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Antradieni J. Valstijų Kongresiniai Rinkimai
BUS RENKAM 35 SENATORIAI, 432 AT-1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ CTT

STOVĮ] RUMU NARIAI IR 32 GUBER
V NATORIAI

Illinois valstija rinks legislaturai 153 at 
stovų rūmų narius ir 26 Valstijos 

Senatorius

išėmus 
išrink- 
senato-

WASHINGTON, D. C., lap- 
kričio 6. — Antradienį, lapkri
čio 8, svarbus rinkimai.

Visose valstijose, 
Maine, piliečiams teks 
ti 35 Jungt. Valstijų
rius ir 432 atstovų rūmų na
rius.

Demokratai dabar turi 76 
vietas senate, o republikonai 
15. Kitos partijos turi 4 vie
tas, o 
Atstovų bttye demokratai turi 
327 vietas, 
tos partijos 12, o šešios vietos 
yra neužimtos.

Gubernatoriai bus renkami 
32 valstijose-

Illinois valstijoj antradienį 
bus renkamas Jungt. Valstijų tų jėgų 
senatorius ir 27 atstovų buto kimuose 
nariai. Be to, bus renkamas busimai 
visas Illinois legislaturos atsto- rinkimų

iąna pasilieka tuščia.

epublikonai 90, ki-

26

kauntės teisėjas, 
dešimt kauntės 
Balsavimui sto- 

atsidarys 6 vai.

vų butas (153 nariai) ir 
valstijos senatoriai.

Chicagoj e bus renkama dvy* 
lika municipalio teismo teisėjų 
ir trys Sanitario Distrikto glo
bėjai (trustisai). Cook kauntė- 
je bus renkami įvairus valdi
ninkai, jų tarpe šerifas, kaun
tės klerkas, 
iždininkas ir 
komisionierių. 
tys Chicagoj
ryto, užsidarys 5 vai. popiet.

šioje rinkimų kampanijoje, 
kaipo stipriausios jėgos, gru
miasi ne tik republikonai su 
demokratais, bet ir liberalai, 
Naujosios Dalybos šalininkai, 
su konservatoriais ir atžaga
reiviais. Kiek žymesni tų ar ki- 

laimėjimai šiuose rin- 
sustiprins tas- jėgas 
1940 ’metų prezidento 
kampanijai.

Nacių spauda ata- Britai męgins pan
kuoja Jungtines vyti vokiečius lėktų-

Valstijas vų skaičium
LONDONAS, Anglija, lapkr.BERLYNAS, Vokietija, lap-

\ kričio 6. — Esseno dienraštis 6. — Laukiama, kad artimoj 
“National Zeitung” sako, jogei ateity Britanijos 
Amerika serganti prestižo ma
nija. Berlyno dienraštis “Boer- 

vadina Jungt. 
žeme”.

san Zeitung”
Valstijas “gengsterių
Dienraštis “Der Angriff” kal
tina Jungt. Valstijas varant 
melų kampaniją prieš Vokieti
ją pietų Amerikoj. Jungt. Val
stijų valdžios nusidėjimas dar 
yra tas, kad ji nedavusi leidi
mo vokiečiams įsteigti regulia
rų susisiekimą lėktuvais tarp 

- Vokibtijos ir Jungt. Valstijų.

valdžia pa
skelbs programą oro laivyno 
statybai pagreitinti. Dabar bri
tai turi 2’,750 pirmos eilės lėk 
tuvų. Norima jų skaičių padau
ginti iki 4,000—5,000, ir lėk
tuvų produkciją pagreitinti iki 
3,500 per metus. <•

Lėktuvai paima pas 
to siuntinius nenu 

sileisdami

Žemės drebėjimas 
užgavo 300 mylių 

plotą Japonijoj

WILMINGTON, Del., lapkr.
6. — Pereitą šeštadienį čia de
monstruota grupei aviatorių ir 
biznierių, kaip lėktuvai paima 
Jungt. Valstijų, pašto siunti
nius ir palieka atgabentus —

TOKIO, .Japonija, lapkr. 6. nenusileisdami žemėn.
— Pereitą šeštadienį, tarp 5:45
ir 7:50 valandos popiet, trys nu;neido”žemia’u’TŠktuvu "ties 
žemės kirčiai sudrebino šiaurės;
Japoniją
Skaudžiausia 
mylių Honshu 
čiais plotas.

Susisiekimas
sa transportacija paraližuota. 
Pranešimas iš Mito sakė, kad 
prekių traukinys nušoko nuo 
bėgių, 50 namų sugriuvo, elek
tros, telegrafo ir telefono lai
dai nutraukti. Panašus prane
šimai gauti iš kai kurių kitų 
apylinkių.

Lakūnas Norman Rentoul

Padarė daug žalos, 
nukentėjo 300 

salos pakraš-

nu trauk tas. Vi-

ta vieta, kur tarp dviejų auk- 
’ i štų stulpų buvo ištiesta virvė.

Prie virvės buvo pririštas paš
to maišas. Lėktuvas pasigavo 
tą maišą ir tuo tarpu numetė 
žemėn atgabentą paštą.

Nori 7,000 lėktuvų 
Jungt. Valstijų 

oro laivynui
WASHUSrGTON, D- C., lap

kričio 6. — Administracijos 
rateliuose kalbama, kad prezi
dentas Rooseveltas prašys bu
simą kongresą užgirti progra
mą šalies oro laivynui sustip
rinti. Sakoma, prezidentas 
parūpinti šaliai kariškųjų 
tuvų tarp 7,000 ir 10,000. 
drai, ateinančiais metais
što apsaugos reikalams prezi
dentas planuoja - prašyti $300,-

Acme-Naujifeiįų Telephoto
SIOUX FALLS, S. D. — Ted Balok iš Redwood Falls 

(Minu.) kuris laimėjo kornų lukštenimo kontestą. Per 80 
minučių jis prilukšteno 22 bušelius su viršum kornų.

KAIRIEJI PRIEŠINASI DALADIER
PLANAMS į -’><■■■■■

-ja -'S. į ■■■■ ■ ■

PARYŽIUS, Francuzija, lap- Susirinkimai šaukiami tikslu 
kričio 6- — Naujas Francuzi- nustatyti partijos laikyseną vi
jos finansų ministeris Reynaud daus ir užsienio politikos klau- 
ir premjeras Daladier turėjo simais.
dviejų valandų konferenciją .... ,-r y vi j- . v i Pirmuose susirinkimuose dau-pereitą šeštadieni. Pranešama,; , , . . .. .. . ¥. . .. . 1J¥. .v igumos delegatų kalbos pasirodėkad šiomis dienomis valdžia is-i , . . i-; , ,,¥. .. . , - i , . ‘nepalankios Daladier valdžiai,leis patvarkymus, kurie pail- rz u -« • • i 4. ■ i j. , . . . . į Kalbėtojai akcentavo norą, kadgins darbo savaitę ir paleng- . .. . ... ... , ... , . ... I socialistų partija vaidintų ak-vins galimumus bizniui kredi-i, , . , ...i tyvesnę rolę, ne kad vaidinasa

ka-
tų gauti tikslu pagreitinti
lies gamybą. Jokių varžtų 
pitalui valdžia nedėsianti.

Socialistai ir komunistai
pritaria valdžios norui pailgin- parlamente. Jos nusistatymas 
ti darbo savaitę. Socialistai nu- kai dėl Daladier Valdžios Fran- 
tarė šaukti eilę susirinkimų, cuzijos gyvenime yra svarbus.

ne-

dabar.
Socialistų partija yra didžiau

sia pavienė partija Francuzijos 
Jos nusistatymas

TRUMPOS ŽINIOS 
Iš VISUR

OSLO, Norvegija, lapkr. 
6. — Naktį į sekmadienį kilo 
gaisras fotografo studijoj, kur 
buvo surengtas linksmas ba
lius. 30 žmonių žuvo gaisre.

• LONDONAS, Anglija, lap
kričio 6. — Trys britų lėktu
vai, kelionėj Egiptas-Australi- 
ja, sekmadienį, Chicagos laiku 
2 vai. popiet, jau buvo atlikę 
6,206 mylių kelionę be susto
jimo- Iki šiol rusų padarytas 
rekordas iš Maskvos į Kalifor
niją, siekė 6,306 mylias. At
rodo, kad britai sumuš rusų ir 
padarys naują tolumo lėkimo 
rekordą.

• MIAMI, Fla., lapkr. 6. — 
Trečiadienį čia atvyksta pulk. 
Fulgencio Batistą, Kubos ar
mijos viršininkas. Jungt. Val
stijų valdžia daro rūpestingus 
prisiruošimus jo saugumui už
tikrinti. Jungt. Valstijose gy
vena nemažai Kubos piliečių, 
kurie dėl Batistas sunkiai nu
kentėjo.

Užgriebė Ispanijos 
laivą Šiaurės Juroj

EMDEN, Vokietija, lapkr. 
6. — Gautu iš patikėtinių šal
tinių pranešimu, Ispanijos su
kilėlių pagalbinis kreiseris Cui- 
dad de Alicante suėmė pereitą 
šeštadienį lojalistų pirklybinį 
laivą Rio Miera. Sukilėlių krei
seris nuvarė lojalistų laivą į 
Vokietijos uostą, o laivo įgulą 
areštavo.

Renkamas Lenkijos 
seimas *

ADF REIŠKIA NORO TAIKYTIS SU CIO
- - - - ■ ą

FEDERACIJA NORI GARBINGOS TAIKOS

WASHINGTON, D- C., lap
kričio 6. — Amerikos Darbo 
Federacija viešai pareiškė, kad 
ji nori taikytis su CIO. Pareiš
kimas padarytas laikrašty “The 
Federationist”, ADF oficialia
me organe, kurio redaktorius 
yra William Green.

Netenka abejoti, kad darbi
ninkai • visoj šaly nori taikos 
— sako 
Amerikos
tiki, kad galima įveikti kliū
tis, kurios trukdo taiką, jei tik editorialas kaltina Lewisą dėl 
bus pakankamai stiprus noras nutraukimo derybų pernai.

taikytis — aiškina Federacijos 
organas. Bet . taika turi būti 
garbinga — įspėja straipsnis.

Klausimus jurisdikcijos, pa
šalpos teikimo nariams, iždų 
likimo klausimus etc. galima 
bus vėliau išspręsti-

Amerikos Darbo Federacija, 
sako “The Federationist”, pa
siruošus atnaujinti derybas su 
CIO ten, kur jos nutruko pe-Greeno editorialas.

Darbo Federacija reitų metų konferencijoj.

Mooney vėl Įteikė 
prašymą Vyriau- 

') šiam teismui
WASHINGTON, D- C., lap

kričio 6. — Advokatai įteikė 
Jungt. Valstijų Vyriausiam 
teismui naują prašymą palei
sti Thomasą Mooney iš kalė
jimo. Jei teismas atmestų pra
šymą, tai prašoma paaiškinti, 
kodėl jis tapo atmestas.

Sovietų Rusija mini 
21 metų sukaktį

MASKVA, Sovietų Rusija, 
lapkr. 6. — Pirmadienį, lapkri
čio 7, Sovietų Rusija mini 21 
metų sukaktį nuo 1917 metų 
bolševikų revoliucijos.

Parinktos raudonosios armi
jos dalys, tankai ir kitoki karo 
pabūklai bus paroduojami ir 
karo lėktuvai lekios ore.

Stalinas ir kiti sovietų di
džiūnai stebės paradą. Numa
toma, kad civilių gyventojų 
parade dalyvaus per 1,000,000.

Tarp ko kita “Federationist

Iškilmingai pasitiko 
kardinolą Mundelei

ną Italijoj
ROMA, Italija, lapkr. 6. — 

Chicagos kardinolas Mundelein 
atvyko į Neapolį šeštadienį. JĮ 
pasitiko Vatikano užsienio rei
kalų sekretorius asistentas Tar- 
dini, pilnas Amerikos ambasa
dos štabas, kai kurių kitų am
basadų atstovai, dešimtys pre
latų, daug kunigų ir semina- 
rijų auklėtinių.

Kardinolui iškelta pietus J. 
Valstijų kreiseryje Omaha. Ita
lijos vyriausybė paskyrė spe
cialų traukinį kardinolui ir jo 
palydovams į Romą

Taip iškilmingai 
ambasada priėmė 
Mundeleiną Neapoly 
todėl, kad iškilmingo
prašė prez. Rooseveltas.

vykti.
Amerikos 
kardinolą 
ir Romoj 
priėmimo

Reikalauja Hitlerio 
aktorę deportuoti

Jungt. Valstijos ne- 
silenkia prieš

japonus
lap-

Mato politinę reikš
mę kardinolo Mun- 

deleino priėmime

VARŠUVA, Lenkija, lapkr. 
6. — Sekmadienį įvyko Len
kijos seimo rinkimai. Senato 
rinkimai įvyks ateinantį sek
madienį,-' lapkr. 13 d-

lO R H Sfai
Chicagai ir apielinkei fede* 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuota; šalčiau; daugiau-,uum^ piauuuja -«pww,- 
sia vidutinio stiprumo šiaurės 1000,000 daugiau asignacijų, nei 
vėjai; Saulė teka 6:29, leidžiasi Ieinamiems metams buvo skir- 
4:88 valandą. 'ta.

nori 
lėk- 

Ben- 
kra-

WASHINGTON, D. C 
kričio 6. — Jungt. Valstijų už
sienio reikalų departamento 
sekretorius, Cordell Hull, šeš
tadienį dar kartą pareiškė, jo- 
gei Jungt. Valstijų santykius 
su Kinija ir Japonija turi re
guliuoti tarptautinės sutartys 
ir teisingi poelgiai (fair play). 
P-no Hull pareiškimas • rodo, 
kad Jungt. Valstijos nepripa
žįsta japonų aiškinimo, busią 
nauja padėtis susidariusi Azi
joj, kuri paliuęsuojanti Japo
niją nuo 9 'valstybių sutarties 
Kinijos reikalu.

Japonai paskandino 
25 kinų laivelius

SHANGHAI, Kinija, lapkr. 
6. -j— Japonų pranešimai sek
madienį sako, kad jų lėktuvai 
mėtė bombas j kinų laivelius, 
gabenusius kinų kariuomenę 
Siang upe tolyn nuo Hankowo.

BERLYNAS, Vokietija, lap
kričio 6. — Įtakingas nacių 
dienraštis “Der Angriff”, ko
mentuodamas iškilmingą Chi
cagos kardinolo Mundeleino 
priėmimą Romoje, sako, kad 
tai esąs politinis biznis. Pasak 
to dienraščio, “Šventa Motina 
Cabrini svers nemažai Ameri
kos kongresinių rinkimų svar- 
styklose”.

Iš Lietuvos
Gyvai eina obuolių 

eksportas

Vengrai užima čekų- 
slovakų teritoriją
BUDApEST, Vengrija, lap- 

kričio 6- — Vengrijos armija 
šeštadienį perėjo Dunojų — 
pirmą kartą per 20 metų. Ven
grai pradėjo užimti 4,875-kių 
ketvirtainių mylių čekų slovakų 
žemės plotą. Šias žemės Ven
grijai atidavė Vokietija ir Ita
lija, kaipo Vengrijos Čeko-Slo- 
vakijos ginčo taikytojos.

Somers 4 iš 
), pasiuntė

NEW YORK, N. Y., lapkr. 
6. — Jungt. Valstijų atstovų 
buto narys, 
Rrooklyn, N.
Darbo departamento sekreto
riui, p niai Perkins, telegramą, 
reikalaudamas deportuoti p lę 
Lėni Riefenstahl, Vokietijos 
filmų aktorę ir Adolfo Hitle
rio draugę. Somers aiškina, kad 
mergina atvykusi į Jungt. Val
stijas tokiai propagandai sklei
sti, kuri yra priešinga Jungt. 
Valstijų konstitucijos esmei.

Lojalistai sulaikė su 
kitelių ofensyvą

HENDAYE, Francuzija, lap
kričio 6. — Sekmadienį dvi Is
panijos sukilėlių kolumnos, 
slinkdamos iš skirtingų vietų, 
susijungė bendrai atakai prieš 
Morą de Ebro — paskutinę 
lojalistų tvirtovę Ebro upės 
vakarų pusėje.

Respublikos gynėjai užpuolė 
susijungusius
metu, kai jie dar nespėjo su- 

Dvidešimt penki, laiveliai buvę sirykiuoti mušiui. Sukilėliai pa< 
sitraukė į kalbus. <

sukilėlius tuo

paskandinti. Kiti pranešimai
sako, kad japonai paėmė mie- Per paskutines 8 dienas mu 
stelj Tsaoshih, 60 mylių atstu 
moj nuo Hankowo.

šiuose žuvo abiejose pusėse 
daugiau nei <5,000 karių

eks-
mo-
Už

mo-

KAUNAS. Visame krašte 
praėjusią savaitę vyko gyvas 
obuolių supirkinėjimas. Už 
portinių obuolių centnerį 
karna nuo 18 ligi 25 Lt. 
vėlybas žiemines atmainas
karna dar aukštesnės kainos, 
bet tų atmainų obuoliai dar ne
eksportuojami.

Praėjusią savaitę išvežta 47 
vagonai obuolių. Visi obuoliai 
išvežti į Vokietiją. Bandymo 
tikslais pasiųsta 130 dėžių 
obuolių į Švediją.

Statomas naujas 
fabrikas

stiklo

Šiltinė siaučia žydų 
tremtinių tarpe

VARŠUVA, Lenkija, lapkr.
— Žydams teikti pašalpos6.

komitetas praneša, kad šiltinė 
(tyfas) paplito tarpe 5,000 žy
dų, ištremtų iš Vokietijos į 
Lenkiją ir laikomų Lenkijos 
pasieny barakuose ties Sbaszyn. 
Keturiolika daktarų pasiųsta 
sergantiems pagalbos teikti ir 
ligos plėtimuisi sulaikyti.

Milioną išleido rin
kimų kampanijaiŠIAULIAI. — šiuo metu Ba- 

dviliškyje smarkiu tempu sta
tomas naujas stiklo fabrikas, 
prie kurio statybos dirba apie 
40 darbininkų. Fabrikas pra
dės veikti jau apie gruodžio —___________________ .
mėn-, todėl - įrengimo darbai. neša, kad 208 kandidatai 85- 
vykdomi pilnu tempu. Fabriką kioms senato vietoms priešrin- 
stato akcinė b-vė “Stiklo pra- kiminėje kampanijoje išleido 
monė

WASHINGTON, D- C., lap
kričio 6. — Jungt. Valstijų se
nato komitetas rinkimų kampa 
nijos fondams kontroliuoti pra-

$1,018,111.

PASIUSKIT 
GIMINĖMS

letuvoj
DOVANŲ 

KALĖDOMS

Naujienų Pinigų Siuntimo 
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 *
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A. CONAN DQYLE Verti MIKAS ŠILEIKIS

Kruvinos Studijos
ninillR 1 ■' II

(Tęsinys)

Oho! dabar mes išgirsime paų- 
jęnyhių su atkeršijimu! štai 
keliu ateina Gregsonas. Iš vis
ko matosi, lyg parašyta jo vei
de įpareigojimo tipas. Jis čia 
pasuks, aš žinau. Taip, jis stapx 
tcrėjo. štai jis ateiną!”

Smarkiai suskambėjo durų 
skambutis, ir už- poros sekun
dų šviesiaplaukis seklys užlipo 
laiptais, žengdamas tpa laiptus 
iškart, ir įvyrto į musų sekly
čia. 4.

“Mino brangus prieteĮiąu,” 
jis' šaukė kišdamas Olmsuį sa
vo rankų, “pasveikink mane! 
Aš viską išaiškinau ir dabar y- 
ra taip aišku, kaip dieną-”

Aš mačiau, kaip susirūpini
mo šešėlis perbėgo per mano 
kompanijom) ekspresipgų vei
dą.

