
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

ews
merikojePirmas ir Didžiausiai Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL XXV Chicago, III., Trečiadienis, L apkričio-November 9 d., 1$38Kaina 3c No. 264

The First and Greatest Lithuanian Daily in America
- .......-.............. ... .... .

NAUJIENOS . 
The Lithuanian Daily Ntw»

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PŪB. CO.. INC 
1739 South Halsted Street. ChicaRn. fllinoh 

r Phone CANal R500

under theAct df March

NAUJIENOS 
Th« Lithuanian Daily New»

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone

NAUJIEN
Tlie JLitliuaiiĮaii Daily

Entered as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III 
under the, Act of March 8, 1879

i

t

. <A

Lucas ir Lehman Laimi Illinois ir New York Vaisi
MASSACHUSETTS VALSTIJOJE LAIMI 

REPUBL1K0NAS
Lucas tolokai pralenkęs Lyonsą

JEhler ..........   48,445
Kitose valstijose — 
Michigan: gub. Murphy (D)

Ypatingos reikšmės balsavi
mai turėjo New Yorke, kiek 
jie lietė kandidatus į guberna
torius — Lehmaną (demokra- 7,200; Fitzgerald (R) — 4,500; 
tą) ir Thomas Dewey (repub-
likoną). Devintos valandos bal- 149,000; McLevy (Soc.) 123,- 
savimų daviniai rodė, kad jie 000; Baldwin (R) 122,000; 
gavo balsų tiek:

Lehman ..........
Dewey ............
Illinois valstijoj

balsų turėjo (kandidatai į se- (D) 152,000; Saltonstall (R) 
natorius):

Lucas .........   255,224
Lyons .................. 171,582
Į kauntės teisėjus:
Jareckis ...................  95,451

Connecticut: gub. Cross (D)

1,486,000
1,412,000 i

9 valandą

Ohio: šen. Bulkley (D) 38,- 
000; Taft (R) — 32,000;

Pennsylvania: šen. Davis (R) 
385,734; Earle (D) — 328,448;

Massachusetts: gub. Curley

— 159,000.
Prez. Rooseveltas 9 valandą 

vakare pašaukė Chicagos de- 
j mokratus ir pranešė, kad gu- 
bernatorius^ehman laimėjo.

5,000,000 balsų 
New Yorke

Pennsylvanijoj įvy 
ko muštynių

NEW YORK, N. Y., lapkr. 
8. — Apskaičiuojama, kad 5,- 
000,000 balsų buvo paduoti an
tradienio rinkimuose New Yor- 
ko valstijoje. Nors čia buvo 
renkami du Jungt? Valštijų se
nato nariai ir daug žemesnių 
valdininkų, tačiau rinkimų ste
bėtojų dėmesis buvo sukoncen
truotas ant kandidatų į guber
natorius lenktynes.

Užr New Yorko miesto ribų, 
vadinamose up-state srityse, 
pradžioje Thomas E. Dewey 
gavo daugiau balsų. . Tačiau ar 
gubernatorius Lehman pertoli ’ 
neatsiliko. O turint domėj, kad 
gub. Lehman didžiausio balsų 
skaičiaus laukė pačiame New 
Yorke ir 
gei jis rinkai

Brooklyne, att’odė, jo- 
infimus laimes.

lap- 
val- 
įvy- 
lik-

PHILADELPHIA, Pa., 
kričio 8. — Pennsylvania 
stijoje įvairiose apylinkėse 
ko muštynių, kurias teko
viduoti policijai ir ugniage
siams. Kaltinimai daryta, kad 
balsai buvo vagiamų^J^aduotų 
balsų skaičius buvo didelis.

Kansas valstijoj re 
publikonai stovėjo
— priešaky
TOPEKA, Kas., lapkr. 8. — 

Pirmieji balsavimų daviniai iš 
išblaškytų paskirų apylinkių 
rodė, kad Kansas valstijoj re- 
publikonų kandidatai buvo tru
putį priešaky.

