukegano Liuosybės cho 
ras pradėjo rudeninį ir žiemos 
darbą su nauju mokytojum 
Jurgiu Steponavičium. Pirmas 
choro vakaras Įvyks gruodžio 
• 1 d. Tai bus koncertas. Po 
Naujų metų choras rengiasi 
pastatyti scenoje operetę “Du
nojaus rožę”. Tiek koncertui 
tiek operetei choras jau dabar 
pradėjo ruoštis.

Tačiau prieš tuos parengi
mus turėsime dar vieną: bū
tent, SLA 262 kuopos milžiniš
ką koncertą, kurio programą 
išpildys Cbicagos Lietuvių 
“Pirmyn” choras su savo solis
tais, duetais ir kvartetais. Cho
rui vadovauja Kazys Stepona
vičius. Koncertas įvyks lapkri
čio 13 d. Liuosybės svetainėje, 
Adams ir 8th St. Prasidės 3:30 
vai. po pietų.

Waukęgano ir aplinkinių ko
lonijų lietuviams bus puikiau
sia proga išgirsti “Pirmyn” 
chorą, kuris neseniai aplankė 
Lietuvą ir ten paliko labai gra
žų įspūdį.

Šia proga noriu priminti, kad 
SLA 262 kuopos susirinkimas 
įvyks lapkričio 6 d. 10 vai. ry
to, Liuosybės svetainėje.

J. M.

John G. Ryan 
Kandidauoja 
i Atstovus

Lietuviai Raginami Už Ji - 
Balsuoti

Rinkimai jau artinasi. Jie 
įvyks antradienį, tad mums lie
tuviams jau reikia būtinai ži
noti už ką mes turim balsuoti 
ir kokius žmones įleisti val
džion. Mes turime pažinti kan
didatus, kurie mums pagarbos 
neturi, daug prižada ir nieko 
neišpildo. Mes turime rinkti 
tokius žmones, kuriais galime 
pasitikėti, ir kurie padarę mums 
prižadų, juos neužmirš patekę 
valdžion. Su veidmainiais mes 
jau turėjome daug patyrimo, 
tad apsisaugokime jų šiuo kar
tu.

Lietuviai, didžiumoj, pri
klauso darbo kliasai. Rinkimuo
se turi didelę spėką ir kartais, 
jie nusveria laimėjimus, nors 
paprastai lietuviai už tai pri
pažinimo negauna.

Demokratų partija yra aiš
kiausiai parodžiusi, kad tik ji 
viena šiandien tikrai nuošir
džiai susirupinusi darbininko 
žmogaus likimu. Jei mes nori
me, kad demokratai ir toliau

aj . ■

r tęstų pradėtąjį gerą darbą, tai 
musų balsuotojai privalo juos 
paremti savo balsais. Demokra
tai ir toliau prižiūrės, kad nie
kas nebūtų alkanas šioj turtin
goj šalyj.

Del tų išminėtų priežasčių 
mes turime balsuoti už John 
G. Ryan, demokratų kandidatą 
į Valstijos legislaturą (statė 
representative) nuo 13-to se
na torialo distrikto. Tas žmo
gus yra iš paprastų darbininkų-

Jis ilgai dirbo už Chicagos 
gatvekarių konduktorių 69th 
gatvės stotyj. Jis supranta dar
bininkų vargus ir jų reikalus. 
Jo terminas dabar baigiasi, tad 
jisai vėl prašo lietuvių už jį ir 
vėl atiduoti balsus, pasiremiant 
jo rekordu darbo žmonių gero
vei. Jį indorsuoja visos Chica
gos unijos. Jis stovėjo už trum
pesnių darbo valandų įstatymą 
vyrams ir moterims, už senat
vės pensijas. Buvo prieš mažų 
vaikų samdymą dirbtuvėse, ir 
visais kitais atžvilgiais rūpino
si darbo žmonių gerove.

Lapkričio 8 d., balsuokime 
už John G. Ryan į valstijos at
stovus—State Representative 
nuo 13th Senatorialio distrikto.

S. Dombro (Sk.)

ATLYGINKIT PATIKIMA 
PATARNAVIMĄ

Vėl Išrinkite

PROGRESS
KRAUTUVĖJ

Šildomų Pečių
VISŲ GERŲJŲ IŠDIRBYSČIŲ

Didžiausia Išpardavimas

Progress Krautuvėj rasite specialiai žemas kainas, leng
viausiais išmokėjimais. Pasiskirkit sau pečių dabar, įmo- 

’kėkit tik mažą dalelę — ir pečius bus pristatytas

ŠIMTAI PASIRINKIMŲ ---- -
Aliejum kūrenami šildytuvai nuo $g>0,50 iki $100.00 

Anglim ir malkom kūrenami nuo $‘j g.50 iki 75.00 

Kombinuoti gesui ir anglim pečiai $^Į0.5O iki 150.00

Didelė nuolaida už seną pečių mainant 
ant naujo

3224 SOUTH HALSTED STREET
J. KAL6DINSKAS, Vedėjas.

Tel. VIGtory 4226 Chicago, Illinois

Paklausykite musų gražaus radio programo nedėlioję, 11-tą valan
dą prieš piet, iš Stoties WGES, 1360 kilocycles.

Lawrence, Mass.
Fondas Lietuvai šelpti
šį pavasarį čia liko įsteigtas 

Lietuvos Šelpimo Fondas. Tai 
buvo padaryta kaip tik tuo lai
ku, kai Lenkija ėmė grūmoti 
Lietuvai karu. Po to prasidėjo 
labai neramus laikai ir visą lai
ką atrodė, jog naujas karas ne
išvengiamas. O jei toks karas 
butų prasidėjęs, tai į jį butų 
buvusi įtraukta ir Lietuva.

Lawrence lietuviuose ir kilo 
mintis palaikyti fondą, kurio 
pinigais butų galima teikti fi
nansinę pagalbą Lietuvai, jei ji 
butų užpulta tokių fašistinių 
šalių kaip Vokietija arba Len
kija.

Pirmutinis parengimas fon
do naudai buvo surengtas rug
sėjo 17 d. Tas parengimas bu
vo pavadintas “Lietuvos Die
na”. Gryno pelno liko $106.91. i 
Delegatai džiaugėsi, kad viskas 
taip gerai nusisekė. Pasiseki
mas butų buvęs dar didesnis, 
jei nebūtų oras sugadinęs.

i
Visi pinigai,, kurie iki šiol į 

fondą įplaukė, yra laikomi vie
tos banke. Ten iždas ir toliau 
bus laikomas, kol neatsiras rei
kalo teikti Lietuvai pagalbą, 
jei pastaroji bus fašistinių 
kraštų užpulta. O jei karo ne
įvyks, tai pinigai bus paskirti 
Lietuvos našlaičiams šelpti.

Lietuvos Šelpimo Fondą glo
boja trylika stambiausių Law- 
rence’o organizacijų. Kiekvie
na organizacija turi po du ar 
tris atstovus. Visi atstovai yra 
pasiryžę veikti kiek tik gali 
Lietuvos labui.

Spalio 15 d. įvyko posėdis, 
kurį vedė vice-pirmininkas S. 
Penkauskas. “Lietuvos Dienos” 
raportą perskaitė J. Peslikas. 
Paaiškėjo, kad iš viso pajamų 
buvo $208.54, o išlaidų —. 
$101.63. Tokiu budu gryno pel
no liko $106.91. Raportas liko 
priimtas.

Kadangi pirmas bandymas 
labai gerai pavyko, tai netoli
moje ateityje ir vėl kas nors 
bus . surengta fondo naudai. 
Atstovai pasisakė už tai, kad 
butų surengta “bulvių ir sil
kių vakaruška”. Laikas numa
tomas gruodžio 10 d. Rengimo 
komisija liko išrinkta iš Anta
no Polskio ir Stasio Penkaus- 
ko. Jiems pagelbės Anelė Mar- 
kevičiutė, o šeimininkaus Ona 
Peslikienė ir Natalija Pajers-

kienė. Įžangos bus imama 10 
centų.

Kad numatomi parengimai 
geriau sektųsi, tai nutarta apie 
juos visuose laikraščiuose pra
nešti. Tas darbas liko pavestas 
Anelei Markevičiūtei, kuri eina 
fondo raštininkės pareigas.

Kitas fondo atstovų susirin
kimas įvyks lapkričio 26 d. 
Prasidės 4 vai. po pietų.

A. Markevičiūtė.

Sheldon W. Govier 
Vėl Kandidatuoja 
Į Klerkus

Apeliaciniam Teisme

X Edmund K. Jarecki
DEMOKRATŲ KANDIDATĄ

' , - I —

COUNTY JUDGE
OF

COOK COUNTY
RINKIMAI:

ANTRADIENĮ, LAPKRIČIO 8, 1938

VĖL IŠRINKITE

John G. Ryan
STATE 

REPRESENTATIVE
IŠ 13 SENATORINIO 

DISTRIKTO
Vienintelis kandidatas 13 

.distrikte į States Represen- 
tative indorsuotas

UNIJOS DARBININKŲ

ATĖJO
Kultūra No. 9

TURINYS:
Pasaulis tarp taikos ir karo—
Fordizmas mokykloje—prof. J. Va

balas-Gudaitis.
Tau — Kazys Jakubėnas.
Astronomijos tikslas ir reikšmė— 

Dr- J. Mejeris.
Daina ir Muzika anapus Baltijos— 

Osk. Breivė.
Lidija Mursija—Julmis.
Vidurnakčio saulės krašte—A. Ven- 

slovas. 1
Pastabos apie literatūrą ir rašymo 

darbo—M. Gorkij.
Populiarusis Mokslas.
Apžvalga ir kiti straipsniai.

KAINA 45 CENTAI. 
GALIMA GAUTI

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted Street, Chicago.

Remkite,tuos, kurie 
garsinasi

- “NAUJIENOSE"

Prieš 20 metų, kai Sheldon 
W. Govier buvo jaunas, jisai 
sunkiai dirbo Pullmano vagonų 
dirbtuvėj. Politikoj dalyvavo 
kaipo precinkto kapitonas. 1918 
metais didele balsų didžiuma 
buvo išrinktas 9-to wardo alder- 
monu ir aldermono pareigas 
ėjo išviso per 16 metų, nes 
prielankus balsuotojai vis su
grąžindavo ji į .tą urėdą.

Jis pateko į-aldermonus kai
po darbo žmogus, ir darbo 
žmonės jį išrinko. Nuo to lai
ko jis visuomet pasiliko dar
bininkams ištikimas ir neatsi
sakė duoti jiems pagalbos, jei
gu tai buvo jo galioj. Lietu
viai ypatingai stipriai jį rėmė 
ii* savo balsus vis už jo kandi
datūrą atiduodavo.

Vėliau Sh. H. Govier buvo 
išrinktas 9-to wardo commit- 
teemanu, įgydamas daugiau' į- 
takos politikoj. Jis pradėjo dar 
labiau rūpintis savo wardo gy
ventojų reikalais ir kelis lie
tuvius paskyrė valdiškiems 
darbams.

Kur tik visuomeniškas, nau
dingas darbas, ten Sh. W. Go
vier ^prisideda. Nevien moraliai, 
bet ir materialiai. Pavyzdžiui, 
kai Dariaus-Girėnas rengėsi 
skristi, jisai prisidėjo ne su 
vienu dešimtine, bet su kelio
mis. Vėliau, kai Leit. Vaitkus 
pradėjo ruoštis ruoštis skridi
mui, ir vėl p. Govier prisidėjo 
su stambiomis aukomis. Jisai 
taipgi žymiai pagelbėjo John 
T. Zuriui patekti į teisėjus.

Sh. W. Govier sako, kad nuo 
pat jaunų dienų, tarnaudamas 
Pullmano dirbtuvėse susiprato 
su lietuviais kaip su savo bro
liais, tad niekuomet nuo jų 
neatsiskirs.

1934 metais p. Govier buvo 
išrinktas į Appellate Court 
klerkus. Tai Cook apskričio A- 
peliacinis teismas. Pereito ba
landžio nominacijose jisai vėl 
buvo nominuotas tam urėdui, o 
antradienį, lapkričio 8 d., tiki
si su savo gerų draugų lietu
vių balsuotojų pagalba vėl pa
tekti į tą urėdą.

Sh. W. Govier niekuomet 
balsuotojų neapgaudinėjo, ne
darė didelių prižadų, kurių ne
galėjo ištęsėti, bet ką prižada 
ir užsiima padaryti, tą teisin
gai ir tiksliai atlieka. Tad, lie
tuviai, lapkričio 8 d., eidami 
balsuoti padėkite savo kryžiu
ką “X” Sheldon W. Govierui.

S. Dombro (Sk.)

Balsuokit už savo draugą ir kaimyną.

E WALTERMcAVOY
Republikonų Kandidatą

- i -
COUNTY COMMISSIONER

(of City of Chicago)
Rinkimai ANTRAD., LAPKRIČIO 8, 1938 

8-tas Vardas Balote.
TARNYBA SU ŠYPSĄ

Išnaujo Išrinki!

Sheldon W. Govier
Democratic Candidate for Clerk of 

the Appellate Court
ANTRADIENĮ, LAPKRIČIO 8, 1938

Geriausias užtikrinimas, kad Kandidatas yra 
vertas būti vėl išrinktu, yra JO Geros 

Tarnybos Rekordas

Reikalaukit Demokratų Baliotų
IR BALSUOKIT

ANTRADIENĮ, LAPKRIČIO 8 DIENĄ ’
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ANTROJI “PATRIOTIŠKO’ 
MEDALIO PUSĖ

Geležinkelių darbininkų algos nebus 
nukapotos

Kaip ir buvo galima laukti, prezidento komisijos re
komendacijų geležinkelių kompanijos priėmė. Ta komisi
ja surinko faktus apie geležinkelių biznį ir darbininkų 
uždarbius ir patiekė raportų Rooseveltui, kad kompanijų 
sumanytas 15 nuošimčių algų numušimas yra nepateisi
namas ir geležinkelių bizniui nedaug tepadės.