CESNAKAI-PETRJJŠKOS nuo 
AUKŠTO KRAUJO spaudimo

Mudikali nenortai sako. wad česnakų-Pet
riuku koncentratas turi dvigubą veikimą 
aukštam kraujo spaudimui mažinti. Pir<na. 
jis linksta atleisti sustingusias arterijas. An
tra. jis patikrina ar sutrugdo atmatų su- 
oistovfijinią žarnuose. vieną ir auk&to kraujo 
spaudimo priežastį. Norint gauti koncen
truotų tVsnakų ir petružkų bekvapėj, be
skonė) formoj, klausk savo vaistininko ALIN
IAI IN. Garlic-Parsley tablečių. Didelės dė
žės 50 c. begalo pinigus taupantis pakelis 
$1.00. AI.M.M1N vartojamas pakartotinai su 
reguliari mis pertraukomis padeda sumažin
ti aukšto kraujo spaudimą, galvos gėlą ir 
svaiguli, paeinančius nuo aukšto spaudimo. 
Kad sužinoti kas pakelia kraujo spąudimą 
ir gydymą, klausk gydytojaus. Del dykai 
sampcllo ir knygelės apie vertingas aukšto 
kraujo spaudimo žinias rašyk I

VAN l’ATTEN CO.. 51 W. Illinois. Dept. F.
Chięago 

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—Julmis.
Vidurnakčio saulės krašte—A. Ven- 

slovas. . . r
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.

“Ar tu rnąnaų jog esi ant ge
ru keliu?” jis paklausė.

“Ant gero kelio! Kodėl, po
ne, mes jau turime po raktu 
tą žmogų.”

‘‘Ir jo vardas yra?”
‘^Arturas Charpentier, sub- 

leitenantas Jos Didenybės juri
ninkuose,” šaukė Gregsonas iš
didžiai trindamas sąyo riebias 
rankas ir įtraukdamas krutinę.

Šerlakas Olmsas lengvąi 
žvilgterėjęs, pradėjo šypsotis.

“Prašau sėstis ir pabandyti 
vięną „šitų cigarų,” jis pasakė. 
“Mums yra įdomu, kaip jus ga
lėjote. Gal norėsite degtinės su 
vandeniu ?”

“Gerai,” seklys pasakė.
“Baisus nuotykiai, kuriuos 

man teko paskutinėmis dieno
mis pęrgyventi, ipane labui pri
vargino. Ne tiek fiziškai, jus 
suprantate, kiek protiškas į- 
teinpįinas. Jus busite tuo paten
kintas, p. šer lakai Qlmsai, nes 
mudu abu esame protiški dar
bininkai.”

“Jus per daug man duodate 
garbės,” Olmsas rimtai pasa
kė. “Papasakokite mums, 
kaip jus atsiekėte šito didelio 
tikslo.”

Seklys sėdėjo kėdėje ir pu
tę cigaro durnus- Paskui stai
ga delnu sudavė sau per šlau
nį išreikšdamas juoką ir 
džiaugsmą.

“Juokinga,” jis šaukė, “tas, 
tas kvailys Lestradas, kuris 
mano, jog jis yra gudrus, nuė
jo visiškai klaidingu keliu. Jis 
ieško sekretoriaus Stangerso- 
no, kuris nieko bendra neturi 
su kriminalįzmu, taip kaip 
neturi negimęs kūdikis. Aš nė 
kiek neabejoju, kad jis iki šiol 
jį sugavo.

Reikalas tiek kuteno Greg- 
soną, kad jis tol juokėsi, kol 
užduso.

“O kaip jus suradote pėd
sakus?”

“Ach, aš j mus viską pasa
kysiu. Suprantate, daktare

l aumuj-NAUJIENŲ Koto į

SPELTER, W. Va. — An
gliakasiai per dešimtį dienų 
stengėsi atkasti užgriuvusį 
šunį, bet be pasekmių.
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Taip, brangūs draugai. Jei jut kankina tkauimat ir tusti, 
ripnat koipo pateka orqtjquklo ptrpūllmo.
nuovargio ar periidirblmo, nekentėkife iių skausmų berei-' 
kalingai. Naudokite linimentą, kurj jūsų tėvai ir. lėvų tėvai 
naudojo nuo 1867 metų. • Paklauskite sovo draugų kaip 
|r kuomet jie jioud^l? Pain-Eupellerj. Be atidėliojimo nusi
pirkite bonkutę Pain-Expellerio artimiausioje jums veisti- 
nėję. Reikalaukite Pain-Expellerio su Inkaru ant kiekvienos 
dėžutės.
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dabar pąsaky- 
tiesą,’ aš pąsą- 

pasitikėjimas 
negu visai ne-

jums visa tai pasakyti, bet 
kai mapo duktė atidengė pas
laptį,
Kad jau pradėjome,
jums viską smulkmeniškai iš
pasakosiu.’

“ ‘Tai yra

užsiginti.
tai aš

Vatsonai, šis reikalas yra tik 
tarp mudviejų. Pirmoji kliū
tis, kurią mums teko nugalėti, 
reikėjo t surasti Amerikos 
pirmtakunus. Kai kurie žmo
nės laukė, kol į jų skelbimus 
atsilieps, arba iki tol, kol pa
tys ieškomieji atsišauks. >Tai 
ne Tobijaus Gregsono meto
das dirbti. Jus atsimenate tą

“Taip,” Olmsas pasakė, 
“nuo Jono Undervudo ir ^li
nų, 129 Kambcrvclo KekfisA įGregs o n as ž ingei dž i aVjp#^
žiurėjo-

“Aš nei nemaniau, jog jus 
tai pastebėjote,” jis pasakė. 
“Ar jus ten buvote?”

“Ne.”
“Ha!” sušuko Gregsonas 

lengvu halsu, “jus niekuomet 
neprivalote praleisti progos, 
nežiūrint to, kaip menka ji 
butų.”

“Dideliam protui niekas nė
ra permenkas,” Olmsas pašte-

tyla. Paskui jos c|hktė kalbė
jo tyliu, r.ąmiu ir aiškių bal
su.

“ ‘Negerąj šitaip pąelųoti, 
motin,’ ji pasakė ‘Reikia tie
są pasakyti šitam ponui. Mes 
dar kartą mątėpie p. D,reherį.’

“ ‘Pięvę, ątleisk tau I’ sušu
ko ponia Charpentier išskės- 
dama rankas ir atvirsima 
ąthylą į Reclę, ‘Tu užmušei sa
vo brolį.’ \

“ ‘Arturas pasakytų tiesą 
geriau nei mudvi,’ mergina 
rimtai ątsakė.

“ ‘Jus geriau 
kitę man vįsą 
kiau.' ‘Pusiau 
yra blogesnis,
žinoti. Be to, jus nežinote to, 
kiek mes. žinome.’

“ ‘Tegul bus aut tąvo gal
vos,. Ąlęna!’ motina sušuko; 
paskui, atsigręžusi į inanę są- 
kė: ‘Aš jums viską pasaky
siu, pone. Nemanykite, kad uš 
sųsijąudinau iš bąimės, kad 
mapo sūnūs buvo pridėjęs są- 
vo ranką prie šitps baisios 
žmogžudystės. Jis yrą visiškai 
nekaltas. Ąš bijau tik to, kad 
jis j ąsų ir kitų žmonių akyse, 
kaip ten nebūtų, galį bųti su
kompromituotas- Tačiau tąs 
nėra galimas daiktąs. Geras ja 
charakteris, jo profesiją ir 
pirmtąkunų garbė, visą tąi 
neleidžią.’

“ ‘Geriausias dalykas bus 
jums savo sąžinę turėti tyrą,’ 
aš atsakiau. ‘Pasitikėk manim. 
Jeigu jūsų sūnūs bus nekal
tas, jam nebus blogiau.’

“ ‘Gal būt, Aleųa, tu išeik 
ir palik mudu vieniu’ ji pasa
kė ii' jos duktė išėjo. ‘Dabar, 
ponę,’ ji tęsė, ‘aš nenorėjau

“Aš nuėjau pas Undervudą 
ir paklausiau: ar jis nepar
davė tokios micros ir spalvos 
kepurės. Jis pažiurėjo savo 
knygose ir tuoj sugrįžo. Pa
sakė, jog jis pasiuntęs kepurę 
ponu^ Drebcijiui, jantrašu 
Charpentier kambarinčn, Tor- 
quay Tcrrace. Tokiu budu aš 
gavau jo antrašą.”

“Gudriai— labai gudriai!” 
Šerlakas Olmsas sumurmėjo.

“(Paskui aš atsilankiau pas 
ponią Charpentier,” seklys tę
sė toliau. “Aš radau ją labai 
išbalusią ir susijaudinusią. 
Jos duktė taip pat ten buvo— 
nepaprastai puiki mergina- Ji 
išrodė paraudusi ir, kai aš 
kalbėjau, ji visa virpėjo. To

pa

$
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nepastebėčiau. Aš„ pradėjau 
užuosti žiurkę. Jus žinote 
jausmą, ponas Šcrląkai QJm- 
sąi, kąi žųip.gus ųžtjpki tikrus 
pėdsakus — dirksnius apima 
kąžkoks jaudinantis jausmas. 
‘Ar jus girdėjote apie miste
rišką mirtį savo įnamio p. 
Ęno,ko J. Dreberio iš Clevę- 
lando?’ aš paklausiau.

“Motina susimaišė. Atrodė, 
jog ji nebegalėjo nė žodžio, 
ištarti. Duktė pradėjo verkti. 
Aš buvau labiau, negu tik
ras, kad šitie žmonės ką nors 
žinojo apie šį reikalą.

“ ‘Kokiu laiku p- Drcberis iš 
namų išėjo, kai jis vyko į gel- 
žkelio stotį?’ aš paklausiau.

“‘Aštuntą valandą,’ kukčio
dama ji pasakė ir bandyda
ma paslėpti savo nervingumą. 
‘Jo sekretorius, p. Stangerso- 
nas, sakė, jog buvo du trau
kiniai, kurie išeina: vienas 
9:15 vah, o antras — 11 vą|. 
Jis norėjęs paimti pirmąjį.’ .

“ ‘Ar tai buvo pąskutinis 
kartas, kai jus jį matėte?’

“Baisi permaina pasidarė 
moteriškės veide, kai aš pa
klausiau. Jos išyaizda pasida
rė tiesiog biauri. Ėmė daug 
laiko, kol ji įstengė ištarti žodį 
‘taip’—ir kai ištarė, išėjo kaž
kokiu, storu, nenaturališku 
tonu.

“Valandėlę truko mirtina

DR. BRUNO J. 
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
laikėte?’ aš paklausiau. ‘Gali 2808 West 63rd St 
dėl to, kad jus galėjote savo VAKĄNPOS: 2—4 popiet ir 7—0 
įnamius išvaryti kada tik no- v^ardLit^iadieniais; ir .sekmadie- 
rėjofe.’

“Ponia Chąrpentier parau
do, kaį ąš jąx paklausiau. ‘Pri
siekiu Dievui, kad aš jam pa
dariau pastabą tą naktį, kai 
jis atvažiavo,’ ji sakė. ‘Tačiau 
ėmė nelaįminga > pagunda. 
Kiekvienas jų man mokėjo 
svarą į dieną — keturiolika 
svarų į savaitę, o čia prasti 
laikai. Aš esu našlė, o mano r __ .. . _, 
sūnūs jurininku tarnauja,' DR. T. DUNDULIS 
mąn daug tas kainuoja- Aš, 
pražudžiau daug pinigų. Aš' 
stengiausi daryti ko geriau
sia. Bet paskutinis dalykas 
pasirodė nepakenčiamai ir aš 
padaviau jam notą, kad išsi-; 
kraustytų. Todėl jis ir išva-1 
žiavo.’

‘‘‘Taip?’
(Bus daugiau)

jo paties sekretorių suvaldyti 
nežmoniškus elgesius.’

“‘Kodėl jus juos tuomet

jūsų protingas 
pasielgimas,’ aš pasakiau.

Dreberis gyveno
savaites.

‘Ponas 
pas mus kone tris 
Jis ir jo sekretorius, p. Stan- 
gęrsonas, keliavo po kontinen
tą. Ąš pastebėjau ant jųdviejų 
bagažų priklijuotas kortas su 
užrašų: ‘Kopenhageiias,’ ku
rie liudijo, kad ten buvo pas- 
liųtiųis jų sustojimas Stan- 
gęrspnąs buvo ramus, rimtas 
žmoguli bet jo samdytojas, aš 
ųeporių sakytį, buvo visai ki
toks. Jis buvo šiurkštus įr 
žiąurųs. Tą naktį, kai jis at
važiavo, buvo nusigėręs ir, 
ręikia pasakyti, kad ant ryto
jaus apie vidurdienį dar ne
buvo, išsipagiriojęs. Su musų 
tarnaitėmis jis elgėsi labai 
palaidai ir nepadoriai. Kas 
blogiausia, kad jis greit pra
dėjo lįsti prie mano dukters 
Alenos ir kalbėjo tokiais žo
džiais, kad laimei ji būdama 
nekalta negalėjo jų suprasti. 
Kartą jis pasigriebė ją į ran
kas kaip žvėrys, kad privertė

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose,

ADVOKATAI

gr

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFĄYETTE 0727

—-s • koplyčios visose
-ldZZęT.1 Chicagos dalyse

n . n 'y.*
Klausykite musų Lietuvių rądio programų šeštadienio vakarais

7 vai. vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas
i p. ŠALTIMIERAS.
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Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ąmbųlunce 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

turimu 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 ĮJtųąnięa Avęnue Phoue Yards 4908

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

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

. ! J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

I. J. ZOLP Phone Yąrds 0781
1646 West 4$th Street Yards 0782

S, p. MAŽEIKA
3319 Lituanięą Ąvęnųe

Yards 1139
Yards 1J38

LACHAWĮCZ ĮR SŪNUS
2314 Węst 23rd Placę Phone Capal 2515
SKYRIUS: ^^-44 Eąst 10,8th Street TeJ. Pulljnan 1270

ALBERT V. PETRUS IR ĘUDEIKIS
4704 SĮo. AVestern Avė. Phone Virginįą 0883į

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

Ofiso TeL lards 5921

DR. BERTASH
756 Wėst 35th St.

Cor5of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos i-uo 1-3 nuo 6:30-8:30

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD

- TeL Kenwood 5107
Ofiso Tel. Virginia 0036 

Residence Tel. BEVERLY 8244

GYDYTOJĄS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 

Ofiso valandos:
nuo 2—4 ir nuo 6—6 vak vakaro 

Rezidencija:
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

Valandos —9—10 A. M. 
Nedėlioj papai sutartį.

Marųuette Medical Building 
6155 So, Kedzie Avė. 

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

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

Treč. Susitarus
Jei kiti telefonai neatsakys šauk 

MIDWAY 0001

2-4

st.

Dr, F. Pųlsucki Le Van 
GYDYTOJAS-CIIIRURGAS, X-RAY 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen , Hemlock 6699

It P. GUG1S
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

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

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

Tek Seeley 7330 i
Namų telefonas Brunsvvick 0597

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telęphone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND ĄVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St 
Tęlephppe: Repufclic 9723

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Tel. Prospect 1012Siu specialisTai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų * praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengviną akių įtempirpą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudčjimo, 
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. Speciale atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikęs. Kreivos akys 
atitaisorpos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

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

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
756 Węst 35|h St. 
kampas Halsted St.

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

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR PENTISTA1 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

‘Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22n<l Street
Yaląndo^: quo 1—JĮ ir 7—8 

Sereaomis ir nedčl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue

Telefonu RepubUo 7868

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

DR. ST. NAIKIUS
Physiciau and Surgeon 

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

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

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

K’U 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

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
Gerai lietuviams žinomas per 31 

rpetus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir
ę nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.
\ Tet Canąl 3110

’ Rezidencijos telefonai:
SųperĮor 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2886

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLA AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 dieną, iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Ned^duo 16 iki 12 

Rez. Telephone 2400
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Vandos Byanskienės atsilankymo 
Lietuvoje proga

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

Vanda Bt/anskienė

merikiečių tarpą, kuriuos man 
teko įvairiomis progomis apra
šyti, tur bųt, ant mano galvos 
neliktų nė vieno plauko. Visus 
juos nupašiotų ir dar kumšti
nių pridėtų. Visi šaukte šauktų 
ir tvirtintų, ką tu iš musų pa
darei, kaip tu mus aprašei, 
mes visai ne tie, kaip tu rašei.

Tikrai, skaudus butų mano 
likimas, jei aš į jų tarpą pa- 
kliučiau. Laimė, kad gyvenu to
li, jie manęs nepasiekia ir ra
šau slapuku...

Ir vis dėlto, nors ir akyse 
turiu tikrą vaizdą, kaip su ma
nim butų į jų rankas ir drau
gystę pakliuvęs, o neiškenčiu 
ir rašau.

Mes kiekvienas apie save ki
taip manome, negu iš tikrųjų 
esame. Betas musų save pažįs
ta. O be to, turiu pasiteisini
mų. Rašau tik akimirkčs su
čiuptas. Man su visais jais teko 
ir tenka tik’labai trumpam lai
kui susieiti. O kai žmogus su 
žmogumi trumpam laikui susi
duri ir tuoj išsiskiri, žmoguje 
be gero daugiau nieko nepaste
bi.

Sako, kad keliauninkai visi 
dideli optimistai, nes jie visą 
gyvenimą stebi tik iš tolo, o su 
žmonėmis tik akimirkoms su
siduria. Tai nespėja vienas ki
tam įgrįsti, ar kaip sakoma, 
užkulnį numinti, ar opią vietą 
užgauti.

Su Vanda Byanskiene man 
teko tik keletas kartų pasima
tyti ir tai labai atsitiktinai. Aš 
žinojau, kad ji yra jūsų bend
radarbė, todėl smalsos degamas, 
troškau ją pamatyti. Juk lyg ir 
vieno darbo bendradarbiai esa
me. Tiesa, aš jai nuslėpiau juk 
lyg ir kolegos. Bet ji man' turi 
dovanoti už mano tokį neatvi
rumą. Ji turi suprasti, kad ir 
atvirumas ne visuomet būva 
savo vietoje, nors jis ir butų vi-< 
sai gerais norais pareikštas.

Norai norais pasilieka, o gy
venimo apystovos kartais bū
va tokios, kad ir geriausius no
rus negali atvirai pasisakyti.

Tai buvo, rodos, du metai 
atgal, kai Vandą Byanskienę 
Lietuvoje sutikau ir tai ne Kau
ne. Pagaliau visai nesvarbu, 
kur aš ją mačiau.

Štai tai ji toji jūsų uoli ben
dradarbė! Gyva, judri, džiaugs
mingai nusiteikusi. Retai kas 
gali taip širdingai kalbėti. Jai 

-rodos visi žmonės mieli ir ji su 
visais vienodai linksmai kalba.

—Lietuvą pažinau ir ją pami
lau! čia žmonės toki svetingi, 
toki darbingi ir širdingi! Tik... 
čia ji su veide žaidžiančia šyp
sena akis primerkus ryškiai ta
ria, tik miestuose nėr toki at-

viri. Širdingai atvirai su kitu 
kalbi, o juste junti, kaip jis a- 
bejingai į tave žiuri, širdį sle
pia. Nesuprantu dėlko jie taip 
daro? Gal jie bijosi mano atvi
rumo ar gal kitais sumetimais 
taip elgiasi?

Tai, rodos, tokius žodžius iš
girdau iš VandosfByanskienės. 
Galėčiau net ir aš save į tų ne
atvirų žmonių tarpą įskaityti. 
Nors nieku būdu nemanau, kad 
man išimtinai tie žodžiai buvo 
taikomi.

