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Hitleris Siūlo
REIKALAUJA, KAD KLAIPĖDA TAPTŲ 

LAISVU MIESTU IR LAISVU UOSTU

Nepuolimo Paktą Lietuvai
. '—„.u i*t.,.w,, i ,,  ——  ,    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ~ 
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Nori, kad Lietuva gabentų visus žemes 
ūkio produktus i Vokietiją

BRITŲ laikraštis “The Man- 2. Lietuva iš naujo peržiūri 
chester Guardian” spalio 28 d. ir pataiso visas savo pirklybos 
š.m. laidoj talpina savo korės- sutartis ir pakreipia visus sa- 
pondento pranešimą iš Varšu- vo žemes ūkio eksportus į Vo- 
vos. Pranešimas liečia Lietu- kietiją mainams į Vokietijos 
vą. Jis skamba šitaip: prekes. Vokietija yra pasiruo-

“Telegrama iš Kauno, Lietu- šusi importuoti iš* Lietuvos 
vos sostinės, teikia naujų de- ūkio produktų tris kartus dau- 
talių kai dėl Hitlerio pasiuly- giau, kaip kad dabar impor- 
mo prezidentui Smetonai per tuoja.
Vokietijos pasiuntinį Kaune. 3. Klaipėda turi tapti laisvu 
Hitleris siūlo pasirašyti nepuo- miestu ir laisvu uostu.
limo (nonaggression) paktą Tretysis punktas yra viena 
su Lietuva penkiolikai metų ši- svarbiausių sąlygų- Hitleris 
tokiomis sąlygomis: — reikalauja, kad Lietuva pada-

1. Lietuva atsisako nuo ne- rytų nutarimą • greitai ir duo- 
puolimo pakto su Sovietų R u- tų atsakymą prieš pasibaigiant 
sija, pasirašyto 1932 m. šiems metams.” Gražuolės, kurios dalyvaus automobilių parodoje. Iš kairės j Nonnay; Julia Jankevicz-Jankevičiutė, Miss Lithuania; Georgia 

dešinę: Juel YoUnger, Miss' Holland; Catherine Gunderson, Miss. Paganis, Miss Greece.

Hitleris laikys dide
lę armiją

BARCELONA, Ispanija, lap
kričio 7. — Julio Alvarez dėl 
Vayo, Ispanijos respublikos už
sienio reikalų ministeris, pain- 

miniai. Kalbėjo apie Vokietijos 'formavo spaudos atstovus, kad 
didybę. Pareiškė, kad įįdybė Į Ispanijos kare pasirodė nauja 

1 italų divizija, kurios iki Šiol

WEIMAR, Vokietija, lapkr.
7. — Pereitą sekmadienį Adol
fas Hitleris pasakė kalbą su
sirinkusiai čia 100,000 nacių
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laimėta ginklų pagalba ir kad 
jis to fakto neužmirš.

Vokietijos noras, pasak Hit
lerio, esąs, kad pasaulis jos ne- 
užkabinėtų. O kad pasaulis pa
liktų Vokietiją ramybėj, tai jis, 
Hitleris, nutaręs suteikti Vo
kietijai tokią apsaugos galią, 
kuri užtikrins ramybę. Kitaip 
sakant, jis laikys didelę armi
ją

Meksika importuos 
daug kviečių

MEKSIKOS MIESTAS, Mek- 
sika, lapkr. 7. — Valdžios ko
mitetas maisto reikmenoms re
guliuoti praneša, kad šiemet 
šalis jaučia didelį trukumą 
kviečių. Kviečiai bus importuo
jami į Meksiką iš Kanados ir 
iš Argentinos. Manoma, mek- 
sikonai mokės importuoja
miems kviečiams aliejumi.

Prez. Rooseveltas 
pasiuntė sveikini

mą rusams
WASHINGTON, D. C., lap

kričio 7. — Ryšium su bolše
vikų revoliucijos 21 metų su
kakties minėjimu prez. Roose
veltas pasiuntė Sovietų Sąjun
gos Centralinio Vykdomojo 
Komiteto prezidentui Kalininui 
sveikinimą. Išreiškė linkėjimą 
geros kloties visiems šalies gy
ventojams. *

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

Apsiniaukę; gali būti lietaus 
ir sniego; šalčiau; vidutinio 
stiprumo ir smarkesni šiaurės 
vėjai; saulė teka 6:30, leidžia
si 4:37 valandą.

Nauja italų kariuo
menė Ispanijoj

nebuvo- Reiškia, Mussolirii iš
traukė iš Ispanijos 10,000 ka
rių, daugumą sužeistų, o jų 
vieton atsiuntė daugiau sveikų 
kareivių.

Britai nulėkė 7,160 
mylių be sustojimo

PORT DARWIN, Australija, 
lapkr. 7. — Trys britų lėktu
vai bombonešiai išlėkė iš Is- 
mailia, ,Egypte, į Port Darvvin, 
Australijoj. Du lėktuvai atliko 
7,160 mylių kelionę be susto
jimo. Tretysis lėktuvas, pada
ręs 6,600 mylių kelionę, nusi
leido Kupange kuro pasiimti. 
Vėliau ir jis atlėkė į Port Dar- 
winą.

Pirmieji du britų lėktuvai 
7,160 mylių kelionę atliko į tru
putį daugiau nei 48 valandas. 
Jie padarė naują rekordą taip 
skridimui be sustojimo, taip 
lėkimo greitumui, sumušdami 
pirmesnį rusų padarytą rekor
dą. 1937 metais rusai lakūnai 
iš Maskvos atlėkė be sustoji
mo į Kaliforniją, atlikę 6,306 
mylių kelionę į 62 valandas 
ir 17 minučių.

Rusai apvaikščiojo 
21 metų sukakti

MASKVA, Sovietų Rusija, 
lapkr. 7. — Pirmadienį čia at
žymėta bolševikų revoliucijos 
21 metų sukaktis. Buvo ka
riuomenės paradas, pėstininkų 
ir kavalerijos, patrankų, moto- 
ciklių, tankų, etc. Tačiau ne
rodyta ypatingos sovietų ar
mijos galybės. Daugiau nei 1,- 
000,000 civilių gyventojų daly
vavo taipgi parade.

Maskvoj paskelbta, kad Piotr 
A. Smirnov, ilgą laiką buvęs 
vienas žymiųjų komunistų va
dų, tapo pašalintas iš laivyno 
vado vietos. Jo vieton paskir
tas M- R. Frinovski, vidaus rei
kalų vicekomisaras.

LAUKIA
NEW YORK, N. Y., lapkr. 

7. — 1936 metų rinkimai tie
siog nušlavė republikonus. Per 
eiles metų buvusiose republi- 
konų tvirtovėse demokratai iš
ėjo laimėtojai. Kai kur jie lai
mėjo \tik keleto, tūkstančių bal
sų dauguma — bet laimėjo. *. • 

šio antradienio rinkimuose, 
manoma, šitokiose vietose re- 
publikinai atsigriebs. Taigi iš. 
anksto pranašaujama, kad re- 
publkonai padaugins savo par
tijos narių skaičių Jungt. Val
stijų senate penkiais, o atsto
vų rūmuose gal 35-kiais arba 
net ir 50-mis. Visgi- tie laimė
jimai, 1 sako spejikai, bus taip 
menki, kad jie nereikš, jogei 
visuomenė atmetė Naująją Da
lybą.

Bet spėjimai pasilieka spėji
mais — tikrovę parodys bal
savimai antradienį.

Vengrija tikisi atim
ti Čeko-Slovakijai 

daugiau žemės
■ ■■ ... y

BUDAPEST, Vengrija, lapkr. 
7. — Vokietijos ir Italijos ar- 
bitracija atidavė Vengrijai 4,- 
875 ketvirtaines čekų-slovakų 
žemės mylias. Vengrija pabaigs 
atiduotos žemės okupavimą at
einantį ketvirtadienį. Bet vos 
pradėję okupuoti naujas sritis, 
vengrų vadai jau sako, kad jie 
nepatenkinti tuo, ką gavo, kad 
jie tikisi ateity gauti daug 
daugiau čeko-slovakų žemės.

Pašovė nacių 
atstovą

PARYŽIUS, Francuzija, lap
kričio 7. — 17 metų vaikinas, 
Herschel Grynszpan, seniau 
gyvenęs Hanovere, Vokietijoj, 
pirmadienį pašovė dviem kul
komis Vokietijos ambasados 
Paryžiuje sekretorių Ernstą 
von Rath. Užpuolikas yra žy
delis.

Jis pasisakė mėginęs keršyti 
vokiečiui dėl to, kad Vokieti* 
ja persekioja žydus- Vokieti
jos ambasados sekretorius su
žeistas sunkiai.

KONŲ LAIMĖJIMŲ

Pirmasis- elektros 
aparatas parduo

damas
. PHIT.ADEt'PHIA, £a., lapkr.' 
7. — Thomas Edison 1883 me
tais liepos 4 dieną uždegė pir
mas elektros liampas miestelio 
Sunbury, Pa., viešbuty. Tai at
sitiko prieš'55 metus. Dabar 
pirmas Edisono aparatas elek
tros šviesai teikti parduoda
mas. Manoma, kad jį nupirks 
kuris nors šalies muzejų.

Žemės drebėjimas 
pasikartojo Tokio 

mieste
TOKIO, Japonija, lapkr. 7. 

-t- Per paskutines tris dienas 
Tokio, Japonijos sostine, jau
tė penkis žemės kričius. Tokio 
mieste jie buvo, palyginti, ne
stiprus. Paskutinis kirtis jau
sta pirmadienį.

Nustatyta, kad žemes drebė
jimo centras buvęs apie 100 
mylių tolumoj i pietų rytus 
nuo Tokio.

Vokietijai trūksta 
daktarų

BERLYNAS, Vokietija, lap- 
kričio 7. — Dienraštis “Frank
furter Zeitung” aiškina, kad 
tinkamai šalies sveikatą prižiū
rėti Vokietijai reikalingas 1 
daktaras kiekvienam tūkstan
čiui gyventojų. Vokietija tokio 
daktarų skaičiaus neturėjo se
niau. O dar naciai dar atėmė 
praktiką 6,500-ms žydų dakta
rų arba 10-čiai nuošimčių vi
sų šalies daktarų. Dėl to dak
tarų trukumas Vokietijoj pra
dedamas jausti itin opiai.

1,000,000 darbininkų 
gavo darbą

WASHINGTON, D. C., lap- 
kričio 7. —^Federal Reserve 
Board rekordai rodo, kad nuo 
pavasario iki spalių mėnesio 
galo privačioj pramonėje ir biz
ny gavo darbo 1,000,000 dar
bininkų.

Iš Lietuvos
KLAIPĖDOS KRAŠTO VOKIE

TININKAI TRUKŠMAUJA.
KLAIPĖDA. ,—7 Panaikinus 

karo stovį, Klaipėdos krašto 
miesteliuose < vokietininkai ruo
šia eisenas bei demonstracija. 
Išdaužyti kelių liėtuvišRų mo
kyklų langai, nulaužtas lietu
viškojo krašto jaunimo organi
zacijos “Santaros” simbolinis 
ąžuolėlis. Naujai įsteigtoji vo
kiečių organizacija “Nemel- 
deutscher Kulturverband” bau
ginimais telkia narius. Lapkri
čio 5 d. įvyko paskutinis penk
tojo Seimelio posėdis, kuris 
taip pat baigėsi demonstracijo
mis. Dabar smarkiai ruošiama
si naujojo Seimelio rinkimams.

VALSTYBĖS PREZIDENTAS 
APDOVANOTAS ESTIJOS 

ORDINU.
KAUNAS, lapkHčio 3 d- at

vyko estų generolas Jonsonas 
ir įteikė prezidentui A. Sme
tonai Estijos Baltosios žvaigž
dės ordiną-grandinę.

BENDRAS NEUTRALUMO 
ĮSTATYMAS PABALTIJO 

KRAŠTAMS.
TALINAS, lapkričio 2 ir 3 

dienomis Lietuvos, Estijos ir 
Latvijos atstovai parengia ben
drą neutralumo įstatymą vi
siems trims kraštams, kuriuo 
bps tvarkomas neutralumo 
klausimas.

SKAUTAI SVEIKINA UŽSIE
NIO LIETUVIUS.

KAUNAS, lapkričio 1 d. — 
Skautų vadų suvažiavimas bro
liškai sveikina užsienio lietu
vius ir užsienio lietuvių skau
tus.
1938/Xl/5

\ ______

Etiopai tebekariauja
LONDONAS, Anglija, lapkr. 

7. — Britanija ir Francuzija 
ketina neužilgo oficialiai pri
pažinti Etiopiją Italijai. Tuo 
tarpu, pranešimai sako, italai 
valdo keletą svarbesnių Etio
pijos miestų ir vieškelius, ku
rie jungia tuos miestus. Kitur 
šaly italai neįkelia kojos, o 
etiopai nesiliauja atakavę ita
lus.

SOCIALISTAI

Italija uždėjo 7 U 
nuošimčių naujų 1 

taksų
ROMA, Italija, lapkr. 7. — 

Italijos ministerių kabinetas 
pirmadienį užgyrė nuostatą, 
kurs uždeda naujus nepapras
tus taksus. Tie taksai bus ima
mi po pusaštunto nuošimčio iš 
kapitalo visų bendrovių ir pri
vačių kompanijų, kurių paja
mos siekia $526.50 metams ar 
daugiau.

Kinai pradėjo ofen- 
šyvą Cantonui at

siimti
SHANGHAI, Kinija, lapkr. 

7. — Japonų žinių agentija “Do- 
mei” praneša, kad kinų armi
jų vadas, gen. Chiang Kai- 
shek, įsakė savo generolams 
pietų Kinijoj tuojau pradėti 
ofensyvą Cantonui iš japonų 
atsiimti. Pranešimai sako, kad 
pietų Kinijoj japonų kariuome
nės esama mažai.

Pasirašė indžionkše- 
ną prieš merą Hague

NEWARK, N. J., lapkr. 7.' 
— Federalis teisėjas William 
Clark pirmadienį pasirašė in- 
džionkšeną prieš Jersey City 
merą Hague. Jndžionkšenas 
draudžia merui Hague ir jo 
bendrams kliudyti CIO ir kitų 
pažangiųjų organizacijų mitin
gus arba spausdinių dalinimą 
Jersey City gatvėse ir parkuo
se, kuomet kitiems organiza
cijoms kliūčių nedaroma.

Kaiserio giminaičiui 
kalėjimas

BERLYNAS, Vokietija, lap
kričio 7. — Vožietijos teismas 
paskyrė bausmę dvejus metus 
kalėti buvusio kaiserio gimi
naičiui Prūsijos princui Frede- 
rickui Leopoldui- Kaiserio gi
minaitis buvo kaltinamas ne
moraliu elgesiu.

PREMJERA

PARYŽIUS, Francuzija, lap
kričio 7. —v Francuzijos socia
listų partijos nacionalė taryba 
priėmė rezoliuciją, kuri sako, 
kad fašistų reakcijos jėgos vėl 
grūmoja respublikos įstaigoms. 
Rezoliucijos kopija pasiųsta 
premjerui Daladierui.

Socialistų partijos organas 
“Le Populaire” atsišaukė į 
darbininkus, ragindamas juos 
budėti, ba fašistiniai elementai 
atgabeno į Paryžių šimtus pro
fesionalių smurtininkų riau
šėms kelti Mūšių Paliaubų Die
nos apvaikščiojime.

Partijos nacionalė taryba sa- 
kytoj rezoliucijoj dar kritikuo
ja Dalądierą dėl to, kad jis pa
skelbė planą komunistams iš 
liaudies fronto pašalinti. Re
zoliucija pareiškia, kad socia
listams nepriimtinas anti-ko- 
munistinis vajus. Socialistai 
sako, jie rems komunistus, jei 
Daladier nesiliaus varęs vajų 
prieš juos-

Socialistai pareikalavo, kad 
Daladier sušauktų parlamentą 
lapkričio 15 dieną, nes tą die
ną pasibaigia nepaprasta galia, 
kurią suteikė valdžiai parla
mentas.

PASIUSKIT 
GIMINĖMS 

Lietuvoj 
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

... ..i,....... ....
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NAUJIENOS, Chicago, IR Antradienis, lapkr. 8, 1938

A. CONAN DOYLE

kruvinos

Vertė MIKAS ŠILEIKIS

Studijos

(Tęsinys)
“ ‘Man ant širdies pasidarė 

lengva, kai aš pamačiau jį iš
važiuojant. Mano sunaus čia 
dabar nėra, bet aš jam to ne
sakiau žinodama, kad jo tem- 
peramentąs^ra karštas, be to* 
jis myli savo seserį. Kai aš ųž-s 
dariau duris, atrodė* kad sun
kus vežimas nuslūgo nuo ma
no galvos. Nelaimei, valandai 
praslink us, pasigirdo durų 
skambutis, ir aš sužinojau, jog 
p. Ureberis sugrįžo* Jis atro
dė išsigandęs ir labai girtas, 
.Jis tiesiai įsiveržė į kambarį, 
kuriame aš su savo dukteria 
sėdėjau ir piktai pastebėjo, 
traukinį pražiopsojęs. Tuomet 
jis kreipėsi prie Alenos įft 
prie mauo akiųx kalbina jų 
valiuoti kartu »u juo- ‘*Tu eai 
jau suaugusi,M jis pasakė 
“Nėra tokio įstatymo, kad ga
lėtų tave nuo to sulaikyti. Aš 
turiu pakankamai pinigų, už
tekę mums. Nebijok^ panele, 
važįuokiva mudu abu- Tu 
gyvensi kaip karalaitė.0 Na
bagė Aleuutė taip išsigando 
jo žodžių, kad susitraukė 
kampe kaip, peliukė, bet jis 
sugriebė jų už riešo ir trau
kė tiesiai prie durų. Aš suri
kau ir tuo momentu atbėgo 
mano sūnūs Arturas. Kas at
sitiko, aš negaliu atsiminti.

. f
-* * N

. Aš tik girdėjau barnius ir gar- 
;sus. Aš buvau tiek išsigandus, 
ikad bijojau ir savo, galvų pa
kelti. Kai aš pažiurėjau, pa
mačiau, kad sūnūs Arturas 
stovėjo tarp durų juokdama
sis ir rankoje laikė pagalį. 
“Aš nemanau, jog šis puikus 
žmogus kada nors daugįiau 
bedarytų mums nesmagumo,” 
jis pasakė. “Aš seksiu jį ir 
pažiūrėsiu kaip jam sekasi.” 
Pasakęs šituos žodžius, jis pa- 
sitvėrė savo, kepurę ir išbėgo 
į gatvę Aut rytojaus mes iš
girdome apie pono Dreberio 
misteriškų mirtį.*

“šitų istorijų aš girdėjau iš 
pačios, ponios Charpentierie- 
uės burnos au pandomis ir 
i&keiškimais. Kartais ji pa
sakojo tokiu tyliu tonu, kad aš 
vargiai begalėjau nugirsti žor 
džjus. Aš trumparaščiu užsi
rašiau viskų, kų tik ji man pa
sakojo, todėl čia negali būti 
vietos klaidoms/’

‘•'Tai bent staigmena/’ $er- 
lakas OJmsas pasakė ir nusi
žiovavo- “Kas toliau dėjosi?”