Vakar 100 geležinkelių kompanijų pasiuntė telegra
mų prezidentui Rooseveltui, kad darbininkų algų kapoji
mų jos atšaukia. Bet už šitų “malonę” jos dabar ketina 
prašyti, kad valdžia jas mažiau kontroliuotų ir leistų 
joms “apsispręsti”. Tuo tarpu vienintelis tikras būdas su
tvarkyti geležinkelių reikalus, tai padaryti taip, kad ge
ležinkeliai tarnautų kraštui, o ne privatinėms kompani
joms.

Kodėl gyvulių laivais?
Chicagos laikraščių reporteriams paklausus Browde- 

rį, ar daug ateivių yra komunistų partijoje, jisai atsakė, 
kad — •

“jeigu svetimšaliai komunistai butų pasiųsti atgal į 
Europą gyvulių laivais, tai partijos narių skaičius 
Jungtinėse Valstijose nebūtų žymiai sumažintas.”
Sunku pasakyti, ar tiesa ką jisai pasakė. Bet mus 

stebina, kad komunistu generalinis sekretorius siųlp ap
eiviams komunistams'gyvulių laivus” (cattle boats)! Ar
gi jau jie neužsįtarnauja nieko geresnio?

Pastaruoju laiku, tiesa, Amerikos komunistai pasi
darė labai dideli “patriotai” ir bando savo, “patriotizmu” 
pralenkti net Amerikos Revoliucijos Dukras. Jie ėmė 
garbinti senąsias Amerikos tradicijas ir minėti Jurgio 
Washingtono vardą kartu su Stalino vardu. Bet kas ga
lėjo tikėti, kad jų “fiureris” taip greit persiims ir yan- 
kių pasiputimu prieš ateivius?

..........  , R ■

Juodos dienos Austrijos katalikams
- t

Prijungus Austriją prie “trečiojo reicho”, naciai 
pradėjo persekioti katalikus ir Austrijoje. Neperseniai 
hitlerininkų gaujos išdaužė langus Vienos kardinolo In- 
nizerio palociuje, o patį kardinolą nacių policija laikė 
per keletą dienų “apsaugos arešte”. Dabar ateina žinios 
apie katalikų vienuolyno uždarymą Ihnsbrucke.

Hitlerio komisaras Austrijoje, Jdseph Buerckel, ofi
cialiame pranešime paskelbė, kad Valstybės policija užti
kusi Innsbrucko vienuolyne neapsakomą “paleistuvystės 
urvą”. To rezultate, devyni vienuoliai yra suareštuoti, o 
vienuolynas uždarytas. Vienoje eina gandai, kad valdžia 
uždarys ir daugiau katalikų vienuolynų.

Šitokių represijų prieš katalikus Austrijoje niekuo
met nebuvo. Katalikų bažnyčia Austrijoje seniaus buvo 
labai galinga. Kai po pasaulio karo Austrijoje buvo į- 
steigta respublika, bažnyčios įtaka sumažėjo, nes demo
kratinė respublikos konstitucija bažnyčią atskyrė nuo 
valstybės ir paskelbė sąžinės laisvės principą. Tačiau res
publikos valdžia į bažnyčios reikalus nesikišdavo.

Bet Austrijos katalikų aukštoji dvasįškija buvo la
bai nepatenkinta, kad “bedieviai” turi laisvę. Vyskupai 
ir kunigai vedė fanatišką neapykantos propagandą prieš 
socialistus, o pralotas Seipelis organizavo katalikus į po
litišką partiją, kad “bedievių ir socialistų” įtaka valsty-, 
bėję butų sunaikinta.

Kai šita fanatizmo propaganda negalėjo sulaikyti 
socialistų stiprėjimo Austrijos miestuose,- tai Austrijos’ 
klerikalai susitarė su Mussoliniu ir 19^4 m. padarė gink
luotą perversmą. Respublikos konstitucija tapo sutremp
ta ir Austrijoje buvo įsteigta klerikališkai'fašistiška dik
tatūra. Bet šiemet ta diktatūra susmuko, kai Hitleris nu
tarė okupuoti Austriją. -

Dabar Austrijoje šeimininkauja Hitlerio agentai ir ka
talikų dvasiškijai parodo, ko ji susilaukė, kerodama1 
prieš demokratinę respubliką. Kardinolui Innizeriui tai 
rui4 būti ypatingai gera pamoka, nes, kai Hitleris atėjo 
j Austriją, tai jisai liepė bažnyčioms varpais skambinti

Vienas artimas Brooklyno 
tautininkams asmuo neseniai 
iškėlė aikštėn “Naujienose”, 
kodėl p. Vitaitis su savo klika 1 
varo smarkių agitacijų, kad 
SLA centras butų perkeltas j 
buvusį “Vienybės” namą. Jiems 
labiausia rupi, kad “Vienybė” 
galėtų pasipinigauti iš SLA., 
spausdindama SLA organų (už 
kų ji gauna po $60.00 savai
tėje). Nes tame name SLA pre
sui įdėti nebūtų vietos.

Ne gana to. Buv. “Vienybės” 
name p.. p. Vitaičio ir Viniko 
draugui yra įrengtas (SLA pi
nigais!) karčiama su labai bran
giais įtaisymais. Aiškus daly
kas, kad, jeigu SLA perkeltų 
savo centrų į tą namą, tai kar- 
čiamos bizniui butų labai svei
ka- Ponas Vinikas yra neofi
cialus to biznio partnerys.

Tai šitokie yra faktai, ku
riuos Brooklyne žino visi žmo
nės. Bet Vitaitis (pasislėpęs po 
pseudonimu “SLA. Narys”) 
bando įtikinti, kad SLA centrų 
kelti į Brooklyno Grand-strytį 
reikią “dėl organizacijos labo”. 
Esą,—

“Į šį namą Susivienijimas 
yra įdėjęs apie $70,000. Šio 
namo tik žemutinės krautu
vės išnuomuotos, jb vifeas 
stovi tuščias ir nėra numa
tomos progos išnuomuoti. 
Antrame namo aukšte leng
vai ir patogiai sutilptų 'visa 
SLA. raštinė ir ‘Tėvynės’ 
redakcija bei spaustuvė. 
Trečiame namo aukšte butų 
galima įrengti visoms SLA. 
kuopoms klubas, kur jos ga
lėtų laikyti susirinkimus bei 
nedidelius draugiškus paren
gimus, kur susidarytų dide
lis SLA veikimui - centras ir 

V duotų didelę naudą.
“SLA. centras perkeltas į 

tą namą, savo įvesdintus pi
nigus atsiimtų tik nuomomis. 
Ant vienų grindų esant vi
sai raštinei, butų produkty- 
viškesnis darbas, negu dabar 
yra, kur reikia net trijų auk
štų laiptais lakstyti ir lan
džioti po mažus kambarė
lius, kuriuose randasi SLA. 
ofisai.”
Bet tas ponas užtyli vieną 

dalyką, būtent: kad nei antras, 
nei trečias aukštas tame sena

me “Vienybės” lauže dar nėra 
remontuoti. Taigi, jei SLA no
rėtų turėti antrame jo aukšte 
raštinę, redakciją ir spaustu
vę, o trečiame aukšte vietą klu- į Brooklyną.

bui ir' susirinkimams, tai rei
kėtų į tų senų laužų įdėti dar 
keliolikų arba kelias dešimtis 
tūkstančių dolerių!

Vien tik namo skiepo ir pir
mo aukšto remontui, kuris bu
vo daromas po Dr. M. J. Vini- 
ko priežiūra, SLA- sukišo $43, 
000. Tai kiek gi reikėtų dar 
išleisti, remontuojant du viršu
tiniu aukštu?

Antro aukšto lubos nėra pa
kankamai stiprios, kad tenai 
butų galima statyti linotypus 
ir kitas spaustuvės mašinas. 
Norint tenai paruošti joms sau
gių vietų, reikėtų dėti stipres
nius balkius ir, gal būt, stul
pus nuo skiepo iki antrų lubų, 
šitoks remontas kaštuotų mil
žiniškus pinigus ir, dedant tuos 
stulpus, tektų ardyti grindis ir 
lubas toje puikioje karčiamo- 
je, kuri tapo SLA. pinigais į- 
rengta.

Tačiau vistiek, kad ir su
stiprinus antrojo aukšto lubas 
balkiais ir stulpais, jame nieku 
budu nebūtų galima pastatyti 
spausdinamojo preso.

Vadinasi, kad ir butų išleis
ta dar kelios dešimtys tūkstan
čių dolerių antro ir trečio auk
štų , taisymui, tas namas vis
tiek nebūtų tinkamas SLA. 
reikalams.

Bet reikia atsiminti, kad SLA 
čarteris yra išimtas Pėnnsyl- 
vanijoje. Jeigu pati organiza
cija nesusipras laiku perkelti 
savo centrų į tų valstijų, tai 
bet kada gali įsikišti valdžia 
(ypač, jeigu kas antz keršto 
Susivienijimų 
tuomet reikėtų 
namo kraustytis 
ranka ant visų milžiniškų iš
laidų, sudėtų į jo taisymą! Ar 
p. Vitaitis ir ta klika, su kuria 
jisai šiandie dirba, tuos nuo
stolius Susįvienijimui grąžins?

SLA. nąriams, jau nusibodo 
žiūrėti,, kaip “vienybininkai” 
jų organizaciją išnaudoja, pri
sidengdami “patriotizmo” skrai
ste. Daugiau, kaip 30 tūkstan
čių dolerių SLA. sukišo į “Vie
nybes” namo mortgičių. Apie 
43 tūkstančiai išleista namą 
taisant, kad p. p. Viniko ir Vi- 
taičįo sėbras turėtų jamę kar- 
čiamą. QtJ ęįabar jiė nori, kad 
SLA. įdėtų į tą griozdą dar ke- 

, lias dešimtis tūkstančių dole- 
, rių — kad tai karčiamai butų 

nuolatinių “kostiumerių”, o 
. “Vienybei” pastovus spaudos 
■ “džabas”.
i Tai ve delko jie taip karštai 
• agituoja už centro kraustymą

kreditus. Bet po karo abi de
mokratinės partijos frakcijos 
vėl susijungė. Kautskis parašė 
susijungusiai partijai naujų 
programų. Bet dalis buvusiųjų 
socialdemokratų pateko po Ru-. 
sijos bolševizmo įtaka ir susi
organizavo į Komunistų Inter
nacionalo skyrių, kuris Vokie
tijoje per 13 metų Vedė atkak
liausių kovų prieš demokratinę 
respublikų ir tuo budu paruošė: 
dirvų hitlerizmui.

Hitleriui laimėjus, Kautskis 
persikėlė į Vienų; o kai Austri
ja pereitų pavasarį buvo pri
jungta prie nacių reicho, tai 
Kautskis, kviečiamas Holandi- 
jos socialistų, išskrido lėktuvu 
į Amsterdamą — ir tenai gyve
no iki mirties.

Kiek Kautskis per savo ilgų 
amžių yra parašęs knygų, sun
ku čia butų jas visas ir sumi-

nėti. Tur būt, nėra tokio poli
tikos, filosofijos arba socializ- 
fno teorijčs klausimo, kuriam 
jisai nebūtų pašventęs didesnio 
ar mažesnio veikalo. Stambiau
sias jo kūrinys, pagamintas jau 
po karo, yra apie ‘‘Materialisti
nį Istorijos Supratimų”; o pVieš 
pat mirtį jisai pabaigė rašyti di
dėlį veikalų apie karų — jo 
priežastis ir socialistų nusista
tymų ka*ro klausimu, šitas vei
kalas dar laukia leidėjo.

Kautskis turėjo nepaprastų 
talentų dėstyti giliausias mintis 
lengva kalba, taip kad jo raš
tus gali skaityti ir žmogus, nė
jęs aukštų mokslų. Jam rūpėjo 
a įkviesti ne tiktai partijos va
dus, bet ir inteligentiškus dar
bininkus.

Su Karolio Kautskio mirtim 
darbo žmonija neteko didžiau
sio saVo mokytojo.

SENŲJŲ LIETUVOS DARBUOTOJU 
LIKIMAS

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

ir 
to

apskųstu), 
iš 
numojus

Karolis Kautskis

paruošti spaudai daug 
Markso raštų, kuriuos 
suspėjęs išleisti Engel-

skirtus ke
tonini, su- 
išleido kc-

' Spalio mėn. 17 d., tik ką su-[gaut žmonijai grasins pavojus 
laukęs 84 metų amžiaus, mirė 
Amsterdame garsusis socializ
mo teoretikas, Karolis Kautskis.

Jisai buvo gimęs Prahoje, 
1854 m. spalio 16 d. Jo tėvas 
buvo piešėjas, čekų-lenkų kil
mės. Jo motina buvo rašytoja, 
kilusi iš itališkai-vokiškos šei
mos. Tokiu budu Karolis savo 
prigimtim biivo internacionalis
tas.

1863 m. Kautskių šeima nusi
kraustė ¥ Vienų, kur ėjo aštri 
kova tarp čekų ir vokiečių. 
Pradžioje ir Karolis buvo į4- 
trauktas į tų kovų, bet Pary
žiaus Komunos sukilimas (1871 
m.) pakreipė jo mintis į kitų 
pusę. Jisai pradėjo studijuoti 
Socialines problemas, istorijų, 
Francuzijos socializmų, biolo
gijų ir ekonomijų. Už keleto 
metų Karolis parašė pirmų sa
vo veikalų — apie gyventojų 
skaičiaus augimų ir visuomenės 
pažangų, šitoje savo knygoje 
Kautskis sekė Malthuso teorijų, 
pagal kurių gyventojų daugėji
mas būtinai turi .pralenkti mai
sto augimų, taip kad laikui bė-

išmirti badu.
Šis pirmas Kautskio veikalas 

buvo priešingas Markso moks
lui. Bet jau tuo laiku Kautskis 
dalyvavo revoliuciniame socia
listiniame Austrijoj/ judėjime. 
Jisai rašinėdavo straipsnius 
žurnalams;. “Neue Gescllschaft”

’ L '(Naujoji Visuomenė) ir Zu- 
kunft” (Ateitis), kuriuos šelpė 
turtingas žydas filantropas Kari 
Hoechberg, kurio privatinis se
kretorius ir bendradarbis buvo 
Eduard Bernstein.