Suprantu ir visiškai aš ją pa
teisinu. Šioki pareiškimai tik 
rodo, kad Vanda Byanskiene 
yra labia pastabi moteris. Ji 
augo ir išauklėta visai kitose 
politinio ir visuomeninio gyve
nimo sąlygose. Ji augo tame 
krašte, kur žmonės .dėl savo 
vienų ar kitų įsitikinimų visai 
nesivaržo. Ne tik kad nesivar
žo, bet skaito net reikalingu 
atvirai savo pažiūras į vieną ar 
kitą daiktą išdėstyti. Dėl šiokio 
pažiūrų atvirumo lenais, tur 
būt, nei materialiai, nei kitaip 
netenka nukentėti. Laisvai kiek 
vienas dirba savo darbą ir nie
kieno nevaržomas reiškia savo

šo lenais, kur nori, ir kaip jam 
patinka.

Vanda Byanskiene kalba la
bai ryškia tarsena ir kalba gry
na lietuvių kalba be jokių prie
maišų svetimų žodžių, nors ir teris aprašyti, bet reikia spėlio- 
tarsenoje vos jaučiama sveti- ti, ji nori Lietuvoje ir ameri-

mos kalbos įtaka. Tu r būt, 
kiekvienas, kas iš mažens ang
lų kalbų vartoja, visomis kai 
bomis jisai visai aiškiai žodžių 
negali ištarti.

O juk lietuvių kalba skambi 
kalba, jos garsai tariami, visa 
krutinę, bet ne tiek nosimi ar 
lupomis. Lietuvių kalbos žo
džiai ilgi ir turi daug balsių, o 
anglų kalbos žodžiai trumpi ir 
turi daug priebalsių.

Tai skirtumas gana didelis.

ję tasai skirtumas vos paste- 
biamas.

Šiemet ir vėl teko man su 
Vanda Byanskiene susitikti. Ji 
taip vėl šauniai, linksmai nusi
teikusi kaip visuomet. Ir savo 
atvirumu, savo gera nuotaika 
tiesiog paperka. Jautiesi prieš 
ją lyg kaltu, kad negali apie 
viską taip atvirai kalbėti, kaip 
ji kalba. O ypač aš nesmagiai 
jaučiaus, kad negalėjau ją tik
rai nuoširdžiai pasveikinti esąs 
jos lyg ir kolega, jūsų bendra
darbis. Manau, kad mudviejų 
tuomet pasikalbėjimas butų bu
vęs dar atviresnis, smagesnis, 
džiaugsmingesnis.

Tai tikri nuostoliai. Bet turiu 
vilties, kad kada nors tie nuo
stoliai bus su 
mais procentais

visais pridera- 
grąžinti!
smagu, nebu-
Lietuvą. Buti-čiau važiavus į 

nai atvežiau ir savo vyrų jam 
parodyti Lietuvą! Labai gaila, 
kad jis turi tuoj išvažiuoti. Aš 
dar viena liksiu. Noriu Lietu
voje padirbėti, daug turiu vi
sokių planų. Noriu Lietuvos žy
mesnes moteris aprašyti.

Bet Vanda Byanskiene; ma
tyti, nori ne tik Lietuvos mo

kieles moteris aprašyti.
štai jau kalbėdama per 

tuvos valstybėm radiofoną 
lėtų žodžių širdingai tarė 
Norą Gugienę.

—O kaip, juk man tenka su 
ja kartu dirbti. Abidvi esame 
vieno ir to pačio dienraščio 
bendradarbės.

Lie- 
ke-. 
apie

—Be Notos Gugienės musų! Tokių moterų čia ir Lietuvo- 
moterų darbas Chicagoje visai 
nebūtų įmanomas. Jos nuopel
nai literatūroje tikrai yra dide
li.

Taip tvirtai ir kietai sako 
Vanda Byanskiene ir tuo pačiu 
stebi, kaip jai yra artimas ir 
brangus visuomeninis darbas.

je yra labai maža, kurios taip 
butų įsitraukusios į 'visuomeni
nį darbų. Y

Tai tikras lietuviškojo darbo 
karys. Tikras lietuvystės atspa-

Nugaros Gėla Ir 
Inkstų Negalė

Netikra* valgia, gėrala*, rnpeMto, peraldir- 
bimas ir alogon dainai pažeidiia inkstu*, o

rūmo sargybinis, kuris budriai Kį SUK" X
eina savo pareigas.

(Bus daugiau)

Modernize Illinois Banking Laws
Vote YES Vote

CONSTITUTIOMAL AMENDMENT
I

EXPLANATION OF PROPOSED 
AMENDMENT

section 5, likę present section 5, 
the State shall not be interested

1. Proposed 
provides that 
in any bank.

2. The amendment omits the provįsion from 
present section 5 reąuiring submission to the 
voters of ae+s of the General Assembly relat- 
ing to banking. It provides in proposed sec
tion 6 that acts of the General Assembly rela- 
tive to banking shall not go into effect unless 
such acts receive the affirmitive votes of not 
less than two-thirds of the elected members of 
each House of the General Assembly.

3. Proposed section 8 repeals the provision 
of present section 6 making stockholders of a 
State bank liable to the creditors of the bank 
over the amount of stock held by such stock
holders for liabilities of the bank.

4. Proposed section 7 provides that no bank 
shall. hereafter be permitted to issue money 
or bills to circulate as money and replaces 
section 7 and 8 regulating the issuance of money 
by banks.

For the proposed amend- 
ment to Section 5, 6, 7 
and 8 of Article XI of 
the Constitution.

Yes

No

DEMOCRATIC REPUBLICAN

Ši reprodukcija parodo siūlo
mo konstitucijos amendmento 
sumanymo vietą jūsų regulia
riam kandidatų balote.

Balsuokite “YES” už konsti
tucinį amendmentą, padėdami 
kryželį ketvirtainyj prieš “Yes” 
ir tada balsuokite už savo pasi
rinktus kandidatus.

Atsiminkite, kad konstitucin’s 
amendmentas turi gauti visų, 
rinkimuose dalyvavusių, balsų 
daugumų, ne už pasiūlymą bal
savusių daugumą. Nebalsuoti, 
reiškia balsuoti prieš.

BALSUOKIT YES

Strengthen Our State Banking System
CONSTITUTIONAL AMENDMENT COMMITTEE, Floyd E. Thompson, Chairman

tie* Ifibiidimo, rėmen*, koją skausmų, nervin
gumo ir ištinusių kulny. Padėk inkstams 
kraują ifivalytl su €YSTKX. Paprastai jau 
pirmoji doza padeda Inkstams rygfičius išva
lyti Ir tuoj pasijausti vėl kaip naujas. Cy- 
stex po pinigų grąflnimo garantija turi pa
tenkinti pilnumoje arba jums niekas nekai
nuoja. Jslgyklt Cystex (ssis-tex) Šiandien. 
Pas vaistininkus doza tik 3c., o garantija 
apsaugoja jut.

Norint Gerų Anglių
ŠVARAUS 

PRISTATYMO
Geros

Tinka

SEEley 4464
Kokybės — Rųšies ir 
Mieros Anglys, 
kiekvienam kūrenimo 
įrengimo tipui.

McCOY COAL C0.
934 W. 18th Street

Indų ir Sidabro 
Setų Pasiūlymas 
Tuoj Pasibaigs

Kau
davę 

įsigy-

Per daugelį savaičių 
jienos savo skaitytojams 
progų už mažus pinigus 
ti gražius indus ir sidabro se
tus. Dabar tas pasiūlymas tuoj 
pasibaigs. Jei kuri moteris dar 
nori dapildyti savo indų setų 
ar sidabro rinkinius, prašome 
tai tuoj padaryti. Turime dar 
ir keletą 26 šmotų Rožių ir 
Lapukų setų, kuriuos galjma 
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!

NAUJIENOS 
1T» S. Halsted St,

o
• \ '

• • p

Copyright im Lroom & Myhs Tobacco Ca

itie žaidimo 
paveikslai “JVhizzer” White... garsios 
Visų-Amerikiečių. įutboles žvaigždes 
, . ♦ parodo kas reikalaujama tapti 
trigubo grasinimo vyru.

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

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

Association
1739 S. HALSTED ST.

Atdara kas dienų nuo 8 ry- 
o iki 8 vakaro, išskyrus ne- 
dėldienius.

terfield

dėlto Chesterfield vien 
sau stovi nuo kitų

Chesterfield yra skirtingas 
dėlto jog jis suvienija rūkymo koky
bes pasaulio geriausių cigareto ta
bakų viename cigarete.

Tai tikra kombinacija šitų tabakų 
... lengvų nunokusių namie-'augintų 
aromatiškų turkiškų tabakų apvy
niota gryna cigareto popiera...kuri 
padaro Chesterfield geresni cigaretę.

jums rūkyti . . . lengvesnį ir ge
resnio skonio

sumaisymas kuri negalima nukopijuoti ' 
... TIKRA KOMBINACIJA pasaulio 

geriausių cigareto tabakų 
vi

Rudeninių Madų 
Knyga

knygą. kurią galite gauti pas 
mus už 15 centų. Siųskit savo 
orderius:



Pirmadienis, lapkr. 1&38

APŽVALGA$8.00. 
; 4.0a 
_ 2.00

1.50
.75

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa

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

1739 Spath Halsted Straėt
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.

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

Naujicnos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Bear 
drovS, 1739 S. Halsted St„ Chicagp, 
111. Telefonas Ganai 8500.

ūžuteffotalMi
Chicagoje —. paštu:

Metama ........................ .... .
Pusei metų__________ _
Trims mėnesiams _
Dviem mėnesiams ____
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija 8C.
Savaitei ___________________  18 c-
Menesiui ______________ 75c

Suvienytose Valstijose, na Chicagpj,
paštu: 

(Atpiginto)
Metams $5.00.
Pusei metą 2.75
Trims mėnesiams __ _____— 1.50
Dviem mėnesiams 1.00
Vienam mėnesiui .......   .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams _________________ $8.00
Pusei metų ----------------------  4.00
Trims mėnesiams _________ 2;50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartų su užsakymu.

Geri Hooverio norai

’■ A. VOLDEMARAS DAR TE- nodami už ką. Bet kai SLA 36 
BESĄS FRANCUZIJOJE

Musų korespondentas nese
niai pranešė, kad apie spalio 15 
d. Kaune plačiai pasklido gan
dai, jogei Augustinas Voldema
ras grįžtąs iš Francuzijos į Lie
tuvą ir pakeliui sustojęs Berly
ne. Tačiau iki šiol tie gandai 
nepasitvirtino.

“Lietuvos Žinios” spalio 19 d. 
įdėjo tokią žinią:

“Neseniai prancūzų spauda 
rašė, kad Voldemaras persi
kėlęs gyventi Berlynan. Tos 
žinios netikros. Jis gyvena 
Francuzijoje.”

kp. sekretorius gaus medulį, tai 
nei jisai, nei kas kitas neabe
jos, kad jisai jį tikrai Užsipel
nęs už — drąsias, akis, “kurios 
durnų nebijo.”

Jisai rašo, kad Grigaitis “grą- 
sino suspenduoti SLA 36 kuo
pos valdybą”!

TRYS LIETUVIŲ PARTIJOS 
KLAIPĖDOJE

Klaipėdos krašto seimelio 
rinkimuose, kurie įvyks gruo
džio mėn. 11 dienų, lietuviai tu
rės tris kandidatų sąrašus: u- 
kininkų, darbininkų ir visuo
menės sąjungos.

Kojų pirštų galų politika
............. —— I !■ . I Į,

Didelė karo baimė. — Džiūgauja, kad karą išvengė. — 
Vokietijai auga vis didesni ir didesni ragaL

5 lių 9 d.-
daktorius.
lio sukiužimo laikotarpis, r— Kinijos naikinimai. — 
Jaučiamas didesnis klerikalų karingumas. — Aust
rijos žydai Lietuvoje.

re- 
Mora-

(Musų specialaus /korespondento Lietuvoje)

Besiartinant rinkimams, prabilo buvęs prezidentas 
Herbert Hoover, kurį žmonės jau buvo užmiršę. Savo 
kalba jisai priminė balšuotojams tuos laikus, kada val
džia laikė nusidėjimu kištis į biznį ir liepė visiems kant
riai laukti, iki sugrįš gerovė, kuri yra “už kertės”.

Bet šiandien jau ir Hooveris kalba truputį kitaip. Ji
sai sako:

“Mes tikrai geidžiame, kad butų pašalintas darbi
ninkų išnaudojimas atba vaikų darbas. Mes norime 
tikros pagalbos farmeriams. Mes turime turėti mo
terų ir vaikų apsaugą. Mes turime kolektyvias sutar
tis. Mes norime senatvės pensijų, bedarbių šelpimo 
ir paramos karo veteranams. Mes norime ...”
Vadinasi, Hooveris nori beveik to paties, ko ir Nau

joji Dalyba. Seniaus, kai jisai dar buvo prezidentas, jam 
šitie dalykai buvo svetimi.

Bet gerų norų nepakanka, reikia ir gerų darbų. Jei
gu Hooveris nori, kad butų uždraustas vaikų darbas fa
brikuose, kad butų pašalintas perdidelis darbininkų iš
naudojimas, kad darbininkai turėtų teisę kolektyviai de
rėtis ir tartis su darbdaviais, tai kaip jisai siūlo šituos 
dalykus įvykinti? Ar reikia laukti, iki jie patys ateis, 
kaip ta garsioji “prosperity”, kuri tupėjo “už kertės”?

Hooveris klysta, jeigu jisai mano, kad Amerikos 
žmonės sutiks grįžti į “Hooverio laikus”. Rooseveltą re- 
publikonai galės sumušti tiktai tuomet, kai jie pasirinks 
visai kitokius vadus.

ČEKOSLOVAKIJOS SOCIAL
DEMOKRATAI PERSI

ORGANIZUOJA

Kuomet didžiosios Europos 
valstybės — Britanija, Francu- 
zija ir Rusija — apleido Čeko
slovakiją ir atidavė jų vokie
čiams, lenkams ir vengrams su
draskyti, tai turėjo pasikeisti 
visas politinis' gyvenimas toje 
nelaimingoje respublikoje. Joje, 
žinoma, labai sustiprėjo Hitle
rio įtaka, o demokratinių par-

Tikroji Anglijos valdžia
Sakoma, kad Anglijoje parlamentas yra visagalis;, 

tik vieno dalyko jisai negalįs padaryti, tai — pakeisti vy
rą į moterį arba moterį j vyrą. Parlamentas skiria ir at
stato ministerius ir kontroliuoja jų veikimą. Parlamento 
paskirtas ministeris pirmininkas rašo kalbas karaliui. 
Jeigu karalius nusideda tai arba kitai krašto tradicijai, 
tai ministeris pirmininkas su parlamento pritarimu gali 
ir patį karalių pašalinti, — kaip iš tiesų atsitiko su kara
lium, Edwardu Aštuntuoju.

Bet šiandien Anglijos parlamentas anaiptol nėra 
taip galingas, kaip atrodo. Čekoslovakijos krizės metu 
parlamento balso visai nebuvo girdėti iki paskutinės va
landos, kai ta respublika jau buvo faktinai paaukota. Hit
leriui. Parlamentui teko tiktai ratifikuoti,' taį ką buvo 
atlikęs ChamberTainas, ,

O Chamberlainas, vesdamas derybas su Vokietijos na
cių. “fiureriu” dėl Čekoslovakijos, dagi nesitarė su visais 
savo ministeriais. Valdžios vardu veikė vadinamas “vidur 
jinis kabinėtas”, susidedąs iš premjero, ir trijų-keturių 
kitų ministerių. Ką nutardavo šitas būrelis ministerių, 
tai paskui “patvirtindavo” retkarčiais sušaukiamas visas 
kabinetas; ir tik po to, kai jau viskas būdavo padaryta, 
tai susirinkdavo parlamentas ir gaudavo progos keletą 
valandų pądebatuoti.

Kadangi Chamberlaino partija šiandien turi parlar 
mente daugiau kaip dviejų trečdalių daugumą, tai jam 
niekuomet nereikia rūpintis, ar parlamentas jam išreikš 
“pasitikėjimą”.

Tačiau, kas davė Chamberlainui ir jo patarėjams to
kią didelę galią, kad jisai sugeba kraštą valdyti, beveik 
visai ignoruodamas ministerių kabinetą, ir parlamentą?

Tą galią jam suteikė galinga lordų, bankininkų ir 
laikraščių savininkų klika, kuri yra susispietusi aplink, 
leidę Astorionę. Tie ponai dažnai susirenka Astorienės 
dvare Cliveden, kuris yra už 50 mylių nuo Londono, prie 
upės Thames’os kranto. Į šitą “Clfarecteno klika” įeina 
Anglijos banko gaiva> Montague Norman, dienraščio 
“Times” savininkai ir redaktoriai, taip pat savininkai ki
tų didelių Londono dienraščių ir, pagalios, tie “svarbie
ji” Chamberlaino kabineto nariai, su kuriais jisai suda
rė “vidujinį kabinetą”, būtent, lordas Halif ax, Sir Sa- 
muel Hoare, Sir John Simon fr k.

Tos “Clivedeno. klikos” nariai yra Hitlerio simpati- 
zatoriai. Jie suplanavo, Čekoslovakijos padalinimą ir

..J, .A

LIETUVOS UŽSIENIŲ POLI
TIKA — PILNAS NE- 

ITRALUM AS

kebli.
Šitos aplinkybės privertė Če

koslovakijos socialistus persior- ; 
ganizuoti. Socialdemokratų par
tija pasiuntė laišką Socialisti
niam Darbininkų Internaciona
lui, kad ji yra priversta iš In
ternacionalo tuo tarpu pasi
traukti. Laiškas baigiasi šiais 
tragiškais žodžiais:

“Mes prašome jus, bran
gus draugai, priimti sveikini
mo žodžius nuo visos Čeko
slovakijos, nukryžiuotos mu
sų laikuose.”
Iš pareišj^upo, kurį spaudoje 

padarė buv. viešosios gerovės 
ministeris, Dr. J. Necas ir ki
ti du socialdemokratų vadai, 
galima numanyti, kad so
cialdemokratai kartu su tauti
niais socialistais (buv. Benešo 
partija susidės j bendrą orga
nizaciją, kuri vadinsis Čekoslo
vakijos Darbo Žmonių Partija. 
Vyriausias jos uždavinys bus 
ginti darbininkų ir valstiečių 
reikalus naujoje Čekoslovakijo
je ir kovoti prieš, dešiniuosius 
elementus, kurie yra priešingi 
demokratijos principams.

Be šios Darbo Žmonių parti
jos, bu& dar Katalikų Centro 
partija ir Konservątyve parti
ja, kurioje, veikiausia, vado
vaus fašistai;

Po pereito pavasario krizės, 
kai Lietuva buvo priversta nu
silenkti Lenkijos ultimatumui 
ir nė viena didžiųjų valstybių 
Lietuvos neužtarė, Lietuva nu
tarė stiprinti savo ryšius su Pa
baltijo respublikomis, bet nesi- 
dėti į jokį karo bloką, šitą ne- 
itralumo poziciją ji pabrėžia 
dar uoliau po “Miuncheno tai
kos”, ir matyt, kad su tuo su
tinka visos svarbiosios Lietuvos 
srovės.

Lietuva nori gyventi geruoju 
su visais savo kaimynais. Apie 
tai rašydamos, “L. Žinios” pa
stebi:

“Reikia pabrėžti, kad Lie
tuvos neitralumas paskuti
niais laikais įrodytas visais 
100 nuošimčių. Nė viena, gal, 
kita valstybė, kaip Lietuva, 
neturi tokio absoliutiško ne- 
itralumo. Yra valstybių, šiaip 
ar taip susirišusių, tuo tarpu 
Lietuva Visiškai su nieku nė
ra surišta, neitrali visiškai. 
Net tie, Juirie ją kaltino ar į- 
tarinėjo, galų gale įsitikino, 
kad įtarinėjimai be jokio pa
grindo'.’