“Kai ponia Cbarpentieriie- 
nė tylėjo,“ seklys tęsė toliau, 
“aš mačiau kad visas reikalas 
rišosi į vienų mazgų. Sekda
mas jos žvilgsnius savo aki- 
imis, q aš juk visuomet moku 
su moterimis apsieiti, paklau-

NĄUJIENŲ-AUME Teh^ubotŲ
RIGHMOND, Va. — Syd- 

ney E. Martin, kuris “pražu
vo,” prieš mėnesį laiko,. Buvo 
munonią, kad jį žmogvagiai 
pagavo. Dabar paaiškėjo, jog 
jis pasišalino iš nan^ų laisvu 
noru.ir dirbą dirbtuvėje.
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siau kokiu laiku jos sūnus su
grįžo.

“‘Aš nežinau/ ji atsakė.
“ ‘Nežinai ?•’
“‘Ne; jis turi raktų ir jis 

pats gali kada nori įeiti į šlu
bų/

“‘Paskui jus nuėjote gulti?’
“‘Taip.’
“ ‘Kokiu laiku jus atsigulė

te?’
‘(Apie vienuoliktų Valan

dų.’
“ ‘Tolęiu bildu jūsų sūnūs 

mažiausiai per dvi valandas 
nesugrįžo namo?’

j Oh, po šimts pypklių, ip jis lupns sučiąupęs ir antakius 
suraukęs.

“Ir Stangersonas!” jis sušu
kai mp« kQ- “Neąiškupiąs vis didėja” 

j “Buvo ir pirmiau labai ne
aiškus dalykas,” Lestradas su- 

t, į kėdę.
“Aš dabar jaučiuos kai pate
kęs į karo tarybų.”

“Ar jus—ar jus esate tikras, 
kad jis užniuštas?” burbtelėjo 
Gregsonas.

“Aš kų tik išėjau iš jo kam
bario,” 
pirmas 
tiko.”

“Mes 
pasakojimo apie šį 
Olmsas pastebėjo. “Ar negali
te mums papasakoti, kų jus 
ten matėte ir radote?”

“Aš nesu tam priešingas,” 
Lestradas sėdėdamas pasakė. 
“Aš pilnai prisipažįstu, jog aš 
maniau, kad Stangersonas bu
vo surištas su Dreberio mirti
mi. Tačiau dabar paaiškėjo, 
jog aš klydau. Aš pasiryžau 
sužinoti, kur dingo jo sekre
torius. Žpjonės matė juodu 
kartu Justono stotyje pusė po 
ąštuonių vąkaro, trečių dienų 
šio. mėn- Antrų valandų ryto 
Dreberis buvo rastas nebegy
vas Brikstono Kelyje. Man bu
vo įdomu žinoti, kų Stanger
sonas darė tarpe 8:30 vai. ir 
žmogžudystės laiku ir paga
liau, kur jis po to buvo. Aš 
pasiunčiau telegramų į Liver
pulį, nurodydamas kaip tas 
žmogus išrodė ir įspėjau, kad 
jie saugotų’ visus Amerikos 
laivus. Paskui aš ir vėl krė
čiau visus viešbučius ir kam-

jau čįa!’’ .
t ši i kr ų j ų buvo Les tr a dąs,’

kuris lipo laiptais, T 
kalbėjome, o dabar jis įėjo į
kambarį. Paprastai jis. budąvo4*1J>KUVwyi _ linksmas, gyvas ir gražiai at-Į“Y™.T s.es^mas
rodųs vyrąs. Dabar jo veidas 
buvo neramus ir apsiniaukęs, 
o jo drabužiai kažkaip su- 
niaukli. Matomai, jis čia tiks
liai atėjo pasitarti su Šerla- 
ku Ojmsu. Pamatęs čia savo 
kolegų, truputį susimaišęs, 
stovėjo viduryje kųmbarm 
mosikuodamas kepure ir neži
nodamas kų daryti, “čia labui 
icpaprastas dalykas,” paga
liau jis pasakė—“labai supin
tas reikalas ” .

“Ąęh, jus kų nors sužinojo
te, p. Lestrade!” linksmai su
šuko Gregsonas. “Aš taip ir 
maniau, kad jus prieisite prie 
šitos išvados. Ar jus radote 
sekretorių p. Juozų Stanger- 
sonų ?” '

“Sekretorius p. Juozas Stan- 
gersonąs,” Lestradas nusimi
nęs pasakė, šį rytų šeštų va
landų buvo užmuštas Hąlli- 
dayso Privatiškame Viešbu
tyje.”

SKYRIUS VII.
ŠVIESA TAMSOJE.

Lestrado inteligentiškumas, 
kai jis mus^pasveikino, pasi
rodė toks nuoširdus ir rimtas, 
kad mes net nustebome. Greg
sonas staiga pašoko nuo kėdės 
apversdamas staliukų su deg
tine ir vandeniu. Aš tylėjau
nusistebėjęs, žiūrėdamas į barines stubas Justono stoties 
Šerjakų Olmsų, kuris sėdėjo apylinkėje. Jus matote, aš ar-

^estradas t 
suradau, kas ten atsi-

Grcgsono 
dalykų,”

gumeiitavau, jog: jeigu Drėbė-’ 
ris ir jo kompanionas atsisky- ’ 
re, tai aišku, jog pastarasis 
kur nors apylinkėje buvo ap-' 
sistojęs per naktį, o ant ry- VALANDOS:' 2-^4 įįi/t k’?—9 
tojaus vėl ten pat buvo.”

“Galimas dalykas, kad juo
du buvo susitarę 
sitikti,” šerlakas 
stebėjo.

“Taip ir buvo, 
pasakų praleidau visų vakarų ' 
tyrinėdamas ir ieškodamas 
pėdsakų. Šį rytų aš pradėjau 
anksti. Aštuntų valandų < ryto 
aš nuvykau į Hallidays’o Pri- 
vątiškų Viešbutį Jurgelio gat-’ Rcsidėnce *tJ1.’bevĖrly"’8244 
vėjo. Kai paklausiau, ar čia 
gyvena ponas Stangersonas, 
jie tuoj man teigiamai atsakė-

‘“Nėra abejonės, jus esate 
tas džentelmenas, kurį jis 
rojo matyti’ jie pasakė, 
laukė džentelmeno net 
dienas.’

“‘Kur dabar jis yra?’ aš pa-' 
klausiau.

‘“Jis yra viršuje savo.lovo-( 
j e. Jis norėjo, kad ant devy
nių mes jį pažadintum.’

“‘Aš tuoj eisiu pas jį’, 
pasakiau.

(Bus daugiau)

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS ir chirurgas 
2808 West 63rd St

t vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą. 

Telefonas HEMLOCK 6111
kur nors su-

Olmsas pa-

Vakar aš be

Ofteo TeL Yards

I DR. BERTASH 
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

Tel. Kenwood 5107
Ofiso. Tek Virginia 0036

no- 
‘Jis 
dvi

aš

Garsinkites “N-nose”
ADVOKATAI

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.
Valandos —9—10 A. M. 
Nedalioj napal sutarti.

SL

Marąuette Medical Building 
6155 So. Kedzie Avė. 

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

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

Treč. Susitarus
Jei kiti telefonai neatsakys šauk 

MIDWAY 0001 —f---------- -—— —

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
gydytojas-chirurgas, x-ray 
Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 

1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen Hemlock 6699

“ ‘Gali būt, per keturias ar

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

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

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

TeL Sceley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Spausdinam

f

PLAKATUS. BILIETUS 
BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAOPOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAQO,t ILLINOIS 
Tel, ęanal 8500

“ ‘Taip.’
“ ‘Kų jia per tų laikų veikė?’ 
“‘Aš nežinau?’ ji pasakė 

pabalusiomis lupomis.
“Suprantama, kai aš jų iš

klausinėjau, po to nieko dau
giau neliko daryti. Aš sužino
jau, kur leitenantas Charpen- 
tier būva, pasiėmiau su savim 
du policininkus - ir suarešta
vau jį. Kai aš paTOČfau jo pe
tį ir pastebėjau, kad tyliai 
eįtų su mumis, jis drųsiai ir 
aiškiai atsakė: ‘Aš manau, 
kad jus mane areštuojate ry
šium su ištvirkėlio Dreberio 
mirtimi’ ‘Mes nieko jam apie 
tai nepasakojome, todėl šilas 
areštas jį labai nustebino.”

“Labai,” Olnisas pasakė.
“Jis vis tebenešiojosi sun

kių lazdų, apie kurių jo moli
pa pasakojo, kai jis vijosi 
Dreberį. Ta lazda yra padary
ta iš ųžuolo medžio ir labai 
stora trumpa.”

“Kokia tuomet jūsų teori
ja?”

“Mano teorija yra tokia, kad 
jis sekė Dreberį iki Brikstono 
Kelio. Kai ten juodu vėl at
naujino sąvo ginčus, kurių pa
sėkoje jis lazda kirto Drębe- 
riui į pilvų, gal būt, dėliai to. 
užmušdamas nepaliko ant kū
no jokių žymių. Naktis buvo 
tiek šlapia, kad niekas gatvė
se nesirodė, tokiu bud,u Char- 
pentieris savo aukos lavonų 
įtempė į tuščių namų. Kai dėl 
žvakės, kraujo, rašto ant sie
nos ir žiedo, galėjo būti vie
nas iš daugelio triukų, tikslu 
suklaidinti policijų.”

“Gerai padaryta?’ Olmsas 
drųsiu tonu pastebėjo. “Greg- 
sonai, jus tikrai nuoširdžiai 
dirbate. Iš jūsų mes galime ko 
nojs dar tikėtis.”

“Aš nesididžiuodamas tuo, 
kų aš galiu, turiu jums pasa
kyti, jog gerų darbų atlikau,” 
seklys išdidžiai pasakė- “Jau
nas vyrukas pats neužsiginė, 
jog sekęs kurį laikų Dreberį, 
paėmė taksi tikslu pabėgių. 
Valiuodamas nąmo, jis susiti
kęs senų savo pažįstamų juri
ninkų ir ilgai, su juo karią 
vaikščiojęs po miestų. Kųį 
buvo paklaustas, kur gyveąa 
jo draugas, jis negalėjo duoji 
patenkinančio atsakymo. Aš 
manau, jog visas šis reikalus 
labai puikiai sutinka su ap
linkybėmis. Mane kutena tas, 
kad Lestradas pradėjo savo 
darbų klaidingu keliu. Aš. ne
tikiu, kad jam geriau seklųsi.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
i

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
* DIENĄ IR .NAKTŲ -...........

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

. X>l j:
i į Telefonas LAFAYETTE 0727

-r—i -j • koplyčios visose
Ji_ 1 Chicagos dalyse

JOSEPH J. GRISK
T IETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723

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

DR. ST. N AIKELIS
Physician and Surgeon 

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

Klausykite mūsų Liętuvių radio programų šeštadienio vakarais
7 vai. vakaro iš W. H. F. Ų. stoties (1420 K.)—Pranešėjas

' P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
v.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Ofiso Teb-CENTRAL 1824 

Namų Tel.—Hyde Park 3395

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

Ofiso val.ANuo 2 iki-4* ir nito tf lki# 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą 

Ofiso Tek: YARDS 4787 
Namų Tel.: Prospect 1930

KAL & ZARETSKY 
lietuviai advokatai 

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

Panedėlį, Utarn’nke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v.v, 
Sųbatoj nuo 12 iki 6 v.v.

TeL Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

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»ti 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

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

W TURIME
L KOPLYČIAS
* VISOSE MIESTO 

DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanįca Avcnue Ęhone Yards 4968

6834 So. Western Avė.
1410, South 49th Court

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovehill 0142

Cięero Phone Cicero 2109

-I

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų gąrąntavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone YARDS 1373

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

J. LJULEVICIUS
4348. S. Galifornią Ayenue Phone Lafayette 3572

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

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

I • - ’ ■ v

--------—................................... ■ ------------ --------------- T------------------------ R

S, K MAŽEIKA
33.19 Lituąnicą Avenue
»,l,9 ■ i ■ ■■ ■ ■ ■■-t— ■■■—  .R,  ..................... ..

Yards 1139
Yards 1138

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

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS akių GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th SL 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedaliomis pagal sutartį.

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI ię dentistaį Auk tikos Lietuvių Daktarų

Phone CĄNAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Steredomi^ ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 $o. Calijornia Ayenųe

Telefonas Kepublic 7868

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai: 

Supepor 9454 ar Central 7461

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2889

Telefonas Yards 0994

Dr, Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400



Vandos Byanskienes atsilankymo I

oje proga į

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

Rašo Domininkas Kuraitis
e 
S

I

P. KurnitlH Ė
| 

mi'ui..............

NAtrjrmos, chicago, m.

šimtų jų į Lie- 
jie visai kitaip

juos atgabensi,

(Tęsinys)
Iš tolimesnio pasikalbėjimo 

juste junti, kad Vanda Byans- 
kienė ne taip sau į Lietuvą at
vyko, kad pasilsėti, bet kad to
limesniam darbui medžiagos 
parinkti ir, jei galima taip iš
sireikšti, įkvėpimo gauti.

Jos visos kalbos tiktai ir su
kasi apie visuomeninį darbą 
apie spaudą, literatūrą. Ją ryš
kiai vilioja darbas jaunimo 
tarpe. Ji, matyti, junta ir skau
džiai pergyvena, kad šiaurės A- 
merikoj jaunuoliai lietuviai nu
tolsta nuo lietuvystės ir darosi 
vis mažiau atsparesni kitų tau
tų įtakai. Suka galvą, kalba, 
kaip čia tuos jaunuolius labiau 
į lietuvišką darbą įtraukus.

—O jei butų galima kasmet 
bent po keletą 
tuvą atgabenti, 
jaustųsi!

Bet kaip čia 
jei lėšų nėra...

—Daina, daina čia daug ga
li padėti! Mes visi norėjome, 
kad Pirmyn choras į Lietuvą 
atvyktų. Žinai, daug kas pavy
dėjo...

Tuos žodžius tariusi, Vanda 
Byanskiene nutyla ir, rodos, 
laukia atsakymo ar pritarimo.

Kiek tenka išgirsti, Vanda 
Byanskiene yra anglų kalba ei
lių parašiusi, šitos eilės, rodos, 
jau išverstos į lietuvių kalbą ir 
čia viename laikraštyje bus at
spausdintos. Taigi, Vanda By- 
anskienė savo literatūrinį dar
bą mėgina ir Lietuvos spaudo
je išmėginti. Gero jai pasiseki
mo!

Lietuvos progresyvė visuo
menė tikrai jai reiškia nuošir
džią padėką, kad ji šiaurės A- 
merikoje bendradarbiauja vie
name iš geriausių radikalų 
dienraščių. Tikimės, kad ir Lie
tuvoje Vanda Byanskiene, kiek 
jai gyvenimo apystovos leis, 
ras kur savo raštus dėti.

Tai tikra lietuvių tautos pa
triotė! Žiuri į ją ir stebiesi, kad 
musų išeivija gali išauklėti to
kius nuoširdžius savo tautos pa
triotus. Nesinori visai tikėti, 
kad Amerikoje pirmoje eilėje 
visame tik biznis, pinigas ir pa
skui visa kas kita. Nenoromis 
darai išvadą, kad Amerikoje, 
bent Chicagoje, lietuvių gyveni
mas giliai yra įleidęs šaknis, 
kad lietuviška visuomenė tenai 
atsidėjusi dirba, kad lietuvių 
spaudos įtaka tenai neabejoti
na.

Juk štai Vanda Byanskiene 
šiems tvirtinimams tikras gy
vas liudininkas. Juk jos lietu
vystės atsparumas užgrudytas 
ne Lietuvos spaudos įtakoje, 
ne Lietuvos kultūros sūkuryje, 
bet išimtinai tik Šiaurės Ame
rikoje ir dai Chicagoje. Juk ji 
į Lietuvą visai neseniai vos ke
letą kartų atvyko ir tai ne taip 
ilgai čia gyveno, kad^ Lietuvos 
visuomenės gyvenimas butų ją 
taip paveikęs. Juk ji į Lietuvą 
jau atvyko tvirta lietuve, tvir-

I ACA1K-M A UJ1EN Ų FulOj

H0LLYW00D, Cal.—Ire- 
ne Colman su savo dukrele. 
Ji yra kino artistė, šiomis 
dienomis ji iškėlė bylą reika
laudama . skyrybų nuo savo 
vyro Dr. Glass, kuris esąs 
nepaprastai pavydus.

m ■ 11 ■ uiti t m m n ■■ ■ m m m i,«u m i < 11 ■■ ■ n i ■ i ■ 111 ■ ■ ■, m. ii ■■ ii m m i ii i m m i įtini nu n i linini i m iiiiiiii tm i m n tm i iiiiiiiiiiiiiii*. 
i • -

EGIPTĄ 
SU BUICH.U I

I
F,

Tiesa, dabar Lietuvoje Van
dai Byanskienei mažiausiai ten
ka susidurti su progresyviška 
visuomene, bet juk taip am
žiais nebus. Vanda Byanskiene 
tiek yra pastabi ir tiek apsuk
ri, kad susivoks visose Lietuvos 
gyvenimo apyslovose.

—O žinai, taip laikas greitai 
bėga, kad jau tuoj reikės va
žiuoti atgal į Amerikų. Skau
du skirtis, bet ir lenais yra kas 
manęs laukia! Reikia skubėti 
pas savuosius, jau pasiilgau, 
bet skaudu ir Lietuvą palikti, 
o ypač skaudu dabar, kuomet 
Lietuvai tenka tiek daug visko 
pergyventi!

Ji taip nuoširdžiai taria tuos 
žodžius, kad tikrai junti jos 
širdies skausmą!

Reiškia, Ghicagoje lietuvių 
gyvenimas sruvena gaivinančia 
srove,, reiškia, tenykštė lietuvių 
spauda neabejotinai turi didelę 
svarbą ir didžiulę įtaką.

Ir kai kalbiesi su Vanda By
anskiene, kai stebi jos įsitiki
nimus, nieku bildu negali sutik
ti su ta mintimi, kad kada 
nors šiaurės Amerikoje lietu
vystė žus. Rodos, tik bailiai, 
tik neišmanėliai gali pranašau
ti, kad lenais lietuvystė žengia 
į kapus!

Žinoma, iš čia, iš Lietuvos 
padangės, sunku taip tvirtinti, 
bet susitikus su Vanda Byans
kiene visai nesinori lįrkėti, kad 
net tenais lietuvių kalba nyks
ta. Man rodos, tik nerangieji 
tą kalbą gali pamiršti ar jos 
išsižadėti, bet tokiems kaip 
Vanda Byanskiene lietuvių kal
ba yra brangi ir miela. Ji tiek 
brangi ir miela, kad savo dva
sios turtus, save pareikšti ji 
mėgina tik per savo tėvų kal
bą. Tai didžiai brangintina 
vertybė.

Spėju, kad Vanda Byanskie- 
nė man atleis, kad čia apie ją 
tiek- daug rašau ir svarbiausia 
rašau jos neatsiklausęs, nepa
sisakęs, kad rašysiu ir kur ra
šysiu. Spėju, jei teks kada nors 
mudviem susieiti ir visai atvi
rai pasikalbėti, ji mano visų 
plaukų nuo galvos nenuraus, 
paliks juos dar kitiems rauti.

Jei Vanda Byanskiene kada 
nors kaip ką iš šio laiško ati
taisys ir jei teks man tas eilu
tes skaityti, tikrai busiu didžiai 
patenkintas, ir štai jau iš anks
to siunčiu jai širdingą savo 
ačiū.

Dabar linkiu jai ir toliau ta
me pačiame dienraštyje bend
radarbiauti ir gražių dalykėlių 
parašyti!