Austrijos socialistiniame ju
dėjime apie 1878 m. kilo krize, 
nes jo vadovybė pateko į ran
kas revoliucinių konspiratorių. 
Tuomet Karolis Kautskis, iške
liavo 4 Šveicariją redaguoti kar
tu su Bernsteinu savaitraštį 
“Sočiai Dfemokrat”, kuris, lai
kui bėgant, pasidarė Vokietijos 
Socialdemokratų partijos' orga
nas. Kilus nesusipratimams tar
pe laikraščio redakcijos ir par
tijos centro, Kautskis 1881. m. 
puvyko į Londonu pasitarti su 
Marksu ir Engelsu. Čia jisai tu
rėjo daug < pasikalbėjimų su

Karolis Kautskis
“Komunistų Manifesto” auto
riais ir visiškai pateko po jų į- 
taka.

Sekančiais metais Kautskis 
išvažiavo į Vokietijų ir su pa
galba Socialdemokratų Partijos 
įsteigė mėnesinį mokslo žurna
lų “Neue Zeit” (Naujas Lai
kas), kuris vėliau buvo pavers
tas savaitiniu ir buvo jo reda
guojamas per 35 metus, šitas 
žurnalas buvo vyriausias mark
sizmo organas pasaulyje.

1885 m. Engelsas pakvietė 
Kautskį apsigyventi Londone. 
Per ketverius metus Kautskis 
gyveno šalia Friedricho Engel
so ir kartu su juo dirbo. Kaip 
Engelsas kad buvo artimiausias 
Markso draugas ir bendradar
bis, taip dabar patapo arti
miausiu Engelso draugu ir 
bendradarbiu Karolis Kautskis. 
Po Engelso mirties Kautskis 
perėmė į savo rankas marksiz
mo vadovybę. Jam teko sutvar
kyti ir 
Karolio 
nebuvo 
sas.

Kaip žinoma, Marksui gyvam 
esant buvo atspausdintas tiktai 
pirmas jo svarbiausiojo veikalo 
“Kapitalo” tomas. Antrąjį ir 
trečiąjį tomus paruošė spaudai 
Fr. Engelsas, jau Marksui mi
rus. Bet ir po Engelso mirties 
dar buvo palikusi didelėjcruva 
neišleistų Markso 
Šituos rankraščius, 
tvirtam “Kapitalo” 
tvarkė Kautskis ir
turiose knygose, bet jau po at
skiru antgalviu: “Teorijos apie 
Viršvertę”.

Pradžioje dvidešimtojo šimt
mečio kilo aštri polemika tar
pe Kautskio ir buvusio jo arti
mo draugo Bernsteino, kuris 
bandė padaryti “reviziją” Mark
so moksle, įrodinėdamas, kad 
kai kurie to mokslo dėsniai 
(neišvengiamas kapitalizmo 
“griuvimas”, revoliucija ir t.t.) 
yra atgyvenę savo amžių. Ko
voje prieš Bernsteino “revizio- 
nižmų”, Kautskis pasidarė labai 
popnliarus tarpe Rusijos ir ki
tų šalių “kairiųjų” socialdemo
kratų. Bet kai 1917 m. Rusijos 
bolševikai, atmetę savo diktatū
rų (pavadindami jų “proletaria
to diktatūra”), tai Karolis Kaut
skis išėjo prieš bolševizmų, ir 
Leninas su Trockiu to niekuo
met jam negalėjo dovanoti.

Tačiau Kautskis nuosakiai tę
sė tų linijų, kurių jau buvo nu
statęs socialistiniam judėjimui 
pats Marksas per paskutinius 
saVo gyvenimo metus, ir kurių 
toliau vystė jo draugas Ęngel-i 
sąs. Juo labiau stiprėjo darbi
ninkų judėjimas Vakarų Euro
pos šalyse, juo labiau moksli
nio socializmo tėvai pabrėžė, 
reikalingumų kovoti už demo-| 
kratijų. Šita idėja buvo įkuny-l 
ta visų Europos socialdemokra-i 
tinių partijų jirogramuose, ne-i 
išskiriant ir Rusijos Sočial-De-

Štai ką rašo “tautiškas” Lie- parašau ir daugel kartų jums 
tuvos Aidas No. 417 iš rugsė
jo 16 d., 1938 m. apie “bran
giausius” savo pensininkus,, 
kurie pirmieji “už Lietuvą gal
vų dėjo”:

Pensininkų Organizacijos 
Klausimu

Musų organizacijos, greta 
valstybinių, visuomeninių ir tau
tinių reikalų rūpinosi, ir savo 
narių reikalais. Tačiau musų 
pensininkai iki šiol neturi ssl- 
vo organizacijos.

Kai kas gal pamanys, ko jais 
ir besirūpinti, kad jie Valdžios 
jait aprūpinti—gauna pensiją 
ir baigta. Tai gali sakyti tik 
tas, kas nėra pensininkas ir 
kas nežino, kad šiuo metu be 
gaunamos pensijos, retai kur 
galima, gauti papildomai užsi
dirbti. Nevisi pensininkai yra., 
laimingieji.

Šiuo metu įstatymo veikian
čiomis taisyklėrtiis pensininkai 
veik visai užmiršti, jie negali 
nemokamai gydytis ir naudotis 
visomis privilegijomis, kurios 
teikiamos valstybes tarnauto
jams, arba Ligonių Kasų na
riams. Atrodą, kad pensinin
kai palikti buities likimui.

Nepamirškime, kad pensinin
kai .tai tie žmonės, kurie savo 
laiku ant pečių nešė valstybės 
tarnybos darbo naštų, atiduo
dami savo pajėgas tautos labui 
ir valstybės gerovei* Daugumas 
iš jų kovojo už lietuvybės įdė- 
jų dar tais ūkanotais -priespau
dos laikaJfy kai Liętiivoje ir 
spaudk ir lietuviška tautinė i- 
deja priešų atėjūnų po kojų 
buvo paminta.

Anksčiau spaudoje buvo pa
sirodęs viėjias kitas straipsnis, 
kad pensinitlkM organizuojasi 
'ir ruošimai Sušaukti Visuotinį 
susirihkinlų. Ai* tas įvyko— 
nežinia. Eaktas, kad šuo metu 
spaudos skiltyse pensininkų 
reikalai \ nekeliami ir atrodo, 
kad Lietuvoje jų visai ir nėra.

kuriai beveik per dvidešimts 
metų priklausė pats Leninas ir 
jo vienminčiai. O tų visų parti
jų programąms tarnavo už pa
vyzdį garsusis “Erfurto Progra
mas” (Vokietijos socialdemo
kratų programas, priimtas ^Er
furto suvažiavime), kurį nara- 
šč Kautskis 1891 m.

Pasaulio karė metu Vokieti
jos socialdemokratai

Taip tik parašė, bet daryt 
nieko nedaro, kad jjalengvinti 
besibaigiaričių kapanotis pensi
ninkų likimų. Kad dar paryš
kinti 
“gerbūvį”, 
maus ir 
pensininko

Lietuvai nusipelnėlių 
pridedu vieno žy- 

labai “garbinamo” 
laiškų:

25 IX 1938 m.
Gerbiamasis -------- !

Praėjo jau gerokas laikas, 
kai£ iš Tamstos du laiškūs ga 
vau. Labai nuoširdžiai padėko
ju ir labai atsiprašau, kad jums 
taip ilgai neparašiau. Norėjau 
gana greitai jums parašyti, bet 
negalėjau — mano rankos bu
vo labai susirgusios-

Dabar mano duktė buvo at
vykusi iš Kauno ir papasakojo, 
kad iš jūsų gavo laiškų, ir apie 
mąne klKusinėjdt, kaip laikau-..

‘‘2j socialdemokratai buvo su- si, klausėte kėdei jums laifi- 
skilę dėl klausimo apie karo1 ko neparašau. Dabar šiaip taip

padėkoju už jūsų laiškus, už jū
sų atmintį ir gerus linkėjimus. 
Dabar vėl biskį sustiprėjau: 
pirštai šiek tiek pasitaisė. Tai 
ir parašau keletą, žodžių. Jums 
jau žinoma, kad jau gaunu pen
sijos po 75 litus mėnesiui." Jei
gu daugiau nieko neturėčiau, 
tik iš tos vienos pensijos reik
tų pragyventi, tai butų labai 
sunku ir veik suvis butų nega
lima. Tiktai tiek; kad nuo mir
ties sulaikytų, negalėtum ba
dų numirti.

Kai, padaviau prašymų dėl 
pensijos gaVirrio, tai prašiau 
nors 150 litų mėnesiui, liet tie 
šio laiko poliai suvis Ši aks
čiai įvertino mano prašymų- 
Paskyrė tik po 50 litų mėne
siui. Tai kadh sužinojom, kad 
tik tiek paskyrė, tai mano du 
krelė .darė žygius pas tuos di
delius ponus, kad jau nors duo
tų daugiau. Tai paskutinėj in
stancijoj, bet atsirado nors vie
nas, kuris patarė pridėti po 23 
litus; pridėjo, ir gaunu po 75 
litus mėn.

Jeigu ne tamsta būtumei pra 
vedęs takus ir nebūtumei pa
drąsinęs, tai kažin ar bučiau 
kada išdrįsęs paprašyti. Labai 
man buvo nemalonu prašyti. 
Jeigu kokia penkioliką metų 
pirmiaus bučiau paprašęs, tai 
gal bučiau gavęs daugiau. Mat 
tuomet dar buvo daugiau mano 
pažįstamų bendradarbių, kure 
mane gerai žinojo. Ęet jau da
bar jų nėra—išmirė. O šitie da
bartinių! ponai, tai jie anų lai
kų nežino ir to viso sunkumo 
ir Vargo nesupranta- Jie tik 
viena žino, kad jie yra dide
liais ponais, o kas ir kaip pa
statė juos Lietuvos ponais, tai 
jie apie tai Suvis nepagalvoja. 
Tas pensijas dabar trupina po 
tfupinėlį. Aiškiai matyti, kad 
šie išdidus ponai suvis neap
kenčia tų žmonelių, katrie pa
prašo pensijos. Nors (6kių dar 
yra daug, katrie yra jos labai 
verti- Ale nėr ką daęyti, turi 
būti ir taip gerai.

t (Parašas).
čia laiškas Vinco Kudirkos 

laikų knygnešio ir didžio Lie
tuvos tautiškoje dirvoje dar- 
botojo, beveik visoje Lietuvoje 
žinomo ir atbudimo laikų lite
ratūroje (knygnešyje) labai 
plačiai aprašyta. Jis yra žmo
gus visiškas invalidas, visu 
šimtu nuošimčiu sveikatos (ko
jos) netekęs ir septintų dešim
tį metų baigiąs, buvęs didis 
Lietuvos darbuotojas.

Pranės Brolis

Stato prieglaudą

Jau pastatyta gAn didelė, 
medinė prieglauda, bet įrengi 
mo darbai — nevykdomi. Prie
glauda pastatyta netoli pašto, 
prie pat Žemaičių plento.
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KORESPONDENCIJOS

la^yjimo. Viešnioj
- Ėulturos draugijos choras. — Paveiksimi,'Rašo Dr. W. M. Eisin

VĖŽYS PAS MOTERIS 
IŠVENGIAMAS

Sį Skyrių Tvarko Ir Pažiūri
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

SENDINTI 
CALIFORNIA 

Sweet Wihes 
?ort, Sherry, Mufccatel, 
ate.

pilnas $4 4 A 
galionas v 1 b 1 V
’usė Galiono ....... 69c
Atsineškįte . savo indą.

KENOSHA MARGUMYNAI

yĄUJIgNOS. Chicągo. Į;

Patikimas Banko Patarnavimas nuo 1882

Moterys gali būti apsaugo
tos nuo vėžio ligos. Taip tvir
tindami mes turime omenyje, 
kad neišgydomo vėžio išsivys- 
timas yra sulaikomas arba iš
vengiamas, jei moterys anksti 
atsilanko pas gydytoją ir pa
starasis atranda, kad vėžys voš 
tik pradeda atsirasti .ir dar/ffe- 
ra giliai šaknų į audinius įlei
dęs. Ankstybam laipsny j, kada 
išgydymas yra beveik Šimtą 
procentinis, ligoniai paprastai 
neišreiškia jokių nusiskundi
mų. Tokiuose atsitikimuose tik 
gydytojai sugeba nustatysi 
diagnozą ir pastebėti yšČiuje 
ypatingas atmainas, kurios iš
rodo vėžiu įtartinos. Jie nau
dodamiesi tam tikromis tyrinė
jimo priemonėmis sugeba ati
dengti ankstybinius pakitėjimus 
yščiaus audiniuose. Ligone fei-
dradarbiaudama su gydytoju sėkmėms užbėgti už akių.

tokiame atvėjdje gali susilauk 
ti visiško
stadijoj, kada ligbnė skundžiasi 
vidurių skausmais ir kraujų 
arba balto skystimo tekėjimu iš 
jos makšties arba tik kraujo 
pasirodymu su nemalonių kvap 
sniu, tada pagyjimo galimybės 
visų taip susirgusių siekia apie 
dešimtj nuošimčių. -— Nevisuo- 
met mažas gumbelis, kuris pa
stebimas moterų krūtyse yra 
vėžys. Kad tikrai nustatyti 
kiekvieno atsiradusio gumbe- 
lio prigimtį reikalinga jisai iš
tyrinėti padidinamojo stiklo pa
galba, mikroskopu vadinamu. 
Šituos dalykus privalo kiekvie
na moteris įsitėmyti- ir atsi
minti, kad laiks nuo laiko svei
katos egzaminavimas turi be
galinės reikšmės. Už vis svar
biausia yra leisti gydytojui iš
tyrinėti lytinius organus, nes

se atsiranda ir tokiu budu su
sekus tą žiaurią ligą pačioj pra
džioj galima pavojingoms pa

Nuolatinis, Greitas Susisiekimas
Tarp New Yorko ir Klaipėdos, Per Gothenburgą

Kelionė prasideda ir baigiasi švedų Amerikos Linijos laivais. 
Nuo Švedijos, vyksta iš Stockholmo ar Kalmaro 

moderniškuoju S. S. “Marieholm”.
Nereik švedų vizos keleiviams į Lietuvą per Švediją.

Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės į 
vietinį laivakorčių agentu, arba

KALĖDINES EKSKURSIJOS I LIETUVĄ 
IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO 

DROTTNINGHOLM .......... Lapkričio 30
GR1PSH0LM .......................... Gruodžio 7

SWEDISH AMERICAN LINE
181 NO. MICHIGAN AVĖ. CHICAGO, ILL
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ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORES DAINININKES — ARTISTAI-fcS

•7 IKI 8 VAL. VAK.

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRjMMJ
• PENKTADIENI— —7 IKI 8 j
• ŠEŠTADIENĮ— “ “
• SEKMADIENĮ—

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—Žinių Skyrius

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytų Chicagoj. Visi geria ir mėgsta , 
AMBROSIA Alų, bet, pfieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
nį alų, kurj užvąrdino NJSCTAJR. Šis Alus yra pagamintas iš impor
tuotų pirmos rųšies produktų.

Urmo (wholesale) kaipomią pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2415 W. 64th Street Tei. Hemlock 6240'

+

Kam Kentėti Nuo Sugedusių Vidurių?:
VEIKIA —JEI VIDURIAI N 

JEI VIDURIAI SI
JEI VIDURIAI NfeVIRšKINA -----
JEI GASAI VIDURIUS IŠPUČIA, -----

NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE t

NIDA
Alkaline Digestant Powder Miltelius

Didelė Dėžė Tik už 50 centų
Klauskite Vaistinėse arba Pirkit tiesiog nuo

Nida Laboratories
, , A. G. KART ANAS, Sav.

2555 Węst 69th Street, Chicago
Telefonas Hemlock 0318

Gerai, kas gerai baigiasi. — Kojinių dirbtuve pradės 
dirbti. —;
kurie vaizduos Ispanijos civilį karų. — Lapkričio 8 
d. visi atlikime savo pilietines pareigas. — Apiplė
šė Atlas Fuel ofisų. — Kulešis pagavo keistų patfkš-

Per kelias savaites musų mic-! simas; jei norime, kad bedaro 
šte vyravo didelis nusiminimas. | biais butų rūpinamasi; jei no- 
Mat, būvo užsidariusi Nash Au
tomobilių dirbtuvė. O tai stam
biausia musų miesto įmonė. Kai 
dirbtuvė užsidarė, tai apie du 
tūkstančiai darbininkų neteko 
darbo. Nusiminimas buvo labai 
didelis. Juo labiau, kad ėjo vi
sokiausios kalbos apie tai, kad 
dirbtuvė bus į Detroitą iškelta. 
BuVo taip pat gandų, jog kom
panija esanti pasiryžusi auto
mobiliu visiškai nedirbti, v

Bet pagaliau viskas baigėsi 
gerai. O gerai yra tai, kas ge
rai baigiasi. Kiek spėjama, tai 
Nash kompanijoje bus samdo
ma daugiau darbininkų nei 
praeityje.

Dėl susilaikymo su kompani
ja daug kredito priklauso vie
tos U.A.W. skyriaus pirminin
kui, musų tautiečiui J. Milken-

rime, kad musų vaikai turėtų 
šviesesnį rytojų; jei norime, 
kad musų pačių mieste butų 
geresnė tvarka, tai lapkričio 8 
d. balsuokime už progresistų 
partijos kandidatus. Progresis
tų laimėjimas reikš tai, kad į 
Washingtoną bus pasiųsti keli, 
pažangus kongresmanai ir Se
natorius, o musų valstijos gu
bernatorium ir vėl pasiliks Phil 
La Follette.
_ Šie rinkimai lietuviams svar
bus dar ir dėl to, kad pro^re- 
sistų tikietu kandidatuoja į še
rifus musų tautietis Jobas Mar
tinas. Aš esu tikras, kad jei vi
si lietuviai piliečiai pasistengs 
atlikti savo pilietines phreigaš 
ir balsuos už progresistų kan
didatus, tai Jonas Martinas tik
rai liks šerifu išrinktas.

Kablegramos • Radiogramos 
Banko Perlaidos • Užsienio Perlaidos 

į Visas Pasaulio Puses.

P.kug kąs reguliariai siuntinėjąs lėšas į įAVVnę pageidaują Dro- 
yerą Patarnavimo. Jie turi didžiauM Drąvers Bati-
ko patyrimu ir atsakomybe. Jie ^pat\ 
rtia sutinka greitą, ąsią“'-"’- —1 
Kada siųsite perlaidas 
kitėš į DtbVėrs Banką. ___ w _
tas turi pilną parankumą. Musų mokesčių

Ateįkijt šiandien ir sųsitVarkykR švenčių perlaidai pasiųs
ti. Kreipkitės į p. Stungį prie 24 tkftgelid. J

to®

BANKO VALAN^OŠ
KASDIEN: (9 Ą. M. IKI 3 P, M r 
TADIENIAIŠ: 9’ A. M. iki 2 P. M.šeštadie:

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savinos Bank 

MEMBERS, FEDERAL UEPOSIT iN^ųilANCE CORPORATION

k*

47TH STREET AND ASHLAND AVBNUE - CHICAGO

konferuodamas, daug turėjo vi
sokiausių ’ nemalonumų, bet 
ryžtingumo jam netruko. Da-

gėbėjo tinkamai nesusipratimus

Teko patirti džiugią žinią, 
kad moteriškių kojinių dirbtu
vė (ji pas rtiUs paprastai yra 
žinoma kaipo “pončiakinė”). 
smarkiai tvarkosi ir netrukus 
pradės dirbti. Pirmiausia bus 
dirbamos pavyzdinės kojinės a- 
gentams, Tolimesnis dirbtuvės 
Veikimas, žinoma, priklausys

mų.

Iš viso gyvęnlnhas musų ko
lonijoje pradeda ’po truputį la
biau išsijudinti, štai Kultūros 
draugijos choras netolimoje at
eityje rengiasi koncertuoti. 
Koncertas greičiausiai įvyks 
gruodžio piėnešį. Chorui vado
vauja p. Jurgis Steponavičius 
$ Chicagos. Tai gabus ir suma
nus mokytojas, tčdėl nėra ma
žiausios abejonės, jog choras 
koncertai bus tinkamai pri
ruoštas.

Šia proga tačiau tenka paste
bėti, jog ir lietuvių tarpe 'atsi
randa tokių žmonių, kurie vi
sais budais stengiasi pakenkti- 
savo tautiečiui. Tai jie daro iš 
pavydo. Tie gaivalai panašiai 
darbavosi ir tada, kai Martinas 
buyo renkamas į miesto tary
bą. Jų.pastangos vienok niekais 
nuėjo. Stengėsi jie pakenkti ir 
nominacijos metu. ■ Suklupo: 
Martinas į šernus liko nomi
nuotas didesniu balsų skaičiu
mi nei kilų partijų kandidatai.

Reikia tikėtis, kad nors da
bar kenkėjai susipras ir savo 
praeities klaidas atitaisys, šiaip 
visi geri lietuviai savo balsus, 
atiduos už Martiną. O tada mes 
turėsime lietuvį šerifo vietoje.

Didelė skriauda buvo pada
ryta p. J. Steponkui, Alias Fuel 
savininkui. Nakties metu pikta
dariai įsibrovė į jo ofisą ir pa
siglemžė $150. Aišku, kad tai 
didelė skriauda žmogui.

Lietuviai savo užuojautą jam 
gali pareikšti
žiemai anglis. Juo labiau, kad 
pas jį galima gauti tokias pat 
prekes kaip ir kitur. Be to, pa
tarnauti jis yra pasiryžęs vi
siems kuogeriausiai.

pirkdami iš jo

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Likerio Vertybės 
Iškilųiingete 

ATIDARYMAS
MUSŲ PILNO

VYNO SKYRIAUS
Vienas iš didžiausių vietos ir 

pprtu otų vynų pasįrinkimas 
mieste. Ateikite, mes turime ko
kybės |r kiekybės tokiomis kai
nomis, kokias jus norite mokėti. 
Pilhas galionas Kalifornijos

Vyno 89c
Atsineškite savo indą.

CALIFORNIA
Takte Wines fifth 39c

90 Proof Stralght 
Whiskey, pilna kvorta www

3 įMetų Senumo.
LAWN MĄNOR

Straigtit Bourbflgi. .,
Ą. . . . . . . Zjl>59

BROOKSTONE
2 Metų Senumo 90 Proof

. STRAIGBT whiskey
Pilna C4 4 Q
Kvorta ...................... * 1 a I □

ARMAND
tIQUORS

, “BEST M TĘST”

Lapkričio 14 d. ekrane bus 
rodomas filmą š iš Ispanijos ci
vilinio karo. Filmas (“Road of 
Life”) vaizduoja mūšius ir ne-, 
apsakomus civilių gyventojų 
vargus dėl fašistų žiaurumų.

Filmas bus rodomas Lincoln 
mokyklos auditorijoje 8 vai. 
vakaro. Be to, bus geras kalbė
tojas, kuris aiškins tai, kas da-. 
bar dedasi Ispanijoje. Kalbės 
profesorius C. Eyer iš North- 
western universiteto. Įžanga tik 
dešimtukas. Pelnas skiriamas 
šelpimui dėl karo nukentėjusių 
gyventojų.

Povilas Kulešis, užeigos savi
ninkas, šiomis dienomis pagar
sėjo kaipo natūralistas. Dalykas 
tekis, kad jam pasisekė pagau
ti šioje apylinkėje nematytą 
paukštį, — ne tai gervę, ne tai 
gužutį. Iki šiol to paukščio kil
mė dar neišaiškinta. —H. L.

Iš Lietuvos

>

7040 -S. Westėm Ąve. arni-AS yRiSTATiMAs 
Ketvirt., Penktad. ir ;Š&tkdieny. 
šie dalykai tiktai. Pasiliekame 

teisę apriboti kiekybę.

>,

Peoples 63-čios Gatves Krautuves

Uždarymo Išpardavimas
Laikas Skubiai Trumpinąs)

r ’* •
Siūloma didžiausios prekių vertybes, kokių negalima niekur kitur rasti. Dėl pas- 
kubininio išpardavimo tėkipm pat mažom kainom yra parduodamos prekės Peo- 
ples abejose Krautuvėse. ^Ješ Peoples 63-ČIOS GATVĖS krautuves laikas visai bai
giasi ir skubiai turi būti ištuštintas šios krautuvės didis namas. Tamstų skubus at
silankymas pirkti namų reikmenis sutaupys nuo 40% iki 75%.

$35.00 vertes parlor setai
Po ...............................  - -

$75.00 vertės parlor sctati

$60.00 parceliuoti gasiniai pačiai .po
.......................... $28-50

$40.00 minkšti dideli lounging krės-
lai ..........................   $ 16-95

$25.00 pilnos mieros studio čouches 
po .........................  $

$30.00 vertes 9 x 12 vilnoniai kaurai
............................ $10-95
$69.50 — 1939 Console mados radio

po ............  $24.50
$20.00 tvirtai padarytos gražios ko

modos po ........   $9-95
$18.60 garantuoti springsiniai mat

racai po ..... .................. X.... $C.95
$6.00 naujos mados 9x12 klijon-

kės po .........   $2-79
$50.00 naujos mados drabužiam plo

vyklos .................................
$1000 vertės pilnai garantuoti pianai

..................................$15.00
$750.00 vertės Kimball Grand pianai

$14-50 
‘i po .7....

$65.00 vertės miegamų kambarių
setai ..................  $28*^

$98.00 miegamų kambarių
setai .........   $44.50
$140.00 verti parlos setai parsiduoda

už....................  $49.50
$125.00 puikiausi valgyklom setai

P° —;...........................  $|54"5O
$5000 5-kių dalių breakfest setai po

........... .............. «29-5o
$25,00 5-kių dalių breakfest setai

P0 . ..................................... $1Q-95
$80.00 alyva kūrenami šildytuvai ....

:...... ..... $39-50
$175.^0 didžiausi kombinacijos pečiai

Po ...... ..........  $98-50
$40.00 parceliuoti parlor heaters po

........—......  $19-50

Kiek žuvo policininkų, 
einančių pareigas 

y t

KAUNAS- — Jdbiliejiriiame 
“Policijos” žurnale yra įlietas 
straipsnelis “Mušą Žuvusieji’1, 
kuriame rašoma, kad per pir
mą Lietuvos nepriklausomybės 
dešimtmetį žuvę 62 policijos 
tarnautojai. Per antrų jį dešimt
metį žuvę 24 policijos parei
gūnai.

Nelurime pamiršti, kad lap
kričio 8 d. -įvj'ksta balsavimai. 
Kiekvieno piliečio ir pilietės pa
reiga yra tuose balsavimuose 
dalyvauti ir savo valią pareikš
ti. Atsiminkime, kad balsavi
mas yra demokratinės santvar
kos privilegija. Balsavimo me
tu piliečiai pareiškia savo va
lią, savo pageidavimus. Nuo jų 
priklauso vienų ar kilų valdi
ninkų išrinkimas. Jie gali iš
rinkti tokius žmones, kurie yra 
pasiryžę rūpintis visuomeni
niais teikalaife, arba tokius 
žmones, kurie yra paklusnus 
kapitalistų klapčiukai.