“Tat, turint visa tai ome
ny, kaimynai, Kurie tikrai 
nori su ja gerų santykių, 
juos gali turėti. Bet iš kitos 
pusės, Lietuva, be abejo, pa- 

, ti tų gerų santykių nori, 
ypač su didžiuoju vakaru 
kaimynu (Vokietija! — “N.” 
Red.), kuris yra didelis veik
snys ne tiktai politinis, bet ir 
ekonominis, ypač svarbus 
Lietuvai.”

BEREIKALINGA PRIEKABE

: Brookfyno “Amerika” reiškia 
apgailestavimą, kad “Naujie
nos”, esą, rengusios gražuolių 
rinkimus ir šokių vakarą Vėli
nių dieną, kuri esanti brangi 
“visiems krikščionims”. Bet tai 
yra be pamato priekaištą, ka
dangi tas “Niaujienų” vakaras 
įvyko lapkričio 2 d.

Antra vertus, ar ne perdaug 
teisių bando uzurpuoti tas'Bro- 
oklyno savaitraštis, kai jisai i- 
masi spręsti, kuriomis dienomis 
tinka, o kuriomis netinka reng
ti-šokių vakarus? Amerikoje te-j 
okratijos laikai jau praėjo.

Trečia, ta Vėlinių (arba Vi-

Tie laikai, kada sovietų už
sienių reikalų komisarai — Či- 
čerinas ir Litvinovas — būda- ¥
vo su muzika pasitinkami Kau
no stotyje, jau praėjo.

Europoje kai kurių valstybių nutei susikaupti darbą 
tarpusavius santykius butų ga- traukdavo ir visi sustodavo. 
Įima pavadinti kojų pirštų ga- Tai buvo savotiškai kilni va
lų politika, Ką tai reiškia?

Pernelyg didelė baimė karo 
ir pajėgų santykiavimo neaiš
kumas pagimdė savotišką poli
tiką. Kai kurios tos valstybės, 
karo baubo pagautos, pradėjo 
savotiškai elgtis. Daryk viską, 
ką tik nori, bet tik nesupykink 
kaimyno, kad jis tau'nepradė
tų kerštauti, kad jisai nepradė
tų tau vienas ar kitas sąskai
tas ne tik tiekti, bet net jas 
realizuoti. Ypač tokios savotiš
kos baimės yrą pagautos šiuo 
metu tos valstybės, kurios jau
čiasi militariniai silpnos ir rei-| 
kai ui, 
užtarėjų ar sąjungininkų. Į są
jungininkus dabar visos liovė
si tikėję, nes visai netolima 
praeitis parodė, kad visos tos 
sąjungos gerai skambėjo po- 
pieryje, bet gyvenimo tikrumo
je virto visai negyva raidė;

Štai keturios didžiosios Eu
ropos valstybės Miunchene, ro
dos, visai gražiai ,ir nuoširdžiai 
susitarė ir veik aiškiai nustatė 
kaip karpysią Čekoslovakijos 
sienas. Vienui viena palikta Če
koslovakija sutiko jai už pečių Ta T įpftl V(Y 
padiktuotas sąlygas priimti ir, 
rodos, jau visi ginčai turėjo tuo 
pasibaigti. Bet Vokietija paju
tusi savo pergalę tikrumoje 
nutiesė Čekoslovakijai tokias 
sienas, kokios jos strategijos 
reikalams tiko ir buvo, naudin-i j^as nežino, kad Dzūkijos 
gos. Čekoslovakiją jinai padarė Ueme nederlinga, kas negirdė- 
tiek politiniai, tiek ūkiškai tik jo> kad dzukai neturtingi, ta- 
savo vasale. Čia joks tautų ap- &įau visus Dzūkijos graži gam- 
sisprendimo principas visai ne- ta ir vaišingi gyventojai vilio- 
buvo taikomas ir į jį niekas ja.
visai nepaisė. Pa/itaikius progai su dide-

Prancuzija ir Anglija didelio le ekskursija nuvykau į Dau- 
džiugavimo pagautos, buk ka- gus.
ro ilgam išvengė, Čekoslovaki- Daugų apylinkių gamta pa
jos balso visai neklausė. Čeko- sižymi savotišku grožiu. Pasa- 
slovakija1 klausė jau tai ne kas k°jama> kad Daugus mėgda- 
5 _ - - I trno 1 anlrtVl.! iv* Vvlhntacbuvo Miunchene nutarta, I 
kas jai Berlyne buvo padiktuo
ta.

Čekoslovakija veik vykdo 
Viską, ką jai Vokietija diktuo
ja, nes jos buvusios sąjunginiu- lįįsniais" 7 ‘
kės tik kojų galų pirštais vaikš- mį§kams įr esant atviriems 
tineja, kad Vokietijos iš naujo haukams,

nu-

landėte.
Lenkams Vilniaus vaduoti1 

sąjunga buvo lyg tasai kojose 
pašinas. Jau seniai lenkai dėjo 
ir deda pastangas, kad Vilniaus 
.vaduoti sąjunga butų uždaryta^

Šiemet Lietuvos aukštose sfe
rose buvo duota suprasti, kad 
spalių mėn. 9 diena nepagei
dautina minėti. Oficialiai nie- 
kieno nebuvo raginama, kad ta 
susikaupimo minutė įprastu 
budu butų atlikta. Spauda veik 
apie tą dieną nutylėjo. O vis 
dėlto spalių mėn. 9 diena lygiai 

_ 7 dvyliktą valandą tiek Kaune,
esą, netuiėsią raju^’|tiek provincijoje visas gyveni

mas mirte apmirė!1
I Tai buvo sekmadienis. Kau
no gatvėse tūkstančiai žmonių 
vaikščiojo ir dvyliktą valandą 
išmušus visi kaip vienas susto
jo!

Tai buvo jau tikrai įspudin-

vienų 
nesėja: 

ir kito

senyvų

vasaro-

vyruc, neseka,

Margumynai
KUR YRA DIDŽIAU

SIAS KLUBAS?
Didžiausias pasaulyje klu

bas, sako, esąs Havanoje: jis 
turi per 40,000 narių ir jam 
priklauso įvairių prekybos ir 
pramonės įmonių tarnautojai. 
[Tapti to klubo nariu esą la
bai sunku, taip pat, kaip ir įs
toti į bet kurį parinktinių na
rių klubą. Kartą patekęs į to-

sų šventų) diena yra ne krikš- j.į jįlul>Q, jo narys susiranda
čionių, bet “pagonų” šventė. 
Pati idėja garbinti “šventuo-1 
sius” (t. y. dievukusj^yra stab-1 
meldiška.

UžSIPELN® MEDALĮ

sau antrus namus, kur gali 
slėptis nuo tikrųjų namų židi
nio nesusipratimų ir rūpesčių... 
Klubas turi, savo ligoninę, sa
natoriją, turi puikiausius ru- 
nus, sutvarkytus kaip didelis 
iuksusįnis viešbutis,, turi ir

Daugelis amerikiečių gavo pecialų viešbutį seniems ir 
medalius iš Kauno, patys neži- sergantiems savo nariams.

“Miuncheno taiką”.. Jie yra tikroji dabartinė Anglijos 
valdžia. /

Tų reakcininkų nusistatymas yra remti Hitlerį, ka
dangi jie laiko geriausiu5 šiuo laiku- įrankiu1 prieš “bot 
ševizmą”. , '

A

Be paraginimų, be įsakymų 
visa tai įvyko!

(Bus daugiaus)

Miestelis, kuris kas 
20 metų dega

bet vęs lankyti ir Vytautas Didy
sis ir vėlesni Lietuvos valdo
nai.

Senovėj jie buvę apsupu 
neįžengiamų miškų, o pats 
miestelis stovėjęs saloje. Vė- 
______ t amžiais praretėjus

tineja, kad Vokietijos is naujo Haukam&> saulei nudžiovinus 
nesupykinus. Taip lygiai, kaip ežero pakraščius, į salą dvie- 
name šeimynos galva atsigula jose vietose per sąsmaukas bu- 
pasilsėti, tai kiti jos nariai tik Vę supilti pylimėliai ir pasta- 
ant kojų pirštų galų vaikšto, tyti tiltai. Nuo to laiko Dau- 
kad jo nepažadinus. gai pradėję plėstis, atsirado

Jei tokią politiką varo dide- prekybininkų ir pradėjęs kun- 
lės valstybės, tai ką jau bekal- kuliuoti laisvas susisiekimas, 
bėti apie mažas valstybes, vai- su sausžemio gyventojais. Dau 
stybėles. Joms tik lieka tylėti, gai, gal būt, butų keleriopai 
dūsauti ir laukti kieno eilė da- šiandien didesni, jei nebūtų 
bar ateis būti neva taikos var- kliudęs nelaimingas likimas, 
dan porceliuojama. Daugai, pagal senų žmonių

Dabar labai plačiai pasako- Pasakojimus, kas dvidešimti 
jamas toksai • anekdotas. Esą, pnetai ištisai, sudegą ir degą 

labai, tradieingai, vis per šv. 
Oną, liepos 26 d: ,

Dėl to miestelis sumažėjus 
ir, be to, žinantiems tą baisią 
žinią Dauguose ima baimė 
kurtis. To prisilaiko, žinoma, 
prietaringieji^ ypatingai žįy- 
dai, už tai Dauguose jų skai
čius nedaugėja, kaip kituose 
Dzūkijos miesteliuose.

Dauguose, perkėlus į naują 
vietą rinkas,,i apie jas kuriasi 
lietuviai prekybiauikai. Žycfiai 
nesiskverbia* nors niekas jiem 
nekliudo. Perkėlimas rinkų į 
naują vietą, Daugams plėstis 
atidarė nusistovėjusią barika- 
dą, nes esant miestelio cent
rui paežerėj, prie vieškelių 
mazgo, naujakuriai kimšos 
tiesiog į ežero klampynes. Mat,

buk Vokietijoje panaikintos vi
sos tos vietos, kurios dviejų 
nulių vardu vadinamos. Girdi, 
tos išvietės Vokietijai visai ne
są reikalingos, nes kiekvienas 
vokietis tuos prigimties būtinus 
reikalus gali atlikti ant kitų 
tautų galvos.

Išeitis tik viena, — pasisau
goti, kad pirmoje eilėje nepa
taikintų. Ir visi saugojusi, saur 
gojasi ir ant kojų pirštų galų 
šlitinėja.

Metai į metus Lietuvoje spa
lių mėn. 9 diena buvo mini
ma kaipo tautos gedulo diena. 
Tą dieną Vilniaus vaduoti są
junga visoje Lietuvoje ruošdar 
vo paskaitas, pranešimus ir su
sikaupimo vieną minutę. Tą 
minutę,, lygiai dvyliktą valandą, 
visas Lietuvoje darbas sustoda
vo. Visos susisiekimo priemo-

imta iš banguojančio ežero 
glamonės. Miestelio zonoj ant 
atkovotų plotų daugietiai ėmė 
statydintis trobesius, jų tarpe 
vieną malūną, bet neatspari, 
drėgna žemė už tai nedėkin
ga: vienas trobesys gerokai 
nugrimzdęs į dumblą.

Miestelio centras prieš de
šimtį metų taip pat per šv. O- 
ną išdegė. Jis buvo atstatytas 
'daugiausiai vieno aukšto me
diniais trobesiais. Dabar ten 
lieka žydų kvartalas ištisai 
persisunkęs žuvų kvapu, nes 
Daugai pagarsėję žuvų gausu
mu' Dauguose, ežerų apsuptoj 
srityje, gali pritrukti: duonos, 
mėsos ir kitko, bet žuvų visuo
met ir pas visus rasi. Žuvis 
daugiečiams kasdieninis mais
tas, kaip ir duona. Todėl Čia 
atvykęs ir valstietis dzūkas po 
visų triūsų, užėjęs į restoraną 
ar valgyklą, keblių reikalavi
mų nekelia, o pasako:

—Duok čia ko už kuscl
Ir žydai žino, kad sodiečiui 

dešros ar kitkas per brangus, 
o< žuvys pigu ir sotu. Tik ne
pažįstamą paklausia: “Niu, ko 
do>?”

Daugų apylinkėse žemės 
kalnuotos, tarpukalnėse daž
niausiai ežerai ir maži ežerė
liai. Viršukalnės apsėtos lę
šiais, įklonės grikiais ar bul
vėmis. Pievų retenybė.

(Paklausiau, 
dzūką, kodėl 
miežių, linų 
jaus.

—Macytai,
neatneša polzos. Darties kap 
kas prabavoja sėc, bet ciek iš

■ to... — numojo ranka — PoŠ- 
niai neturim kvom užmiešc- 
Rugiams lubinus apverciam, 
tai ir procis ne dovanai.

—Tur būt, ežerai geras da
lykas, — paklausiau. —Nei sė
jęs, nei akėjęs pagavai žuvį ir 
virk.

, —O kapgi, o kapgi, — pri
sipažino dzūkas. — Dzievas ži
no kap čia, butų, jei neturė
tum ežerų.

Ežerus dzūkai myli, jiems c- 
žerai maitintojai, kaip ir žemė, 
bet apie didįjį Daugų ežerą 
dzūkai blogos nuomonės.

—O tai nepina, nėra tokio 
pavasario, kad neimtų slauge 
paki kokio žmogaus nesurai- 
toja, — pasakoja marškinių 
rankove šluostydamas į burną 
sulindusius usus, vienas paeže
rės gyventojas-

Mat, užšalus ežerui per jį iš
sikryžiuoja keliai. O pavasarį 
tirpstant ledui pasitaiko, kad 
kas nors įlužta ir prigeria. To- 

-dČį prietaringi dzūkai jį vadi
na nepina — besočiu.

Nors Daugų valsčiuje gy
ventojai neturtingi, bet ūki
ninkų įsiskolinimas mažas, iki 
1933 m. daugiečiai net neturė
jo jokio bankelio, tik likvida
vus Pivašiūnų, valsčių, iš ten į 
Daugus buvo atkelta Ūkininkų 
skolinamoji kasa ir 1937 m. 
atsikėlė iš Pivašiūnų buvusio 
Lenkų smulkaus kredito drau
gija ir jos abi buvo sujungtos.

Tačiau kuklus dzūkai su pa
skolomis atsargus. Neįsišoka. 
Jei nėr batų, gerai su vyžomis, 
jei nėr mėsos, pasitenkina žu
vimis. Pirkelę pasiramsto ir 
sau per mažą langelį, kaip 
žiūroną, drąsiai žvalgosi, ant
stolio neatbodamas.

Iš Daugų važiuojant Varė
nos linkui į akį krinta žydų 
kapai, pušimis apaugusioj eže
ro salelėj. Tik tokioj vietoj 
laidoti negyvėlius labai nehi
gieniška, nes ežero vandenį 
kai kas naudoja maistui virti

Nori parodoj
DUSĖTOS. — Nors 'Zarasų 

apskr. yra negausinga degtin
darių skaičiumi, bet kai kur 
jų pasitaiko; Daugiausia deg- 
’tindhrių pasitaiko Dusetų vals
čiaus ribose. Vietos 
nemažai yra padėjusi 
gų slhptiems naminės 
btavorams likviduoti.

policija 
pastan- 

degtines 
Sėkmin-

prieš keletą metų vakarine irt^asnei kovai su naminės deg- 
pietinė ežero pusė melioraci* tinęs žala, Dusetų visuomenė 
jos priemonėm buvo nusausite- labai pageidautų pamatyti tai

nes, visos dirbtuvės vienai mš* Apie 5® ha pakraščių at- žalai p^vaisdoett parodą.
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PIRMYN GOES 
LITHUANIA!

THE VVORLD AT 
A GLANCE

by Dr. E. G. Peters 
h! II—— ' .......

Chicago’s Next Mayor

m®.
Peršo nakties oi Interest;

THE REAL WINNER

(Continued' from lįst vveek)
<

Our rehearsal* created a large inter
est among passengers and officers alike, 
and tbey looked forvvard to our con- 
certa vvith a great deal of interest.

The 2nd Class Purser. asked, us to 
give a concert on June 15. That vvas 
Pirmyn’s first appearancc, Tbere vvas 
a large audience of abotit three hund- 
red, and they received lour Litbuanian 
>nd Englisb songs very graciously. 
Aftervvards we bad eoektails. in their 
lounge, 
fits”.

and sang for our ovvn “bene-

next day, 
in Cabin

June 16, we gavę a 
Class. On entering 

cold. 
che 

Ire- 
the 

soon
stood 
cha- 

nigbt

The 
concert 
vve found the audience to be very 
Būt vvith Vic Bender catering to 
many Irish vvith several songs of 
landi Andy Norbut’s playing. and 
chorus trying- very hard# they 
melted. Upon our leaving they 
up and applauded until the lašt 
rister had left the room. That
vve sat at the Captain’s table, and bad 
tea and sandvviches. Mr. Stephens nar- 
rovvly escaped buying everyone a. drink 
vvhen 
it is 
vvhen 
cbair
he stands to treat everyone. Julia Kaz
lauskas and the Duchess met two very 
personable young Englishmen, and' it 
vvas duite a task persuading the 
jors tp let them return to third 
witbztbe ręst of the chorus.

he sat in the Captain’s chain fot< 
and old maritime custom, that 
an outsider sits in the Captain’s 

and is circled vvith a chalk mark,

Ma
čias s

gavę

or comfortable. 
the station, we 
French 

seemed

least ad- 
vve vvere 
a num- 
bicycles, 

It took

the 
As 
savv

policemen on 
very strange. 
get to Paris, and there 
bus, vvhich took us

vvith seats that are not 
justable 
leaving 
ber of 
vvhich
four hours to 
vve boarded a 
through the narrovv streets to our ho- 
tel, Hotel Radio, 64 Bard Clichy, right 
in the center of the Montmarte dis
trict. Everyone vvas dead tired, būt in 
spite of this and the fact that it vvas 
2:30 in the morning, vve all sėt out to 
see vvhat vve could- of Paris night-lifeę 
and 
alk 
cafe

to taste Frencb champagne. After 
we were in the very center of 
district.

(To be continued)

the

The follovving day, the chorus 
a concert in Third Class. The progpm 
consisted of eighteeen numbers, ex- 
cluding the encores. The audience wa» 
štili more appreciative. After touring 
the sbip this vvay, there vvasn’t a 
single person on board that didn’t 
knovv of Pirmyn and df tithuania, and 
they all contended that of the- 1200 
passengers on board, our eboristers vvere- 
the life of the ship.

This season’fr Halloween highlights 
were observed) by LUC members- at 
Gage Park. Among the “noticeable^” 
present were Charles Matekunas, down- 
ed , appropriately; Julie Rachens and 
Bernice Piliponis, petite- in peasant ap* 
parel; Al Bndželis, prepared for pilei? 
sant huntirjg, yet eyeing the peasants; 
Stan Drigoti slinking bis ghostly. way 
for more of Birute Rutkauskas’ spicy, 
golden punapkin; pie and that- ten dėt 
juicy home-cooked ham Pearl Juzėnas 
brought. All the necessary Hallovveen 
embellishments arranged by Bmogene 
and Eugenee Greicds contributed. to a 
grand evening. of1 games and gaiety—a 
pleasant interlude in the serious prepa- 
rations for the LUC Concert, December 
4th at the Lithuanian Auditorium.