Lauksim ir skaitysim!
—Jūsų Keistas.

(GALAS)

l ACAIE-MAUJ1H.NŲ Fuiu.

Springs, Gal. — Virginia 
ir Marion, kino aktorės, ku
rios vaizduos vakarų gyve
nimą-

Iš Lietuvos
Keis gatvių pava

dinimus
ŠIAULIAI. — Miesto, tary

ba išrinko gatvių pavadini
mams sutvarkyti komisiją, ku
riai pavedė duoti vardus nau
joms gatvėms ir pakeisti kai 
kuriuos senus vardus, blogai 
lietuviškai skambančius ar ne
atitinkančius savo prasmę. Spa
lių 5 d. įvyko pirmas tos ko
misijos posėdis, kuriame ap
tarta apie 25 netikę sepi gat- 
vių pavadinimai. Numatoma 
duoti naujus pavadinimus šioms 
gatvėms: Dubi jos, Dvaro, Gai
srininkų, Gytarių, Kalkių, Ka
reivinių, Kaukazo, Lauko, Ma
lūno, Mažoji Aukštoji, Mažo* 
ji Gaisrininkų, Muziejaus, Nu
merių, Padirsių, Pakartuvių, 
Parko bulvaro, Pašto, Sodno, 
Tremtinių, Vokiečių, žvyrvė- 
žių, Skersrėžių ir kt. Komisi
ja dabar renka istorinę ir ling
vistinę medžiagą, o kitame po
sėdyje nutars kaip kokią gat
vę pavadinti. Kai kurių gatvių 
gyventojai patys kreipėsi su 
prašymais pakeisti pavadini
mus ir pareiškė savo pageida
vimus dėl naujų vardų. Komi
siją sudaro: J. Sondeckis, D. 
Pinigis ir V. Knyva.

(Tęsinys)
Francuzi jo je.

Italijos sieną perėjus ir įva
žiavus į Francuziją, jau gali
ma atsikvėpti, nes čia jau nie
ko nereikia bijotis. Čia jau 
nėra visur kur tik akį/ meti: 
“Duče, Duče, Duče”. Italijoj 
žmogus net bijai rašyti, nors 
ir ne jų kalboj, bet gal turi 
vertėją cenzorių. Francuzijoj 
atsisėdęs gali rašyti kas tik 
patinka. Čia nė “Heil Hitler” 
niekas nesako. Nors man 
prancūzai nepatinka, jie irgi 
yra žiaurus, bet daug kulturiš- 
kesni už italus. Italai užima 
pirmą vietą žiaurume 
poje. Keliai Francuzijoj 
geri.
'■ Mums teko padaryti 
elizijoje virš septynių
mylitį, bet visur kelionėj ra
dome pasitenkinimą. Gasoli- 
nas Francuzijoj pigesnis, negu 
kuriose kitose Europos šalyse. 
Pilną Buicko tanką galima 
prisipilti už keturis ir pusę 
dolerio, kuomet kitose šalyse 
kainuoja virš aštuonių dole
rių- Francuzai vyną vartoja 
tiek pat kaip ir italai, bet iš
rodo mažiau apsvaigę.

Paryžiaus Naktinis Gyvenimas
Jei nori pamatyti Paryžių 

dienos metu, tai veža tave per 
miestą ir aiškina anglų kal
boj kas ir kur yra. Kainuoja 
35 frankai už tris valandas. 
Naktinį gyvenimą pamatyti 
kainuoja 125 frankai ir ima 
5 valandas atlikti numatytą 
programą. Pirmiausia veža į 
siauras gatveles, kur skurd
žiai gyvena,- į prastus kabare
tus, kur linksminasi 
čiai.
vyrai šoka su vyrais, merginos 
su merginomis, labai mažai 
vaikinų su merginomis šok
dami dainuoja, stumdos, švil
pauja ir labai greit susipyks
ta. Susipykę išsitraukia peilį 
ir labai greitai smogia vieni 
kitiems.

AR Jums Reikalinga 
VERSTI Savo Vaiką 

Paimti Liuosuotoją?
Nemalonus liuosuotojai padaro ne
malonias scenas! Ir verčiant vaiką 
paimti netikusio skonio liuosuotoją 
galima pakenkti jo viduriams.
Kitą kartą jūsų vaikams prireikus 
liuosuotojo, duokit jiems Ex-Lax! 
Jis parsiduoda mažomis plytelėmis, 
kurios turi tikrai gardaus šokolado 
skonį. Ex-Lax suteikia visišką vidu
riu išvalymą, be jų sukrėtimo Lei 
skaudėjimo.
Daugiau kaip 30 metų Ex-Lax buvo 
Amerikos mėgiamiausias šeįmos vi
durių liuosuotojas. Dabar jis yra 
Moksliškai Pagerintas. Ištiktųjų da
bar jis yra daug geresnis, negu kada 
nors pirmiau. Jis turi GERESNĮ SKO
NĮ, VEIKIA GERIAU ir yra DAUG 
ŠVELNESNIS, negu kada nors buvo.
Lygiai geras ir vaikams, ir suau- 
gusiemsį

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams
HUMBORLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Walskls—pirm., 3341 

Evergreen Avė., tel. Belm’ont 
7678: John Kuprevičius—vice-pir- 
mininkas, 3446 W. Pierce Avė.; 
Anton Lungevicz—nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2286; S. Buneckis—finans rašt., 
8247 Beach Avė.; A. Zillius—ka
sierius, 3327 Le Moyne St.: T. 
Kubilius—maršalka, 3222 Pierce 
Avenue.

Euro- 
visur

Fran

pa-

tto”. Va- 
pamatyti

betur-
Prastuose kabaretuose

Mums “gidas” painformavo, 
kad su jais būtumėm manda
gus. Jei jie ką sakys, tai tik 
nesijuok ir viską priimk už 
geęą. Jie turistus užkabinėja, 
nes jiems pikta, kad “ponai” 
ateina pamatyti kaip skurd
žiai linksminasi. Bet musų 
vizitas ramiai praėjo. Vienas 
iš turistų buvo vokietis su di
deliu pilvu. Prancūzės šokda
mos jam stuktelėjo kelis kar
tus ir šaipėsi, kad čia tokis 
drūtas ponas. Bet vokietis, 
matyt, buvo gero budo, jis tik 
juokėsi kraipydamas tisus. Ir 
mums buvo skanaus juoko.

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ) 
ATSISAKYKIT JĮ 
PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex- 
Lax! Įsidėmėkit teisingi Ant dė
žutės užrašą — E-X—LAA-X. Kad 

 

gautumėt Ex-Lax pasekmes, rei
kalaukit tikrojo Ex-La£

ir 25 centų dėžutės yru 
jūsų Vaistininką.

**?'?•>*

JAUNU LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: J. Kutą — pirm., 

3141 So. Halsted St.; P. Pauzolis 
—pirm, pagelb., 3427 So. Halsted 
St.; S. Kunevičia—-nut. rašt., 8220 
So. Union Avė.; F. Kasparas — 
fin. rašt., 8534 So. Lowe Avė.; 
W. Dulevičia—kont. rašt., 812 W. 
33rd St.; J. Balčiūnas—Kasierius, 
3200 So. Lowe Avė.; J. Arišiu- 
nas—apiekunas kasos, 3623 % So. 
Emerald Avė.; F. Kunevičia — 
apiekunas kasos, 3201 Green St.; 
K. Valaitis—apiekunas ligonių,
7104 So. Emerald Avė.; W. Dule- 
vičia—korespondentas. Laiko su
sirinkimus kas mėnesį pirmą pen
ktadieni. 7:30 vai. vakare. Crica- 
gos Lietuvių Auditorijoje, -3133 S. 
Halsted St.

to pas

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

sausio-Jan. 7 d. 1938 m., kuriame 
išrinkta valdyba 1938 metams se- 
kančiamčf sąstate: Pirm. —Anta
nas Sudentas. 10036 So. State St.; 
Vice-pirm, — Mike Sinko, 115-— 
E. 104th PI.; Nut. RaŠt.—Franas 
Pučkorius, 10831 So. Edbrooke 
Avė.; Sekr. ižd.—Stasys Yurčius, 
209 — E. 107th St.; Iždo Glob.— 
Walter Stulpinas, Petras Krasaus- 
kis; Maršalka’—Kastas Reniutis; 
Skyriaus Kasierius — Magdalena 
Sudentas; Atstovas Į Lietuvių 
Kongresą — Antanas Norbutas, 
1033 W. 103rd St. Draugijos su
sirinkimai kas naujo mėnesio pir
mą ketvirtadieni, 7:30 vai. vak., 
Darbininkų Svetinėje, 10413 So. 
Michigan Avenue.

ATĖJO
Kultūra No. 9

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

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

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

Osk. Breivė. _
Lidija Mursija—Julmis. /
Vidurnakčio saulės krašte—AJvėn- 

slovas.
Pastabos apie literatūrą ir rašymo 

darbo—M, Gorki j.
Populiarusis Mokslas.
Apžvalga ir kiti straipsniai.

KAINA 45 CENTAI. 
GALIMA GAUTI

NAUJIENOSE
So. Halsted Street, Chicago.

Paryžius yra žinomas 
šauliui kaipo pirma “ištvirki
mo vieta”. Mes šį kartą Pary
žiuj buvome keturias dienas. 
Matėm ope 
žiavom an^
miestą. Nors miestas nėra tiek 
švaraus kaip Berlynas, bet vis
gi daug švaresnis už Romą. 
Gatvės daug platesnės ir tie
sesnės. Dangoraižių Paryžiu
je nėra kaip ir kituose Euro
pos miestuose. Paryžiuje yra 
leidžiarųas angliškas laikraš
tis, o ir pačiame miesto cent
re visur galima susikalbėti 
angliškai. Francuzijoje jau 
yra įvesta 40 vai. darbo sa
vaitė, taip kad ir didžiosios 
sankrovos ir'stambesni bizniai,
tik būna tiek ir atdari. apylinkėse gana bailus ir grei- sius žiemkenčius.

Alytaus miškuose pasi
rodė briedžių ir šernų 

būriai -

1739

tai slepiasi tankumynuose.
Prasidėjus bulviakasiui Mer

kinės, Alytaus ir Punios apy
linkių miškuose pasirodė šernų 
būriai. Vietos ūkininkai pasa
koja, kad šernai slankioja bu-

ALYTUS. — Anksčiau Aly
taus apylinkių miškuose brie
džių beveik nebūdavo matyti. 
Šią Vasarą ir rudenį kai kuriuo
se didesniuose Alytaus' miškuo- riais po 10—14 žvėrių kartu,
se buvo pastebėti briedžiai, šernai daug kur iškniso uki- 
Lietuvos miškų karalius tose1 ninku bulves ir jau sužaliavu-

ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Pirmininkas —Pet

ras Arlauskas. 1947 N. Cleveland 
A v., Chicago, III.; Pirm, pagelbi- 
ninkas—Alexas Nlprikas, 4015 W. 
13th St., Chicago, III.; Protokolo 
Raštininkė — Sofija Ambrozaitė, 
11731 So. Indiana Avė., Chicago, 
III.; Finansų Raštininkė — Ona 
Uškuraitė, 1329 North Dearbom 
St.. Chicago III.; Finansų Rašti
ninkės Pagelbinlnkė — Emilija 
Ramašauskienė, 1218 South Inde- 
pendeųce Blvd., Chicago, III.; Ka- 
sierka—F. Ahibrozienė, 11731 S. 
Indiana Avė., Ch’go; Maršalka— 
William Putris, 4730 So. Spring- 
field Avė.,rChicago, III.; Kores
pondentas — Juozas Balakas, 1414 
So. 49th Court, Cicero, III.; Ka
sos Globėjai—Juozas , Keturakis, 
1525 So/51st Avė., Cicero, m.; 
Steponas Niprikas 852 West 83 
Št., Chicago, III. , - 
Susirinkimai laikomi ..vieną sykį 
Į mėnesj kas ketvirtą nedėldieni 
pirmą valandą popiet Hollyvvood 
svetainėje, 2417 W, <$3rd St., Chi
cago, III. ‘ <

DRAUGYSTĖ PALAIMIMTOS LIE
TUVOS VALDYBA, 1988 METAMS: 

John Jackas— plrfhininkas, 6504 
So. Rockwell St; Adam Subaitis 
—vice-pirm., 1947 String St.; 
Gasper Pakeltas—mit. rašt, 4019 
So. Artesian Avė.; Frank Micklin 
Jr. — finansų rašti., 4917 South 
Komensky Avė.; Frank Medalins- 
kis—kasierius, 8159 Emerald Av.; 
Frank Margevičia—kontr. rašt, 
4348 o. Washtenaw Avė.; B. J. 
Jakaitis — Auditorijos atstovas, 
826 W, 84th PI.; A. Subaitis, A. 
Tamevičia ir P. Augustinas — 
Trustees

skelbiasi Naujienose.

M

M

M 
M

kaip kad
Be to,

GBBB. Naujieną įkaityto- 
jos ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti, i

M 
M

.į.

TAlIDVIfkur “p™*“ I AUrl R . NAUDA!
Pats Sau Padėsi ... Jei 
Rūpesčius Mums Pavesi
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PRANEŠIMAS!
VISŲ LIETUVIŲ DOMEII

Leidžiamoji Chicagos lietuvių Telefonų Knyga ne
trukus eis į spaudą. Norėtumėm, kad naujon laidon 
visų* lietuvių, kurie turi telefonus tilptų jų vardai, pa
vardės, telefonų numeriai ir adresu. Todėl prašom vi
sų lietuvių, ypatingai katrų pavardės yra pakeistos ar 
neskamba lietuviškai, ir katrų telefonų numeriai vė
liausiu laiku yra pakeisti mums prisiųsti: vardus, ad
resus ir telefonų numerius. Taipgi Draugijų ir jų val
dybų adresus.

Biznieriai ir profesijonalai mokėdami po dolerį ar 
daugiau gauna vertingą pasigarsinimą.

THE CHICAGO LITHUANIAN 
TELEPHONE BOOK GO.

3326 South Halsted Street, ‘ Chicago, III.
Telephone Yards 0123

Plytine “Palemonas” ir 
plytinės savininkas Gu- 
dinskas nubausti už nu
statytų plytų kainų ne

silaikymą

KAUNAS- — Jau seniai nu
siskundžiama, kad plytinės, no
rėdamos gauti už plytas aukš
tesnes kainas, negu nustatyta 
Kainų tvarkytojo, prie plytų 
kainų priskaitydavo didesnes 
transporto išlaidas, 
tikrumoje sumokėta,
parduodavo antros rųšies ply
tas už pirmą rųšį ir įvairiais 
kitais budais stengėsi apeiti 
Kainų tvarkytojo įsakymą. Už 
tai Kainų tvarkytojas nubaudė 
plytinės “Palemonas” vadovy
bę 2.500 Lt bauda ir plytinės 
savininką S. Dudinską — 2.000 
Lt bauda.

Jei spaudžia reikalai... Jei reikia pinigų ... manai pirkti namus... senus pa
taisyti... jei turi pinigų ir nori kitiems padėti, pirma ateik į NAUJIENŲ SPUL- 
KĄ. Patarimas ir patarnavimas čia nieko nekainuoja.

»A*tTv 
ro» vour 
JNVCtTMCNT

I • IINStJRED

Užtikrink

čia visų

savo indeliams tikrą apsaugą 
ir pelną

INDELIAI APDRAUSTI IKI
$5,000.00

i

m i m m p

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

TELEFONAS, CA2VAL 8500

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠALPINIO 
KLIUBO VALDYBA 1988 M.: Pirm.

George Medalinskas, 233 Central 
Avė.; Pirm. Pagelb. Frank Sta- 
pionis, 3950 Gladys Avė.; Prot 
Rašt, Mary Medalinskas, 233 So. 
Central Avė.; Fin. Rašt Chas. 
Kattalo. 4676 W. End Avė.; Kont 
Rašt. Vincentas Manikas, 17 So. 
SpringfieVĮ Ąve.j Kasos Grobėjai: 
Mike Davidonis, 3917 14th St., 
Kasierius Mike Kariūnas, 3508 
Gunderson Avė., Berwyn, UI.; 
Maršalka juorąpas Zubovlčius, 
530 So. Lawrence Avė.; Kliubo 
gydytojas: Dr. Margeris, TeL 

oulevard 8483; Korespondentas 
—Joe. Gardauskas.

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS CLUB, POLITICAL AND 
BENEFIC1AL OF THE 12-TH 
WARD VALDYBA 1938 M.: J.Yuš- 

ka, Pirmininkas. 2419 W, 43rd 
St., Tel. Lafayette 5424; J. Va- 
linckas, Pirm./Pagelb., 3423 So. 
Morgan St.; Paul J. Petraitis, 
Nutarimų Rašt, 4223 So. Wells 
J5t, Tel. Vičtory 8770; Helen 
Gramontienė, Kasierius. 4535 S. 
Rockwell St, .Tel. Lafayette 2413; 
Frances Wittis, Fin. Rašt, 4469 
Archer Avė., Tel. Lafayette 1374; 
F. Krasauskas, Kontrolės Rašt 
4353 So. Maplewood Avė.; J. 
Jesunas, Kasos Globėjas, 2440 
W. Pershing Road; Dr. A. J. Ma
nikas, Daktaras Kvotėjas, 4070 
Archer Avė., Tek Lafayette 3051; 
A. Saldukas, Teisėjas, 4038 Ar
cher Avė. Susirinkimai laikomi 
kiekvieną trečią sekmadienį, kai

wL
Ir mote-
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Laidžia Naujienų Bęų- 
drovė, 1739 S. Halsted Sto Chicago, 
JLU. Telefonas Ganai 8500.

Ūfeąkytto kalnai
Chicagoje — pdĮtu: }

Metama —---------
Pusei metą ___________
Trims mėnesiams -- -----
Dviem mėnesiams -- -----
Vienam mėnesiui —___

Chicagoj per išnešiotojus:
Vięna kopija  __ ___-- -—— 8c
Savaitei ?.....____ ____ .....----- r i$c
Mėnesiui. ...._____________ _ 75c

Suvienytose Valstijose, 'nę Chicagoj, 
P0t«u 

(Atpiginta)
Metams _________________ $5.00
Pusei metą ——-------- -
Trims mėnesiams--- -----------
Dviem mėnesiams_______ — 1*00
Vienam mėnesiui---------------- .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams ...___ -LL——----- - $8.00
Pusei metų'----------------------  4‘.00
Trims mėnesiams --------- — 2.60
Pinigus reikia siąsti pašto Money

Orderiu kartu ęiį užsakymu.

Spalio 19 d. mirė Biržuose 
atsargos brig. gen. Stąsys 
Nastopka, sulaukęs 57 metų 
amžiaus. Jisai buvo vienas iš 
pirmutinių savanorių, stoju
sių į besikuriančią Lietuvos 
kariuomenę. Vėliaus ėjo gen. 
štabo .viršininko ir armijos 
do pareigas. 1924 m* dėl 
sveikatos išėjo į atsargą.

SSRS BEISIANTI SAVO
SIENIO POLITIKĄ

va- 
ne-

UZ-

ji

Didelė karo baime. — Džiūgauja, kad karo išvengė. — 
Vokietijai ayga vis didesni ir didesni ragai. — Spa
lių 9 d. — Pasitraukė iš savo pareigų “Kardo” re? 
faktorius. —- Vilniaus atvaddvimo mintis. — Mora
lio sukiužimo laikotarpis. — Kinijos paikinimas. — 
Jaučiamas didesnis klerikalų karingumas. — Aust
rijos žydai Lietuvoje.