Taigi mes turime teisę pasi
rinkti. Jeigu norime, kad šis 
kraštas eitų progreso keliu; jei 
norime, kad tinkamai butų iš
spręstas senatvės pensijų kląu-

Elgetos ir silpnapročiai
J

JURBARKAS. — Turgaus ir 
atlaidų dieriųnjis turgavietėje fr 
šaligatviuos stišedę elgetos 
graudžiais balsais, rankas iš
tiesę, ^Lozdrių traukia”. Taip 
pat dažnai bastosi gatvėmis 
keli silpnapročiai. Vienas jų 
net Adofrio kostiume gatveiriis' 
vaikšto- Ar taip gerui?

rimtai ir tūkstančiai kitų mažesnių ič didesnių dalykų, viskas įeina į šį išparda
vimų. Kas greičiau atsilankys, tai daugiau pasinaudos didcsniom vertybėm.

)S <JAT- 
MraUtuvė 

kas va- 
tik išski- 
trečladle-

rtuve u 
daryta.

63-ČIOS GAT
VES Įtrautuvė 
atvirą Nedėlioj 
nuo 10-tos ryto 
iki 4-ios popiet. £ 

l

2536-40 W. 63rd Street
Prie Maplewood Aveųue

Prekės persiUnMambs į apielinkės miestelius per musų patyrusius vežėjus.

• f.' 1-A*.



Lietuviai Balsuokit už
LIETUVIAI BALSUOKIT UŽ DEMOKRATUS

apima dalį

Senas Cicero Veikėjas

tam

Nicholas Hendrikse Jos. F. Sudrik te

FOTOGRAFAS

CIO D 
riai

Telefonas Victory 3486
504 West 33rd Street

LIGONINES— 
HOSPITALS

vadovau 
atstovauda 
Washingto

970 k. nedėliomis kaip 5:30 vai. vakare
-920 k. panedėliais ir pėtnyčiomis'kaip 3:30 v. po pietų 
-1420 k. ketvergais kaip 7 vai. vakare.

MILLWORK 
BOARD, 

LANGUS,

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI
WCFL.
WAAF.
WHFC.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin-

peretę “MIKADO” Sokolų Salėj, 2347 South Kedzie Avenue 
Po programos 
lietuvius atsilankyti

Kandidatuoja Į 
Apskričio Ko- 
misionierius

tis kuris 
kongresą 

trik to,
sis
mas

American Sun Flame

THE RRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI

DIDŽIULĖ SOUTHSIDĖS KRAUTUVĖ RAKANDŲ/ RADIJŲ 
ELEKTRINIŲ LEDAUNIŲ.

Illinois 6-to dis 
, kad 

sveiku protu, 
savo žmones

dieną ir naktį, be jokiu nesmagumų 
nglių nešioti, nei su pelenais dulkintis nereikia

Sveika šiluma, be Dulkių ir Dūmų

GYDYMAS SKfl.OO
LIGONINĖJE .......... -.......
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje -- < Į5-00

per 10 metų vienoj mokykloj. 
1932 metais buvo išrinktas1 
Cicero trustee ir pirmininkavo 

^finansinei komisijai. 1934 me- 
{tais.užėmė Cicero Town Clerko 
(vietą, kur teko jam susidurti 
su visa* s Cicero gyvenimo rei
kalais.

NOVEMBER 8, 1938
Į Cook County Commissioner

ANT DEMOKRATŲ TIKIETO
Visi lietuviai iš Cicero, Berwyn, Melrose Park, Bellwood, South 

Chicago, Harvey ir kitų visų Cook County miestelių Balsuokit 
NOVEMBER 8 dieną už HENDRIKSE, kuris lietuviams užims 
svarbią vietą Ciceros Miesto Valdyboje. Jis pasižymėjo kaip geras 
ir sąžiningas žmogus.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam i farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipg, pristatom an
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted-f-įt.
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

3409-21 So. Halsted Street
Tel. YARDS 3088

PERSTATYMAS

NAUJOS GADYNES CHORO

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

MRS. CIRTAUTIENĖ NAUJOJI 
VEDĖJA

KEAN INN, 
buvusi Mr. Grybas vieta, 

kviečia jus kada važinėsite apie 
Wi!low Springs sustoti ir pasi
džiaugti jos virtais valgiais. Kar
šta užkanda visuomet. Ypatin
gas rūpestis laidotuvėms. (Duo
da dykai užkandą prie gėrimų).

8300 So. Kean Avė.
(prieš Tautiškas Kapines)

RAUMATIZMAS $9.00
greitai palengvinama ....... “

VISAS LIGAS GYDOMA $4.00
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■

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

Tel. La*mdale 5727.

Oil Burning Heaters—
Su aliejiniu pečium jūsų kambary bus šilta, vienoda ši 
luma visados 

nei a

CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir- 
moš rųšies su mo
demiškomis užlaido

mis ir Hollywood 
šviesomis. Dar bas 
garantuotas.

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

minam; J. Kriz 
Novembcr 8, 1938 
riprnni-ratų Kandidatą i 

COUNTY . COMMISSIONER

Draugijos Šv. Petronėlės susirinkimas įvyks Nedėlioję, lapkri
čio (Nov.) 6 d. 1 vai. po pietų Šv. Jurgio parap. svetainėje, 
32nd Place ir Lituanica Avė. Narės malonėkite nesivėluoti, 
pribūti laiku. Išgirsite svarbių raportų.

A. Laurinavich, rašt. 
Lietuvių Scenos Mylėtojų Ratelio mėnesinis susirinkimas įvyks 

7 d. lapkričio, pirmadienį, Pučkorių namuose, 10049 So. 
Perry Avė., 7:30 vakare. Susirinkit laiku, nes randasi daug 

reikalų. Nut. Rašt. S. Dil’s
Bijūnėlio Pamokos šiandien nuo 1:30 po pietų iki 4:30 p. p., 

—salėj ties 3249 W. N.orth Avenue. (antram aukšte). Ne- 
sivėluokjte, nes salę galime naudoti tiktai per apribotą lai
ką. Kviečiam visus vaikus mokyklėlę lankyli. Valdyba 

Lietuvių Keistučio Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks lap
kričio () d., Hollywood svetainėje, 2417 W. 43rd S t. 12 v. 
dieną. Jeigu esate pasilikę su mokesčiais, malonėkite už
simokėti. Bus priimama nuo 11 vai. ryto.

Helen Chapas, rašt. 
SLA 178 kuopos susirinkimas įvyks lapkričio 6 d. kaip 1 vai. 

po pietų Mr. J. Artimo svetainėj, 3260 W. 111-th St. Visi 
nariai prašomi atvykti, nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti. Taipgi kurie užsivilkę su .mokesčiais, būtinai užsimo

kėkite, kad neliktumėte suspenduoti. Ateidami atsives
kite naujų narių prirašyti į SLA. Bus galutinai, .prisiruoš
ta prie surengimo vakaruškų. KviečiaVVaiantinas 

Simano Daukanto Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks sek
madienį, lapkričio 6 d. 12 vai. dieną, Chicagoš Liętuvih 
Auditorijos svetainėje, 3133 So. Halsted St Susirinkimas 
svarbus, todėl kiekvienas privalo butnai pribuit, būtent: 
reikale Clficagos Lietuvių, Auditorijos, taipgi bus raportas 
iš atsibuvusio metinio baliaus. Kurie pasirašėte aplikaci
jas baliaus vakare pribukite į susirinkimą, liksite galuti

nai priimti. P. K., sekr.
Kruopiškių Progresyvio Kliubo susirinkimas įvyks šeštadienį, 

lapkričio 5-tą dieną 8 vai. vakare, 2436 N. Marmora St. 
Visi nariai kviečiami atsilankyti svarbių tarinių aptarti.

Rašt. V. čepulevičius 
Upytes Draugiškas Kliubas laikys mėnesinį susirinkimą lapkri- 

1938, 7 vai. vakare, 4070 So. Francisco Avė. Visi na- 
malonėkite atsilankyti, nes bus naujų reikalų.

Rašt. E. Tajdus

Lapkričio-November 8, 1938 
A. F. Maciejewskį 

Į 6-TO DISTRIKTO KONGRESMONUS.
Roosevęlto Rėmėjas.

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.

Jis yra ir visuomenes gero
vės klausimų žinovas ir skaitė 
ir yiena ir kita tema šimtus 

'.paskaitų apšvietos, visuomeni
nėms, etc., organizacijoms. 

. Mokslus išėjo Wisconsin Memo- 
Irai akademijoj ir Mihvaukee 
Normai School.

Jam tinka būti komisionie- 
rium Cook apskričio ir jisai yra 
kompetentiškas eiti to urėdo 
pareigas.

Nicholas Hendrikse yra demo
kratų kandidatas tam urėdui.

(Sk.)

Kandidatas Maciejewski Apie 
Savo Nusistatymą

Maciejewski, cicerie- 
kandidatuoja į U. S. 
nuo 
sako

Kainos aliejinių pečių pas Budriką yra prieinamos vi
siems — $29.50 ir augščiau Jūsų senas pečius yra priima
mas mainais. Budriko krautuvė yra prisirengusi paten
kinti visus ir gali pristatyti pečius visokios rųšies, kokia 
tik yra gaunama.

6-las distriktas
Cicero, Chicagoš ir didelį plotą 

pietus ir į vakarus nuo tų 
dviejų miestų. Tai bene di
džiausias distriktas šalyj. ,

Maciejewski ne naujokas po
litikoj. Tarnavo kaipo apskri
čio agento pagelbininkas. Ci
cero iždininkas ir supervaize- 
ris, ir visuomet savo pareigose 
naudojosi ne momento patogu
mu, ne gerove sau ir savo arti- 
miemš žmonėms, bet turėjo o- 
menyje visų žmonių gerovę, 
patogumą ir laimę.

Panašiais žinksniais, jis sa
ko, eisiąs ir kongrese. Jisai, be 
to, nevien atstovaus savo dis- 
trikto žmones kongrese, bet

šokiai. Rengėjai kviečia visus Chicagoš
N. G. Choro pirm. J. Valentis

Žagariečių Draugiškas Kliubas rengia smagų vąkarėlį šį sek
madienį lapkričio 6 d. Jono Yuškos svetainėje, 2417 West 
43-čia gatvė Brighton Park. Pradžia 6 v. v. Įžanga — 30c. 
Prie įžangos bilieto bus leidžiamos šešios brangios dova
nos išlaimėjimui, vertės apie 50 dolerių. Bukite visi ir 
linksmai laiką praleisite su Žagariečių respublika.

Užprašo KoiĮiitetas

LINKSMAS VAKARAS
RENGIAMAS

Žagariečių Draugiško Kliubo 
Sekmadienį, Lapkričio 6 d., 1938 m. 

JONO YUŠKOS SVETAINĖJE, 
2417 West 43rd Gatvė, Brighton Parke.

Pradžia 6 vai. vakaro. Įžanga 30 Centų
Prie įžangos bilieto bus išlaimėjimai vertės apie $50.00. Atsilan

kykite linksmai laiką praleisti su Žagariečių Respublika.

PARENGIMAI..=

sveiku protu savarankiai spręs 
kas naudinga paprastam, dar
bo žmogui, o kas gali jam pa
kenkti. Tuo nusistatymu jisai 
ir kandidatuoja j kongresą ir 
tiki, kad 6-to dištrikio balsuo
tojai jį parems savo balsais 
antradienio, lapkr. 8 d., rinki
muose. Jisai kandidatuoja de
mokratų sąraše.

(Sk.)

Mes galime jums pa 
rūpinti puikios 

kokybes:
LENT 
PLAStĖR 
DURIS 
BALANAS, 

l KLIJŲ ir t. t. 
Dėl pakeitimų ir permodeliavi- 

mo kreipkitės į

D. C. LA VINE
LUMBER CO.

I NOT INC.
i 213648 W. 51st St.
Į CHICAGO, ILL.
Phones: HEMLOCK 0030—003}

Nicholas Hendrikse, žymus 
Cicero veikėjas ir politikas kan 
didatuoja į Cook apskričio ko- 
misionierius.

Tam urėdui reikia turėti 
tikras kvalifikacijas, nes 
skričio komisionieriai rūpinasi 
nevien socialiais ir savo piliečių 
materialės gerovės reikalais, 
bet rūpinasi ir jų sveikata bei 
apšvieta.

Nicholas Hendrikse turi pa
tyrimo visose tuose dalykuose. 
Per ilgus metus darbavosi ap- 
švietoj mokytojaudamas Chi- 

vartos savo iniciatyvą visos ša- cagoj ir Cook apskrityj, taipgi 
lies gerovei ir pasiremdamas eidamas principalo pareigas

ytoi 6jĮ Pradžia 4 valandą
v w" popiet.

SOKGiy SVETAINĖJE
2347 SOUTH KEDZIE AVENUE

Sako, Kad Kongrese 
| Vadovausis Sveiku 
Protu

UŽLAIDAI DOVANOMIS - PAS 
dndruš

3934 W. 26th St.
Priešais Praga

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

iki į9 vai. vak.
JAUNAMARTĖMS 

DOVANOS
ŠVARUS DARBAS—GERIAUSIS PIGUMAS

Bowling-Billiardai
20 Aslų — 10 Stalų



KUR BUSIM ŠĮ SEKMADIENĮ
šeštadienis, lapkr. 5, 1938

SITUATION VVANTED

BUSINESS CHANCES

'’įlĖtP WANTED—FĖMALE
PARSIDUODA 2 fletų namas po 

6 kambarius. Pečiais šildomas — 
anglys supirktos. 3125 W. 38th St.

RENDON 6 KAMBARIŲ flatas, 
apšildomas karštu vandeniu, gerpj 
vietoje, blokas iki gatvekarių. Ren
da pigi. 10828 So. Wabash Avė. 
Tel. Lafayette 7791.

PARSIDUODA arba rendon 3 
kamb. cottage su visais paranka
mais, gatvės ištaisytos — Prieina
ma kaina. 4035 W. 69th St. Tel. 
Portsmouth 6663.