Now what witb t.wo rebearsals a day 
and three public appearancees, Pirmyn 
was in pretty good sbape.

water passed before vve 
land

qnite interestihg to
on seeing

Queenstovvn, 
hea: 
their 
vvho 
vvas

you’re. 
in it* 
greėn, 
selling

Six days on 
finally sighted 
Ireland. It vvas 
the Irish sentiments
Fatberland. One little old lady,
vvas returning for the first time
heard to exc!aim, “Ireland, 
beautiful.” And it vvas beautiful
quaintness, and in its exquisite
Irish peddler* came on board
lace and linens, būt Pirmyn vvas sav- 
ing money until vve- got to Litbuania,

Anthony Steltnok 
vetski have combined 
lents 
bang 
have 
tened 
you 
• ng 
the

and Bunni" So- 
tbeir literary ta- 
su re-f i re, smash-and prodttced, a

third act fox the Concert; Tbey 
eavesdropped in your home, lis- 
to what you said> watched what 

did —■ and now they are prepar-
to disdOse all their Information to 
public.

room vvhere 
the Lithu- 
pipe. in the 
that, alas,

of.
a

a 
that 

loved su.ch crooks 
Thompson, Sam Insull,

coming to an understanding 
Kelly-Nash-Trtbune machine 

result that Ed will vvear the 
mantle for another term,

vvith 
with 
may- 
vvhile

The off-year eleetibn is just around 
the (forner. Būt- since Chicago chooses 
no more important an official thąn 
county. judge, we voters may do as 
the politicians are doing — look ahead 
to the contest for our next mayor.

One of these three men will next f ii’, 
the mayor’s officc Tom Courtney, Ed. 
Kelly or Harold Ickcs.

If Ickes, backed by Roosevelt, gets 
the nominatioh, he will run vvell among 
the progressives. Chicago’s- most im
portant son in polities, he wlll have 
the he’.p of an exce-lleat- record: as Se- 
cretary. of the Interior, and the aid 
hiS popularity from bis „grant for 
Chicago subvvay. And he vvould be 
reformer likę LaGuardia—too good 
break for easy-moraled Chicago 
tolerated and cven 
as “Big Bill“
and Al Capone.

, There remains Tom- Courtney and 
Ed Kelly. Tom, hovvever, appears to 
be shooting at bigger game than the 
mayorship of America’s sccond Iftrgest 
city. Though often as temperamentą’ 
as a prima donna, Courtney seems to 
be 
the 
the 
or’s
Tom ddns the, senatoriai toga about to 
be relihqpished by J. Ham. Lewis. And 
J> Ham,, in co.nsideration for handing 
ov,er that- toga gracefully instead of 
vvanting to- ūse it, as a vvinding sheet, 
vvilli receive $-100 a month as special 
traction counsek As such his chief task 
ivvill be to keep his. vvhiskers well-dyed.

In either instance, hovvever, most, of 
Chicago’fc Democ-ratic voters vvon’t ap- 
preeiate the lusty joke, played on them, 
For Cojurtney, anti-union darling of 
the hardrboiled businessmcn, is the 
ward- of Republican Gol. Frank Knox, 
vvhereas Kelly takes his orders from 
R-epublican Col. Robert McCormick of 
the Wot!d’s GteateSt. Nuisance.

! A, grim jest, bus polities has 
verbially made strange bedfellovvs.

pro-

Despite The Hustle 
And Bustle Of Ame
rican Life -

By L. J. Bsunas 
Washington> D. C.

have our American its none too graceful

Juiija Jankevičiūtė, “Miss Lithuanla 1939“

Washington
(Continued from lašt vveek)

The first Fall mecting vvas held at 
the International Students House, 1708 
N. H. Avė., N. W. on Sunday, Sept. 
18th at vvhich regular business of the 
Society vvas taken up. and immediatc 
plans vvere diščussed for the Society. 
Mrs. Ruth S. Beckmann, vvho did ex- 
tensive Red Gross vvork at Helsinki, 
Finland and tl^e other sister. Baltic Re- 
publics as vvell as, in Poland and cen
trai European nations, 
speaker. Incidentally, 
the Vilnius question, 
tention that Poland 
to take that , tertitory
one of the greatest ironies of history 
that a country vvhich vvas dismembered 
in the 18th century should vvant to 
dismember her s ovvn neighbors by mi- 
litaristic aggression. Her vvritten account 
of her extemporancous talk and headed 
Remcmbrances of Baltic Days foliovvs:

was the gucst 
in referring to 
it was her con- 
had no business 
and that it was

care of crip- 
childrcn, 
Junior

organized

tu-
Red

Ju-
the

to explain and 
for the school 
eager to serve, 
opportunity of

readily 
as to 

of the

With all kinds of conteęts 
going on, one vvondera not so 
much how it feels to be a win - 
nėr, — that can be 
imagined — būt more 
how it feels to be one 
has been contestants.

We had the fortune of talk- 
ing to a number of the pretty 
yoŲng ladieszwho had entered 
the beauty contest sponsored 
by NAUJIENOS, the results of 
wlričh; were announced a few 
days ago. In one of them we 
w.ere deeply disappointed 
were pleased that she had 
taken first place, for she 

and the corners, ofglum 
once-

and 
not 

was 
her

moulh wcre turn 
ed into little anger lines, as she 
whispered to another aspirant 
for the prize, “What a let- 
down!”
** Būt this other little lady 
smiled and answered, “Well, it 
was fun, anyway.”

A third little lady, surprised 
us and won us completely when 
we heard her say to one of 
the judges, “1’11 bet you had 
a hard time deciding, didn’t 
you, whcn there were so many 
ręally pretty girls?”

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

lady and others likę her 
the Real- Winners in life, 
had beauty of character 
were not “ietdown” just

On June 19. we came to South- 
hampton, vvbicb- has a beautiful and 
large harbor vvitb air-craft, battle-ship* 
and yachts. This vvas vvhen we bade 
our Finniah friend, Bunni Thompon 
farevvell. She cried and* kissed all the 
k i d* good-bye. būt- likę a good sport 
that she was, she bucked up vvhen An- 
dy played * Hvely tane to cheer be f 
up. While baving Itinch- in the har
bor, we vvere very m ach surprised ta 
have our good friend, and fotrmer di- 
reeton Salome €herry, come on boardi 
Although no rehearsal was scheduledi 
we gavę a concert impromptu for her, 
and a. good time vvas had. by all; Af- 
ten all she had4 gode ta all the- troutEė 
to get permission to sail to France vvith 
us and then after the ride bad to return 
to London to work in the Consulac 
offices- tbere. That šame afternoon, 
we took a good many pictures, and 
bid the girl’s favorite, Mr. Nolan, the 
assistant steward, good.bye.

As the eurtain opens on the third 
act you behold a neat living 
“TJvas“ comfortably rests, 
anian Nevys in one hand, a 
other. He telis “Motina”
the vvorld is setting a pace too fast 
for itself and mušt some day stumble 
and fall. “Motina“ nods her head in 
silent agreement būt edges kitchenvvard 
to. eye. her 
comes. home 
vvork tO' be 
ly.’s. jitterbug,

“kapustas”. Son George 
tired after a bard 
confronted by the 
the “kid sister?’.*

day’s 
fami-

Litbuanian 
Swing on 

hour until 
school. An

What . shall it be,—the 
Hour or Benny Goodman’s 
the radio—the issue of the 
Vytautas comes- home from
earnest and sincere scholar, pride of the 
family, Vytautas mušt prepare bis 
homevvork undisturbed by the radio. 
Būt only for a short time does peace 
prevail. The door bell rings and—lo— 
unexpected company — Vytautas’ hoy 
friend. Sister immediately. smooths her 
hair and strikes her smile. “Motina” 
bustles around just as mothers are wont 
to-' do with gentleman company about.

*

adults, we have also interest in the ballet

We reached Havre the šame day/ The 
dotks looked likę an old fortified fort, 
and there vvere Severai American battle- 
sbips, The S. S. Wyoming and the 
S. S. Texas, botb of vvhich vvere load- 
ed vvith Annapolis training crevvs on 
tbeir round-the-vvarid’ craise.

W» had no troubte passing the cus-i 
toms, although- Šalty Alekeiunat tried 
our her high-sehool Frencb, and almost 
got us into trouble with the officials. 
It was here that Andy Norbut was 
aslnd something to the effeet “How long 
you will ‘reste4 in Prince” (How long

What follovvs? It vvould hardly be 
fair to r<veal it all novv. Bttt this third’ 
act lays before you the Lithuanian?A- 
merican home of today. Tvvo cultures 
—European and American—the older 
folks and the younger folk*—living tot^ 
gether, adjusting and! 
mutual happiness. Tht 
their Lithuanian jradia 
ing to tbeir children
only to have their offspting reply in 
English, nevertheless eacb undirstandihg 
the other vvell. -v

*

assimi(ating for 
eldėrs preferiing 
progrittiS) talk

iu Lithuanian

are you staying in Ffance?) , and he 
answered very eaane&rly tbat* be had 
never been arreeted ia Francą a* in 
any other country. h teofc some- time 
before tbc two of them got together.

Onr first sigbt of Euroiisan tfains.
Compartmtntr, just as saa it», the Į reply, 
MtoviM. holding. si* M right people, tas.”

“Mother”, Onyte might ask, “are 
we going to the LUC Concert Decem
ber 4th? They’re going ta Bare a s^ėll 
program and dance after that.”

♦
“Taip, Onyte, taigT, Motheri might 

mes eisime if remsime studen-

Despite the hustle and bustle of ouf AmeKican; life, we have some 'Kow struck a happy medium in our way of life and thus have pre- served our national sanity. While we may“swing” vvith dancing by our adolescent and youth-minded cultivated anand the more sober kind of mu- sic; and from this sustained public interest, there may emerge a dis- tinetive American ballet, opera and symphony.This year has been a milestone marking in the interest that the work-a-day man and woman have shown in the arts and music- A good demonstration of this has been in the vast throngs that have ga- thered at rustic, sylvian and aquat- ic settings in or about our large urban centers to hear symphonies eondueted by outstanding eondue- tors and see ballet and theatrical spectacles vvith little or no expense to the audience.In August of this year, there was an unique spectacle hęld at Silvermine, one of the most rustic of Connecticut villages, so called because of the nearby site of America’s firsb' silver mining venture. Here vvas a medieval festival of art in its typical setting, inspired and executed by the artists them- selves for an admiring public; The artists themselves. pitehed in and did their bit, The seulptor dropped his- chisel to take up the ax. The 
writer forsoak her pen> for the sic? 
kle. And out of their labors grew 
a four aere clearing in the forest.

The artists did things ilke this- 
in the 19th century in Europe, ga- 
thering a t a ohosen spot to jointly 
hear the Creative work of musical 
ęomposers and exhibit their artist- 
ic w.ork for a few days. Such then 
vvas the festival of the Artists 
Guild of Silvermine with its fea- 
tured exhibits of paintings, eteh- 
ings, seulpture and composers con
tests; Here ifr a worthy idea for 
some Lithuanian Artist Guild to 

įfollow in furthering the artlstic ta- 
[lents of the Lithuanian masses.

“The years since 1922 have passed 
so quickly that it seems būt yesterday 
vvhen I first sėt foot on the historic 
shores of those three vvide avvake Bal
tic States—Estonia, Latvia and 
uania. '

“My first trip vvas made to 
Latvia in October, 1922, 
ėst of the Junior 
zation. Ever since 
these three countries 
ganized Red Cross
tive programs including public health

home of tbc Latvians is 
old city formcrly the 

shipping port and gate- 
East. Tbere were always

Lith-

Riga; 
inter-in the

Cross organi- 
world war, 

bad vvell or-

Red
the 
have
Societics with ac-

nursing, emcrgency rclief, 
j plcd and undernourished 

bercu^osis sanitoria, and 
Cross organizations.

“The nced for a wcll
nior Society and affiliation vvith 
great vvorld movement of millions of 
children spurred these countries to a 
request for assistance in organizing 
such groups. Consequently the League 
of Red Cross Societies vvas asked to 
send a -'tepre-sentative 
help place a program 
children vvho vvere so 
It vvas then that the
such a mission vvas offered to me. The 
thrills and anticipation vvith vvhich I 
sėt out vvere on!y intensificd by ac- 
tual realization. There are novv 17,821 
Junior Red Cross members in Estonia, 
21,136 in Latvia and 3,962 in Lith
uania.

“Riga, the 
a fascinating 
chief Russian 
vvay to the
timber and flax in abundance packcd for 
distant parts. Three languages are spoken 
—Latvian, Russian and' German. Nevvs- 
papers are printed in these three lan- 
guages> Moving pictures are captioned 
in the three. languages vvith an oc- 
casiorial English or French text. All 
of the cities and tovvns are quaint vvith 
their- cobbled streets and narrovv vvalks 
for pedestrians.

(To be continued)

e It has been very hard to keep the 
dates of ‘the coming concerts straight 
due to the fact the Sponsors of them 
in various cities have had to change 
the dates.

q The Grand Rapids, Michigan con
cert has been called off for the time 
being because there vvas no hall avail- 
able Nov. 19th. Nevertheless, Pirmyn 
is definitely scheduled to sing in De- 
troit, Michigan Nov. 2Qth.

0 November- 13tb Pirmyn vvill pre
sent a concert in Waukegan, IU. Spon
sors of the Waukegan concert for Pir
myn. are SLA 262. The hall for the 
concert is at 8tb and Adams St. Time 

M. Tickets 35c. Dec. 4th in 
Ohio.

As she laughed and then 
įeartily congratulated the win- 
ner, who happened to pass by, 
we could see the genuine good 
nature within her and. we pass
ed our decision that regardless 
who may. be announced public- 
ly as the winner, this smiling 
little 
were 
who 
and
because they were not awarded 
a prize.

Būt, of course, contests mušt 
have prizes and we rejoice with 
those »wh|o win them.

We cdngratulate Misa Julia 
Jankeyi/iute, the acclaimed 
\vinner» of that conC^st, and 
hope that ^he wiŲ \vin many 
other contests in life, and that 
if, by chance,* she does not 
“walk away” with the prize at 
all tinies, nevertheless, she 
continue being as gracious and 
svveet as she is today.

Butrhere is štili another cu*<- 
test actively on its way!

You have been given time 
to look up moteriai on any em- 
blem, coat-of-arms or flag used 
by Lithuanians in the past or 
present. Now, if you have not 
as yet writtyn and submitted 
your article, ete- so without fur- 
ther delay.

THE CONTEST CLOSES 
ON THE 28th OF NOVEM
BER, 1938. All entries mušt 
be delivered or postmarked not 
later than the 28th.

THE JUDGES VVILL BE 
THfcEE WELL-KNOWN PER- 
SONALITIES:—
Į MRS.

or the Lithuanian consul ia 
Chicago. An impartial judge 
with knowledge of Lithuanian 
history- She herself has a lav/ 
degree and of course 
sense of “justice”.

MRS. RADKINS, an 
kindly and charming

was 
Lith uania 
hope that 
she vvill 

comments

DAUZVARDIS, wife

a kecn •

sug- 
near- 
trav- 
cho-

TREASURE UNDER 
! GROUND — IN ILL.

Released by the State- Geological* 
I Stirvey through the Illinois 

Chamber of Commerce.

active, 
person- 

one.

• Greetings once again, friends and 
members of Birutė, from your Eng
lish correspondent.

• As you all knovv, Perikola is just 
five vveeks off and rehearsals are novv 
in full svving, vvith a grand attendance 
attending every rehearsal. As 
knovv, Novcmbet 4 vvas the 
for all.1 Everyone not coming 
rehearsals vvill be penalized 
TNT correspondent says, and TNT 
does keep a good check on all members 
coming dovvn to

• The tickets have been distribu- 
ted and they are 75c, in advance 65c. (a. gOO(j, inde* of business oon- 
So all you members and friends, wh<x ditions, since it. is a rėflection of 
have not received titkets d6 so and prospefous times ih the so-called

Back in Stride

rehearsals.

you a.l 
dcadline 

dovvn to
as our

Į Fires are being kindled again in brick and tile kilns that have been cold for “-Severai years in va- rious parts of Illinois. Increased activity on the part of the clay manufacturing industry is signifi? cant, because it means that build- ing mateliais are in demand and that business in general is on the upgrade. The particular statė of affairs in the construction indus-
make Perikola a dčuble 
Birute is dčing their. best 
that double succeSs, Lec.’š 
date, for December Llv 1938, at. &0r 
kol Hali; 23 rd andi Kedzie Avenue.-

success, as 
to make it 
make it a

“heavy Industries” that furnish^feOtn 
markets artd buying powcr. In addltion 
to the day industry, many other- Illi
nois indusreies, and. thousands of Illi
nois workriietf are involved in the im-

• So I see our three muskattiets ate pro.virig. šitustiou< More building means 
back in the fold once again and will- increased produetion of portland ce- 
sttengthen that alto seetion; for it
sate vvas vveak vvith you- skeeutš avay/ f.gfass—all; of which are> important Illi-

• And- vvhat’s this L hear- ab.ont’ . nois minėtai pfpducts, representing tbe 
Vanda Zabelta^ having tonsil troubk? blood; of many Illinois communb 
We Sure 'Tmiss you and Stanley. Hovv 'des.
about getting rid of those tonsils and^^__________ %______________ _
sho-vving up. We likę to see you.
Šame vvith the Linchestets not- shovving
ap all the tim^ I see that tvvo of our j up at, these. important rehearsals.. See 

con- you ak- ąt Sandara, Friday at 8:00

ment, sand: atidi gravel, stone/ Hme and

As> tisual, lec’s get started and shovv

members.. entered the beauty 
tęst. One obtaintd' third place. Con- P. M. Ti! then, as ever, 
gratulitians Aldbnt Rutkauskiu. --BJB

Andy, and' Joe. May you haVe 
more happy birthdays.

A nevv pianist has come into our 
and as yct yours truly,, has not 

Due to some in

3:30 P. 
Cleveland. 
gests that Pirmyn tour the cities 
ėst to Chicago first and rase a 
eling fund that will enable th?
rus to go to cities farther away.)

Wė hear. that our President Mr^ 
Vaivada has been in St. Louis, Mo. ob 
business. (Pirmyn has been asked lo 
make a return engagcment to Sh L o i i s 
in the future.)

q Nčv, 13th is Julia Kazį am kai 
birthday, Nov. lOth is Andy liorbuts 
birthday, and Oct. 30th was Jot Žukas 
birthday. Loads of luck and happincss 
Julia, 
many

G 
midst
capturcd her name, 
convenience Miss Zimmie has been un- 
able to come down and play for us.

• A week ago Estelle Rimkus played 
the piano for Mr. Stephens, būt quit 
when the chorus members thrcw pen- 
nies at her. Whcn Jonny Ruhštala s’ngs 
“TumLa” he is alvvays assured of a 
sbow\r of pennies from heaven. Eh! 
Johnny. Incidentally Johnny complete- 
ly outdid himself at Evelyn Kazy’s 
Hallovve’en party Saturday, Oct. 29th.

q Nov. 6th Naujos Gadynes pre- 
sented their operetta “Mikado“ at. So- 
kol Hali. Our friendly rivals- did’ very 
weCI.

""f At Pirmyn’s Hallowe-’en and ItiU 
viation Party Oct. 30th at Neffas' the 
follovving peOple were initiated: Ged- 
min Tumas, WilHam VVaitktvich, Wan- 
da Samolis, Pranei s Totulis, Edna Kaz
lauskas and Krank Alis.

Two new members John Rubin 
sndjoe Stankus, did not appear at the 
party. Emily Diek, another ne«r mem- 
ber, didn’t- feel very vvell and so 

not participate in the initiation,
9 Tbjs comirig * Sonday we 

p ręstu t i hg a concert in Waukegan, 
(Nov. 13th) at 3:30 P. M. Su,
dovvn to rebearsals likę a« good mem- 
bec- at 8 o’dock for some real polisb- 
ing up on the nevv and old songs, Tucs- 
day. and Friday, says,

prizes

receive 
an an-

an intro- 
by Uriah

this con-

from big

did

are 
UI.
be

RASKEY H.UEY.

ality if there ever 
She made a trip to 
just recently and we 
in the near future 
write her interesting 

our page.
/ MR. RAKŠTIS, pharmacist, 
importer and formerly editor 
of the English soction i n 
NAUJIENOS* He says he will 
fully evaluate* every artiele!