(Musų specįąlans korespondento Lietuvoje)

leido porceliuoli? Ne 
porceliuoti, bet net 
užtarti tuos, kurie 

atvirai palaikė demo-

Demagogiška propaganda
Konservatyviški republikonąį ir jų SpaųcĮa, piątyt, 

neturį nieko konstruktyvaus pasiūlyti balsuotojams šiuo
se rinkimuose. Todėl jie vartoja demagogiją.

Svarbiausias jų argumentas prieš dabartinę J. V. ad
ministracijų ir jos šalininkus yra tas, kad jų “remia” 
komunistai. Besiartinant balsavimo dienai, kai kurie re- 
publikonų laikraščiai taip įsisiūbavo, kad, ėmė kaltinti 
prezidentų Rooseveltų sudarius “bendrų frontų” su Sta
linu !

Kas gali būti juokingesnio?
Bet tas nuolatinis atžagareivių riksmas apie Naujo

sios Dalybos “raudonumų”, tur būt, nemažai nugųsdino 
daugelį demokratų kandidatų ir patį Rooseveltų. Kaip 
jau buvo “Naujienose” minėta, demokratų kandidatai 
New Yorko ir Illinois valstijoj padarė viešus pareiški
mus, kad komunistų “paramų” jie griežtai atmeta; kai 
kurie jų net pašak^kad jie komunizmo “neapkenčia-”

O administracija Washingtone sugalvojo panaudoti 
kardinolo Mundeleino vardų atsigynimui nuo priešų įta
rimo, kad Rooseveltas esųs “bendram fronte” su Stalino 
partija. Prezidentas įsakė J. V. ambasadoriui Italijoje iš
kilmingai pasitikti Chįpagos kardinolų, kuris nuvažiavo 

' į Romų pamatyti popiežių, ir laikraščiuose per paskuti
nes kelias dienas telpa ilgos telegramos apfe tų Mundelei
no keJįonę ir Amerikos valdžios pastangas priduoti jai 
kaip galint daugiau svarbos.

Rooseveltas nqri šitokiu budu parodyti, kad jisai su 
komunizmu neturi nieko bendro, nes jeigu jisai gerbia 
kardinolų ir popiežių/ tai aišku, kad. jisai negali būti Sta
lino arba Browderio draugas.

Labai naivi politika, kuri dagi ne visai sutinka ir J. 
V. konstitucijos dvasia. Konstitucija reikalųuja, kad val
džia į religinius ir bažnytfuįjs reikalus nesikištų, nei 
juos trukdydama, nei juos remdama. Šitokioje prasmėje 
turėtų elgtis ir Amerikos ambasadoriai užsieniuose.

Demagogiškoms atžagareivių atakoms atremti 
\ daug kitokių ir teisingesnių prięijiQĮ)ių.

Specialus “L. žinių“ kores
pondentas spalio 24 d. praneša, 
kad Francuzijos spauda plačiai 
rašo apiė numatomą sovietų 
Rusijos užsienio politikos kiti
mą. Sako:

“Vakar dienos ir šio ryto 
prancūzų spaudoje labai daug 
žinių iš Sovietų Rusijos apie 
tai, kad SSRS pakeisianti sa
vo užsienių politiką. Esą, 
Sovietų Rusijoje, ypač jos 
kariuomenės sluoksniuose di
dėjąs šalininkų skaičius ieV 

itarimo su Vokietija 
ir nutraukti praneuzų-sovietų 
paktą. Litvinovas liekąs lig
šiolinės užsienių politikos ša
lininkas, užtatai jis galįs ne
trukus pasitraukti.“
Tai ne pirmutinė tokia žiųia. 

Pereitą mėnesį New Yorko 
“Times’o“ korespondentas Wal- 
terx Duranty (kuris yra uolus 
bolševizmo rėmėjas) rašė, kad 
Stalinas gali susitarti su Hitle
riu ir net sudaryti su juo karp 
sąjungą prieš Francuziją.r - >

koti s

mybę* Visoj p. Aleksand- 
rovskio, rusų pasiuntinio 
Prahoje, pastangos tuos gan
dus atremti buvo bergždžios. 
Propaganda buvo sėkminga, 
ir partijos nugarkaulis tapę 
nulaužtas.“s
Deja, Čekoslovakijos dešinie- 
elementai turėjo gerą progą

diskredituoti sovietų valdžią, 
nes pastaroji, iš tiesų, nerodė 
jo}dp pasiryžimo eiti į karą deĮ 
Čekoslovakijos. Visa Europa ži
nojo, kad Maskva nemobiliza- 
vo savo armijos, nevedė agita
cijos laikraščiuose už Čekoslo
vakijos gynimą ir net neinfpr- 
mavo Rusijos žmonių apie kitų 
šalių komunistų veikimą Čeko
slovakijos klausime. Todėl, kad 
ir Litvinovas bandė suversti 
kaltę dėl Čekoslovakijos parda
vimo Chamberlainui ir Dala- 
dier, bet masės žmonių Čeko
slovakijoje pasipiktino ir sovie
tų valdžios politika. To rezulta
te komunistų partija neteko 
pritarėjų.

Dabar visoje Europoje tebė
ra stipri komunistų partija tik
tai Francuzijoje. Bet pastaruo
ju laiku ir prieš ją vis laDįau 
pūsistato viešoji opinija. Aišku, 
kad ir Francuzijoje komunis
tams atėjo sutemos. Bet išny
kus paskutinei stambiai Komin- 
terpę sekcijai užsienyje, pats 
Komio temas paliks be jokios 
reikšmės. Jisai ir šiandien ne
ša naudą tiktai fašistams, nes 
šie po priedanga kovos prieš 
karpunizmą gaji sėkmingiau or
ganizuotis.

vakarines išklau-

buvo! Taip vi-

be 
be 

i

re-

yra

ČEKOSLOVAKIJOS KOMUNIS
TAI SUGRIUVO

ŽIAURUMAS LABDARINGOJE 
KATALIKŲ ĮSTAIGOJE

Į Lietuvos teismą pateko-j- 
domi byla. Yra patraukli atsą- 
komybėn,;! pagal kriminalinio 
statuto 471 str. trys Vaikelio 
Jėzaus Draugijos prieglaudos 
tarnautojai: Vaikelio Jėzaus a- 
matų mokyklos mokytojas Jo
nas L'enkevičiųs; Vaikelio Jė
zaus dr-jos priegląudos ūkio 
vedėjas ' yiadąs Petriunąs, ir 
VąįkeJio Jėzaus d-jos amatų 
mokyklos šaltkalvystės instruk
torius Adomas Paulauskas, ir 
vienas Vilijampolės gydytojas.

Del ko eina kova
rei-Dabartinė rinkimų kaippaųija nenušyietę kaip 

kiant nė vieno tų klausimų, dėl kurįų eina kęvą tarp 
Naujosios Dalybos ir Senosios Dalybos, tarp liberalų ir 
konservatorių. Už kų stoja prezidentas Rooseveltas ir jo 
šalininkai, yra daug-maž žipoma. Bet jo priešai iki šiol 
satfb programo neparodė. Jie tiktai atakuoją, nurodyda
mi įvairius trukumus ir ydas Naujoje Dalyboje.

Didžiausios jos ydos esančios šios:
Valdžia leidžia bilionus dolerių bedarbių šelpimui, 

viešiems darbams ir panašiems dalykams, klampydama 
kraštui neišbrendamas skujas. '

Valdžia stengiasi išplėsti savo kontrolę ant pramo
nės, prekybos ir žemės ūkio, griaudama šituo bųdų pri
vatinę iniciatyvų ir laisvų prekybų paremtų ekonomine 
sistema.

Valdžia varto ja ^milžiniškas iždo lėšas savo partijai 
sustiprinti, įųešdąma į politikų korupcijų ir neteisingai 
slopindama opozicijų, be kurios demokratija negali sėk
mingai veikti.

Šituose kaltinimuose yra daug tiesos. Bilįonai dole
rių, kuriuos valdžia išleidžia šelpimo reikalams, tikrai 
gręsia,nugyvendinti valstybę. Tie pinigai dažnai yra, jei 
ne federalinės administracijos noru, tai vietinių politikie
rių valia, suvartojami /'politiškoms mašinoms^ patepti. 
Ir reikia pripažinti, kao~va}džios kontrolė ąnt biznio, Pa
siekta šitokiu keliu; butų iš tiesų pavojinga demokratijai.

Bet kaip šitų blogumų išvengti? Ar rępuWik°nai 8iu~ 
lo .sustabdyk bedųrbių šelpimų ir viešųjų darbų finansa
vimų ? Jeigu taip, tai tegu jią tatai aiškiai pasako tuo
met išgirs, kų jiems užgiedos 11 milioųų bedarbių ir jų 
*eimų!

Ta pasaka, kad valdžiai paliovus “kištis” privatinis 
biznis ims tuojaus ir pašalius nedarbu, yra tuščia. Prie 
Hooverio valdžia nesikišo (išimant tai, kad ji duodavo išr 

. RFC milžiniškas paskolas bąųkųmų ir stąmbiiemsiem^

Viena iš nedaugelio Europos 
šalių, kur komunistai turėjo 
masinę partiją, buvo Čekoslo
vakija. Pirmaisiais respublikos 
mojais Čekoslovakijos komunis
tų partija buvo stipriausia už 
visas kitas tos šalies • partijas^ 
Bet šiandien jos nebėra.

Po “Miuncheno taikos“ ko
munistų partija buvo uždraus
ta autonominėje Slovakijoje. 
Ęasjtui spaudoje pasklido gan
dai, kad čekų -teritorijoje ko
munistai savo partiją patys lik
viduos. Bet to neįvyko, ir Pra
hos valdžia J<pmunistų partiją 
uždarė.

Anglijos liberalų “Manches- 
ter Guardian” korespondentas 
sako, kad d^r prieš keletą sa
vaičių niekas nebūtų galėjęs ti
kėti, jogei valdžia stengs išar
dyti tokią stiprią organizaciją, 
kuri 1935 m. buvo gavus 850,- 
000 ir pravėrus 30 atstovų į 
pąrjamentą. Bet Čekoslovakijos 
krizės metu komunistų partiją 
sugriuvo morališkai.

“ ... Partijai (pasak to J<Q- 
respopdento) pradėjo sprūsti 
dirva iš po kojų dėj propa
gandos iš dešinės. Komunis
tų priešai deginės pusės 
skelbė, kad sovietų Rusija, 
kurios ageptas komunistų
partija buvo iki pat galo, ne- rą. ’ 
kovos už čekų nepriklauso- “Zenąusko pasiūlymas bų-

(Tęsinys)
O vakare karo jpųzięjaus 

sodnelyje prie nežinomo karei
vio kapo susirinko keletas tūk
stančių žmonių ir tyloje visas 
apeigas tenais 
sė!

Patiko ar 
nors, bet taip
suomenė pareiškė savo nusitei
kimą. Ir pareiškė laisvai, 
įsakymų, be paraginimų ir 
afišavimosi!

Karių~laįkraščio “Kardo“
dajttorius pulkininkas leitenan
tas Sležys savo redaguojama
me laikraštyje negalėjęs lais
vai dėl Vilniaus praradimo pa
reikšti minčių iš redaktoriaus 
pareigų pasitraukė. Jo vieton 
dabar paskirtas krašto apsau
gos ministro adjutantas majo
ras Zibavičius. šaulių sąjungos 
laikraštis “Trimitas“ tą dieną 
išėjo smarkiai cenzūros apipa- 
šiotas ir tai džiaugėsi, kad pa
saulį išvydo. Dabar stipriai kal
bama ar tik neteks Vilniui va
duoti sąjungai visai nustoti vei
kus. ,Mat, jau kyla gyvas reika
las apie savo kaimyno iš pietų 
pradėti kojų pirštų galais vaik
štinėti.

* Lietuvos plačioji visuomenė 
tiek yra susigyvenusi su Vil
niaus atvadavimo mintimi, kąc 
net Vilniui vaduoti sąjungai 
nustojus veikti vargu toji min
tis bus galutinai palaidota. Tos 
minties šalininkai suras kitas 
darbo formas, nes 
vadavimo - 
Jos • jokia 
gniaužti!

Bet šiuo
taika gyvai visur Lietuvoje jau
čiama. .

Panevėžio lenkų gimnazijos 
mokiniai suaugusių sukurstyti

mokyklos mokinius ir norėjo 
parodyti, kad jie puolami ir tik 
iems teko nuo prakeiktų lietu

vių gintis. Bet vįsas tasai jų 
darbas bergždžiomis nuėjo, 
nors, žinoma, Lenkijos spauda 
galės dabar triubyti, kad Pa
nevėžy j lenkai mokiniai buvo 
sukulti. Panevėžio apylinkės 
dvarininkė lenkė Okuličienė 
slaptai laiške siuntė Varšuvos 
radijaus stočiai d)0 zlotų, kad 
Varšuvos radijo stotis dar la
biau sustiprintų Lietuvoje len
kišką propagandą, kad labiau 
pultu lietuvius ir niekintų mu
sų valstybę.

Štai tokių atsitikimų akivaiz
doje ar galiųia laukti, kad Lie
tuvoje Vilniaus 
šia staiga vienu 
Įėjimu dingtų!

Turėkite dar
kad Vilniuje tą pačią dieną iš
kilmingai buvo vaikščiota Vil
niaus prijungimas prie Lenki
jos ir kad tose iškilmėse tą die
ną dalyvavo Lenkijos pasiunti- 
nys Lietuvoje ponas Chorvatas!

Kaip matote, ne visi linkę 
ant kojų pirštų ghlų vaikštinė
ti. Kiti varo išviečių naikinimo 
politiką, ^ies jie naudojasi to
kia proga, kurios metu niekas 
nebaudžia, jei jie savo prigim
ties būtinus reikalus atlieka ant 
kitų galvų!

Taip, reikia tvirtai pasakyti, 
kad Europa pergyvena moralio 
sukiužimo laikotarpį. Tokio su-

kiužimo yra paliestos net tos 
dįdelės demokratinės valstybės, 
įš kuriu mes buvome visi linkę 
išgirsti teisybės ir teisingumo 
užtarimo žodį, net reikalui 
esąnt tą žodį jėga paremti. Bet 
tos demokratijos valstybės per
daug įtikėjo saviems valstybės 
teakcingiems vadams, kurie 
veik jų sukurią valstybę Čeko
slovakiją 
tik leido 
nepajėgia 
visuomet
kratiją! Dešimtimis tuksiančių 
demokratų, socialdemokratų, 
komunistų Čekoslovakija ver
čiama atiduoti j Hitlerio ran
kas, grąžina juos atgal į seniau 
jų gyvenamas vietas, kurias 
dabar vokiečiai yra užėmę. De
šimtys tūkstančių žydų siunčia- ' 
mi į Vokietiją!

Anglija savo vyriausybės tar
pe turi žydų. Prancūzijoje arti 
valdžios taip pat esama žydų, 
bet 
ria 
Tai 
Tai 
kęs
dieninė Europa!

Tai kojų pirštų galų politi
kos vaisiai!

Palestinoje vokiėčių kursto- 
mi arabai nesiliauja kerštavę 
ir žydus pipvę. O Chpmberlai- 
nas džiaugiasi lyg geležėlę ra- 

. dęs, kad gavo Hitlerio rašei u- 

. ką, jog Vokietija nenorinti

jie savų tautiečių neužta- 
ir džiaugiasi karo’ išvengę, 
žiauri gyvenimo tikrovė, 
aukščiausio laipsnio pasie- 
egoizmas. Tai tokia šian-

mintis 
jėga

metu

vadavimo dVa- 
rankos,. moste-

galvoje ir tai,

Vilniaus at- 
nėra mari 

negalės už-

tokia nuo

bėn po to, kai teismo tardyto
jas padarė tardymų dėl prie
glaudos vaikų plakimo*

Faktai, kukiuos tardytojas 
^uripko, yra tokie. Pernai lie
tais papuolė Vilijampolės gy
ventojo Jono Zenausko trys 
veisliniai šuniukai. Vieną • den
gusių šifniukų> rado Vaikelio 
Jėzaus priegląųdps vaikai, Jur
gis Vaitavičius ir Pranas Kava-v r į
Jiapskas. Zenauskas įtarė vai
kus, kad jie šuniukus pavogė, 
ir su pagalba prieglaudos virsi- 
pinkų vertė juos prisipažinti. Ir 
Štai kokiu budu jie tą inkvizici
ją darė.

Prapuolusių šuniukų savjnpi- 
kas sumanė, kad reikia vaikus 
plakti rykšte per šlapią skipĮu-

išproVokuoti ir, žinoma, save 
nuskriaustais parodyti. Nepa
vyko, nors butą ir susirėmimų, 
kurių metu vienas kitas pusė
tinai nukentėjo. Lenkų gimna
zijos mokiniai puolė amatų

bizniams), bet bedarbių skaičius buvo pasiekęs 14 ar 16 
milionų.

Tad problema yra ne ta, kad valdžia neprivalo lįsti 
į skolas ir “leisti” bizniui atsigriebti (lyg kas jam to ne
leidžia!). Nežiūrint kieno rankose bus valdžia, ji, negales 
duoti milionams žmonių mirti badų.

Klausimas yra, kaip padarytį, kad tiejns milionams 
butų užtikrintas darbas ir žmoniškas pragyvenimas.

Tie, kurie kalba “laisvo” privątinio biznio vardu, tu
rėtų pasakyti, ar tas biznis turi pląhų šitam tikslui pa-, 
siekti. Jeigu turi, tai kur jisai? O jeigu ne, tai jie gali 
dar mažiau padaryti gero, negu Naujoji Dalyba.

Prezidentas Rooseveltas visgi yra pravedęs eilę nau
dingų, konstruktyvių reformų. Tiesa, pačios svarbiausios 
problemos jisai nestengė išspręsti. Nedarbas nėra nuga
lėtas. Todėl valdžia yra priversta pilti vis naujus ir nau-^ 
jus bilionus dolerių į pašalpas. Bet jo priešai nemąto,

jpįgįinąa i praeiti nebegalimas,

vo priimtas“, rašo vienas 
Kauno laįkraštis. “Petriunąs 
papjovė karklą, jį į dalis su
skaldė, suskaldytas dalis su
dėjo į vytinį, atsinešė drus
kos, , Vaitavičių apnuogino, 
apnuogintą vielą uždengė šla
piu skuduru, ant skuduro už
pylė druskos ir pradėjo vai
ką plakti. Zenauskas vaiką 
laikė, o Petriunąs plakė. Pla
kė tol, kol vaikas pažadėjo 
šuniukus surasti. Lenkevičius 
ragino vis daugiau pridėti ir 
smarkiau kirsti, o Paulaus
kas ekzekucijos metilu laikė 
duris.“
Antras vaikas, Kavaliauskas, 

pabėgo. Bet Zenauskas atsigi
nė, ’kad kas tai pavogė jo pa
klodę. Įtarimas krito ant kito 
prieglaudos vaiko — Mažeikos. 
Šis ir buvo nuplaktas tokiu pat 
budu, kaip Vaitavičius. K

Po to vaikai buvo stropiai 
saugojami prieglaudoje, kad 
nepabėgtų. Bet vienam jų nusi
sekė pasprukti ir pasiskųsti sa
vo motinai. Iš tp ir prasidėjo 
įjyla. Nors gydytojo apžiūrėji
mas buvo padarytas tik vienuo
liktą dieną, bet vis tiek buvo su
rastos kankinimo žymės.