PERSONAI, 
Asmenų lęši

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Atttott^iliai ir Trekai Pardavimai
NEREIKIA IM0KE8NI0—30 MENESIŲ Iš- 

MOKĖTI. Visiškas peržiūrėjimu, malė- 
vojinias body. tenderio darbų. baterėe. 
radijo ir priedų. Freimo. ašų sustiprini
mas. Viskas nuo viršaus iki talrų. 16 
metų patyrimas, musų rarantija. Atdara 

towing 
dykai. Taipgi pilnas pasirinkimas naujų 

Be (mokėjimo pinigų.
Bclmont 4844.

CLASSIFIED AD VERTISĘMENTS
.—"        n mm n. L 1 I I J 31 J 1 j 1.1 II I. I . . I. I

vakarais, sekni. Apskaičiavimus.

ir vartotų karų.
2509 MILWAUKEE A V.

Al (Downs) Pūkas 
“Mikado” rolėj

Jurgis Steponavičius 
Naujos Gadynės” Choro 

Vedėjas Edvardas Budraitis 
“Pono Pįsh-Tush” Rolėj

i t

Sukruto
Žemaičiai
Suorganizavo Kultūros Klubą 

Chicagoje
Lapkr. 2 d., 8 v. v. Juškos 

svetainėje susirinko gražus bū
relis “tikro kraujo” žemaičių. 
St. Narkiui pirmininkaujant ta 
po išrinkta valdyba ir duotas 
klubui vardas. Valio žemaičiai! 
Jau seniai reikėjo turėti savo 
klubą, bet žemaitis, mat, ne
siskubina, išlengvo su rimtu
mu susituokęs- Jis gražius dar
bus padaro, ką liudija Lietu
vos istorija apie žemaičius.

Įstojo ir duokles užsimokė
jo 21 naris.

Po susirinkimo nario Mille- 
rio užeigoje buvo 
sveikinimai, dainos, 
galines linksmybės, 
prieš išsisskirstant 
“Žemaičių Himrtas” 
broleliai, namo,

—J. Kaunas

Rytoj, lapkričio 6 d., Sokolų 
svetainėj, 2347 So. Kedzie Avė. 
Naujos Gadynės Choras po 
Jurgio Steponavičiaus vadovy
be, stato scenoj operetę “Mi
kado”. Tai viena iš populiariš- 
kiausių Gilbert-Sullivan opere
čių, kuria gėrisi Amerikos pub
lika.

Naujos Gadynės Choras šią 
gražią operetę perstatys mums, 
tai yra visiems Chicagos lietu
viams, dailės—kultūros mylėto
jams.

Na, tai rytoj mes visi chica- 
giečiai su šeimoms ir pavieniai 
susirinksime į Sokolų svetainę 
pamatyti—pasigerėti ta gra

žiąją operetę “Mikado”.
. —Kokšių Jonas

Politika --- ------ - 
Kokius Kandidatus 
Pasirinksime?

kalbos ir 
šokiai, bė
jau vėlai 

sudainuota: 
ir “Eisim

namo ...”

Maskarado ir Juokų 
Balius su Išlaimė- 

jimais , ■
Rytoj, Lapkričic-Nov. 6, nuo 

7 vai. vakare, šv. Marijos Pa
rapijos Svetainėj, 3501 South 
Union Avė., rengia Parapijos 
nariai. Kviečia visus

Klebonas St. Linkus 
ir KOMITETAS.

BLADISLOVAS RUNKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

•lapkričio 3 d., 12:15 vai. ry
to, 1938 m., sulaukęs 41 metų 
amž., gimęs Kretingos apskr., 
Kartenos parap., Balsiškių 
kaime.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Teklę po‘ tėvais Jučai
tę iš Kretingos, 2 podukres 
Stellą Rackas ir Olgą, žentą 
Franciškų ir kitas gimines, o 
Lietuvoj brolius, seseris ir 
kitas gimines. Priklausė prie 
Palaimintos Liet. Dr-jos ir A- 
merikos Darb. Susiv.

Kūnas pašarvotas 7042 So. 
Talman Avė. tel. Hemlock 
0630. Laidotuvės įvyks Pir
madienį, lapkr. 7 d., 8:00 vai. 
ryto iš namų į Gim. Pan. šv. 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas p6v. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Bladislovo Runkio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarrfavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę lieka, Giminės. 
Laid Dir. S. P. Mažeika, Tel. 
YARDS 1138.

Rytoj Traukime 
Pas Žagariečius!

Jau daugeliui yra žinoma, 
kad Žagariečių Draugiško Kliu- 
bo šaunus šokių ir dovanų va- 
kerėlis įvyks rytoj J. Yuškos 
svetainėj, Brighton Parke. Ža- 
gariečiai lauks su vaišėmis sve
čių, mylės su skaniu alučiu ir 
kvepiančiu vynučiu. Prie t o. dar 
turės ir užkandžių ir saldainių 
ir kitokių daiktų. Vėluotis irgi

tais linksminies ir visokio įvai
rumo pamatai. Ypač kada su
eini savo gcruš kaimynėlius, 
pasikalbi, pajuokauni ir daine
lę dainuoji. —R; š.

įvy-

PAIEŠKAU PUSBROLIŲ. IR 
GIMINIŲ: KAJETONAS. DIMŠA, 
BOLE1SLOVAS ir FRANCIŠK.US 
MILĄšIUS. Kilo iš Raseinių 
apskr., Kražių parap. — Prašau at
sišaukti, Marijona Klapatauckiutė, 
6600 So. Morgan St., Chicago, 111. 
Tel. Wentwortfi 1153.

--------------------------------------------------------------TT?-----
■ Į. 4 

FQR RENT—IN GENERAL 
rai_________

RENDON 2 ar 3 kambariai, ap- 
Šllciomi—su arba be rakandų. 

3,004 W- 53rd PI., 1-mos lubos.

REAL ESTATE FOR SALE 
_____Namai-Žemė.Pardavimui_____

PARDAVIMUI MŪRINIS 3 auk
štų ir 2 aukštų užpakaly. Visi 6 
flatai išrenduoti. Parduosiu pigiai.

972 Cullerton St.

PAIEŠKAU DARBO
Pen^eris ir popįeruotojąs iš vi- 

daūs, iš lauko ir storuose* 10 metų 
patyręs, darbas užtikrintas. Chica
goj ir priemieąČiuose apkainavimas 
dykai.

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

TRAVEL 
_____________ Keliones_____________

KAS VAŽIUOJA į Californiją. 
?rąšau pranešti, prisidėčiau prie 
išlaidų. Rašykite laišką, 1739 So. 
Halsted St., Box 899.

PARDAVIMUI KAMPINĖ kepy
kla. Renda pigi. 5201 So. Wood St.

MERGINA 20 iki 30 — Bend
ram namų darbui. Patyrusį, 2 vai
kai. 3—7. Būti. Virginia 1106.

" H^LP VVANTĖb—MALĖ.......
_" IJąrbininkų Reikia 

REIKALINGAS SENYVAS dar
bininkas į valgyklą, gyvenimas ant 
vietos. Pershlng Restauranf, 506 
W. Pershing Road.

PARSIDUODA DALIS Wholesale 
Beer Dist. Cash ar ant išmokesčio. 
Biznis 5 metų. Su maža suma pi
nigų, auksinė proga prie didelio 
biznio. Rašykite laišką 1739 South 
Halsted St., Box 900.

GARAŽAS RENDON.
Arba parduosiu su namu. 18 gat

vės apielinkėj. Atsišaukite. ' 
LIQUIDATING COMPANY, 

Lithuanian Loan and Building 
Association.

708 W. 18th Street.

DAUGYBĖ VARTOTU KARŲ 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES 
806 Wcst 31 st Street 

Telefonas VICTORY 1696

Antradienį, lapkričio-8 d- rin- 
dmai. Dabar, jei mums tęjnka 
rinktis kandidatus iš Demokra
tę ar Republikonų partijų, tai 
tyla klausimas ką pasirinkti. 
Aepublikonai stengiasi mus įti
kinti, kad valdžios reikalai nė
ra tinkamai tvarkomi ir dėlto 
valdžia turi būti jiems pavesta.

ELRNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

KAMBARYS NAUJAI įrengtas 
dėl pavienių asmenų, 2 lubos, ga
lima valgyti taisytis. Karštas van
dens apšildymas. 2914 W. 45th St.

EXTRA
Parsiduoda tavern Marąuette 

Parko apylinkėj už pigiausią kai
ną. Yrą Visi moderniški įrengimai. 
Priežastis pardavimo mirtis. Rašy
kite 1739 So. Halsted St., Box 901.

PARSIDUODA FORCLOSERIAI, 
Marąuette Parke, 4 flatus po 4 
kamb. $12,500.00. Taipgi 4 flatai po 
5 kamb. arti 63 gat. $13850.00. 
abudu namai turi šaldytuvus, gesi- 
nius pečius ir mūrinius garažus. 2 
flatai po 4 kamb. medinis $2800. 
2 flatų po 6 kamb. medinis su 
beismentu, $2950.00. 2 aukštų po 
5 kamb. cementuotas beismentas su 
lotais šalia. 6 flatų mūrinis kam-

ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimų.
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių to

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

1938—m 1^27—Buicks—Oldsmo- 
biles —r Chevrolets — Fords—Pon- 
tiacs — Chryslers — Plymouths — 
De Sotos — Studebakers — Cadil- 
lacs La Šalies — Packardspas ant Bulvaro, geriausio] padėty, Į Dodges _ Grahams — Willys —

$11000.00; mažai reikia Įnešti. 4 pigiai kaip $295.00—kai kurie 
P° 4, kamb: mūrinis, tiktai naujutėliai.

$5000.00 arba mainysiu ant 1 pa- Kiekvienas karas musu ekspertu

$11000.00;

KAMBARYS ANT RENDOS dėi 
vaikinų su visais patogumais.

3031 So. Emerald Avė., 3 lubos.

RENDAI GARU šildomas fronti- 
nis miegkambaris—3249 So. Mor
gan St. 3 aukštas. ’l'ėl. Yards 6794.

ŽIEMAVOKIT ŠILTOJ SAULĖ
TOJ FLORIDOJ—puiki vieta, ne
toli juros, pigus pragyvenimas.

S. JONAITIS, Star Route, 
, Bunnell, Florida.

P. S. 10 mylių į pietus nuo Bun
nell, pasukite į rytus 600 pėdų iš 
U. S. No. 1 Highway. Baltas na
mas.

Komunistų 
Mitingas

Vakar vakare Chicagoj
ko komunistų partijos masinis 
mitingas. Kalbėjo Earl Brow- 
der, partijos vadas ir keli vie
tiniai komunistai. Publikos bu
vo gana daug, bet kalbėtojai 
nieko naujo nepasakė. Tik dar 
kartą pakartojo ką komunistų 
laikraščiai, kaip gramafonai, it 
taip dieną iš dienos kartoja 
apie Miuncheną, Rusiją ir Ame-\ 
riką. Įžangos bilietai buvo nuo 
35c., iki $2.20.

«
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban
ketams, Laido
tuvėms, Papuoši-

4180 Archer Avenue
o Phone LAFAYETTE 5800

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 FINANGE CO.

1340 W. 63rd Street
prie Loomis.

2828 W. North Avė.
prie California.

gyvenimo namo.
WESTSIDĖJ—3 storai ir 6 

viskas išrendųota. Kaina tik 
arba mainysime. 4 flatų mūrinis su 
taverno bizniu $8000.00. 2 pagyve
nimų mūrinis su tavernų ’ $5,000. 
5 kamb. medinis cottage karštu 
vandeniu apšildoma, cementuotas 
beismentas, 2 kamb. medinis gara
žas, 50 pėdų lotas, arti Archer Av. 
Kaina $1650.00.

Teisingas patarnavimas.
CHARLES URNICH, (Urnikas) 

56 W. Washington St. Room 514 
Prašome rašyti, atsakysime visus 

laiškus.

flatai, 
$3500

PARDAVIMUI pigiai Tavernas, 
biznis kampinis, išdirbtas per 30 
metų. 3464 So. Lituanica Avė.

Kad tinkamai atsakyti į tą 
Gausimą reikia pirmiausiai pa-Į 
svarstyti ką davė Pemokratu 
partija ir ką ji rengiasi mums 
dar duoti.

Pirmiausiai. Vįepąs dalybą? 
mums visiems yra aiškus, bū
tent, tai Jtad kaip tik stojo Pe- 
mokratų partijęs vadas Frųnk“ 
lin D. HooseveĮtas prezideptu, 
ji tuoj pradėjo rūpintis dagi
ninkų būvių. Susirūpinta, kąd 
darbininkas gautų minimalį sa
vaites atlygiųimą už savo, dar-

Ramųjįpa
sidėjęs atliekanuis pinigus l)ąp-l 
ke juodai dienai, turėtų pilną 
apsaugą. Jį suprato, kad senes
niems žmonoms dabar darbą 
gauti sunku, tad ir čia susirū
pinta. Susirūpinta, kad jis se
natvėje turėtų užtikrinimą. 
Trumpai, EHeiųokralų partiją 
mus įtikino, kad ji tikrai yra 
susirūpinusi viso krašto žmo
nėmis, kad žmogus gautų jam 
priklausančią dalią, nežiūrint 
kokiai žmonių giminei ar reli
gijai jis priklausytu iy ąr turi 
pinigų.

Ji žino, kad jei ŽŲioguš turi 
dirbtuvę ir samdo darbui atlik
ti žmones, tai toks dalykas yrą 
svarbus ir jei kas sako kaip ki
taip, tai netikėtina. Ji be to ži
no, kad jis tas žmogus, kuris 
dirba toj dirbtuvėj, turi tas pa-j 
čjąs teises $ayo reikaluose k^įP 
ir tąsai kurs jį samdo. Ir tai 
Demokrątų pąrtija pilnąi jąų į-Į 
rodė. Jį įrodė savo darbų? ne; 
kalbomis ir kritiku, bet veiks-! 
inąis, Demokratiško? Ądminį?r 
traeijos pąstąųgomįs būvą prą- 
veątąs Sioęiąlės Apsaugos įstaty
mas, buvo pravestą? vąĮąncįy ir 
algų įstatymas, o taipgi ir daug 
kitokių progresyvių įstatyiny 
ne vienos grupes naudai, bet vi
siem? krąšlo gyventojams.