And tbe PRI0ES:—
“Vilnius”, a precious album 

of repreduetions of fine photo- 
graphs, beautiful Mthographs 
and cxcellent drawings, with 
an historical commentary.

There will be two 
awarded of this album,

The third winner will 
a copy of “The Daina”,
thology of Lithuanian and Lat- 
vian f cik songs with 
duetion and preface 
Katzenelenbogen.

You can štili enter 
tęst.

Everybody eligible,
city or tiny viliūge. University 
gradUate or sihiplc dišhwasher. 
Just write w.hat you knovv about 
the “Gatės o£ Gediminas*’ or 
the armored knight on the 
vvhile horse or the coat of arms 
of Vytautas or the flags- of 
Lithuania or any other emblem 
that you happen to knovv 
about.

Eaets, not stylfc, vvill be the 
determining factors. Try to 
keep within the 500-word limit. 
Haudwritten <»r typewritten 
manuseripts will be given the 
šame consideration..

VVHO WI1L ME THE WIN- 
NER? Everybody has an equal 
chance,. says — Newsy.
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Diena Iš Dienos

pp.

Įdomus ir Linksmas 
Halloween Vakaras’

šeštadienį, spalio 29 d., 
Griciai, kurie gyvena po adresu
2034 S. Union, surengė šaunių, 
įdomių ir linksmų Halloween 
parę.

Moderniškai ir naujai įreng
ta tavern biznio vieta buvo 
gražiai išdekoruota įdomiomis 
dekoracijomis.

Į parę atsilankė < 
kos ir iš tolesnių 
silankė pp. Cukur, 
čiau buvo žymus 
Chicagoj, o vėliau išsikėlė į

Grove, Ilk, kur gražiai 
ir užlaiko du nuosavus 
gražioj vietoj prie eže-

rią pati pasisiuvo ir labai gra
žiai atrodė.

Gražų senoviškų kostiumų 
dėvėjo panelė Genovaitė Ma
žeika. Stasė Vagdaraitė ir dar 
viena panelė, kurios pavardės 
nepagavau, buvo “ispanės.”

Be to, vėliau atėjo su gražia 
kauke p. William Gaučius. 0 
visa publika nešiojo gražias 
kepuraites, kurias parūpino p. 
Griciai.

—Klajūnė.

a;

daug publi- 
miestų. At- 
kurie anks- 

į biznieriai

vai-

gyvena
namus 
ro.

Dėl paįvairinimo šie asmenys 
nešiojo specialius kostiumus.

Gražiausiai ir 
pasipuošus, buvo 
kuri gyvena 4422

suranda malo-

tiesa ir faktas, 
metai praslin-

įdomiausiai 
p. Gailienė, 
S. Artesian 
nešiojo. Hit

lerio uniformų, o paskui Char- 
lie Chaplino.

P-nia Gailiėnė gabi ir links
ma ir kur ji atsilanko, ten visi 
būna linksmi, nes ji visiems 
pridaro saldaus juoko.

Taip pat gražiai pasirodė ir 
jos jaunutė, dukrelė Onytė, ku
ri vilkėjo ispaniškos “Senjori
tos” suknele ir gražiai pašoko. 
O p. Justina Griciūtė vilkėjo 
Amerikos vėliavos suknele, ku-

Estelle De- 
Rumčiku iš

Vestuvės, Vestuvės, 
Vėl Vestuvės

Taip merginoms, taip ir 
kinams tas Lietuvių Jaunimo
Kultūros Ratelis tai tikras “A- 
muro” kliubas, nes čionai yra 
daug panelių ir vaikinų čionai 
gimusių ir iš Lietuvos atvažia
vusių, o įsirašęs naujas narys 
į ratelį, tai vis 
nių draugų.

Tai yra tikra 
Pavyzdžiui, vos
ko kaip apsivedė pirma pora, 
kurių pavardžių man neteko 
sužinoti. Štai, kelios savaitės 
prieš tai apsivedė 
finansų sekretorė 
reškytė su John 
Rockford, III. Kad
bet vistiek pasiliko Ratelio na
riais, tiktai panelė Dereškytė 
rezignavo iš finansų sekretorės 
vietos.

Dabar man teko sužinoti, kad 
Frank Girtautas, kuris gyvena 
po adresu 122113 S. Emerald 
Avė., West Pullmane, užkaria
vo panelės Jean Pipiras, 2916

Koselando Amreikos Lietuvių Laisvamanių Etinės Kultūros 
Draugijos 1 Kuopos mėnesinis susirinkimas Įvyks Utarnin- 
ke, lapkričio-Nov. 8 d. kaip 7:30 v.v. Darbininkų Svetainėj, 
10413 So. Micbigan Avė. Visų narių privalumas dalyvauti,

Sekr. P. J. Kučinskas
Lietuvių Scenos Mylėtojų Ratelio mėnesinis susirinkimas įvyks

Perry Avė., 7:30 vakare. Susirinkit laiku, ųes randasi daug 
reikalų. ’ Nut. Rašt. S. DiPs

FILET CROCHET SQUARES PATTERN : 1726
No. 1726—Filet styliaus mezginių staltiesė. Praktiška 

graži.

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

No. 1726

1 čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

S. Union Avė., širdį ir pasida
vė jo žodžiams tapti jo amži
na žmona ir lapkričio 12 dienų, 
4:30 po pietų šv. Jurgio baž
nyčioj, 33rd ir Lituanica Avė., 
įvyks amžino mazgo užrišimas.

Po to aštuntų valandų vaka
re Mildos svetainėje, 3142 So. 
Halsted St. jaunoji pora pavai
šins vestuvių svečius.

Po visų vaišių jaunoji pora 
apsigyvens pas jaunojo tėvus, 
112113 S. Emerald Avė., West 
Pullman.

Lai ateitis būna jiems lai
minga.

Įdomu žinoti, kas bus “next” 
iš rateliečių? >

—Alfredas J. Butkus.
P. S. Tie, kurie gavote už- 

kyietimo korteles į vestuves, 
prašomi atsiminti, kad jose įvy
ko klaida. Svetainės antrašas, 
vieton 3132 S. Halsted St., tu
rėjo Būti 3142 S. Halsted St

Surengė Gražias 
Vaišes

šeštadienį ir sekmadienį, spa
lių 5 ir/6 d., įvyko diedlės vai
šės ir pasilinksminimas pas P. 
Mišeikaičius, kurie gyvena ad
resu 3119 S. Morgan St.

Anksčiau p. Mišeikaičiai kar
tu su p. Gapšiais užlaikė taver
nų biznį, kurį dabar perėmė 
vieni Miščiukaičiai. Todėl ir 
surengė 
be to, 
Graičiuno 
tė Ci’cius 
nį.

Tai pp.
tė daug svečių ir visus malo
niai priėmė ir pavaišino.

O tau, jaunoji Maryte, linkiu 
liųksmai ir laimingai sulaukti 
kitų gimtuvių dienos.

—Klajūnė.

Todėl 
“Grand Opening.” 

pas juos gyvenanti P. 
giminaitė p-lė Mary- 
šventė savo gimtadie-

Miščiukaičiai sukvie-

Vestuvių
Varpai

Du jauni “prasikaltėliai” sto
jo prieš “teisėjų “MEILĘ”, 
šeštadienį, ketvirtų valandų po 
pietų, ir tapo nuteisti visam 
amžiui MOTERYSTES STO- 
NAN.

Nuteistiejie yra 18 Kolonijos 
gyventojai p-lė Julia Marcin
kus ir William Jamen. Abu 
jaunuoliai yra padorių tėvų ir 
jau pasidarė sau švarų rekor
dų gyvenime.

Vestuvės įvyko pas jaunosios 
motulę p-nia Juzefinų Marcin
kus, 1931 Canalport Avė.

Ceremonijos buvo paprasto 
pobūdžio. Matyt, jaunuoliai ge
rai suprato, kad geriau pinigas 
tinka gyvenimui, negu tuš
čioms apsvaigusioms celebra
cijoms. Nebuvo varžančių for
malumų. “Nea (mezgamas Maz
gas” suteiktas 
vo bažnyčioje.

Vi va, jaunai

Ap'veizdos Die-

šeimai.
Bynsas.

ir

jimųjo ir nepaminėjau, gal ne
tyčiomis iškrito ir kitų 'drau
gų vąrdai, bet tai nė kiek ne
sumažina mano jiems dėkingu
mo.

INSURANCE
Prekybos 
Pagerėjimas

— Kazys Baronas.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms.
(Chicago j)

Edward Bober, 21, su Victo-
ria Balseyvicz, 21

Anthony Waychunas, 24, su
Elhel Aijala, 24

Joseph Leonaitis, 23, su He-
len Balkis, 19

Anton Banaitis, 27, su Antoi-
nette Vaichunas, 24

Nicholas Tarelka, 23, su Ade
le Tvarkunas, 23

Edward Empclis, 26, su Ida
Heliu, 27

George Jankuski,/\28, su Ag
nės Benchik, 20

Red Sims,
Ceplis, 21

O. Markus,
Mark, 57

Sigmund Dulskyį 39, su Ida
Green, 32

Stanley Slepikas, 40, su He- 
len Ashenbrener, 30

Joseph Kotas, 24, su Helen 
Galazin, 19

25, su Apollonio

70, su Margaret
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Pataisymas
DĖKODAMAS Roselando 

draugams už jų surengtų man 
neužpelnyto pagerbimo ir para
mos vakarų, spalių 9 d., nesų- 

j moningai aplenkiau senų ir ge- 
I rą draugų Antanų Narbutų, ku

ris irgi daug dirbo to vakaro 
* | pasisekimui ir tame vakare ve- 
1 dė visų programa.

Mano - dėkingumas priklauso 
ir jam, nors per neapsižiurė-

R. T. Aldworth, Cystex pre
zidentas ir pardavinėjimo di
rektorius grįžęs iš kelionės pra
neša, kad visur yra pastebimas 
žymus prekybinis pagerėji
mas.

Jis prekybos > reikalais ap- 
' lankė keletas svetimų kraštų. 
I Aplankė Kubų, Jamaicą, Puer- 
to Rico, Trinidad, Panamų, Ve- 
nezuelų, Colombių, Ecuador, 
Guatemalų, Hondūras, Costų 
Ricų ir Meksiku. Visų tų ke-' 
lionę jis atliko orlaiviu Cystex 
reikalais. Paminėtina, kad Cy- 
stex yra moksliškai pagamin
tas vaistas nuo inkstų ir jau 
yra pardavinėjamas 73-uose 
kraštuose.

Jis turi pilnų garantijų, 
reiškia, kad nepatenkintas 
Ii atgauti pinigus. Bet čia 
kios abejonės nėra, nes jis 
plačiai žinomas.

e

(APDRAUDA)
• PILNĄ APDRAUDĄ AU

TOMOBILIAMS.
• APDRAUDĄ

UGNIES.
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

Raštinėje per 
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

kas 
ga- 
jo-
yra

(Skelb.)

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

po pietų.

Reikalauja
Perskirų

Evelyn. Salinsky nuo Julius
Salinsky

Gavo
Perskiras

Katherine Nadolske nuo Ar- 
thur Nadolske

Apie “Rolektą” 
Praeita c

Ketvirtadieni

American Sun Flame 
Oil Burning Heaters

Su aliejiniu pečium jūsų kambary bus šilta, vienoda ši
luma visados — dienų ir naktį, be jokių nesmagumų — 

nei anglių nešioti, nei -su pelenais dulkintis nereikia.

Sveika šiluma, be Dulkių ir Durnų

Mes galime jums pa
rūpinti puikios 

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

Dėl pakeitimų ir permodeliavi- 
mo kreipkitės į

D. C. LA VINE
LUMBER CO.

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

CHICAGO, ILL.
ĮPhones: HEMLOCK 0030—0031

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

F. Sete m o n a v i c h 
Sveterių ir drobių 
dėl paklodžių ir už
valkalų krautuvė at
dari kasdieną ir va
karais — ir sekma
dieniais.

Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

Bowling-Billiardai
20 Aslų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

Vfctor 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 pristatėm an
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

*

Raudonos Rožės Kliubas ir 
Kareivių Draugija

CICERO. —- Jk T. rašo apie 
Raudonos Rožės/Kliubo vakarų 
ir tarp kitko primena ir Karei
vių Draugijų, buk, ji sukolekta- 
vo $15.00 ir prie baro pragėrė. 
J. T. prie Kareivių draugijos 
nepriklauso ir nežino padėties.

Raudonos Rožės Kliubas ir 
Kareivių Draugija palaiko tam
prius ryšius, vieni kitus remia. 
Taip buvo ir šį kartų. Kareivių 
Draugija susirinkime laikytame 
spalių 15 d., nutarė dalyvauti 
Raudonos Rožės Kliubo paren
gime su $10.00 iš Draugijos iž
do ir išrinko komisijų, su K. 
Andrijausku pryšakyje. P-as 
Andrijauskas su kitų pritarimu,' 
kliubo gerovei sudėjo $5.00, 
kas viso sudaro $15.00, ir už 
lai visas būrys' susėdę prie sta
lų ir baliavojo. Visi buvo pa
tenkinti ir viskas buvo atlikta 
be jokios Saliamono mandry- 
bės. Aš esu tikras, jog Raudo
nos Rožės Kliubas per savo ko
misijų tų patį padarys Draugys
tei Lietuvos Kareivių metiniam 
parengime 12 d. šio mėnesio, 
Liuosybės svetainėj.

P-s J. T. atsilankyk ir pama
tysi, kad tarpe Kareivių ir Ro- 
žiečių viešpatauja draugišku
mas. Tas turėtų būti ir tarpe 
visų kitų draugijų — kliubų.

K. P. Deveikis

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

Kainos aliejinių pečių pus Budnikų 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 rūšies, kokia 
tik yra gaunama.

DIDŽIULĖ SOUTHSIDĖS KRAUTUVĖ RAKANDŲ, RADIJŲ IR 
ELEKTRINIŲ LEDAUNIŲ.

3409-21 So. Halsted Street
Tel. YARDS 3088

ir pavardė

Miestas

PETER PEN .

90

| Vardas

I Adresas

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI:
WCFL.—970 k. nedėliomis kaip 5:30 vai. vakare
WAAF.—920 k. panedėliais ir pėtnyčiomis kaip 3:30 v. po pietų 
WHFC.—1420 k. ketvergais kaip 7 vai. vakare.
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ARE YOU SUFFERING FROM

EYE STRAIN 
due to dūsf, sun, light-glcre, 
driving, movies, reading, efc.?j

Do vour eyes bum—feel 
tired, uncomfortable? Try 
Murinę. It contains 7 help- 
ful ingredients which 
cleanse and dear eyes red- 
dened from fatigue—make 
your eyes feel clean, fresh, 
alive! Much more effective

or coin) with your name an<

than boric acid.
Send for trial bottle. Mail 10c (stamps 
or coin) with your name and address to The 
Murinę Co., Dept. MF. Chicago, 1U.______

EYes S o o t h e s '

AT ALL DRUG STORES
t

Garsinkitės “N-nose”
LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $*|2.50
GYDYMAS......................... ČE A .00
LIGONINĖJE .... ... ............
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje ...— «15.oo
RAUMATIZMAS 19.00

greitai palengvinama ----- “
VISAS LIGAS GYDOMA'<4.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus rJ■

DOUGLAS P ARK HOSPRTAL 
1900 So. Kedzie Ave^ Chicago. 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlaido

mis ir Hollywood 
Šviesomis. Dar b a s 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840
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NUODINGI C1GARETAL - VAIKAS APVO-L,“!
■m

KALVIS DAINININKAS ■w

GE TĖVUS. - POLITIKA IR HETUVIS 
KRIMINALISTAS

Įvairios Žinios Iš 18-tos Apylinkės
18 APYLINKĖ — Aną dieną 

pas Jūsų Byųsą atėjo1 žmogus 
ir, štai, kaip jis pasakojom “Ži
nai, Mr. Byns, mokytiems jau
nuoliams neguli pasitikėti. Vei
zėk, aną^ dien pas mane atėjo 
du studentai ir besikalbant vie
nas iš jų pradėjo rūkyti cigą- 
retą. Durnai tokie prašmatnus... 
klastingai kvepianti... Rūkė . . . 
nikė ir viso cigareto nebaigęs 
rūkyti, pametę po pečiumi. Ir 
tu man tikėsi ar ne, kad aš per 
tris dienas svaigau. Nors aš 
pats kadaise rukiau ir “čiulę“ 
kramčiau . . . kambariuose “fe
ną“ paleidau ir tai tos smarvės 
negalėjau išvaikyti... Kili tuos 
cigaretus vadina “Pretzeliais“— 
(tai yra Marijuana cigaretai — 
Meksikos žolė ir yra nuodai. Už 
tokių cigarelų pardavinėjimą ir 
jų vartojimą musų Dėdė Šamas 
sunkiai baudžia — Bynsas). 
žmogus sako, kad daugiau nie
kam jis neduosiąs rūkyti savo 
kambariuose.

ir

Apie Vaikus ir Vogtus Pinigus
Visi žmonės ktflba labai pla

čiai ir “kikina” Bynsą, kodėl 
jis neparašo, kad tūlų musų ko
lonijos tėvų vaikas pasigavo 12 
šimtų dolerių ir pabėgo. Na, ką 
gali daryti? Jau darbas atlik
tas. Tėvams skauda širdį, kad 
taip atsitiko, bet žmogus tai y- 
ra tokis gyvūnas, kuris sveti
mais vargais nelaimėmis džiau
giasi, bet savo ir didžiausios 
nuodėmės nemato ir visados y- 
ra pirmutinis būti teisėju ir k i-

nuo mažens tėvų auginamas 
negavęs atatinkamo prižiūrėji
mo, tankiausiai išeiną į blogą
sias vėžes. Užaugęs jis jau ran
da savotiškų draugų, tampa 
“kandidatu” į “aukštesniąją 
mokyklą “Bridwell“, čia jis 
randa už save geresnių ir išę- 
jęs jau jis “mokina“ tėvus — 
“erązy old man“ arba 
lady 
kumsčia bei įnagiu.
praėjus jis jau eina “Universi
tetan’’ — Joliet kalėjimam O 
kada jau jisai gauną tą “aukš
tą mokslą’’ ... tai pataisa la
bai ir labai prasta. Ką gali da
ryti, kad ši sistema yra perdėm 
supuvus ir tokioj sistemoje yra 
labai sunku padoriam žmogui 
užaugti, ypač kad aplink matai 
baisiausi neteisingfimą.

Mano nėra dalykas — reika
las užganėdinti smalsuolius, bet 
tik pažymėti tą faktą, kad mes 
turime pavyzdingai auginti vai
kus. O kas su jais atsitiks atei
tyje, tai didelis, nežinomas 
klausimas. O kilo nelaime 
džia ūglis — prastas “i n ves t-

arba “old 
foolish old lady“ su 

Ir laikui

negavaų skaityti Naujienų, jau
čiau lyg tuštumą namuose.

Tai nieko nelaukdama aš už? 
siprenumęrąvau Naujienas ir 
vėl linksma ir žinau kas atsi
tinka plačiam pasaulyje.

Tai skaitykime jr platinkime 
dienraštį Naujienas. Kuo dai
giau Nąujięnos turės skaityto* 
jų, tuo labiau bus turiningesnės 
didesnės įr savo skaitytojus la
biau patenkins.

Ar ne gražus darbas butų, 
kad kiekvienas Naujienų skai
tytojas dar surastų po vieną ar 
daugiau naujų skaitytojų. Tada 
Naujienų prenumerata butų du 
kartu tiek, o juk vieną skaity
toją nėra jau taip sunku suras- 
toi, o kai kurie gali ir daugiau. 
Tai pasistenkim gauti ’ naujų 
skaitytojų, o Naujienos savo 
skaitytojus tikrai patenkins.