Todėl tuos “krikščioniškus 
auklėtojus“ teismas patrankė

Tai kokie dalykai dedasi ne
va labdaringoje Liėfųvpą kleri
kalų įstaigoje, kuri nešioju gra
žų “Kūdikėlio Jėzaus” vardų.

Koks cinizmas! Japonija 
USA kapitalistų remiama nai
kina ^Kiniją, Biznis pirmojo 
vietoje. SSSR giriasi, jog jinai 
Siją remia, — remia gink- 

, už kuriuos kinai grynais 
pinigais moka!

Kinija gaunanti ginklų net iš 
Vokietijos ir jos karo instruk
toriai dar visai neseniai iš te
nais atšaukti!

Gera proga b'čvo ant kitų 
kailio pasimokyti!

(Bus daugiaus)-------  t
Šių dienu Kaičios 

tiKrovės anekdotai
KĄ GAVO ČEKOSLO

VAKIJA
Ką gavo Čekoslovakija iš 

Miuncheno konferencijos, tai 
lengvai atspėjamas klausimas. 
Čia nereikia būti jokiu politiku, 
kad gauti tikrą atsaką.

Sudėkite tpje konferencijoje 
dalyvavusių valstybių pirmas 
raides ir jas perskaitykite ir 
gausite tikrą atsakymą.

O Miunchene dalyvavo šių 
valstybių atstovai: Francuzija, 
Italija, Germanija, Anglija... tai 
ir gausite — figą! Tai tikras ir 
rimtas atsakymas, tai Čekoslo
vakijai suteikta dovana, 
šms*"TtQvanos kaip kurios 
tybės mh\pavydi...

PRĄNĄšYSTęS

bet 
vals-

šventasai Petras paklausias ko
kiais garbingais darbais jisai 
žemėje yra atsižymėjęs. Hitle
ris buk šiaip atsakysiąs:

—Ką dariair, tai dariau vis 
Dievo vardu, vis jo garbei. 
Austriją iš bedievių ir masonų 
rankų išgelbėjau. Čekoslovaki
ją nubaudžiau, nes ji buvo jū
sų sostui neklusni...

—Gerai, drožk į dangų,—at
sakysiąs jam dangaus sargas.

paskui ateisianti eilė vie- 
mažutės valstybės valdo- 
Ir jisai didelių vyrų pėdo 

sekdamas prisiart i nsiąs 
dangaus vartų, šventasai

lips
vui.
mis
prie
Petras jį išvydęs sakysiąs: s

—Pro šiuos vartus įeina į 
dangų tiktai tie, kurie žemėje 
gerus darbus yra atlikę, kurie

O prąnąšauti daug kas mėgs- daug nusipelnę, taigi atsakyk 
ta. Dabar daug kas suka galvą, kokiais gerais darbais esi savo 
mena ką gąusią mirę. Šių die- gyvenimo kelius nužymėjęs?

• Tasai mažutės valstybės val-ną kai kurios garsenybės, ar 
jos pateksią į dąpgy, ar pra- dovas visą savo gyvenimą be 
garan bus nustumtęą.

Kąi kas spėlioja, kad busią apie nieką iš anksto negalvojęs, 
šitaip. todėl sumišiąs, nebežinosiąs ką

Kai mirsiąs Mussolini ir ji- atsakyti ir klusniai ištarsiąs: 
sai prisiartinsiąs prie dangaus 
vartų, tai žilas senelis šventas 
Petras jo paklausiąs:

—Sakyk ineldžiaiyasai, ko
kiais garbingais darbais savo 
gyvenimą esi atžymėjęs, kad 
drįsai Rangaus vartus prisiar
tinti? .

Esą jau buk Mussolinis esąs 
tokį atsakyiną paruošęs:

—O dangaus vartų sarge, a- 
šai tūkstančius esu etiopų išžu
dęs, jų žemes nukariavęs, po
piežiaus palaiminimą gavęs, 
nes juos katalikais padariau, 
nors visų nespėjau išžudyti, ^bet 
tie, kurie liko gyvi klusniomis 
popiežiaus avelėmis pasiliko.

Ir šventasis Petras tokį atsa
kymą išgirdęs plačiai dangaus 
vartus Mussoliniui atidarysiąs.

Vėliau ateisiąs Hitleris ir jo

aiškios programos gyvenęs ir

—Atleiskite, dovanokite," bet 
ąš tyriu savo žmonos paklausti, 
ji tai daugiau už mane žino, gal 
ji pasakys, o aš tiek vargau, 
kad viską užmiršam

šventasai Petras po jo nosi
mi dangaus vartus uždarysiąs, 
o tasai valdovas bėgsiąs pas sa- 
vo žmpną pasiteirauti, kas jam 
dangaus sargui atsakyti.
' Tai šitaip pranašaujama, kas 

ištiksią, kai tie ^įsi vyrai mir
sią. *

Kiek visose tose pranašystėse 
yra teisybės, tai palieku jums 
patiems spręsti.

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

SipipoĮ
CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA

Pašalpos Ligoje, Ponfirtinjų ir Kultūros Draugija •j 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street Telefonas Canal 0117
- VALDYBA

K. KAIRISUprezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. AUGUSTAS, vice-prezidentas P. GALSKIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLER, finansų sekretorius
,d3R. MONTVIDAS, Dr-įos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas,

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

KULTŪROS DRAUGIJŲ SKYRIŲ KONFE 
RENCIJOS PROTOKOLAS

Kairis, 
Degutis, 
Miller,

6. W. Mankus,
7. P. Milaševičius,
8. J. Bačiunas,
9. J. Kaulinas,

Ambrozevičia, 
Pačkauskas.

IACME-NAU4IENU Foto J

Sellersyillę, Pa. — Fran- 
ąmžiaus, 

Robert 
amžiaus

ces Ęrb, 13 metų 
kuri ištekėjo už 
Sounder, 21 metų 
W<PA darbininko.

2.

10. A.

nu- 
jąm

val-

Kultūros Draugijos skyrių- 
kolonijų metinė konferencija 
įvyko lapkričio 30 dieną, Dar
bininkų svetainėje, 10413 So. 
Michigan Avė., Roseland, III.

1. a. Posėdis atidarytas K. D. 
vicepirmininko K. Deveikio 
1:40 vai. po pietų- Pašaukęs

V delegatus prie tvarkos, pareiš
kė, kad šios draugijos organi
zuoto jas ir pirmininkas Julius 
Mickevičius jau yra išsiskyręs 
iš gyvųjų tarpo ir paprašė kpn- 
ferencijos x dalyvių vienos 
nutes atsistojimu suteikti 
pagarbą.

b. Toliau pasiūlė centro
dybos paruoštą prezidiumo ir 
komisijų, sąstatą šiai konferen
cijai iš šių ^delegatų: sek/eto- 
rium W. V. Mankų; mandatų 

1 komisijon: J. Pučkorių, jį Ba - ' 
čiuną ir K.- Yokubką; įnešimų 
ir rezoliucijų komisijon: K. 
Augustą, St. Petrauską ir St. 
Mockų; nominacijų kęmisijon: 
D r. A. Montvidą, A. jNarbutą 
ir J. Pateliuną.

Pasiūlymas liko vienbalsiai 
užgirtas.

2. a. Kol mandatų komisija 
tvarkė mandatus, pakviesta

' Kultūros. Draugijos centro se
kretorius K- Augustas rapor-., 
tuoti iš draugijos veikimo me
tų buvyje. Sekretorįus trum
pame savo raporte pranešė, 
kas buvo veikta; kurie skyriai 
parodė daugiau veiklumo, pa
sėkos jųjų darbų ir ypač kiek 
padėta darbo rengime bazarų 
Chicagoje, Cicero ir Roselan- 
de. Kadangi neturėta ganėtinai 
laiko prisirengimui, tai bazarai 
nedavė numatyto pelno,liko 
vos keliolika dolerių, ir nema
žas kiekis reikmenų, kurias bus 
galima suvartoti dar vėliau. 
Taip jau ragino skyrius, kad 
neatidėliodami sumokėtų savo 
metines duokles į centrą po 
$5.00, ir kad nuo savo turimų 
parengimų paskirtų nors pę 
dalį pelno į moksleivių stipen
dijos fondą.

b. Po šio raporto padaryta 
trumpa pertrauka, kad turėtų 
progos mandatų komisija baig
ti tvarkyti delegatų sąrašą. ,

3. Mandatų komisijos pirmi
ninkas K. Yokubka raportavo, 
iš kurių skyrių ir po kiek de? 
legatų dalyvauja, būtent:

J

1. Chicagos — Centrąlinės 
Kuopos Delegatai:

1. Dr. A. Montvidas,
2. K. Augustas,

Roseland, Ilk, skyrius
1. A. Sudentas,
2. M. Senko,
3. J- Pučkorius,
4. St. Jurčius,
5. J. Griškėnas,
6. J. Krasauskas, 

Stulpinas, 
Narbutas, 
Pučkorius,9. F.

10. St. Dilius.
3. Aurora, Ilk, skyrius:

1. A. Stankus,
2. N- Stankus?
3. ĄI. BąĮčjuųas,
4. J. Laurinąs,.
5. G? Večern,
6. W. Benedįct,
7. W- Stonkienė.

4. Jląryęy, ĮĮl , skyrius:

b

6.

1. L- Skjrmontas,
2. J. Yzbickis,
3. S. Putrąmentas,
4. Ą. Lemesh,
5. p. Stonis,
6. p. Dąknis.
Rocjtfęrd, III., skyrius:
1. St. Petrauskas,
2. St. Evans,
3. St- Brast,
4. St. SĮnkevich,
5. St. Gibas.

St. CJiąrĮes, Jl|.? skyrius:
1. Ę. Griciunąs,
2. A. Novagrųdskj,
3. J. Tamošiūnas,
4. St. Chakas,
5. J. Griciunąs.

(Bus daugiau)

ROCKFORD, ILL.

Roekfordo Lietuvi^- Kultūros 
Draugija lapkričio 13 d. turės 
JąĮjaj šaunų parengimą. Prog
ramų išpildys “Naujosięs Gady
nės” choras, kuris pastatys sce- 
npję labai linksmų Įr įdomių 
operetę “Mikado”.

Choras tų operetę jau pasta
tė Chicagoje. Praėjo su dideliu 
pasisekimu. Visiems rockfof- 
diečiams ^patartina operetę pa
matyti

CHICAGOS LIETUVIŲ
DRAUGIJOS SUSIRIN

KIMAS
Chicagos Lietuvių Draugijos 

mėnesinis susirinkimas įvyks 
šiandien, lapkričio 8 d., Ma- 
sonic Temple, 1547 N. Leavitt 
St. Prasidės 7:30 vai. vakaro. 
Susirinkime kalbės P. Grigaitis, 
“Naujjenų” redaktorius.

LIETUVIŲ KULTŪROS
DRAUGIJOMS

Lietuviu Kultūros Draugijų 
konfęręppiją, kUP įvyko spa- 
Iję 30 (t? patvįrtino pernykštį 
ppląrjipą, kąri kiekviena drau
giją į centrą ąppiękėtų po pen
kis (Įęleriuą. Todėl visos drau
gijos, -kurios iki šiol to nutari
mo neišpildė (vadinasi, nepri- 
sįuųte penkiy dolerių), yra pra
šomos tatai dąjjąr padaryti. 
Juo labiau, kąd ryšium su kon
ferencijos rengimu susidarė iš
laidų kelios dešimtys dolerių, 
kuriuos reikia išlyginti. Nors 
tai gal ir nemaloni yra parei
ga, bet vis dėlto pasirūpinkite 
ją atlikti. Ir juo greičiau tai 
padarysite, juo bus geriau.

WALKEGAN. ILL.

Waukegano Lietuvių Kultu
ręs Draugijos susirinkimas 
įvyks lapkričio 13 d., 10:30 vai. 
ryto, Liuosybės svetainėje.

Visi draugijos nariai . yra 
kvi^iapiį į susirinkimą atvyk
ti. Šis susirinkimas bus itin 
svarbus. Mat, dalykas tokis, 
kąd kultūros draugijų konfe
rencijoje dalyvavę atstęvai iš
duos raportą ir praneš ' apie 
tuos gražius sumanymus, kurie 
liko konferencijos priimti. Be 
to, turėsime aptarti ir apie sa
vo kolonijos veiklą.

Tenka pasakyti, jog iki šiol 
buvo pasireiškęs ir savotiškas 
apsnūdimas. Kadangi dabar 
oras atvėso ir prasideda žie
mos sezonas, tai reikia tikėtis, 
kad ir mes pradėsime labiau 
veikti. —Pirmininkas.

HARVEY, ILL.

Lepkaj niusių policjnįn- 
|r.| Mąlecką nubaudė 10 

metų kalėjimo

Ši apioną Kauno pne- 
miegčiųųsę -pastatyta 

apie 100 namo

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Djstributor

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi gerią |r mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendi padirbti dar geres
ni alų, kuri užvardino NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš Impor
tuotų pirmos rųšies produktų.

Urmo (wlplesale) kainomis pristato i alines ir kitas Įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORĖŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

Lietuvių Kultūros 
susirinkimas įvyks 

11 d. Sainatavičiaus

KĄUNAS. — Praėjusių w 
tų lapkričio 13 4. pasienio pa- 
lipįjps Ukmergės baro polici
ninkas Kazys M^leckas tarny
bos reikalais —v prie
administracijos limįos ir i n 
nebegrįžo. Paaiškėjo, kad leifr 
kai jį suėmė-

Ukmergės apskr. dėl pagrpb 
to policininko pareiškė protes
tą Vilniaus — Trakų Storastai 
ir reikalavo policininką grąžin
ti, bet lenkai polic. Malecko vis 
tiek negrąžino.

Gauta žinių, kad polic. Ma- 
leckas buvo teisiamas Vilniaus 
apeliacinių ramų. Jį gypė mu
sų atstovybės Varšuvoje pa
samdytas advokatas.

Maleckąs pripažintas kaltu ir 
ųųbaųstas 10 metų sunk, dar
bų kalėj ipao.

Del apeliacinių rūmų spren
dimo paduodama kasacija.

Maleckas “dabar laikomas 
Lukiškių kalėjime. Jis palikę 
žmoną su 8 mažamečiais vai
kais. '

Šešupėj dar vis nėra pa
stovaus vandens

MARIJAMPOLE. — Kiek 
aukščiau Kalvarijos šiemet iš
tisą vasarą vedami dideli me
lioracijos darbai, sausinant pla 
čiąs pelkėtas lankas, ir Šešupe 
nuolat tai užtvenkiama, tai vėl 
paleidžiama, dėl ko net iki Ma
rijampolės vaga tai išsenka, tai 
persipildo vandeniu. Tas daly
kas labai kliudo vandens ma
lūnams, kurie privalo sekti 
upėj vandenį ir taikintis prie 
“potvynių 
ma, kad 
Šešupės

ir atoslūgių”. Mano- 
melioracijos darbai 
aukštupy j ilgiausia 
lapkričio mėn. pra-

džios.
------H------------ 1--------

“Lietūkis” Kalvarijoj 
stato 105 arklių jėgų 

turbinų
MARIJAMPOLĖ. — šiuo me

tu buv. Romanovo malūne “Lie
tūkis”, kuris prieš keletą me
tų tą malūnų nupirko, veda di
delius remonto darbus. Darbai 
atliekami ukišku budu ir “Lie
tūkiui” 'kaštuos daugiau, kaip 
150,000 Lt. Šitas malūnas pa
tobulinamas K moderniška 105 
P.S. čekoslovakų turbina, kuri 
užpirkta Čekoslovakijoj už 54,- 
000 Lt.

Kiek mokosi mokinių 
žemes ūkio mokyklose

Harvey 
Draugijos 
lapkričio 
svetainėje, 15609 S. Halsted St. 
Prasidės 7 vai. vakaro.

Nepamirškite į šį susirinki
mą gausiai susirinkti, nes val
dybą iŠ^UPS s^vo raportą iš 
kulturęs draugijų kęųfprenci- 
jos, kuri įvyks spalio 3Q d-

Ęe to, visi purjąi prąšęsi iš
lyginti sąvo mokesčius, kad ga
lėtumėme, kaip sakoma, už
vožti šjų metų knygas,

A. L. Skirmontąs, fin. sekr.

CICERO, ILL.

KAUNAS — žemės ūkio mo
kyklose šiemet mokinių padau
gėjo.

Alytaus mokyklose mokosi 
73 mokiniai, Aštriosios Kirsnos 
—70, Joniškėlio — 90, Kvietį-: 
škio —- 80, Raseinių — 60, Sa
lų — Į17, Veprių — 67, Plink
šių — 75,'Zyplįų — 52«

Iš visų žemesnėse žerpčs ųkię 
mokyklose mokosi 614 moki
nių-

Be to, Gruzdžiu gyvulininky
stės mokykloj ųiokosi 26 moki
niai, Belvederio pienininkystės 
mokykloj — 2’5 mokiniai, Fre
dos sodininkystės mokykloj— 
40 mokinių. Taigj visose žemės 
u|qę mokyklose mokosi 705 
mokiniai.

Sudegė klojiinas su vi
sais javais ir pašarais

ĘĄUNĄS.
ankstyvi) pavasario K»uno prie- 
ąiiesčjųęsę, ypąčjąj Linksma- 
Į$ąjnyje, Julijahavoje, ‘'Maisto” 
rajone ir dalinai A. Panemu
nės apylinkėse buvo , pradėta 
statytį daug įvairių trobesių. 
Iki šiam laikui ten jau pasta
tyta apie- 100 pastatų. Iš jų 
apie 50 gyvenamųjų namų. Di
desnė priejmesčiuose pastatytų 
trębesįų dąlįs yra mediniai, o 
keli mūriniai. Statyba minėto
se vietose dar vyksta gana 
sparčiai ir rudens metu-

Kas darosi Vaikelio Jė
zaus Dr-jos mergaičių 
amatų — ruošos moky

kloje
KAUNAS — š. m. spalių 

mėn. 5 d. mokyklos direktorei 
Pranei Rutkauskaitei — Kala- 
dienei į III klasės pamokas a- 
tėjus, mokinės pakelė didelį 
triukšmą ir ėmė reikalaut], kad 
direktorė iš klabės išeitų, o 
paskiau pačios išėjo į korido
rių. Kitų klasių mokinės, iš- 
girdusios triukšmą, irgi išbė
go iš klasių.

Prieglaudos prižiūrėtoja Za- 
karauskaitė išgirdusi triukšmą 
irgi atbėgo, ir sušaukusi dalį 
mokinių liepė melstis, kad di
rektorė su mokinėmis susitai
kytų, bet maldos nieko nepa
dėjo^ ir “sukilimas” toliau plė
tėsi/ \

■ IAOME-NAUJIENŲ Fotol

Lėni Ęiefenstabl, Vokieti
jos kino Akotrč ir Hitlerio 
(aypritė, kuri atvyksta į A-

t • , Y
iš mokyklos. Koks gali būti pa
vyzdys kitoms mokykloms? Ne
jaugi to viso nemato, kam rei
kia matyt?

DUODAME
PINIGUS!

Jeigu reikia atnaujin
ti morgičius; jeigu Go
rite taisyti namą; jeigu, 
norite pirkti namą; jei
gu budavoti namą,—

Kreipkitės į N A U-

Gausite ant lengvų iš
mokėjimų ir lengvomis 
sąlygomis.
Lithuanian Building 
Loan and Savings 

Assocįation
1739 S. HALSTED ST.
Atdara kas dieną-nuo 8 ry- 

o iki 8 vakaro, išskyrus ne-
sukilimus ir direktorę varyti dėldienius.