Grįžkime prie ĄepųbJiko^ų 
partijos ir pąkiąųąkbpe ką ji| 
veikią? Nędyip^ipiąi galima] 
pasakyti, kąd Repųhlikouąi Jik 
krilikuęjų. Jįę ?ąko, kąd nėr! 
mėgstą tų darbų kQ yrą attikę 
Demokrątąi, bęt ųenąs.ąko ką

RENDON APŠILDOMAS KAM
BARYS prie mažos šeimynos pa
vieniam arba vedusiai porai su 
valgiu ar be valgio. 2906 W. 39th 
Place, Tel. Lafayette 6858. ........

PARSIDUODA GREITAI* ir pi
giai grosernė ir delikatesen, biznis 
išdirbtas. 3512 So. Lowe Avė.

RENDON KAMBARYS dėl vai
kinų arba vedusios poros. 3641 W 
69th St. antros lubos.

PARSIDUODA dienos senumo 
kepyklos prekės už pusę kainos. 
Atdara sekmadieniais ir vakarais.

4224 W. Roosevelt Road.
RENDON APŠILDOMAS v kam 

bąrys vaikinui, prie mažos šeimy 
nos. Su arba be valgio. Tel. Hem 
Įqck 598$, 7Į41 So. R.ockwell St.

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai

REAL ESTATE—WANTED 
Ieško Pirkti Namus žemę

NORIU PIRKTI NAMĄ Brighton 
Parke, mūrinį cottage arba ant 
dviejų pagyvenimų. Su basementu. 
Atsišaukdami laišku pažymėkite 
koks namas, po kiek kambarių ir 
kainą. A. B. 1838 So. Halsted St. 
Chicago, III. Agentai neatsišaukit.

' - u-" 1... ;
RĘNDON KĄĮVIĘARYS vaikinui, 

karštu vandeniu apšildomas. Su ar
ba be valgio. 13312’ So. Union Avė.

RENDAI pilnai įrengtas taver
nas dirbtuvių apylinkėj. Prieinami 
terminai. Rockwell 1977.

MISCELLANEOUS FOR SALE
; /**•"""11 yj '••" j.:—*' . .   

KAMBARYS aht RENDOS dėl 
vaikino su vąlgįu ar be valgio.

2525 SoTGfeen Street.
Tel. Victpry 5024.

FURNISHED . ĘQO1M|S—WĄNTED 
Reikia Gyvenimui Kambarių

VAIKINAS paieško apšildyto 
kambario prie mažos šeimynos. Ra
šykite Naujienos, 1739 So. Halsted 
St., Box 902.

,l? S . .'Į ■■■■— —

PARSIDUODA 8 duobių LOTAI 
Tautiškose Kapinėse, firmoj eilėj 
prie tvoroj, kur koplyčios. Parduo
siu už pirmą pasiūlymą. Išvažiuo
ju Californijon. S. Gelažius, 2957 S. 
Wallace St., Subatoj, Nedėlioj ir 
taip vakarais.

REAL ESTATE TO EXCHANGE 
Namai žemę Mainais

KAS KĄ TURIT MAINYTI?
6 kambarių medinis cottage $1800
5 kambarįų mūrinis bungalo su 

visais įtaisymais kaina ......  $3,000
4 flatų mūrinis namas, kaip nau

jas, kaina ............................ $6500
Turime visokių kitokių bargenų 

namų ir farmų.
C. P. SUROMSKIS, 

2502 West 69th Street, 
Grovehill 0306.

PARSIDUODA FORD TROKAS 
ir 2 passenger automobiliai, Stu- 
debaker, ir Reo — taipgi air comp- 
ressor pump (Champion) —prie
žastis— apleidžiu biznį.

1843 So. Halsted St. Sav. Paul 
Ambrose.

FOR KENT—IN GENERAL

RENDAI KRAUTUVĖ arba par
davimui labai pigiai. Gera vieta. 

2450 West 47th St. 
Tel’ Grovehill 1040

REAL ESTATE FOR SALE 
Nąmaj-^

TURI BŪTI PARDUOTAS 
Kampinis 19 apartmentų 15x4— 
4-5 garo šiluma. Rendos $7,800. 
Kaina $22,000. Liberalus terminai. 
FIRST STATE MORTGAGE CO.

4752 Fųllerton. Capital 3020

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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.

HANSON-OSBORN, 
Hart, Michigan.

BUSINESS SERVICE 
Biznio' Patarnavimas
Tel. Victory 4965. 

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI

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

SHEET MSE CO. 
3216 So. Halsted Street.

RENDON 2 kambarių apšildo
mas f lėtas—naujai įrengtas. Kaina 
prieinama. 5809 So. Sącramento.

PASIRENDUOJA 5 kambarių fla
tas su maudyne, naujai išdekoruo- 
tas nebrangiai^ 3308 So. Union Avė. 
Savininkas A. ' Žalagenas, 7132 So. 
Rącį'nė Avę. Tel. Radcliffe 9399.

RENDON 4 KAMBARIAI, karštu 
vąndeniu ap.Šįlęiomi, gazas, elektra, 
gąražąs. $40.00 į mėnesį.

6411 Spt. Justine S,t.

Boston Avalynes

PARDAVIMUI 6325 South Whip- 
ple Street 2 apartmentų plytinis 
5-5 kambariai gerose sąlygose. Vie-' 
na šildymo įmonė, 2 karų garažas.

FLOHRS, Avenue 5577.

NAUJI GELTONŲ PLYTŲ 9 
apartmentai, 6x4 ir 3x3 Į/2 kamba
riai, garas, refrigeracija. Rendos 
$4,300. Kaina $16,000. Liberalus 
terminai.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fųllerton Capital 3020

RESORTS—MISCELLANEOUS 
Kurortai—Bendrai

ŽIEMAVOKIT ŠILTOJ SAULĖTOJ 
FLORIDOJ, puiki viet arti juros, 
pigus pragyvenimas, ineralinis 
šaltinio vanduo. SveikiaUsis klima

 

tas. Sustiprinsit sveika/ą. S. Jo
naitis, Star Route, Bu ell, Fla.

P. S. 10 mylių į pietus nuo Bun
nell pasukti į rytus 600 pėdų iš U. 
S. No. 1 highway, baltas namas.

PATAISYSIME jūsų seną namą 
—medinį ar mūrinį—stogus, kami
nus, fondamentus ir sidingus. Dar
bas garantuotas ir ant lengvų iš
mokėjimų. 4035 W. 69th St. Tel. 
Portsmouth 6663.

COAL—WOOD—OIL

SAnglys—Malkoj—Aliejus 

inos Numažintos—
ANGLYS

EGG ------- $6.00
NUT ................................  : >6.00
BIG LUMP___________ S6.00
MINE RUN __H5.75
SCREENINGS_________ $5.00

PIRKIT DABAR 1— ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
, PRIEMIESČIUOSE.

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS
Be komiso nuo $30 iki $300.00 ant 
parašo, algos, furniture ar ant au
tomobilių.

NAMON FINANCE CORP. 
po Valstijos priežiūra.

6755 SOUTH WESTERN AVĖ.
Tel. Grovehill 1038.

DABAR LAIKAS STATYTI
Aš statau naujus namus, taipgi 

darau visokį taisymą ant- senų be 
jokio cash įmokejimo. Jei turi tin
kamą lotą, aš pastatysiu tamstai 
naują grąžų namą be jokio cash 
įmokejimo pagal F. H. A. planą.

Kam reikalingi pinigai dėl rpo.r- 
gįčių, taisymo arba statymo naujo 
nąmo, matykite mane, mes daro
me paskolas iš musų spųlkos, taip
gi parupinam iš F. H. A. ant ge
riausių išbgų. Ofisas atdaras kas
dien nuo 10 ryto iki 8 vakaro iš
skyrus trečiadienius ir penktadie
niu? iki 5 vakare, pedeliom iki 2 
vai. popiet.

r JOHN PAKEL, 
Building Contrąctor, Ęeal Estate, 

Insurance.
2502 W. $9 St. Phone Grovehill 03Q6

Visi vietiniai lietuviai yra kvie
čiami prisirašyti prie vietinės Chi- 
cągos Lietuvių Taupymo ir Skoli
nimo Bendrovės šioj apylinkėj, ku
rios ofisas yra virš sakytu antrašu.

Tel. ARDMORE 6975
WATCHMAKER—JEVVELER 

Laikrodininkas ir Auksakalis.
GAUKIT NAUDOS maksimumą 

iš aliejinio pečiaus, “Arrovv Stovo!” 
yra geras kuro aliejus, švarus, be- 
smarvės, ekonomiškas. Greitas pri
statymas visur. Telefonas Vincen- 
nes 4300.

H. BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 

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

4184 Archer Avo.

MARCIJONA GUDJONIENĖ, 
po tėvais VaranaičiUkė.
Persiskyrė $u šiuo pasauliu 

lapkr. 4 dieną, 4:50 vai. vak., 
1938 m., gimus Tauragės aps., 
Kaltinėnų parap., Dirgelių k.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Juozapą, 2 sūnūs Juoza
pą ir Alfonsą, seserį ir švoge- 
rį Viktoriją ir Pranciškų Ka
reivas, ir šeimyną ir daug ki
tų giminių, o Lietuvoj seserį 
Kazimierą ir kitas gimines.

Priklausė prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos.

Kūnas bus pašarvotas 3231 
S. Union Av. šįvakar apie 6 v. 
vakare. Laidotuvės įvyks ant
radienį, lapkričio 8 d., 8 vai. 
ryto iš namų į Šv. Jurgio par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Marcijonos Gud- 
jonienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nubudę liekame, 
Vyras, Sunąi, Sesuo, švogeris 

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

gĘĮpGĘPOm—Boston ^hoe 
Store, 3435 S, Iįąl?tą^ St, per- 

[tąįsynjo dąrbąi 4ąr tębęiųą vi
su smarkumu. Nuo 4ąbąr Bos
ton avalynės krautuvė įlįs ne 

[lik perdirbta viduj ir lurčs 
pąųįft frontą, bet ir padidintą. 
Rrąųtuvė visais atžvilgiai? bus 
patogesne pilkėjams.

Tikimasi, kad pabaigus dar
bą, krautuvė bus viena iš puir

FURNITURE-FIXTURE FOR SALI 
Rakaiidait ir^ Įfaisai Pardavimu 
IŠPARDUODAME BARŲ FIK 

ČERIUS 19^8, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ii 
ice baksiąs. Gash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus piną negi 
pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
1015 ?p. STATE STRĘĮZT
\ CALum^t 5269.

Ar Ieškot
• PIRKTI
• PARDUOTI

$lpOO.QQ ĮMOKĖTI — kitus len
gvais išmokėjimais nupirksite ląbai 
pigiai naują gražią 6 kamb. muri
nę rezidenciją. Labąi tinkama dėl 
didelės šeimynos, nes dar galima 
padaryti 2 kamb. stoge. Priimsiu 
lotus arba nąma į mainus. Matyki
te John Pąkel 2502 W. 69th St. ar
ba pašaukite Grovehill 0306.

■ ... ; ............................................ ...................  ■

SAVININKAS parduoda didelį 6 
karųbąrių plytinį bungalovv, 50x125

gyą yrą jkrjti^ųati, yįąąj ką? ki
tą dirbti. Ęąt tą? ^lųųgų? kurs 
lik kląidąs lųąto, bet ne^įųrj išr 
ėjiųąę ųiąko ©epąsako įr tųdėl 
įo kritika ųetųi^i rii»tQ pama-U<iąu^įų W
to. Nesižądą Dęnąokrątai viską' PriineųąiUė, kąd batelių 
lųbųląi atlikti. Jie ?ako, kad jie žy» UHpiMintos. PwkĮ' 
siekiami pądąryti ką gąlįiną te Naujieną? toliiųesiiių ži- 
padąiyti. Tąą, ąr yra' reikalas. ° tuo tarpu, jei reikalas
klausti ką veiks Republikoųai, pepainirškite atsilankyti įr ar
kada jie tik sako kad viskas; sipirkti bateliais, nes dabar ei-

--- :r—:--- . .. .... : r-.---- ■
ICE BOX 82 col. ilgio 78 col. 

Augšt. ir 29 col. plat. $135.00 ver
tęs Kainą labai numažintą. Tinka
mas dėl mąisto krautuvių ir tą- 
verns. 120 W. lllth St., Pullman 
4869..

PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO.

1

jau žyipįąi nupiginto?. Paseįd
8532 So. Pauliną St.

,
sipirkti bateliais, nes dabar ei

PAŠAUKIT MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos. Ui pakarto j i m u s 
duodat gerą nuolaidą.

PARDAVIMUI BIZNIAVAS NA
MAS 2 aukštų, 2 flatų ir Storas ant 
$3 ir Cąlifo.rnia Avė. už pirmą 
pasiūlymą. TėL Republic 3719 arba 
Repubjįc 3714.

les

ir^Paerrabams.
3316 ĮSo. < Halsted > Street Kas Demokratų atlikta, negera? na specialus išpardavimas.

(Skdb.)1 (Skelb.)

NORIU PARDUOTI pigiai, bed- 
poom setą, Wąshing Ntechine, Šil
dytuvą ir Radib. Visi nauji. 

7126 So. RockwelL



MAX BRAUER

National Broadcast-
ing Programe

NORTII

ne-

f ACME.NAUJIENU Foto’

Apleido Ligoninę
po 

jog

SIDE. — Lapkričio 
226 kuopa laikė su- 

kuris buvo labai

Skambins “Farm & Home
Hour” programe

prie 
rytoj 
iškil-

da-
Gri-

duoti ramybės. Diktato- 
kitokie pavadinimai ne- 

ki tokie pavaldiniai ne- 
kurie nuolankiai patai- 
arba laiko burnas už

čiaupę — kitokiems turi gerai 
įrengtas koncentracijos kem
pes.