La j gyvuoja Naujienos ir jų 
leidėjai!

“pagavo“ pi- 
“good time“.

mentaš“. Taigi : 
kurį virš minėta, 
nigus ir turėjo 
Pavažinėjo po Detroitą. Prisi
pirko drabužių, žinoma, nau
jausios mado.s. O kai Hanson 
and Jerry “tymas“* — detekty
vai, suėmė prasikaltėlį prie Ma- 
dison ir Morgan gatvių, kaip 2 
vai. ryto, ketvirtadienį, tai dar 
rasta $648.00 pinigais ir pasko
los vekselių. Viskas atsitiko 
pereitą šeštadienį apie 4 vai. 
popiet. Bynsas

—Stąsė V-Įė.

Visi Nariai Gelbės
SLA 63 Kuopos
Organizatoriui

CLASSIFIED ADS.
M— I   i ■■■!■/

Prieš keletą mėnesių buvo 
rodomas Chicagoje klasiškas 
žydų veikalas, vardu “Dybu- 
kąs”. Tai labai aukštos maniš
kos vertės filmą, nors, žinoma, 
savo turiniu ir, menka—priefa- 
rišKa. Per visą filmą liepsnoja 
nepaprastai gyvas vąidinimęs, 
darnus dainavimas ir “meilė 
amžinoji“.

Dabar žydai vėl pasirodė su 
kita labai meniška ir tiesos pil
na fįlma. Sakau ‘.‘tiesos pilna“, 
nes filmoje aukštai laikoma pa
ti gražiausia kasdieninio gyve
namo filosofija — darbo mei
lė (kurią Maksimas Gorkis net 
talentu skaitė!). Vaizduojama,, 
jog darbas — ar baltas, kaip 
raštininko, ar juodas ir suodi
nąs,, kaip kalvio,—savyje yra 
gražus ir žmogui gėdos nieka
dos nedarąs.

Filmai medžiaga imta iš la
bai plačiai paskilbusios Dovydo 
Pinskio dramos “Yankel der 
Schmid”—Jankelis kalvis. Tai
gi, jau vien tik dėl šitos filmos 
šaltinio verta žodį kitą parašy
ti.

Filmai prasideda su mums, 
Lietuvoje gimusioms ir augu- 
siems, paprasta scena: 
liavimo pradžia. Vienas žydas 
atsiveža savo berniuką į kalvi 
ir prašo, kad ŠTsai priimtų jį 
už gizelį, na, ir padarytų iš jo 
ne tiktai gerą kalvį, bet ir žy
dą. Senis žydas, matyti, savimi, 
kaip kalviu, labai pasitiki, ir 
prižada iš jauno berniuko kal
vį tikrai gerą, bet žydą — jis 
abejoja. Berniuko tėvas vis 
tiek sutinka sūnų palikti. S(į- 
nis kalvis paima nuo lentynos 
butelį degtinas ir sako, ka(J ge
riausias sutarties laidas yrą— 
išmesti po vieną. Ir išmeta. 
Kalvis pusę butelio! Toks jau 
jo įprastinių gurkšnis. Jįs kai
re ranka užspaudžia savo pa
kaušį, rodos,, kad degtinė bėg
tų ne į pilvą, bet tiesiog į gal
vą; taigi, kad ji iš tenai per 
greitai ■ neišsi’sunklų, ’ bet pasi
liktų ir atliktų'' savo darbą ... 
Jis per visą filmą taip geria, ir 
geria labai dkug. Jis kalba aiš
kiai; < tiesiaiį 'nuoširdžiai, įtiki
nančiai, visados be kaukės, 
kas žydui, žinoma, labai nepa
prasta ir, rodos, lyg nenatūra
lu. Jis kalviauja gerai, teisin
gai, bet pinigų neturi, nes pra
geria; o prageria daugiausia dėl 
to, kad su savo žmona nesugy • 
vena. O sugyventi su ja, rodos, 
niekas negalėtų. Tai tikra ai-| 
čiojimų, stenėjimų ir barnių 
versme. Ji pagaliau miršta. 
Kalvis ją žeme užpila; užpila 
netrukus ir savo sūnų, kuris 
nuo pat mažens invalidas bu
vo. Jis dabar dar daugiau ge
ria ir pro ašaras džiūgauja, 
kad nors žilam jo plaukui ramy
bė sužibės. Jo gizelis išauga į 
tiesų, gražų Vyrą, nuperka nuo 
jo kąlvę, o jis—senis kalvis— 
išęina—dieVas žino kur...

gize-

Gjzelis bankelis irgi išgeria 
vieną, Jąip sakant, sutartuvėms 
“sustiprinti“. Tai pradžia, kuri 
paskui, kaip paprastai, pabai- . 
gą ne greitai tesusįranda... 
Ir jis geležį kalą, geria, dai
nuoją, šbką ir myli... O se
niais ir “padorieji” piliečiai jj 
įtarinęja, rabinas net ir suba
ra, žinomą, smuklėj ę, prie ba
ro. -Rabinąs kalba labai greitai, 
kalba mikčiodamas, tai kai žo
džio ilgai neištaria, Jankelis ima 
ir suverčia) jam į atvirą gerk
lę visą stiklinę degtinės. Rabi
nas nuryja ir išbėga. Visi juo
kiasi, o Jankelis nusitveria la
bai gražią merginą, vardu Rif- 
ką, ir šoka dainuodamas. Varg
šė Rifkė jį įsimyli, bet jis, tu
rėdamas akis ir dainos galią, 
su kuria kiekvieną moterį ga
lima paklupdyti, paklupdęs Rif- 
kę, bando paklupdyti dar gra
žesnę, drovesnę ir kuklesnę 
mergaitę, vardu Tamarą. O Ta
mara, — ji našlaitė, auga pas 
dėdę, kuris tik ir žiuri, kad ji 
“nepaslystų”. O kokia ji gra
ži! Negalima pamiršti tos sce
nos, kur ji guli savo kambarč-

■ lyje, o Jankelis jai dainuoja.
■ Jis eina iš savo namų, eina ša- 
i ligatviu, pro štakietų tvorą, pro

žibintuvo stulpą prie Tamaros 
namų varlelių ir vis dainuoja— 
dainuoja taip gražiai, jausmin
gai ir su tokia širdies liepspaj 
kad Tamaros lupos šypsosi jo 
dainos, medumi, o jos akyse pa
sirodo- ašaros. A, tie, kurie nė
ra pilnai' išgyvenę nors vienos 
meilės dramos, šito vaizdo ne
supras . .. Užtenka čia to, kad 
Jankelis dainuote įsidanuoja į 
Tamaros širdį ir gražioji Ta
mara išteka už jo. O jis dabar 
jaučiasi visą pasaulį savo^glč- 
byj turįs ...

Rifkė išteka 
žydo, mokyto, 
senių ir pačio 
gerbiamo, bet, 
bailio, ..užsidarėlio įr ligi gy
vam kaulo sudavatkėj tįsio. Gy 
venimas su tokiu, žinoma, ne 
laisvo oro gyvenimas, bet ka
lėjimo- O dagi bėda ir ta, kad 
Rifkės širdyje Jankelis nei kiek 
nepavysią. Priešingai,, vis la
biau įsilapoja ir įsižydi. Paga
liau, vargšė Rifkė meta savo, 
galima sakyti, vieno kaulo ir 
maldos Vyrą ir Jankeliuose įsi
prašo gyventi. Ji dažnai papra
šo Jankelį, kad jai lovą jos 
kambary patraukti padėtų, kad 
lentyną pataisytų, kad ... Ji ir 
iš kalves nenori trauktis. At
sistojus prie krosnies dumples 
dumia, o jos akys—kur Jan
kelis. Kai tas atsineša geleži į- 
kaitinti, tai ji ryja jį savo aki
mis dar godžiau. Pagaliau jis 
neišlaiko ir, jos akių traukią- 
mas, tarsi didžiulis laivas ma
žų laivelių, duoda jai savo lu
pas. Iš to, kaip paprastai, skan
dalas. Jis vis dėlto vyras. Išva
ro iš savo namų Rifkę, o su 
savo žmona Tamara ir šuneliu 
gyvena ir džiaugiasi, kad turi 
tokią gražią Tamarą ir sūnelį.. .

Tai toks maždaug filmos tu
rinys. JisT* žinoma, pasidaro 
daug kartų įdomesnis ir gra
žesnis, kada jį filme rodo to
kie puikus artistai, kaip Moi* 
she Oysher, kuris impersonuoja 
jauną kalvį Jankelį, Mariam 
Riselle—Tamarą, Florence We- 
iss—Rifkę. Moišė Oišeris turi 
gražų, skambų, visados pilno 
tono balsą, ir jis jį vartoja 
lengvai, lanksčiai, tarytumei 
paukštis plačioje erdvėje gie
dodamas. Jis nesikąnkina, bet 
dainuoja, kad jam yra labai 
smagu dainuoti. Ir jis dainuo
ja! Kiek jis šitoje filmoje pri- 
dainuoja!

Labai gražiai dainuoja šito
je filmoje ir burelįąi įvairias 
žydų liaudies dainas. Gražiai ir 
šoka. Instrumentąlinė muzika 
irgi gerai pritaikyta -filmos 
turiniui ir aplinkybėms, žodžiu, 
filmą verta pamatyti, anksti 
nuėjus, per dvejetą ar trejetą 
sęansų (rodymų), pasėdėti.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

PAIEŠKAU DARBO
Penteris ir popieruotojąs iš vi

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

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

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Autombbiliai ir Trokai Pardavimui
NEREIKIA (MOKESNIO—30 MENESIŲ IŠ

MOKĖTI. Visifikas peržiūrėjimas, male- 
vojimas budy, fenderio darbu, baterfie. 
radijo ir priedą, Freimo, aftų sustiprini
mas. Viskas nuo viršaus iki Vairų. 16 
metų patyrimas, musų garantija. Atdara 
vakarais, sekm. Apskaičiavimas. towing 
dykai. Taipgi pilnas pasirinkimas naujų 
ir vartotų karų. Be įmokSjimo pinigų. 
2600 MLLVVAUKEE AV. Belmont 4844.

PAIEŠKAU DARBO Bučernėj ir 
Grosernėj. Pilnai patyręs per 20 
metų. DAN SCHULTZ, 4430 So. 
Hermitage Avenue.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

Bend-MERGINA . 20 iki 30 
ram namų darbui. Patyrusi, 2 vai
kai. 3—7. Būti Vincennes 1106.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS kriaučius mote
riškėms drabužiams siūti ir kaili
niams—nepilnam laikui. Prašom tik 
patyrusius atsišaukti. 4307 Archer 
Avenue.

REIKALINGAS patyręs darbi
ninkas ant farmos, netoli Chicagos. 
Atsišaukite laišku. 1739 So. Halsted 
Št. Box 903.

REIK SIUVĖJO žinančio visą 
siuvėjo'' darbą. BLOZIS TAILOR 
CO., 1411 So. 49th Ct., Tel. Cicero 
1674—J.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES 
806 West 31 st Street 

Telefonas VICTORY 1696

ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimą. 
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių to

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

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

Kiekvienas karas musų ekspertų 
patikrintas—musų garantija tam, 
kad tuoti jums ilgametinį patarna
vimą.—Taipgi virš 300—1936-1935 
ir 1934 karai visų išdirbysčių už pi
giai kaip $85.00.—Musų stakas yra 
Chicagoj didžiausias. Kodėl laukti? 
—kada gali nupirkti gražų veik 
naują 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 
įmokėj imą—likusią dalį mažais mė
nesiniais įmokėjimais iki dviejų 
metų. Nesvarbu kur gyventum, ne
praleisk šio didžio išpardavimo.

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

1340 ' W. 63rd Street
prie Loomis.

2828 W. North Avė.
prie California.

A. Laurutonas Jau Gavo Tris 
Naujus Narius

BURNSIDE. — SLA 63 kuo
pa lapkričio 3 <Į., laikė mėnesi
nį susirinkimą paprastoj vietoj. 
Narių atsilankė neperdaugiau- 
sihi. Pirm. T. Kučinskas atidarė 
susirmkiiftą. Sekretorei perskai
čius protokolą iš praeito susi
rinkimo (protokolas priimtas), 
pirmininkas klausia organizato
riaus ar turit aplikacijų naujų 
narių. Organizatorius A.') Lau
rutonas tuojau pradeda skaity
ti naujus prirašytus narius, 
būtent jaunuolę Klementiną 
Witkus,-837 E. 88lh PI.; antrą 
seną burnsidietį ir per suvirš 
10 metų dąlyvaująntį 63 kuo- 
pos. UaręRgįųįįįfij# Povilą Sirpo- 
nelį, 716 Ė. 92 Pi.; trečias tai 
musų darbščios kasos globėjos 
A, Suarkienės vyras, Petras, 
kuris taip pat niekados musų 
parengimų neapleisdavo.

Fin. rašt. pranešė, kad kuo
pa turi vieną ligonį, Petrą A- 
valį, kuris gyveną adresu 4520 
HarnŲtąge Avė.

Kritikuoja apskričio valdybą
Toliaųs eita prįe raportų.
Apskričio konferencijos pir

miausia raportavo delegatė J. 
Ras.mor, kuri plačiai išaiškino 
apskričio nuveiktus darbus. 
Antras delegatas T. Kučinskas, 
taip pat viską išaiškino, o tre
čias delegatas F. Skrobutonas, 
nusiskundė, kad apskričio val
dybos profe^ionąlki nieko ne- 
veikia/Tr taip užsibaigė konfe
rencijos delegatų raportui. r

Paskiau diskusuota Pažangos 
Vajus, ir prieita įšvądos, kad 
visi nariai kiek tik galės, re;ns 
organizatorius gavimui naujų

Deja, vbei taip yra. Vaikas

Mes Tikim, kad ir 
Kiti Skaitytojai 
Taip Mano

Skaitykim ir platinkim 
Naujienas!

Tik atvykus Amerikon per
skaičiau po keletą numerių vi
sų lietuviškų laikraščių, bet iš 
visų man geriausiai patiko 
Naujienos.

Naujienose randame žinias iš 
Chicagos ir lietuvių gyveninio, 
randame iš viso pasaulio ir vi
sus įdomesnius įvykius iš Lie
tuvos.

Naujienose tarp žinių randa-

klausimais, mokslo reikalais, 
gražių eilėraščių ir apysakų. 
Dar randame paveikslų iš Lie
tuvos ir viso pasaulio.

Naujienose kas ketvirtadienį 
telpa Moterų skyrius, kuris la
bui įdomus ir naudingas po
nioms ir panelėms.

RENDAI KRAUTUVĖ arba par
davimui labai pigiai. Gera vieta. ' 

2450 West 47 th St. 
Tel. Grovehill 1040

FOOD PROVISIONS 
Maisto Produktai

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

4224 W. Roosevelt Road.

BUSINESS CHANŲES 
Pardavimui Bizniai

už baltarankio 
nebiedno, visų 

rabino labai 
tiesų sakant,

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

PARDAVIMUI grosernė ir bu- 
černė, elektrikos šaldytuvas. Pigiai 

3932 So. Rockwell St.

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

1843 So. Halstėd St. Sav. Paul 
Ambrose.

• • BUSINESS—IX) RENT 
Bizniai Rendai

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

REAL EŠTATE FOR SALE 
Namai-žemePardavimui

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

4752 Fullerton. Capital 3020

NAUJI GELTONŲ PLYTŲ 9 
apartmentai, 6>ę4 ir 3x314 kamba
riai, garas, refrigeracija. Rendos 
$4,300. Kąina $16,0Q0. Liberalus 
terminai.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Capital 3020

SAVININKAS parduoda didelį 6 
kambarių plytinį bungalow, 50x125 
pėdų 2 karų\gafražas, be morgičių. 
Įkainuotas nebrangiai.

8532 So. Paulina St.

• GARAŽAS RENDON.
Arba parduosiu su namu. 18 gat

vės apielinkėj. Atsišaukite.
LIQUIDATING COMPANY, 

Lithuanian Loaų and Building 
Association.

708 W. 18th Street.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patoriia
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

1VATCHMAKER—JEVVELER 
Laikrodininkas ir Auksakalis.

H. BEGEMAN
BRIOHTON PARKO pirmaująs 

CĘEDIT JEWELER nori laikrodė
lių, laikrodžių taisytų Dykai ap
skaičiavimas—darbas užtikrintas.

4184 Archer Avė.
COAL-—WOOD—OIL 

Anglys—Malkos—Aliejus

No t|jhl47—Įdomiai atrodanti su
knelė su bliuzka. Sukirptos mieros 
12, 14, 16, 18, 20, taipgi 32, 34, 36, 
38 ir 40 colių per krutinę.

Norint gaut) vien^ ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų ^lan
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
varde ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DepL* 1739 
So. Halsted St.» Chicago, ĮIL

.. II W.n uII. j. IIIMLI .

NAUJIENOS Pattern Dapt.
1739 S. Halsted St, Chicagoj HL 

čia Įdeda 15 rentų te PtM*®
atsiųsti man pavyzd) No.
Mieros

, Kainos Numažintos— 
ANGLYS

__ $6.00 
s $6.00
3 $6.00

E RUN$5.75 
SCREENINGS______ $5.00

PIRKIT AB AR 1 — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975

EGG
NUT
B
M

narių. s
Finansų rašt. pranešė, kad 

mirusio nario P. Pivarurio žmo
nai E. Pivarunienei pomirtinę 
ir pašelpą ji.gpj gavo ir įteikė.

Tųomi šusįrįnVmąs ir užsi
baigė.

i 63 Kuopos Nąrys.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

VAISIAI ir VIŠTOS čionais, yra 
pĮnigų 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.

JONAS MARAMS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkričio 6 d., 5 vai. ryto, 
1938 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Panevėžio apskr., Re- 
mygalos par., Raukštonių km.

Amerikoj išgyveno 30 metų 
Paliko dideliame nuliudimę 

moterį Elzbietą po tėvais Rip- 
skytę, dukterį Oną, du sūnūs 
—Juozą ir Stanislovą, seserį 
Marijoną Janųlienę ir jos šei
myną, dvi brolienes: Karo! ir 
Aptosę Marozus ir kitas gimi
nes, o Lietuvoj dų brolius 
Petrą ir Povilą.

Kūnas pašarvotas Lacbawi- 
cziaus kopi., 2314 W. 23rd 
PI. Laidotuvės įvyks, treč., 
Lapkričio 9 d., 8:30 vai. ryto, 
iš kopi. į Aušros Vartų par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Marozo gi; 
mįnės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Moteris, Puktė, Simą! U IŲ- 

tos Giminės.
Laid. Dir. Lachawicz ir Su- 
nai, Tel. CANAL 2515.

GAUKIT NAUDOS maksimumą 
iš aliejinio pečiaus, “Arrow Stovol” 
yra geras k o aliejus, švarus, be- 
smarvės, ek omiškas. Greitas pri
statymas ‘ ur. Telefonas Vincen
nes 4300

MARCIJONA GUDJONIENĖ, 
po tėvais Varanaičiukė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

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

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

Priklausė prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos.

Kūnas pašarvotas adresu 
3231 South Union Avenue.

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. Nuliūdę liekame, 
Vyras, Simai, Sesuo, švogeris 

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

R I) A G616s Mylintiems
K O JI Vestuvėms, Ban-

U H kietams, La i d o- 
tuvėms, papuoši-

iunciam Gėles

’KVIETKININKAS
Gilės 1 Vestuvėms, 4 Bankietams j 
v *. < > ir į Pagrabams. , y
38161 So.^Halsted Street

TeIAYARDS 7308 \

FURNITURE-FIXTURE FOR SALI 
Rakandai ir
IŠPARDUODAME BARŲ FIK 

CERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikčerius dėl bite kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registeriušf ii. 
ice baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negi 
pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
1915 SO. STATE S^REUT 

CALumet 5269.