Įvairus nesusitarimas V. J. 
dr-joj ir jos mokyklose jau se
nai tęsiasi, bet niekas nesiima 
$ tvarkyti, o dabar priėjo prie 
to, kad mokinęs pradėjo kelti

82 METU GYDYTOJAS 
IMA SAVO VAISTUS

PAAKSTINTI KBPKNV TUL- 
TEKME IKI 2 PĄINCIV

KAD 1 
ŽIES TĖKMĖ 
KASDIEN. Dr. 
.aučiasi Jaunu, 
triaši gyvenimu kas minutę. Nuo 
UŽKIETĖJIMO, ...........
mo, apetito i 
NERVINGUMO, 
genų, raugulio, 

apvilkto

Mobane 82 metų 
Unksmių. džiau-

virftkini- 
gyvunto. 
rūgščių, 
g 6 1 o s,

menko 
stokos ir 

skilvio 
galvos

S V ajGULIO. apvilkto liežuvio, dvokiančios 
rastos, menkos iSvaizdos, PIKTUMO ir tt. 
paeinąučių nuo menkos KEPENŲ tulžies te- 

kmčs. Pastipiink tai ir džiaukis gyvenimu. 
Rąžyk Dr. MEBANE No. 0999 (Keturi de
vyni) šiandien. 100 smulkių, bet stiprių tab
lečių. tiktai $1 .Ob. Jei C. O«^ D. pažto iš
laidos ekstra. Pinigai atgal, jei^pirmas bute
lis nepa,1ės. NČra kalomelio. Rašyk 
DR. MEBANE MEI»ICINE CO., Dept.

k ' W lo, Iowa.
84,

Indų ir Sidabro 
siūlymas 

Tuoj Pasibaigs
Per daugelį savaičių Nau

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

INSURANCEi

(APDRAUDA)
• PILNĄ APDRAUDĄ AU

TOMOBILIAMS.
• APDRAUDĄ

UGNIES.
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ

APDRAUDĄ

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

• TAVERNŲ ir namų savi
ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
lities.

Raštinėje ./per
• A. RYPlį^VICIŲ

1739 S. Halsted St

M A DOS

44,
42,

36,

30 Years Success! Doctor’s 
Amazing Liquid f pr Itching of 

ECZEMA

No. 4830—Rloninąnti sųknęlė. Sukirptos micros 34, 36, 38, 40, 
46 ir 48 coliai per krutinę.
Nq. 4946~-Suknelė su naujos mados sejonu. Sukirptos mjeros 34, 

38 4tį, 4& 44, 46 ijr 48 colių per krutinę. x

ininan-'

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

po pietų.

Dauff yra atsitikimų, kur kiti produ 
davė reikiamų pasėkų, bet stiprus, 
tis, antiseptinis skiedinys Žemo d 
pasėkas nuo niezčjimo, skausmo 
degamos, žvynuotos, ugninfis Ecz

16 pirmo sykio Žemo nc6a ostabią pa- 
gelbą. Po to }o ypatingas gydymas, (turi 18 
skirtingų Įtakingų dalių) padeda Gamtai 
greitesni gyd/mą. Mums dėkingi vartotojai 
fų&o iA visur, garbindami gautas pasėkas. 
Štai kaip rafto p. F. M. ii Jersey City: “l 
keletą savaičių nuostabiai pasigydžiau su Že
mo nuo Eesenja. kuri mane vargino per 3S 
n%us."

Neregimas, nedėmėtas — palik Žemo per 
dieną ar naktį gydant Eczema. apaugu s. de- 
dedervines ir kitokius odos įdegimus. Tik 35c.„ 
TIKRO PATARNAVIMO atsitikimais gal pri^ 
reikė $1.25 Extra Jčgos. Yra pas visus žy- 
m«smue vaistimukus.

6 greitas
raudoniu 

ta.

Rudeninių Madų 
Knyga

Tik ki gavome naują madų
M1 ' n - T*'" ,

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

čia įdedu 15 centų ir praftau

atsiųsti man pavyzdį No...... ........

M i eros ........................ per krutinę

Norint gauti vieną ar dau
žau virš mirędytų pavyzdžių 
frrašęmp iškirpti blaP- 
kutę ąrbą priduoti pavyzdžio 
ųumerj pažymėti mierą ir aiš
kiai ®ay<) vardą pa-
vąpdę Įr auręsą. Kiekvieno pa- 
jy^džię lęąina 15 ceptų. Gali
te paėsti pjpigus arba paš- 
ę Įįęn^įęUąją Išartu su užsaky
mų, LąįŠkus reikia adresuoti: 
Naujienos Pąttęrų Dept., 1739 
3*- 'Mh sl ghm0», m.

PANEVĖŽYS. — Spąlių 2 
.d. 21 vai. pįb Mykęjo Bujoko, 
gyv. Levaniškių km., Raguvos 
vąlsč., klojime kilo gąisras. Sų^ 
degė klojimas ir jame buvę vi 
si nekulti javai, pašarai, ųjcię 
pącĮargai ir kįtoks inventorius. 
Nuostolių padaryta apie 10.000 
Lt. T^rtąs neapdraustas.' Gais
ro priežastis peaiški. Gali bū
ti ir neatsargumas.

mus už 15 centų. Siųskit saro 
orderius;

. (Vardas Ir pavarde)

2415 W. 64tĮ| Street. Tel. Hemlock 6240 (Afjrjesa?)

Cicero Lietuvių Ęųlturos 
Draugijos yąVąras įvyks lap
kričio 20 d. Liuosybės svętaj- 
nčję. Vakarę programą išpildys 
Povilo šaltipijero radijo arė
tai. Programą bus labai linfcs-

(Mįf$t*s ir valstija)



Antradienis, lapkr. 8, 1938

PolitikaDiena Iš Dienos Berniukas Vcj Nenumirė.
i

Far-

Mes galime jums pa- 
^rppinti puikios 

kokybes:
LENTŲ, MJLLWORK, 

l PLASTER BOARD, 
JHJRIS, LANGUS, 

’ Z BALANAS,
KLIJŲ ir L t

Dėl pakeitimų ir permodeliavi- 
mo kreipkitės i

D. C. LA VINE
LUMBER CO.

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

| CHICAGO, ILL.
iPhones: HEMLOCK D030—0031

NAŪJTENDSį-CMcago, IB.
--------- ——■ .... - - . •- -— ------------ ---- _

Sofiją, sako iškelsiu labai šau
nias vestuves. Regis žagariečių 
virš du šimtai narių aplaikė 
pakvietimo laiškus ir žada da
lyvauti. O Ambrozai turi labai 
daug giminių ir gerų draugų 
ir yra įtekmingi visoj Chicagoj 
žmpnės. Mano turėti tarp 5—6 
šimtų svečių. Ot, tai bus vese- 
liuke! —R. š.

Zuikio Koja Neatnešė 
Laimę

Pašto Viršininkas
I

Sveikina Anton
Maciejewski

Ambrozaitė, žagariečių 
sekretorė ir jaunuolių 

vadovė, už dviejų sa-
’jĮMiduos savo širdį ir

Garnys Humboldt 
Parke

Lapkričio 3 d., orui žymiai 
atšilus, garnys' aplankė Hum
boldt Parko gyventojus Antaną 
ir Eleną Valaikius, 3341 Ever- 
green avenue, palikdamas gra
žią dovaną vardu Tommy.

P-ia Valaikienė randasi 
goninėje ir abudu, motina 
naujagimis Tommy, 
gerai.

Tėvas Antanas Valaika yra 
žentas pp. ^Jurgio ir Karolinos 
Milaknių, kurie jau augina 
anūką Pilypą. O dabar turės ir 
Tommy.

Linkiu pp. Vainikams laibin- 
gai užauginti abu sūnūs ir did-

Ambrozaitės ir Jesiuno 
Vestuvės Lapkričio 19

Buvusi “Naujienų” gražuolė 
Sofija 
Kliubo 
būrelio 
vaičių
meilę Povilui Jasiunui, jaunam, 
augalotam jaunikaičiui. Atsi
sveikins su jaunyste ir žengs į 
stoną moterystės. Gražu prisi
minti, kad tie du jauni žmonės 
yra tikri lietuviai, labai gražiai 
kalba lietuviškai, mandagus, 
inteligentiški ir nepaprastai 
draugiški. Su jais pasikalbėti 
tai tik viens malonumas. Ves
tuvių ceremonijos įvyks Visų 
Šventų bažnyčioj, 108 S. Wa- 
bash Avenue, Roselande, šešta
dienį, lygiai 5 v^l. po pietų. 
Pokilis (receptiony prasidės 6 
vai. vakare p. Kavalskio salėj, 
11730 Indiana Avė.

Plačiai žinomi biznieriai pp.
Christophas ir Pranciška Am- vyriais. —Antanas ir Marijona 
brozai išleisdami savo dukrelę Walskiai.

ir 
jaučiasi

z

Lietuviškos Teatrališkos Draugystės mėnesinis susirinkimas į- 
vyks lapkričio 9 d. 7:30 vai. vak. Yuškos svetainėje, 2417 
W. 43 St. Visi nariai kviečiami dalyvauti. J. Aušra, rast. 

Bridgeport Dr-stės Palaimintos Lietuvos susirinkimas įvyks 
lapkričio 9 d. 8 vai. vak. Chicagos Lietuvių Auditorijoje. 
Malonėkite laiku pribūti, nes yra daug ko aptarti, o ypač 
Auditorijos klausimas. Valdyba

Koselando Amreikos Lietuvių Laisvamanių Etinės Kultūros 
Draugijos 1 Kuopos mėnesinis susirinkimas Jvyks Utarnin- 
ke, lapkričio-Nov. 8 d. kaip 7:30 v.v. Darbininkų Svetainėj, 
10413 So. Michigan Avė. Visų narių privalumas dalyvauti, 
peš turime daug svarbių reikalų aptarti.

Sekr. P. J. Kučinskas

Kiek laiko atgal draugas da- 1 
ve 13 metų berniukui William. 
Marcus, Gary, Ind-, zuikio ko
ją. “Atneš tau laimę”.

Bet ne laimę koja atnešė. 
Berniukas susirgo biauria Ii • 
ga “tularemia”, kurą žmones 
iškrečia zuikiai, ir vakar vos 
nenumirė. Karščio turėjo 106 
laipsnius. Daktarai tiki, kad 
pasiseks berniuką išgelbėti, nes 
atsirado žmogus, kuris sirgo 
ta pačia liga ir pasveiko. Jisai 
duos berniukui savo kraujo.

CICERO. — James A.
!ley, US pašto viršininkas ir de- 
! mokratų partijos prezidentas 
šios dienos rinkimų išvakarė
se atsiuntė telegramą Anton F.

1 ' 1 į Maciejewskiui, kandidatui
kongresą iš šešto distrikto, 
kedamas laimėti.

rACMR-NAUJIENŲ Roto]

Fordo automobilis “Mercury”. Tai visai naujas modelis.

Liūdnas 
Atsiminimas

In Memoriam
šiandien, lapkričio 8tą d. su

kanka lygiai 6-ši mėnesiai nuo 
nelaimingos mirties naujienie- 
čio Bruno Bruzgulis. Šiandien 
Ona Bruzgulienė ir jos sūnūs 
Bruno, 2645 W- 
minės pusmetines 
savo buvusio vyro 
ties.

žiaurioji mirtis
gų vyrą ir gerą tėvą iš pavyz
dingos šeimynos tarpo. Kokia 
ironija, kokis nelemtas likimas 
šioj nelaimingoj šeimynoj.

Nusiramink Onute! Nura
mink ir savo sūnų Bruno. O 
tu, mielas Bruno, ilsėkis ramiai 
šaltojoj žemelėj.

— Steponas.

43rd Street, 
sukaktuves 

ir tėvo m ir-

išplėšė bran-

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chi^cagoj)

Peter Vikšras, 23, su Barbo
ra Pavlek, 22

Leopold Nowakowski, 26, su 
Sophie Jurgelines, 24.

Leo Vesely, 27, su Anna Bal- 
kejus, 22.

Pagrobė Jaunuoli 
ir Dvi Merginas

I

I 

įgultu

Maino 5
lin-

Dainuos mišrus kvar
tetas, Sabonių šeimyna, 
A. čiapas ir kiti

Telegrama sako:
“Noriu tamstai palinkėti 

riausio pasisekimo aštuntą 
ną. Aš jaučiu, kad tamstos 
mojimas yra reikalingas,

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

ge- 
die- 
lai- 
kad

Kai radio klausytojai pagei- su kitais atstovų buto nariais 
butų kas remia prezidento pro
gramą ir pažangius demokratų 
partijos principus.”

dauja geresnių talentų raido 
programuose. tuos visuomenes 
pageidavimus išpildo Peoples 
radio programai, šių programų 
išpildyme kas kart dalyvauja 
aukščiau išsilavinę čionąitiniai 
dainininkai-ės. Jie suteikia' 
daug malonumo kaip lietu-į 
viams taip ir kitataučiams klau -. 
sy tojams-

Šiandie, antradienį, Peoples 
radio programe, tarpe kitų da
lyvaus Sabonių šeimyna Mr. ir. 
Mrs. K. Saboniai, jų dukrelė 
Silvija, Antanas Čiapas ir kiti, 
kurie pažada savo tartinais ir 
maloniais balsais gerai pavai
šint;! radio klausytojus. , Prie 
dainų bus gražios muzikos ir 
kitokių įvairenybių. Svarbu ir 
įdomu kiekvienam pasiklausyti. 
Taigi nepamirškite.

—Rep. xxx

snjSKn per
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos batika*

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

Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

American Sun Flame 
Oil Burning Heaters

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

nei anglių nešioti, nei su pelenais dulkintis nereikia.

Sveika šiluma, be Dulkių ir Dūmų

Bowling-Billiardai
20 Aslų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

■

Septyni nežinomi piktadariai 
užvakar naktį Northsidėj pa
grobė dvi merginas ir vieną 
jaunuolį. Šįryt visus'' tris palei 
do atėmę jų pinigus ir papuo
šalus. x

Pagrobtieji buvo Richard 
Olson, 23, nuo 5336 Warner, 
ir Mabel Holm, 20, 5145 Fos- 
ter. Antros merginos 
nežinomas.

Nužudė
Merginą

vardas

Prie Griffith, Ind., krūmuo
se ūkininkai rado kūną 22 me
tų mergaites Fricda Borman, 
1189 Burr s t., Gary, Ind. Po- 

suėmč jos sužieduotinį 
išvežiotoje Keith Ellison, 
buk su mergina buvęs 
jos nužudymą. Ji dingo

APRON
No. 1881 — 

skirtingų spalvų

i 
r I

Gražus.. “Naujos 
Gadynes” Choro i 
Vakaras į

Sekmadienio vakare Sokolų 
salėj “Naujos Gadynės” cho- 
ras gražiai pašlatė komišką 
operetę “Mikado’'’. Ir vaidybos 
ir dainavimo atžvilgiu nebuvo 
galima 
daug 
apie 
girną

nei daug atimti nei 
pridėti. Publikos buvo 

600. Plačiau apie paren- 
rytoj.

Sudužo Lėktuvas 
Prie Miesto 
Airporto

Keturi žmonės buvo sunkiai 
sužeisti lėktuvo nelaimėj prie 
pat Chicagos municipialio aero
dromo. Matyt, nežinodamas a-, 
erodromo, lakūnas iš Texas 
valstijos pusileido pergreitai ir. 
sudužo į geležinkelio bėgės, ku
rios perkerta lauką vienoj vie
toj.

Naujas Kariuomenes 
Viršininkas Chicagai

s

Adresas

j NAUJIENOS NEEDLEČRAFT DEPT.
. 1739 So. Halsted St, Chicago, III.

pieno
kuris
prieš
iš namų šeštadienį, buvo nu
žudyta pirmadienį, o kūnas bu
vo atrastas užvakar vakare.

COPR. NEEDLECRAFT SERVICE, INC

PATTERN 1881
Elegantiškas žiurstelis. P^siukit iš dviejų 
materiolo.

No. 1881

✓

also BEER COILS in TAVERNS.
ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES 
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

vi-

Jos. F. Sudrik i
DIDŽIULĖ SOUTHSIDĖS KRAUTUVĖ RAKANDŲ, RADIJŲ IR 

ELEKTRINIŲ LEDAUNIŲ.

Kainos aliejinių pečių pas Budriką yra prieinamos 
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.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam į farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St.

Saukit Tek YARDS 3408

Lietuvis Plumberis
.Laisnuotas »

spoonful to a eup of lifte d 
flour for most rtdpeie 

ir^BAKING 
B1Vpowder 
Šame price Today 
as 48 years ago 
25°ur,cej f°r254 
Manufacturtd by baltini pewdar 
ipaciali<t< who malta n*tbta| būt 
baltini p®wder—und.r *uparvW««i 
of oaport ch.mhtt of national 

_________ raputation.__________

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin-

Vardas ir pavardė

Miestas ir valstija

PETERPEN

mokinimų

Vakar Chicagos distrikto 
(6-to korpuso) kariuomenes vir
šininko pareigas parėmė maj.' 
generolas Stanley H. Ford. Bu
vęs viršininkas maj. gen. Hugh 
A. Drum buvo perkeltas New^ 
Yorkan. <

Gen. Ford tarnavo didžią- 
jam ir Ispanų-Amerikos kare, 
taipgi buvo Kinijoj.

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
'USED BY OUR GOVERNMENT

3409-21 So. Halsted Street
Tel. YARDS 3088 A Garsinkites “N-nose

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.

• LIGONINES—
HOSPITALS

****^***********W**WMMbR<MbR<MW*»W«PSt***’***ieP 

SVEIKATOS KLINIKAS

TONSILAI IŠIMAMI 2'^®
GYDYMAS..........................SCA.00
LIGONINĖJE _______ __“U
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje___  «15.oo
RAUMATIZMAS $9.00

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Ave^ Chieago.

Td. Lawndale 6727.

FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS 

Stu 
mos 
de

mis 
šviesomis.

Tel ENG.
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LAIMĖJO lenktynes su mirtim k 
ALASKOS CHItAGON

Sūnūs Išpildė Mirštančios Motinos 
Paskuti orą

Ligonei davė tai

kad jos valandos 
moteriške papra- 

ją jos 24 rrie-

Sekmadienio naktį Chicagoj ro padaro žmonėms siuntinėda- 
nervusvei- mi ir priimdami pranešimus iš, 

lenktynėms su mir- potvynių, uraganų dis.trįktų, 
moteriškės prašymą išpildė ir 
per kelias dienas be pertraukos
siuntinėjo Alaskon pranešimą: • 

“Henry L. Walther. Tavo mo
tina miršta. Nori tave pamaty-: 
ti.”

Pasitaikė, kad pranešimą pa
gavo r*dio mėgėjas turintis a- 
paratą King Cove miestelyj, 
Alaskoj. Netoli nuo to mies
telio, Aleutų pusiausalyj Wal- 
ther medžiojo.

Chicagos, 
tų dviejų 
kas svar-

Vakar Chicagos reporteriams 
jisai aiškino, kad užpereitą sa
vaitę kokia tai keista jėga pra
dėjo raginti jį vykti į King 
Cove. Jisai “raginančio balso” 
iš pradžių neklausė, bet širdis 
višMraukė jį ten nuvažiuoti. 
Galiau Walther pasidavė ir nu
vyko į King Cove. Ten 
laukė pranešimas nuo 
Sliįmkienės Chicagoj.