Max Braueris buvo gana lai
mingas pasprukti iš Vokietijos
ir svetur gyvendamas drįso daug naujų žinių, 
kalbėti ir rašyti teisybę apie 
savo gimtąją šalį Vokietiją. 
Hitleris ir užrubežyje šiam pi
liečiui ramybės duoti negalėjo:

MAX BRAUER, HITLERIO PERSEKIOJA 
MAS EKONOMISTAS KALBĖS 

LIETUVIAMS
Kalbės Apie Lietuvos ir Klaipėdos Likimą 

Prakalbos Trečiadienį, Lapkričio 9

Patarlė sako: “Teisybė yra 
karti’’. Ypač naujam Europos 
žandarui Hitleriui teisybė sta
čiai nepakenčiama. Tad neste
bėtina, kad garsiam Vokietijos 
ekonomistui Max Braueriui jis 
negali 
riams 
riams 
tokie,

visur siuntinėjo savo šnipus 
paskui jį ir stengėsi kaip ga- 

I lint nutildyti. Paskutiniuoju 
, laiku, Braueriui esant Chini- 
jos valdžios ekonominiu pata
rėju, net ir ten ramybės nera
do. Hitleris grąsindamas net 
karu privertė kinus pavaryti šį 
žmogų.

Šiuo tarpu Braueris keliauja 
po Suvienytas Valstijas su pra
kalbomis, pasakodamas savo 
įspūdžius paskutiniųjų kelių 
metų Europoje ir Azijoje. At
einančią savaitę jis lankysis 
Chicagoje. Pasinaudodami šia 
proga LSS Chicagos kuopa ir 
L- D. Draugijos 4 kuopa jung
tiną! rengia jam prakalbas lie
tuviams Mildos svetainėje, 3142 
S. Halsted St. Prakalbos įvyks 
trečiadienį, lapkričio 9 dieną, 
8 vai. vakare. Taipjau kalbės 
Naujienų redaktorius 
Grigaitis.

Kasdien vis išgirstame nau
jų ir jaudinančių žinių apie 
Klaipėdą, apie Lietuvą ir apie 
įvairiausias Europos valdžių 
machinacijas ir naujas kombi
nacijas. Atrodo, kad ypač lie
tuviams tas gero nelemia. Kas 
bus toliau?

Šiose prakalbose patirsimo 
nušviečian

čių Europos ir Lietuvos likimą. 
Ncpralciskime neišklausę — 
trečiadienį, lapkričio (Nov.) 9 
dieną, Mildos salėj. —Draugas.

IŠ SLA 226 KUOPOS rLietuvaite Pianistė 
SUSIRINKIMO

Į kuopą įsirašė šeši jautu 
nariai. — Nutarta pasvei
kinti “Naujienas” dvide
šimt penkių metų jubilie
jaus proga ir pasiųsti, do
vaną.

sirinkimą, 
reikšmingas. Pirmiausia jis, bu
vo reikšmingas tuo, kad orga
nizatoriai pridavė net šešių 
naujų ir jaunų kandidatų apli
kacijas. Seniausias aplikantas 
yra tik 27 metų amžiaus. Kiek
vienas tų aplikantų nori Susi
vienijime t apsidrausti nemažes
nei sumai kaip $500.

Tai rodo, kad musų organi
zatoriai nesnaudžia. Jei taip 
bus veikiama ir toliau, tai va
jui pasibaigus mes tikrai galė
sime pasidžiaugti rezultatais.

O štai kitas reikšmingas da
lykas. Musų kuopa parodė, jog

Vis tankiau ir tankiau musų 
lietuviai turi progos parodyti 
pasauliui savo muzikalius ga
bumus. šioj valandoj turiu 
mintyje jauną lietuvaitę pianis
tę iš Cleveland’o. Tai yra Mary 
Jo Bendleriutė. Ji yra duktė 
ponų Juozų Bendlerių. Ponas 
Bendleris yra pats žinomas 
kaipo didelis dailės mylėtojas, 
dainininkas ir tankiai dalyvau
ja lietuvių parengimuose.

Mary Jo yra mokinė Curtis 
Institute of Music, Clevelande, 
if nekartą pasižymėjo savo 
skambinimu įvairiuose koncer
tuose. <

Šiandien ji padarys savo ra
dio debiutą ir tai net per Na
tional Broadcasting kompani
jos tinklą. Programas yra va-į 
dinamas “National Farm and, 
Home Hour”, ir bus girdimas. 
Chicagoje per WMAQ stotį 
tarp 11:30 ir 12:30 valandos

prisiminti savo gerus draugus. 
Kai ji patyrė, jog netrukus bus 
rengiamas “Naujienų” sidabri
nis jubiliejus, tai nutarė tąja 
proga jas pasveikinti. Juo la
biau, kad “Naujienos” šiai kuo
pai per visą metų eilę patar
navo visokiuose reikaluose: 
niekuomet neatsisakė paskelbti 
susirinkimus bei įvairias kuo
pos rengiamas pramogas. Ir ne 
tik tokią paslaugą “Naujienos” 
teikė mųsų kuopai, bet ir ki
toms lietuvių organizacijoms, 
štai kodėl musų kuopa, nors 
iš dalies norėdama atsilyginti 
“Naujienoms” už suteiktą pra
eityje ir dabar teikiamą pa
slaugą, nutarė drauge su pa
sveikinimu pasiųsti taip pat ir cijos ir be jokio pamato nužu- 
dovaną, būtent, dešimt dolerių. ’ de jauną, 2’7 metų tėvą Donald

|Warden, 1143 S. Central Park 
; avenue. Jaunuoliai užvakar va
kare “paparkino’\ savo automo
bilį ant pievos prie Wardeno 
buto. Warden išėjęs laukan pa
prašė nuvažiuoti kitur automo
bilį pastatyti, bet jaunuoliai 
pradėjo jį mušti, o paskui ir 
nušovė.

NAUJIENOS, Chicago, BL

fl1. -b/'1

ijĮj nR* 1 /į7; Cį‘

Šeštadienis, lapkr. 5, 1938

Pagerbs Karolį 
Kautskį

P-lė Bendleriutė pildys du to 
garsaus norvego kompozito
riaus, Edvard Grieg, kurinius 
— Papillon (Peteliškė) ir Nok- 
turna. —Nora G.

Žiaurus Jaunuoliai 
žmogžudžiai

Trys žiaurus jaunuoliai vi
sai bereikalingai, be provoka
cijos ir be jokio pamato nužu-

Oveikinimas IN auj ienoms 
Del 25 Metu Sukakties

KADANGI su šių metu pabaiga Sueis lygiai 25 me
tai nuo įsteigimo pažangaus ir visuomeniško laik

raščio “Naujienų”, ir
Kadangi šis laikraštis per visų savo gyvavimo lai

kų dovanai skelbė musų susirinkimus ir reklamavo mu
sų kuopos kaip ir visų kitų organizacijų parengimus, 
visuomet padėjo atremti priešų puolimus ir nuoširdžiai 
rėmė musų darbuotę, ir j

Kadangi per visų tų laikų “Naujienų” Tfeidėjai ir 
vedėjai nėra prašę nė iš visuomenės, nė iš organizacijų, 
nė iš asmenų jokių aukų ir kitokios materialės para
mos, v

Lai būna nutarta, kad SLA. 226 kuopa sveikina 
“Naujienas” su jų sidabriniu jubiliejumi ir iš 'savo ne
didelio iždo skiria $10 dovanų įsteigimui Naujienų Na
mo Fondo, prie kurio, manome, ir kitos organizacijos ir 
asmenys prisidės, nes dabartinis namas nuseno ir vi
suomeniškai įstaigai nėra ganėtinai erdvus.

J. KAULINAS, Pirmininkas
K. ČEPULEV1ČIUS; Fin. Raštininkas.
J. NAUJALIS,
DR. A. MONTVILAS,
J. GRIGAITIS,
IG. ČERNAUSKAS.

Mabio I iI

Budrike Radio Programas
Septintadienį, kaip 5:30 vai. 

ivakpre, bus gražus Budriko ra
dio programas iš galingos ir 
toli girdimos stoties WCFL,— 
970 k. leidžiamas ilgomis ir 
trumpomis bangomis. •

Programą išpildys didžiulė 
simfonijos orkestrą ir linksmas 
profesijonalų dainininkų kvar
tetas. Bus graži muzika ir šau
nios melodijos. Nepamirškite 
atsisukti savo radijus ir pasi
klausyti šito puikaus progra- 
mo. —J.

Susirinks žymios Meno Jė
gos Išpildyti Progress 
Bendrovės Programą

Lily Pons, paskilbusi ope
ros dainininkė apsirėdžiusi 
indėnų drabužiais.

» Naujienų-Acme Telephoto
HOUGHTON, Mich.—Wilfred Pichette ir jo žmo

na včdami į teismąbutį. Jie yra kaltinami dėl tarnaitės 
Mariau Doyle mirties. Jie teisinas, kad mušę merginą 
dėl to, kad manę ją “raganą” esant.

Dr. P. Grigaitis
Labor Lyceum salėj, 

Kedzie ir Ogden avenue, 
11:30 valandą ryto įvyks
mingas paminėjimas neseniai 
pasimirusio, .socialistų teoreti- 

i ko ir Karolio Markso draugo, 
Karolio Kautskio atminimui-

Vyriausiu pagerbimų kalbė
toju bus Max Brauer, apie ka 

irį šios dienos “Naujienose”* yra 
kita žinia su smulkmenomis 
apie jo įdomią praeiti.

“Naujienas” pagerbime 
lyvaus redaktorius Dr. P. 
gaitis.

Įžanga laisva.

Priminima radio klausyto- 
l įams užsistatyti savo radio ry- 
toj 11 valandą prieš piet ir pa
siklausyti gražaus ir įdomaus 
reguliario nedėldienio progra
mų, kurį nuolatiniai leidžia 
Progress Bendrovės Krautuvė, 
3221 South Halsted Street.

Ypač rytoj bus visiems malo
nu pasiklausyti naujų ir gra
žių dainelių, kurias po vadovy
be J. Steponavičiaus išpildys 
Naujosios Gadynės Choras, 
kvartetas, žymus solistai ir ki-

teiks naudingų patarimų. Prie 
to, klausytojams bus labai 
svarbu girdėti apie nepaprastai 
gerus pirkimus visokių na
mams reikmenų, kuriate dabar 
Progress Krautuvė pasiūlo per 
lapkričio didį išpardavimą. Vi
siems yra geros progos susi- 

| pirkti namų reikmenas numa
žintomis kainomis, 
kitę pasikidusvti. -

Dr. A. Yuška pagaliau 
operacijos tiek sustiprėjo, 
galėjo ligoninę apleisti.

Ilgoką laiką daktarą vargino 
vidurių liga- Kai paaiškėjo tos 
ligos priežastis, tai jie turėjo 
operacijai pasiduoti.

Linkėtina Dr. Yuškai visiš
kai pasveikti ir vėl sėkmingai 
darbuotis savo profesijoje.

Beje, šia proga bus ne pro 
šalį pažymėti, jog netrukus iš 
eis iš spaudos Dr. A. Yuškos 
parašyta knygelė apie vieną li
gą, kuri yra tikra žmonijos 
laimė.

Pranašauja, Kad 
Dem. Laimės

kitiChicago American ir 
dienraščiai šią savaitę pravedė 
Chicago j ir kitose Cook ap
skričio dalyse “šiaudinius bal
savimus”, iš kurių pasirodo, 
kad demokratai laimėsią antra
dienio rinkimus. American sa 
ko, kad Cook apskrityj demo
kratai turėsią 150,000 balsų 
daugumą.

Nepamirš-
Rep. J. J.

Zuris Kalbės
Per Radio

Rytoj 1-mą. valandų po pietų 
teisėjas John T. Zuris pasakys 
kalbą iš radio stoties NV.H.F.C. 
Taipgi kalbės šįvakar, iš tos pa
čios stoties, bet 10 vai. naktį.

Kartu su juo programe daly
vaus Al. G. Kumskis.

Abu kalbės už demokratų 
partijos kandidatus. (Sk.)

CHICAGO CITY
- OPERA CO.

SAMSON ir BELILAH—-Šiandien, 2:00— 
('aatogina, Maaou, FardellL Love, Little- 
field baleto*. Veda Weber.

MADAMK BVTTKKFLY—Rytoj, 8:00— 
Rein'ng, PuksU Mellon (Deblut), (’za- 
plickl. Veda Moranzonl.

HOFMANO PASAKOS—Pirm. Lapkr. 7 
Antoine, DokkIu, Burdlno, Tlbbett, Ca- 
vadore, Llttlefield baletai. Veda Mas- 
sdmana.

LITTLEFIELD BALETAS—Antrad., Tjip- 
kriėlo 8, 8:25 P. M. " - -
fantazija (paaaiil. preiniera) Terminai, 
Baru Danee. Kaitina: 
$2.20, $2.70.

TOSCA—Treč., Lapkr. 
ni, Czeplickl, Veda 

RKJOI.ETTO—Ketv.. 1 
anl. Burova, 
field baletas, 
tos Tarybos serijos: Kaina 83, $1.10, 
$1.05, $2.20.

Vakariniai rodymai 8 vai. vakaro. 
Rep. kainos $1.10, $1 <15, $2,20, $3,30, 
$4,40. Vietos Jau parsiduoda: Box Office

Civic Opera House

('lasslcal Siiite

: 55c, $1.10, $I.«5, 

1)—Dosala, Miod- 
Moranzoni.

Lapkr. 10—Rerrl- 
Tokafyan, Morelll, Little- 
Veda C-tnariitto. ApAvie-

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

K>:*

ilsi!

Skelbimai Naujienose 
■ <><'a naudą dėlto, 

kad pačios Naujienos 
naudingos.

Naujienų-Acme Telephoto
Dega Kantono miestas, kurį padegė patys kiniečiai, kai jiems teko iš jo pasitraukti. Gais

rą stebi japonų kareiviai.