ICE BOX 82 col. I ilgio 78 col. 
Augšt. ir 29 col. plat. $135.00 ver
tės Kaina labai numažinta. Tinka
mas dėl maisto krautuvių ir ta- 
vęrns. 120 W. Ulth St., Pullman 
4869.

Ar Ieškot
< PIRKTI
• PARDUOTI

PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS.

UJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO.

(Vardas ir pavardė)
PARDAVIMUI SCALES, mėsos 

tųalįmo mašina ir blakas mėsai ka
poti. Pigiai. 8746 Cottage Grove 
Avenue.

NORIU PARDUOTI pigiai, bed- 
room setą, Washing Machine, šil
dytuvą ir Radio. Visi nauji.

7126 So. Rockvvell.
PAŠAUKIT MUS TUOJAUS 

CANAL 8500
Mujsų apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakarto j i m u s 
duodame gerą nuolaidą.

180 ■Archer Avenue 
aiPhone LAFAYETTE 5800

----- —----- -------- 1 w
(Adresas) i

! 1 * 1 . 1
(Miestu ir valstija)!

.......... . ................... 1 ...........7,'y

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE’’’
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"Pirmadienis, lapkr. 7, 1938

Rytoj Svarbus Rinkimai Visų Chicagiečių 
Žiniai

PARTIJOS SPĖJA, KAD BALSUOS 
APIE 3,000,000 ŽMONIŲ

Kas Laimės?
FAKTAFaPIE RINKIMUS

1. Rinkimai įvyks rytoj, lapkričio 8.
2. Balsuoti reikia savo Precinkto Stotyje.
3. Precinktų Stotys bus atidaros nuo 6 vai., ryto iki

5 vakare. ' <
4. Reikia Rinkti: Visoj Valstijoj:

Vieną U. S. senatorių
Vieną valstijos sekretorių
Vieną Valstijos apšvietos superintendentą
Vieną Klerką Aukščiausiam Teismui
Tris globėjus (trustees) Illinois Universitetui
Du Atstovus į U. S. Kongresą nuo visos valstijos 
Vieną Klerką Apeliaciniam Teismui
Vieną atstovą į U. S. kongresą nuo kiekvieno kon

gresinio distrikto
Vieną valstijos senatorių kas antram (“lyšnam”) 

senatorialiam distrikte
Tris atstovus į valstijos legislaturą nuo kiekvieno 

senatorialio distrikto
CHICAGOJE IR COOK APSKRITYJE:

Vieną klerką Cook Apskričio Teismui
Vieną Cook Apskričio Teisėją
Vieną šerifą Cook Apskričiui
Vieną Cook apskričio iždininką
Vieną Cook apskričio asesorių
Vieną Teisėją Cook apskr. Probate Teismui
Vieną klerką Probate Teismui
Vieną klerką kriminaliniam Teismui
Vieną Superintendentą Cook apskričio mokykloms 
Du narius Cook apskričio Apeliacinei Tarybai 
Tris globėjus Sanitariam Distriktui
Vieną prezidentą Cook apskr. Komisionierių Ta

rybai
Dešimts Cook apskričio Komisionierių nuo Chica

gos
Dvylika Chicagos miesto teismo teisėjų (ant at

skiro balioto)
Penkis apskričio komisionierius nuo Cook apskri

čio (už Chicdgbš).
5. Kitur už Chicagos ir Cook apskričio ribų bus ren

kami kiti apskričių valdininkai., ir lokaliai., valdininkai 
miestams ir miesteliams.

6. Kai kuriuose Chicagos distriktuose (precinktuo- 
se) bus referendumai alkoholinių gėrimų klausimu. Vie
nur referendume bus atsiklausiama ar, visai alkoho’inius 
gėrimus u/drausti nurodytuose precinktuose, kitur ar tik 
aprubežiuoti.

7. Be to, visur ant “didžiojo” balintų, kairiam kam
pe, bus pasiūlymas pakeisti Illinois konstituciją, vadina
mas “Bankų Referendumu”. Jisai paliečia bankų šėrinin- 
ku atsakomybę kreditoriams. Reikia atsakyti “Taip” ar 
“Ne.”

■ ’ ■* t •. •

8. Baliotuose taip gi bus atsiklausta balsuotojų ar in- 
truktuoti Illlinois atstovus kongrese balsuoti “PRIEŠ” 
pasiūlymus siųsti USA kareivius kovoti svetimose žemė
se. čia taipgi reikia atsakyti Taip ar Ne.

9. Jeigu balsuojate “Straight” tikietą, padėkite kry
žiuką klėtkutėj prie partijos vardo balioto viršuj. Jeigu 
balsus padalijate tarų partijų, tai prie partijų vardų ne
dėkite kryžiukų, o tiktai klėtkutėse prie kandidatų var
dų. >

•

10. Kad baliotas nebūtų sugadintas, visuomet padė
kite kryžiuką ne šalę klėtkučių, bet jų viduryj, ir visuo
met naudokite kryžiukus baliotų žvmėjimui. o ne kito
kius ženklus. Pasitaiko, kad dėl neaiškių pažymėjimų ba- 
liotai yra diskvalifikuojami.

pralaimės kongresinius rinki
mus, bet atrodo, kad kaip 
Scott Lucas, taip ir Jarecki 
gaus daugiau balsų negu repu- 
blikonų kandidatai.

Apskaičiuojama, kad rinki
muose dalyvaus apie 3,000,000 
Illinois gyventojų. Cook apskri
tyj ir Chicagoj teisę balsuoti 
turi apie 2 milijonai žmonių, 
kiek mažiau už Chicagos.

Balsuoti galės tiktai tie pi
liečiai, kurie yra užsiregistravę. 
Neužsiragistravę Illinois gyven
tojai, kad ir piliečiai, balsuoti 
neturi teisės. R.

“ ‘Tribūne’ Nori 
žodžio Laisvės Sau, 
Bet Ne Kitiems”
W.P.A. ir “Tribūne” Ginčas
Chicago Tribūne, atžagarei- 

viškas Chicagos dienraštis, lei
džiamas pulk. Toberr McCor- 
mick’o, neseniai pradėjo spaus
dinti seriją straipsnių, nieki
nančių W.P.A. darbininkus ir 
VV.P.A. projektus. Kai WPA 
Administracija bandė į tuos 
straipsnius atsakyti per “Tri
būne” skiltis, tas laikraščio' lei
dėjas uždraudė. Taipgi nelei
džia WPA viršininkams naudo
ti WGN radio stotį ir Mutual 
Broadcasting stočių tinklą, kuri 
McCormick kontroliuoja, į už
metimus atsakyti.

Howard O. Hunter, WPA 
viršininkas vidurvakarinių val
stijų distriklui, vakar pareiškė, 
kad “ ‘Tribūne’ nori žodžio ir 
spaudos laisvės sau, bet ne ki
tiems.”

“Tribūne” yra vienas iš tų 
laikraščių, kurie nuolat šaukia, 
<ad Roosevelto administracija 
nori spaudą' cenzufuoti.

WPA Darb,

Max Brauer prakalbos lapkri
čio 9 d., trečiadienį ■— neįvyks

Dėl susidėjusių naujų neiš- 
vengtinų aplinkybių, kaip jau 
per kelis kartus buvo skelbta 
“Naujienose”, Max Brauerio 
prakalbos lapkričio 9 d. Mildos 
svetainėje, 3142 S. Halsted St., 
įieįvyks. Tą dieną kalbėtojas tu
rės būti net kitoje valstijoje, 
kur jis buvo seniau prižadėtas 
per jojo.maršruto vedėjus. Chi- 
cagoje bus tik savaitę vėliau. 
Tad tuomet jam pas lietuvius 
bus surengta prakalbos net du 
kartu. Pirmos prakalbos bus 
Hollywood svetainėje, 2417 W. 
43rd St., Brigfįton Parke, lap
kričio 17 dieną, ketvirtadienį, 
ir antros prakalbos Mildos sve
tainėje, 3142 S. Halsted St. lap
kričio 22 dieną, antradienį. A- 
biejų pradžia 8 vai. vakaro. 
Taip jau abiejose vietose kal
bės ir “Naujienų” redaktorius 
Dr. P. Grigaitis. Gaila, kad taip 
prisiėjo perkelti, bet tai ne iš 
musų kaltės.

—L.S.S. ir L.D.D. kuopų 
rengimo komisija

Vos Nenutroško 
Nuo Nuodingų 
Pečiaus Dujų
Draugai Išgelbėjo N. C. Kruko

nį Nuo Mirties
BRIDGEPORT — Nikode

mas C. Krukonis, gerai žino
mas Bridgeporto biznierius, 
pereitos savaitės pabaigoje vos 
nenutroško nuo dujų, kurios 
siurbėsi jo butan per sugedusį 
pečiaus kraną. Jį beveik nuo 
tikros mirties išgelbėjo draugai 
M. J. Kiras ir M. Lazutka, ku
rie kartu su p. Krukoniu turi 
bendrą raštinę adresu 3251 So. 
Halsted Street. Viršuj ofiso p. 
Krukoniai turi gyvenamus kam
barius.

Nubaudė Penkis
Valdininkus

Neteisėtai Areštavo Auto
mobilistus

Kriminalis teismas pereitos 
savaitės pabaigoj nubaudė ka
lėjimu ir pinigais penkis Dix- 
moor, III., (Chicagos priemies
čio) valdininkus už nepamatuo
tą areštavimą automobilistų ir 
baudimą jų stambiomis pinigi
nėmis pabaudomis neva už 
“pcrgreilą važiavimą”.

Buvo nuleistas ir Dixmoor 
majoras Charles Special.

Pasimirė Troko 
Suvažinėtas 
Lietuvis

Gyveno Town of Lake
TOWN OF LAKE — Šou Ui

to™ n ligoninėje, prie 57th ir 
Wood galvių pasimirė Town of 
Lake lietuvis Pranas Stukas, 
nuo 4541 South McDowell ave- 
nue, senas vielos kolonijos gy-

Kaip ir kasdien, M. J. Kiras 
ir p. O. Kirienė atėjo į raštinę 
pereitą šeštadienį apie 8:30 va
landą ryto. Jiems pasirodė tru
putį keista, kad N. C. Krukonio 
ten dar nebuvo, nes beveik vi
suomet jis ofisan ateidavo pats 
pirmas. Pastebėjo dar ir lai, 
kad viduj buvo šalta, o papras
tai p. Krukonis pasirūpindavo, 
kad pečius skiepe butų užkur
ias.

Išlaukus pusvalandį, pp. Kirai 
pradėjo galvoti, kad gal kas ne
gerai ir su M. Lazutka, partne
riu spaustuvės, kuri randasi 
tam pačiam ofise, užlipo viršun 
persitikrinti. Pradarę Krukoniu 
buto duris jie pajuto gaso kva
pą, o miegamajam rado N. C. 
Krukonį gulintį lovoj 
nes.

P-as Kiras tuojau 
nunešė apačion, kur 
buvo tiek daug.

be sąmo-

Krukonį 
dujų ne

žinodamas

Teisėjas JOHN T. ZURIS
PATARIA: BALSUOKITE UŽ DEMOKRATŲ 

PARTIJOS KANDIDATUS

John T. Zuris, 
JUDGE OF THE MUNICIPAL COURT

Demokratų Administracija su Prezidentu Roosevel- 
priešakyje apsaugojo žmonių sutaupąs, apdrausdama 

50,000,000 depozitų bankuose.
Demokratų Administracija aprūpino darbu milionus 

bedarbių ir suteikė pašalpas jų šeimoms.
Demokratų Administracija pravedė įstatymus, kurie 

apdraudžia rankpelnius nuo nedarbo ir ligos atsitikime 
bei senatvėje.

Demokratų Administracija pakėlė algas labiausia iš
naudojamiems darbininkams pramonėje ir sutrumpino jų 
darbo valandas.

Demokratų Administracija rūpestingai saugojo kon
stitucines piliečių teises ir krašto laisvę.

Todėl visi lietuviai piliečiai^rytoj, lapkričio 8 d., bal- 
suokte už Demokratų partijos kahdidatus. Sp.

tu

Pereitą trečiadienį jisai buvo 
sunkiai sužeistas automobilio 
prie 46-tos ir Ashland gatvių 
kampo.

Jį suvažinėjo,,, sunkus, tarp- 
valslijinis trękąg, prie kurio 
vairo buvo ,šoferis Charles L. 
Brasher iš Indianapolis, India
na.

Stukas buvę,y..apie 60 metų 
amžiaus.

panašiai gaivinti ir beveik be

dradarbio pavidalą. Netrukus 
atvyko ugniagesiai su pulmolo- 
ru. Su jo pagalba p. Krukonis 
pilnai atgavo žadą. Vėliau poli
cija jį išgabeno St. Paul ligoni
nėn, kur daktarai išvalė nuo
dingas dujas iš kūno ir įleido 
vaisių širdies sustiprinimui.

Vakar p. Krukonis jau jau
tėsi neblogai ir pavojus jo gy
vybei buvo praėjęs.

P-as Krukonis nelaimės metu 
bute buvo vienas, nes jo žmo
na p. Ona 'Krukonienė buvo iš
vykusi pasisvečiuoti pas savo 
tėvus Rockforde, III. Gavusi ži
nią apie įvykį, ji skubiaj atvy
ko Chicagon ir per visą dieną

Skelbs Varžytines 
Chicagos “Snbway” 
Kasimui

SPORTAS!
ILLINOIS ČEMPIONAS

Darbas busiąs pradėtas 
gruodžio 15 d.

Philip Harrington, Chicagos 
inžinierius, kurį miestas pasky
rė Chicagos “subway” kasimo 
administratorium, praneša, kad

Pereitą šeštadienį Illinois rin-skaitomas žymiai pažangesniu 
kimine kampanija pasibaigė už Lyons ir turi daugumos II- 
triukšmingai. Dabar kandidatai, linois darbo orgnaizacijų indor- 
organizuoja savo “sargus” pre-j savimą.
cinktų stotims ir per precenktų' 
kapitonus žvejoja sau balsus.

Kampanija buvo labai smar- kandidato į apskričio teisėjus, 
ki, bet gyventojų tarpe, kaž: rodos, penktam terminui, ir Eh- 
kodėl, didelio susidomėjimo ne- ler’io, republikonų kandidato 
sukėlė. Laike nominacijų denio- tam urėdui. Atrodo, kad Jarec- 
kratai buvo pasidalinę į dvi ki laimes.

Aštęi kova Cook apskrityj ė- 
jo tarp Jareckio, demokratų

kratai buvo
- grupes, bet rinkiminei kampa

nijai susitaikė ir ragina visus 
demokratus balsuoti už vienos 
ir kitos frakcijos kandidatus, 
kurie ant balioto bus po demo-jbo Partijai savo kandidatų ant 

, balioto nepasisekė uždėti.

Ant ba’iotų bus ir trečia, Pro- 
hibicininkų Partija, bet ji žy
mesnės rolės rinkiminėj kam
panijoj nevaidino. Illinois Dar-

kratų partijos vardu.
Smarkiausia kova ėjo tarp Kaip dčmokratai, tai ir repu* 

republikonų kandidato ir demo- blikonai tvirtina, kad jie rinki- 
kratų kandidato į U. S. Senato- mus laimės, bet iš įvairių šiau- 

Depiokratai stato Sęott dmių balsavimų ir balsuotojų 
Lucas, republikonai — Richard nusistatymo galima sakyti, kad 
Lyons. Scott nevisai sutinka su daugumą svarbiųjų vietų lai- 
Roosevelto politika, vienok jis mes demokratai.

rilis-

Jie kai kur

. KITOS AUTOMOBILIŲ 
NELAIMĖS

® Prie Lake Shore ir Fuller- 
ton gatvių ant šlapio cemento 
paslydęs automobilis užmušė 
47 melų chicagietį Sebastian 
Miller, 3508 Nocth Seeley ave- 
nue. .
O Prie 141-mos ir Cicero au
tomobilis užmušė 14 metų ber
niuką Jack Huizengą, iš Crcst- 
wood, III.
© Nuo troko nukrito ir užsi
mušė 12 metų berniukas i Vert(!
ward Moffett, 3012 Frairie avė-j 
nue. Nelaimė įvyko prie 43 it- 
Wabash avenue. \
• Prie Hyde Park policijos
nuovados automobilis suvažinė- John S. Clark
jo ir skaudžiai sužeidė policr- Cook apskričio asmeniško (per
jos leitenantą Roger W. Mur- šonai) turto vertė 1938 metais 
phy. šoferis, James Callier, 117 žymiai nupuolė. 1937 metais a-

Linkim p. Krukoniui skubiai 
atgauti visą savo sveikatą. R.

NupuoleAsmeniško

Pasikorė Vaisių 
Pardavėjas

Savo bute lies 4516 Congress 
Street, vakar pasikorė Benja
minas Wolskis, 44 metų am
žiaus chįcagietis, kuris užsiėmė ' x ¥ ,
vaisių prekyba. Jisai buk sirgęs West 36th Place, buvo suim- sesnientai siekė $780 000,000, 
ilgą laiką. tas. šiemet gi — $612,000,000. Toks

Nuo $780 ir $612 milionų
Cook apskričio asesorius 

skelbia, kad

tinęs. Kontraktorius, kuris duos 
geriausias sąlygas, apie gr. 15 
d., pradės kasti pirmą “subway^ 
sekciją, tarp Bellevuc Placc ir 
Illinois galvių.

“Subway” kasimas kainuos 
$40 milionų dolerių. PWA, fc- 
deralės valdžios įstaiga, davė 
miestui $18 milionų, o kitus pi
nigus miestas pasiskolins.

Nežiūrint to, kad miestas pa
skyrė savo administratorių 
“subway” darbui, sprendžiamą
jį balsą turės PWA administra
cija, kuri vyriausiu “subway” 
globėju paskirs tur būt garsų 
inžinierių Joshua D’Esposito.

“Subway” darbams bus sam
domi darbininkai, kurie dabar 
neturi pastovaus darbo. Jiems 
bus mokamos unijinės algos. 
Viso darbininkų reikės apie 25,- 
000. .

Šiandien vakare While City 
arenoje risis Ruffy Silverstein, 
Illinois valstijos čempionas, su 
Hans Schnabel.

Jie jau kelis kartus ir pir
miau yra susikibę, vienok iki 
šiol tikros pirmenybės /nei pie
nas, nei kitas nėra laimėjęs.

GERIAUSI RISTIKAI
Kitą trečiadienį, lapkričio 9 

d., Rainbo Fronton arenoje 
(Lawrence ir Clark) bus trys 
poros pasižymėjusių ristikų. 
Pirmoje vietoje tenka pažymė
ti Ignacio Marlinez, kuris per 
paskutines kėlias savaites nu
galėjo kelis pirmaeilius risli- 
kus. Jo oponentas 
Schu. Abu ristikai 
250 svarų.

Be to, tą vakarą
Rubi, Hefner, Wcidner, Hart 
Palmer ir kiti-

bus Pete 
sveria po

risis Bert

Žuvo Bevalydamas 
šautuvą

Cook apskričio koroneris su
rado, kad 45 metų Maywood, 
III., berniukas Garth OJIard, 
nusišovė bevalydamas šautuvą. 
Nelaimė įvyko namuose ties 
1420 S. 12th St., Maiwoode.

jh&i

apkainavimas buvo padarytas 
1938 metų personai properly 
mokesčių kolektavimui.
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ACME-NAUJIENŲ Tolephoto

NEW YORK. — Ukrainiečių svetainės pečius skiepe. Manoma, kad žmogvagiai 
tame pečiuje sudegino Arthur Fried’o kūną,

h<.