/ Viską palikęs Alaskoj
pamainęs nei rūbų, Walther sė
do į USA krantų apsaugos lai
vą į’ pradėjo ilgą kelionę Chi- 
ifagon nežinodamas ar suspės 
Tia atvažiuoti prieš motinos 
mirtį ar ne. Krantų apsaugos

i
į

jo jau
sesers

ir n,e-

pasibaigė irzos ir 
kiančios 
tim. Mirtis pralaimėjo.

Apie porą savaičių atgal 
Chicagoj susirgo 64 metų mo
teriškė Mrš. Alice Walther- 
Daktarai Franklin Park ligo
ninėj, kur moteriškė buvo pa , 
guldyta, neturėjo vilties, kad 
ji pasveiks, 
suprasti.

Išgirdusi, 
suskaitytos.,
šė atvesti pas 
tų sunų< Henriką. Jos paskuti
nis noras buvo-savo sūnų dar 
kartą pamatyti.

Daktarai mielu noru apsiėmė 
prašymą išpildyti, bet netikė
tai jie sutiko kliūtį. Sunaus 
Chicagoj nebuvo. Jisai buvo 
išvykęs Alaskon.

Alaska toli nuo 
komunikacijos 4arp 
vietų kaip ir nėra, o
biausia, tai niekas iš giminių 
nežinojo kurioj Alaskos dalyj 
Henrikas L. Wallher galėjo bū
ti.
- Mirštančios moteriškės duk
tė ir Henriko sesuo Viola Shim- 
kienė, 2317 Diversey Boulevard,
rankų, tačiau, nenuleido. Ji su- laivas važiavo pilnu garu per 
radę išeitį iš keblios padėties kelias paras ir apie 3,000 my- 
iiTneveik stebuklingu budu sa- lių kelionę į Oakland, Califor- 
vo broliui pranešė, kad motina 
miršta, ir kad ji nori jį pama
tyti.

Mrs. Shimkienč kreipėsi ieš
kodama pagalbos pas radio mė
gėjus, angliškai vadinamus 
“Hams”, kurie turi mažus trum
pu bangų radio’ siųstuvus ir 
priimtuvus. Tie radio mėgėjai, 
kurie nelaimėse labai daug ge-

Nesiskutęs ir ’vis

Nauiienų-Acme Telephoto
NEW YORK. — Iš kairės į dėžinę (iš viršaus) : 

William Jacknis, Josepb Stephen; John Virga ir Dė
me trius Gula. Jie visi yra nužiūrimi Arthur Friedo pa
grobimu ir nužudymu.

Lietuvaite 
Kandidatuoja į 
Kongresmanus

t I'1! I. 1 ■ i1 1 ' II I ■*— ‘ -L . IT - ru-

Jauki Lietuvių 
Biznierių Buto 
Vakarienė

Mrs. Rena Pikiel “No Politics”

Nors ji lietuviškai mažai 
ba, daugiausiai angliškai ir 
kiškai, nors ji veikia tarp 
kų, bet p-a 
lietuvė.

Rena Pikiel

len- 
len- 
yra

8 to

Šįvakar Mitinguos 
Cicero Namų 
Savininkai

CLASSIFIED A D S."1

nia atliko rekordiniu greitumų. 
Ten Walther sėdo į American 
Airlines lėktuvą ir sekmadienio 
naktį jau buvo Chicagoj.

dar tais
pačiais®^ubais sūnūs nuskubė
jo ligoninėn, Motina dar bu
vo gyva.

Netik gyva, bet pačiusi sūnų 
Mrs. Alice Walther atgavo no
rą gyventi ir daktarai dabar 
sako, kad gal ji išliks gyva. Su
stiprėjo pas j% ir ^tsparunjaš 
ligai ir atsirado nauja gyveni
mo viltis. Rep.

MARIJONA 
VAICEKAUSKIENĖ 

(po pirmu vyru Sinkauskas).
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkričio 7 d., 6:20 vai.* ryto, 
1938 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Suvalkų Redylffcje, Lu- 
bavos parap., Piliakalnių km.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Kazimierą, 2 dukteris 
Marijoną ir žentą Frank Hos- 
tick, Julijoną ir žentą Bene
diktą Jonutį, 2 sūnūs, Stanis
lovą, ir marčią Eleną, Kazi
mierą ir marčią Viktoriją, 2 
anukus, Dolores Hostick ir 
Ronald White, seserį OnąWi- 
dečkienę, 2 brolius Vincentą 
ir brolienę Oną, John ir bro
lienę Juzefą Maslauskius ir 
kitas gimines. /

Kūnas pašarvotas 
Lowe Avenue.

Laidotuvės įvyks kelvirtad., 
Lapkričio 10 d., 8:00 vai. ry
to iš namų į šy. 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. Marijonos Vaice
kauskienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę liekame, s
Vyras, Dukterys, Sunai, Sese

rys, Broliai ir kt Giminės.
Laid. Dir. Antanas’ M. Phil
lips, Tel. YARDS 4908.

12 So.

JUOZAPAS STANKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkr. 6 d., 3:00 vaĮ. ryto, 
1938 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Raseinių apskr., Jur
barko parap., Dainių kaime.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliudime 

3 duktęris Stanislavą, Suza- 
ną Smith ir Eleną Spitzer, 
2 sūnūs: Vladislovą, Kazimie
rą ir Antaną, 2 žentus, mar
čią, 6 anukus, 2 brolius Vin
centą ir Izidorių Stankus, se
serį Oną Mockienę ir jų šei
mynas ir kitus gimines. •

Kūnas pašarvotas 3636 So. 
Emęrald Av. Laidotuvės įvyks 
Ketvirtadienį, Lapkričio 10 d. 
8:30 vai. ryto iš namų į šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Juozapo Stankaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėsę ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą, 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Dukterys, Sųnai, žentai, Mar

ti, Broliąį,. Sesuo, Anūkai ir Gimines.
Laid. Dir. Lachawicz ir Su
nai. Tel. CANAL 2515.

Rytoj, ant 
kongresinio 
republikonų sąraše figūruos jos 
vardas. P-a Pikiel kandidatuo
ja į 8-to distrikto atstovus U. 
S. kongrese.

Ji buvo vienintelė republi
konų kandidatė tai vietai, tad 
nominacijose jokioj opozicijos 
neturėjo4Mx4^*<^ ^ - >

Demokratų kandidatas į to. 
distrikto kongresmonus yra 
Leo Kocialkowski, lenkas, ku
ris jau ištarnavo kongrese tris 
terminus ir yra didelis Roose- 
velto šalininkas. Jisai turbut 
laimės, bet bus įdomu pama
tyti kaip p-ai Pikiel seksis ir 

.kiek ji balsų gaus.

Northsidės 
distrikto baliotų,

=”£=.■.------- ■».!■. -A— ' .r-TS!
SITUATION VVANTED .

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 Ava., Cicero, CIC. B633

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

PAIEŠKAU DARBO prie taisy- 
mo ir perdirbimo senų ir naujų 
namų. Esu gerai patyręs. Visokių 
karpenterio darbų—atsišaukite. Ga
liu ir išvažiuot! iš miesto.

F. SKRABUTĖNAS, 
Tel. Lafayette 0982.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trojai Pardavimui

Kaip. Atsteigti Lietuvių 
Įtaką Politikoj?

CICERO — Cicero Lietuvių 
Namų Savininkų Politikos 
Kliubo susirinkimas įvyks šian
dien, lapkr. 8 (L, Lįųosybčs sa
lėj,, kaip 8 v. v.

Kiekvienas Cicero lietuvis, 
namo savininkas, privalo, šiame 
susirinkime dalyvauti, jei jam 
rupi lietuvių sustiprinimus šioj 
kolojaijoj. Visi juk mątom ką 
pakrikimas atnešė, kad į šios 
dienos rinkimus. Į mus lietu
vius kandidatai jokios atydos 
nebekreipia ir lietuvių koloni
joj, net ne masinio mitingo ne
turėjo, nei Liuosybės salėj, nei 
parapijinėj. Atlaikė tik vieną 
susirinkimą lenkų svetainėj ir 
ten visas tautas atsiminė, išsky
rus lietuvius.

Kaltė už tai žymiam laipsny j 
priklauso taip vadinamiems 
“antaniniams”, buvusio Impro
vement kliubo griovikams, ku
rie pabėgo, sudarė savo neva 
kliubą ir dabar mitingauja šv. 
Antano parapijos pastogėj. Ieš
ko jie dabar žuvelių, dėl kurių 
daugiausiai Improvement -kliu- 
bą sugriovė. Suklaidino daug 
ciceriečių, nusivedė mažiaus 
mąstančius lietuvius, ir dabar 
laukia progų džiabelį kur nu
griebti. šios dienos rinkimams 
ateinant vieną kartą jie derėjo
si su republikonais, kitą su de- 
mokratais, lyg žiūrėdami, kas 
geresnes sąlygas pasiūlys.

Improvement kliubas nesi len
kia politikieriams ir neieško 
politinių džiabų, bet stengiasi 
atsteigti lietuvių įtaką ir vieny
bę politikoj, kad vienas ar ki
tas kandidatas negalėtų mus už 
nosies vedžioti. Juk Cicero j y- 
ra apie 5,000 balsuotojų.

HELP WANTED—FEMAL.E 
Darbininkių Reikia 

REIKALINGOS Patyrusios MO
TERYS dėl skirstymo senų sku
durų. Kreipkitės tiktai patyrę, ki
tokias nepriimsiu, gera mokestis. 
CENTRAL. PAPER GRADING CO.

1265 West North Avenue.
PATYRUSI MERGINA bendram 

namų darbui, kuri reikalinga gerų 
namų—algos. JAFFE, 8037 May- 
nard.

' 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 
St. Box 903.

NEREIKIA ĮMOKESNIO—30 MftNESIŲ IŠ
MOKĖTI. Visiškas peržiūrėjimas, malė- 
vojimas body, fenderio darbų, baterče. 
radijo ir priedų. Fre’mo, aAų sustiprini
mas. Viskas nuo vir&aus iki tairų. 15 
metų patyrimas, musų garantija. Atdara 
vakarais, sekm. Apskaičiavimas. towtng 
dykai. Taipgi pilnas pasirinkimas naujų 
ir vartotų karų. Be (mokėjimo pinigų. 
2500 MILVVAUKEE A V. Belinont 4844.

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES 
806 West 31 st Street 

Telefonas VICTORY 1696

ATEIK j Didžiausį SSkį 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 r 
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 — 

j už pigiai kaip $295.00—kai kurie 
naujutėliai.

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

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

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

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

1340 W. 63rd Street
prie Loomis.

2828 W. North Avė.
prie California.

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

Sękmadieųio vakare Chicagos 
lietuviai biznieriai* susirinko 
Brighton. Parko Syrena salėj 
pavakarieniauti, pasilinksminti 
ir savo reikalais pasitarti. Tai 
buvo antras Buto metinis ban- 
kietas, sutraukęs apie 200 žmo
nių.

Ūpas publikoj buvo 
■ programas gyvas, o 
Mackievviczj’ Standard 
b.e ndfo v ės p r ėz i den ta s, 
i.nąs. toas tinęs teris.

Programas susidėjo 
sho.w” ir kaljių, J. Mackiewicz 
pasirodė labai, gabiu toasImes- 
teriu, nes pusvalandžio bėgyj 
atliko visą kalbų programą, ku
ris paprastais būna kur kas il
gesnis kituose parengimuose, ir 
pavedė publiką linksminti šo
kėjams. Jų buvo dvi grupes, 
Andrejevo jaunuolių būrelis ir 
grupė profesionalų.

Kalbėjo apie dešimts daugiau 
banketo dalyvių, aiškindami or
ganizacijos tikslus, spėliodami 
gražią Buto ateitį, etc. Apie 
daug ką kalbėjo, bet visi prisi
laikė toas įmes torio patvarkymo 
— “No Politics.”

Už gražų parengimą Buto pa- 
priklauso pirm. M. Nar- 
ir p. William J. 
Kareiviene.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

RENDAI KRAUTUVĖ arba par
davimui labai pigiai. Gera vieta. 

2450 West 47th St. 
Tel. Grovehill 1040

smagus, 
Justinas 
Federal 

— lįnks-

iš “floor
susiburti daiktan ir veikti kaip 
seniau veikla ir sutvirtin lietu
vius šioj kolonijoj.

reikalai, dalyvauki t šio vakaro 
susirinkime, kur aptarsime vi
sus bėgančius reikalus ir pasi
tarsime apie ateitį.

Butų gerai, kad kas nors at
sineštų kilnojamą
butų galima sekti rinkinių re
zultatus. O prie gero ūpo gali 
atsirasti ir slalinukė.

Kliu b ietis

radio, kad

RENDAI prie-63 ir Western Avė. 
gražus štorelis, apšildomas. Tinka
mas dėl Real Estate ar kitokio biz
nio. Renda labai pigi. Rašykite 
1739 So. Halsted St., Box 904.

FOOD PROVISIONS 
MaistoProduktai

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

4224 W. Roosevelt Road.

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

1843 So. Halsted St. Sav. Paul 
Ambrose.

BUSINESS CHANCES
Par dayim u i Bizų iai

PARDAVIMUI grosernė ir bu- 
čęrnė, elektrikos šaldytuvas. Pigiai 

3932 So. Rockwell St.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

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

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas
Tel. Victory *4965.

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street

WATCHMAKER—JEVVELER
Laikrodininkas ir Auksakalis,

H. BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 

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

4184 Archer Avė.Nuteisė Lietuvaitę 
Kalėjimai! Už 
Tėvą Apvogimą

Gavo metus laiko pataisos 
namuose

18 APYLINKĖ — Ajbina Bu- 
kalkai.tė, 18 metų lietuvaite> va
kar buvo nuteista vieniems me
talus pataisos namuose.

Ji buvo suimta pereitą savai
tę už savo tęvų apvogimą. Jos 
tėvai, pp, Bųkallai, gyveną ad
resu 1956 Canalport avenue, tu
rėjo sutaupę $1,284 atmokėji- 
mui morgičiaus. Spalio 29 d., 
jų duktė Albina pinigus atrado, 
ir su drauge Gertrude Schreff- 
ler išvažiavo Detroitan. Abi dir
bą už patarnautojas restauran- 
te, ties 1531 W. Adams Street. 

( Detroite jos praleido apie še
šis šimtus dolerių. B u Vaikaitė 
nusipirko sąų rūbų už $200, a- 
pi.e šimtą praleido draugės ru
sams, o kilus pinigus praleido 
“tąip .saų”» belankydamos ka-^ 
barętųs.

Draugė Schrefflcr gavo šešis 
mėnesius prolpacijos, o Fraųes 
Mages, 26 metų saksofonistas^ 
kuris taipgi gavo dalį pinigų, 
buvo, pąliuosuolas kai sutiko. 
Bųkaltams sugrąžinti $50.

Jisąi prikalbino Albipą grįž
ti iš Detroito Cljucagon. Ji buvo, 
suimta prie Madisou if Morgan 
gatvių pereitą ketvirtadienį. 
Rįausmę jąi ir draugei paskyrė 
felony teismo tęisęjąs. Matthew 
Hartigan.

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

4752 Fullerton Capital 3020

JONAS MAROZAS
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 nuliudime 

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

Kūnas pašarvotas Lachąwi- 
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 sięlą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimįero kapines.

Visi a. a. Jono Marozo gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečįamį da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutįnį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Sunai ir ki

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

dėka 
vidui 
su p.

Kareivai

Policijos, dcpąrląmeilias pra
neša, kad šią sąvaitę visuose 
policijos; ąiiloRiobilhiose — 
“skvardkariuo&e”- b,us įrengti 
radio siųstuvai. I^išiol automo
biliai buvo aprūpinti tiktai prD 
imtuvais.

GARAŽAS RENDON.
Arba parduosiu su namu. 18 gat

vės apielinkėj. Atsišaukite.
LIQUIDATING COMPANY, 

Lithuanian Loan and Building 
Association.

708‘ W. 18th Street.

EGG
NUT

' BIG

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

VAISIAI ir VIŠTOS čionais, 
pinigų darantis biznis, 
mažą ūkį arti miestelio. Vieni ... 
šiai atneš ūkio kainą, jeigu pri
žiūrėsi. Elektrikos šviesos name ir 
tvarte. $2400.00. Ant išmokėjiipo.

HANSON-OSBORN, 
Hart, Michigan.

ra
Turėkite 

ai-

COAL— WOOD—OIL 
Anglys-—Malkos---AIiejus

Kainos Numažintos—
ANGLYS

.$6.00 
$6.00 
$6.00

MINE RUN$5.75 
SCREENINGS$5.00

PIRKIT DABAR I — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tek ARDMORE 6975

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

vjimm

FINANCIAL
Finansai-Paskolos

FIK 
su

PARDAVIMUI SCALES, mėsos 
n^ąlimp mašina ir blakas mėsai ka
poti. , Pigiai. 8746 Cottage Grove 
Avenue.

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

7126 So. Rockwdll.

..... i1.........*-.... ' -
FURNWURE-FIXTURE FOR $ALJ
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Pusmetinės Mirties Sukaktuvės

PAŠAUKIT MUS TUMAUS 
CANAL 8500 

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakarto j i m u s 
duodame gerą nuolaidą.

BRUNO 
BRUZGULIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužio 8-tą d., 1938 m., su
laukęs 42 mętų amžiaus, gi
męs Lietuvoj, Gikonių kai
me, Kvietkų parapijoj, Rokiš
kio apskr. Tapo palaidotas 
Šv. Kazimiero kapinėse gegu
žio 13-tą dieną.

Paliko „dideliame nuliudime 
moterį Oną, sūnų Bruno ir 
gimines. .

Prabėgo jau šeši, mėnesiai 
nuo tavo mirties musi| bran
gus vyre ir tėve, bet ząiįdos, 
kurias Tavo mirtis paliko mu
sų širdyse, dar neužgijo. Ta
vo moteris ir Tavo sūnūs Ta
vęs neužmiršome ir tankiai 
minavojame.

Ilsėkis ramiai musų y y re ir. 
tėve sąltojė žemelėje ir lauk 
musų pas Tave ateinant

Nuliūdę liekame:
MOTERIS ONA, 
SŪNŪS ‘BRUNO

JŲ H UH kietanįs, Laido-h 
> tuvėms, Papuoši- L
GĖLININKAS mams. g 
180'Archer Avenue 

onetLAFAYETTE 5809

FRANŲIŠKUS ŠTUKAS 
Gyveno po nr. 4541 S o. 

MęJ>oweU St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 5 d., 9:45 valandą
vakaro, 1938 m., ąųląu.l^ęs pu
sės amž., gimęs Rokiškio aps
krity, Salų parap., Vaitkunų 
kaime.

Amerikoj išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nuliudime 

draugus ir pažįstamus. Lietu
voje—brolius ir seseris.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage Avė. Laidotuvės 
įvyks Trečiadienį, Lapkričio 
9 dieną, 8:0,0 vai. ryto iš J. 
F. Eųdęįkio koplyčios į Šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos ųž velionio sielą, o‘ iš. 
tęn bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapinės.

Visi a. a. Franciškaus Štuko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esąt nuoširdžiai . kviečiamį 
dalyvauti laidęiuvėšę ir Nu
teikti ja.m 'paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Draugai ir Fažįstami.

Lajd. Direktorius J. F. Eudei- 
kis, Tel. XARPS 174Į.

Į VIENĄ DIENĄ SUPIRKSIU 
defaultuotus ar nedefaultųotus mor- 
gičius aukščiausia pinigine l^aina. 
J. JEROME, 188 W. Randolpb St., 
Kambarys 1513, telefonas State 
7416.

IŠPARDUODAME BARŲ 
CERIUS 1938. visokio didžio 
Uoli Baksąjs ir sinkom. Taipgi 
rų fikčeriųs dėl bile kurio ki: 
įskaitant svarstykles, registerijus ir 
ice baksius. Cash ągba aut išmokė
jimo. Pamatykite mus pwpa neg» 
pokšite kitur. ' ?

Ar Ieškot
• PIRKTI
• PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO. BARGENUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO.

-



JTAŪJIENOS, Chicago, flL

Šiandien
RINKIMAI

ŽINOTINA
BALSUOTOJAMS
Precinktų stotys atdaros 

nuo 6 vai. ryto iki 5-tos va
kare.

Balsuoti turi teisę tiktai 
užsiregistravę piliečiai.

4. Visų Cook 
valdininkų, ir,

5. Chicagoj —
sėjų.
Už Chicagos ribų 

apskritis, valsčius
kuriuos kitus lokalius valdinin
kus.

Oras: Vėsu ir debesuota.
Iš ryto sniegas arba lietus.

Kiekvienas bal^fu o t o j a s
Chicagoj gaus tris baliotus:

1. Federalių ir Apskri
čio kandidatų baliotą;

2. Miesto teisėjų balio-

3. Referendumo baliotą 
karo klausimu.
Kai kurių Chicagos pre- 

cinktų balsuotojai gaus it 
ketvirtą baliotą alkoholinių 
gėrimų klausimu-

Šiandien Chicagos piliečiai, 
kartu su visos Illino s valsti
jos gyventojais, eis balsuoti.

Šios dienos rinkimai yra 
“trap-prezidentiniai” rinkimai, 
išrinkimui Illinois valstijoj:

1. Vieno senatoriaus
2. Atstovų į Kongresą
3. Kai kurių valstijos val

dininkų

Ant baliotų yra trys partijos, 
Demokratų, Repubjikonų ir 
Prohibicininkų. Galima balsuoti 
už vieną partiją, arba balsus 
padalinti tarp partijų.

Vakar ir demokratai ir re- 
publikonai pranašavo, kad jie 
laimės. Tai dvi stipriosios par
tijos, nes prohibicininkai yra 
visai silpni. Bet tų partijų vir
šininkai daro sau naudingus 
pranašavimus kiekvienais rin
kimais. Kaip vakar pranašavom, 
Illinois valstijoj laimės turbūt 
demokratai. Vakar Chicagos 
biržoj “betai” buvo 2>/2 prieš 
1, kad demokratai republikonus 
nušluos.

O

O
• • ■ 
fe

a

apskričio

Bmiesto tei-
3

kiekvienas 
rinks kai

Naujienų-Acme Telephoto
GARY, IND. — Frieda Borman, kurios kūnas buvo 

atrastas lapkričio 3 d- netoli nuo miesto. Manoma, kad 
ji nusinuodijo.
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Atidėtos 
Prakalbos
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Rengs Dvejose1 Vietose

Max Brauer ir Dr. P. Gri
gaičio prakalbos, kurios pra
ėjusią savaitę buvo skelbtos 
“Naujienose” kaipo įvykstan
čios trečiadieni, lapkričio 9 die
ną, Mildos svetainėje, 3142 S. 
Halsted St., neįvyks. Kalbėto
jas apleido Chicagąv vakar ir 
negrįš iki sekančios savaitės, 
taip jau patvarkė jojo maršru 
to vedėjai. Vietoje šių vėliau 
yra rengiamos net dvejose vie
tose, būtent: 17 dieną lapkri
čio, Hollywood svetainėje, 2417 
W. 43rd St., Brighton Parke 
ir 22 dieną lapkričio, Mildos 
svetainėje, 3142 S. Halsted St. 
Abiejų pradžia 8 vai. vakare. 
Įžanga bus tik 10 centų y pa 
tai, kaštų padengimui- Bedar
biams veltui.

— Rengimo Komisija.
<**

Kūdikių Mirtingu
mas Chicagoj Mažėja

Miršta 35 iš 1,000

MENO ŽINIOS 4

t,

Veda ERIKAS ŠILEIKIS \ «

Galima pamatyti Angli1 
jos karalių Jurgį VI

Anderson galerijose, 530 So. 
Michigan Avė., yra parodai iš
statyti garsaus Anglijos port
retisto Frank O. Salisbury ta
pybos portretai. Be kitų gar
sių žmonių portretų, ten yra 
7 pėdų aukščio karaliaus Jur
gio VI karūnacijos portretas. 
Karalius sėdi soste su karūna 
ant galvos, o abiejose rankose 
laiko po skepetrą. Antras di
delis (14 pėdų) paveikslas, tai 
karūnacijos procesija 
Westminsterio Abbey ir 
nacija katedroje.

• Įžanga į visas parodas, iš
skyrus Meno Institutą pirm., 
antra-, ketv. ir penkt. — ne
mokama.

Ir businessmenai turės 
savo dailės parodų

tebėraMeno Institute 
Amerikos dailės 
meno, paroda- Taip pat 
rė graviūros ir įvairios 
kos darbų paroda.

prie 
karu-

visos 
ir skulptūros 

atsida- 
grafi -

Chicagoje jau nuo seniai gy
vuoja Business Men’s Art Club. 
Klubui priklauso įvairių biznių, 
bet daugiausiai profesijų vyrai, 
kurie savo klubo studijoj tu
ri klases ir mokytojus. Jie va
karais ten mokosi meno. Kiek
vienais metais klubas ruošia 
menui parodas, šiais metais pa
roda atsidarys naujose klubo 
patalpose antrašu 537 So. Dear- 
born St. lapkričio 11 d., 7:30 v. 
vakaro.

Nežiūrint kuri partija lai
mės — visi lietuviai piliečiai 
yra raginami eiti balsuoti ir 
taip balsuoti, kaip jų sąžinė 
jiems diktuoja. Balsuokite už 
kandidatus, kurie jums atrodo 
geriausi, kurie yra kompeten- 
tiški ir 'turi patyrimo valdiš
kiems urėdams.

Gaisras Padarė 
Daug Žalos Hum

Vincentas Pavėsisf
Užmuštas Auto.

sveikatos depart- 
Chicagoj 

kasmet

SKAITYTOJU NUOMONĖS APIE 
RINKIMUS

Balsuokime už 
. Tomaną

val-
pa-
ku-

rinki-

zmo- 
žmo- 

remia

boldt Parkiečiams Nelaimėj
Sunaikino Plačkių, ir apgadino 

Walskių ir Milaknių namus

Jonas Laubas Sunkiai Sužeistas

Vincentas Pavėsis, 40 metų 
brightonparkietis, buvo mirti-

Tarnaudamas Chicagos 
džioj, turėjau gerų progų 
žinti įvairius valdininkus; 
rie dabar vėl dalyvauja balsa
vimuose. Man atrodo, kad į 
Cook apskričio iždininkus chi- 
cagiečiai turėtų išrinkti dabar
tinį Cook apskričio šerifą John 
Tomaną. Jisai šerifu negali bū
ti antru kartu, nes įstatymai 
tatai draudžia, bet jis užsitar-

navo piliečių paramos 
muose į iždininkus-

Toman yra sąžiningas 
gus, draugiškas darbo 
nėms ir jo kandidatūrą
beveik kiekviena unija ir kiek
viena pilietinė organizacija 
Chicagoj. Jį indorsavo unijos: 
Glazers Union, Elevator Ope- 
rators Union, Electrical Work- 
ers Union, Plasterers Union, 
Window Washers Union ir dau
gybė kitų.

Balsuotojas.

Už Tinkamiausius 
žmones

iandien svarbi

SKAITYTOJAI

Jei jūsų prenumerata jau 
pasibaigė arba jeigu no
rite iš naujo “Naujienas” 
užsiprenumeruoti, tai pra
šome TUOJ už laikraštį 
užsimokėti, nes po LAP
KRIČIO 19 dienos extra 
dovanų—flashlight ir ter
mometrų nebegausite.
NAUJIENOS rengiasi 25 
metų Jubiliejaus Iškil
mėms. Tėmykit praneši
mus, kurie netrukus tilps 
Naujienose.

Naujienų Adm.

CICERO.
diena ne tik mihns, bet ir vi
siems šalies piliečiams, ypatin
gai darbo žmonėms. Jau seniai 
kalbama, kad šie rinkimai tu
rės daug svarbos visai pramo
nei. Tiesa, kad taip gali būti.

Mes Ciceroj turime gerą pa
sirinkimą kandidatų, tad eida
mi balsuoti atsiminkime ką 
kiekvienas kandidatas nuveikė 
praeityj, kuo užsitarnavo bal
suotojų paramos, ir tokiems, 
kurie jums atrodys geresni, 
atiduokit balsus.

Pilietis.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

t

HUMBOLDT PARK. — Apie nai sužeistas automobilio nelau 
1-mą valandą naktį, lapkričio mėj pereitos savaitės pabaigoje. 
4 d., pradėjo degti namas ties1 Jisai žuvo, kai automobilis, ku~ 
3345 Evergreen avenue, kuria-1 riame važiavo, smarkiai trenkė 
me gyvena Kazimieras ir Ona 
Placidai. Jiems namas ir pri
klauso.

Dideliam vėjui pučiant tuo 
laiku, sunku buvo ugnį suval
dyti. Nors labai daug ugniage-! porte, adresu 3529 South Hal

į užpakalį sunkaus troko.
Jonas Laubas^ 20 metų jau

nuolis, kuris valdė automobilį, 
buvo sunkiai sužeistas.

J- Laubas, gyvena Bridge •

šių suvažiavo, bet jau buvo 
per vėlu.

Ugnis sunaikino abu namo 
butus, stogą, porčius, taipgi su
naikino ir rakandus. Nuostolių 
pridarė už keletą tuksiančių

Didelė laimė, kad šioj apy- 
įkėj namai yra mūriniai, 

butų labai išsiplėtęs, 
kaimynai.

sted Street.
V. Pavėsis 

2519 W. 45th St 
Parke. Jisai paliko vieną sū
nų, gyvenantį Bridgeporte ir 
seserį, kuri gyvena Bigelow 

(mieste, Arkansas valstijoj.
Kūnas randasi-S. P. Mažei

kos koplyčioj, 3319 Lituanica
Gaisras 

Bet
Gaisras 
apdegino garažą ir stogą namo 
ties 3341 Evergreen avenue, § 
kur gyvena pp. Antanas ir Ma- | 
riona Wąlskiai ir Jurgis ir Ka- $ 
rolina Milakniai. Jiems 
stolių padaryta ųž keletą

pdegė ir 
sunaikino

•■■•r • j ■

gyveno adresu
Brighton

Nelaimė įvyko prie Pershing
porčių, ir ir Racine gatvių kampo.

nuo- 
šim-

keliGaisro žiūrėti s 
tūkstančiai žmonių.

Sudegusio namo gyventojai 
dabar neturi pastoges. Ilgai ims 
kol pataisys. Lietus ir šaltesnis 
oras jau artinasi. Bus vargo.

Kaimynas.

Paul Van Zeeland 
Chicagoj

Pereitos savaitės pabaigoj 
Chicagon atvyko Paul Van Zee
land, žuvęs Belgijos premjeras 
ir parlamento narys. Jisai pa- 

1 reiškė, kad didžiosios valstybės 
turi sudaryti pasaulinę preky
bos sutartį jeigu nori palaikyti 
taiką ir gerinti žmonių būvį. 
Trečiadienį, lapkričio 21 d., ji
sai kalbės Chicagoj, po North- 
węsternl universiteto globa.

Pereitą pirmadienį išėjęs iš 
namų kaž kur pražuvo 22 me
tų chicagietis Glen Carter, nuo 
1915 Laramie. Jo jauna žmo
na Muriel Carter, 23 m. a., lau
kia kūdikio. Carter tarnavo 
Link Beit bendrovei, bet nei 
šeimyna, nei bendrove nei po
licija neturi žinių kur jisai gali 
būti.

a\1i :o

Lietuviškos

Kalėdų
pasveikinimo

KORTELES

Chicagos 
mentas skelbia, kad 
kūdikių mirtingumas 
eina mažyn. Pernai mirė 38 iš
1,000, šįmet 35 iš raksiančio. 
1916 metais iš 1,000 mirdavo 
122.4 kūdikiai.

Eina mažyn ir kitų mirčių 
skaičius. Per 10 šių metų mė
nesių iš 1,000 mirė 9.5 žmo
nes. Pernai iš 1,000 pasimirė 
10.5. Chicagoj šįmet bendrai 
mažiau susirgimų, išėmus ko
kliušą, kuris buvo pasireiškęs 
mažos epidemijos formoj.

Katharine Kuli galerijoje, 
540 No. Michigan Avė., tebėra 
Ispanijos surrealisto Miro ta
pybos paroda. Impresinė kūry
bos, vaizduotės ir fantazijos 
piktografinė minčių rašyba, ku
ri su gamta arba natūralizmu 
nieko bandra neturi.

Benedict galerijoje, Hull- 
House, 8(X) S. Halsted st., an
tra savaitė tebėra Elise Do- 
naldson tapybos kurinių paro
da. Puikus jos Floridos krašto 
vietovaizdžiai ir gėlės. Verta 
pamatyti. įžanga nemokama.

Autom. Nelaimėj
Žuvo Lietuvis

Jj Suvažinėjo Prie 36 ir Union

BRIDGEPORT — St. Paul 
ligoninėj, 35th Place prie Hal
sted, pasimirė bridgeporlietis 
Juozas Stankus, 3401 Lowe 
Avenue. Pereitą šeštadienį ji
sai buvo sunkiai sužeistas au
tomobilio nelaimėj..

Ji įvyko prie' 36th ir Union 
gatvių, kur Stankus bandė per
eiti skersai gatvę.

Kitos Nelaimės

O’Brien galerijoje, prie Chi
cago ir Michigan Avės. (Tower 
Bldg.) yra kita iŽ užjūrio (Ai
rijos) atgabenta dailės paroda. 
Šitai parodai atstovauja žymus 
airių dailininkas Power O’Mal- 
ley. Reikia sakyti, jog iš jo ku
rinių galima daug ko pasimo
kyti: kasdieniškas paprastas 
atviras žmonių gyvenimas ir jų 
gamtos aplinkuma nušviečia jų 
tautos dvasią dabartinėse sąly
gose. Airijos airys kuklus, ti
kintis žmogus, jį bent taip dai
lininkas atvaizduoja, pav. mer
gaitės figūra atvaizduoja ku- 
inį vardu “The Annunciation”; 

ai oji — "The pamily Trea- 
sures” ir tt. Vietovaizdžiai taip 
pat patrauklus ir natūralus, 
rodosi, taip ir matosi drėgnos 
žaliuojančios pievos, bei miglą 
persisunkę kalvos.

Lapkričio 19 d. Stevens vieš
butyje^ atsidarys didelė metinė 
The Alb-Illinois Society of the 
Fine Arts draugijos bendro 
meno •''paroda. Atidarymo die
noje bus bankietas su muzika
liu programų.

Organizacijos Prieš
Auditorijos
Perorganizavimą ,

Besikalbant su įvairių Chica
gos organizacijų nariais, ten
ka patirti, kad didelis nuošim
tis draugijų, kurios turi Au
ditorijos bonų, yra priešingos 
Auditorijos perorganizavimo 
planui, apie kurį “Naujienose” 
buvo rašyta keletą kartų.

Kai kurios organizacijos iš
nešė formalius nutarimus pla
ną atmesdamos.

VBA.

e 67 metų chicagietis Anton 
Habel buvo užmuštas, o jo 24 
metų sūnūs Sužeistas, kai su 
automobiliu jie įvažiavo į gat- 
Vekarį prie 63-čios ir Laramie 
gatvių. Prie vairo buvo sūnūs 
Elmer Habel. Gyvena adresu 
3626 West 57th Street.

• Nežinomas automobilistas 
užmušė 60 m. Bernardą Kroli, 
1922’ Maud Avenue. Nelaimę 
įvyko prie 1735 Clybourn Avė.

O Du žmones žuvo, trečias 
buvo sunkiai sužeistas, kai au
tomobilis, kuriame jie važiavo, 
susidūrė su kitu ir apsivertė. 
Nelaimė įvyko prie Mannheim 
ir Higgins vieškelių. Užmušti 
buvo Adam Ambere, 64 metų 
amžiaus, šoferis, ir Wilfred We- 
he, sodininkas 
Christian 
maculate 
ge road, 
yra John

e Prie 7225 Stony Island 
Avenue automobilis užmušė 60 
metų chicagietį Charles Peter- 
sori, 1337 East 71st Place.

• Prie 138th ir Main St., 
žuvo Indiana Harbor gyvento
jas Thomas Tyson, 3811 Elm 
St. Automobilį valdė Harry 
Stalmazek, 8159 Muskegon St.

• Prie Kenosha, ant vieš 
kelio 75, automobilis užmušė 
James McMullen, Gray’s 
apylinkės gyventoją.

Chicago Galleries Associa- 
tion, 215 N. Michigan Avė., 
trys dailininkai turi išstatę sa
vo tapybą: Curry Bohm, John 
Nolf ir Sara C. Buck. Visų
trijų meno darbai yra įdomus, smarki vėtra.

Pereitos savaitės pabaigoj 
Kresge 5 ir 10 centų krautuvėj 
ties 3046 East 71 st Street, kilo 
gaisras, kuris padarė apie $50,- 
000 nuostolių. Gaisrininkai tik 
su dideliu vargu ugnį užgesino, 
•nes tuo laiku Chicagoj siautė

NAUJIENOS
yra GERIAUSIA
Kalėdų Dovana!

EGUL KALĖDŲ DIEDUKAS užrašo jūsų šeimai 
ar jūsų draugams NAUJIENAS visiems me

tams.
Tai bus geriausia ^dovana iš visų dovanų, šia 

dovana jie džiaugsis ne vieną dieną, bet šešias die
nas į savaitę per visus metus. Su dovana mes pasių
sime ir Gražų Kalėdų Pasveikinimo kortelę.

PO 10 CENTŲ KIEKVIENA

IŠPILDYKIT ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN.

VARDAS

ADRESAS

Lake

NAUJIENOS metams Chicagoje 
Kitur Suv. Valstijose ir Kanadoje

kortelės
99

99

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.
Chicago, III.
Aš čia prisiunČiu už Naujienų prenumeratą visiems metams. 
Pradėkit siuntinėti nuo ............................................  dienos šiuo
adresu:

Abu tarnavo
Charity Maria Im- 

vienuolyne, 1041 Rid- 
Wilmette. Sužeistasis 
Lueck.

Extra 
. $1.25 
. $2.00 
. $3.00

25
50

100
Prisiųskit money orderį arba

čekį kartu sii užsakymu.

J Žiemos vaizdeliai, gėlių bu- 
» kietai su lietuviškom eilėm
S ir pasveikinimais. Kortelės 
i tinka privatiškiem asmenim 
| ir biznieriams.
| Parduodam taipgi į vaistiny- 
g čias ir kitas krautuves. Ra- 
g šykit dėl informacijų.
Įį SU JŪSŲ IS1P AUSDINTU 
g VARDU--UŽ SPAUDĄ:

Naujienos 
1739 S. Halsted St 

CHICAGO, ILLINOIS

$8.00
$500