Daug balsų Wiscon^"& “s
sin valstijoj atlankys Jungt 

Valstijas
MILWAUKEE, Wis., lapkr. 

8- — Wisconsin valstijos šiau
rėje pasnigo, tačiau antradienį 
oras pagiedrėjo ir balsuotojų 
skaičius balsavimo stotyse bu
vo didelis. Milwaukee mieste 
balsavimas prasidėjo 6 valan
dą ryto. Iš karto balsuotojai 
lankėsi gausiai į balsavimo vie
tas, ir nužiūrėta, kad balsų 
skaičius tolokai pralenks mi- 
lioną.

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
8. — Britanijos karalius Jur
gis VI antradienį pareiškė lor
dų rūmuose, kad jis priėmė 
pakvietimą atlankyti Jungt. 
Valstijas, kai ateinančią vasa
rą padarys vizitą Kanadai.,

Japonai žygiuos dar 
1,000 mylių Kinijos 

gilumon
Illinois valstijoj 

Lucas laimi
CHICAGO, lapkr. 8., — Kai 

tik pradėta balsai skaityti Illi
nois valstijoj, Scott W. Lucas. 
demokratų kandidatas į Jungt. 
Valstijų senatorius, pasirodė 
priešaky Lyonso, republikonų 
kandidato. Lucas stovėjo prie
šaky įvairiose apylinkėse. Jo 
balsų dauguma vis didėjo.

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

Bendrai giedra; truputį šil
čiau; saulė teka 6:32, leidžiasi 
4:86 valandą.

SCOTT W. LUCAS, demokratas, kuris vakar laimėjo 
. lllinoislvalstijpj rinkimus į U. S, Sena tą.

TOKIO, Japonija, lapkr. 8. 
— Japonijos ^vyriausybė pa
skelbę, kad japonų armijos 
briausis dar 1,000 mylių Kini
jos gilumom Briovimosi tiks
las bus užblokuoti pristatymą 
karo pabūklų ir amunicijos ki
nams per Britanijos Burmą ir 
gal būt per Francuzijos Ind(/ 
Kiniją.

Iš Lietuvos
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Jau reikia susirūpinti 
“bezprizornikais”

UKRAINIEČIŲ RIAUŠĖS LENKIJOJ 
NESILIAUJA .

RIGA, Latvija, lapkr. 8. — na lenkai studentai ir šovinis- 
Gaunamais čia pranešimais, tinių lenkų organizacijų nariai 
ukrainiečių riaušės pietų Len-, užpuolė ukrainiečių seminari- 
kijoj nesiliauja. • - Įjas, studentų patalpas ir kito-

Griežtesnes priemones vald-, kias ukrainiečių 
žia pavartos prieš ukrainiečius? ve. Ukrainiečiai, 
dalyvaujančius demonstracijose lenkams, išdaužė 
ir kitokioj veikloj prieš vald- langus, 
žią — pareiškė Lvovo guber
natorius Bilyk.

Daugiau kariuomenės pasių- liamų riaušių. Vokiečiai, 
sta iš Varšuvos į Lvovą, kur di, aktyviai remia ukrainiečių 
pereitą pirmadienį riaušėse už- reikalavimus nepriklausomos 
mušta du žmonės. Tą pačią die-'Ukrainos.

įstaigas Lvo- 
atsimokėdami 
lenkų įstaigų

Lenkai sako, kad vokiečiai 
yra kalti dėl ukrainiečių ke- 

gir-

Lojalistai išvystė 
kontratakas

Keturi nušauti Ken- 
tucky valsijoj

RINKS NAUJĄ ČEKOSLOVAKIJOS 
PREZIDENTĄ

VOKIETIJA KURSTO SEPARATISTINĮ JUDĖJIMĄ 
LENKIJOJ IR RUMUNIJOJ

PRAHA, Čekoslovakija, lap
kričio 8. — Ateinančią savai
tę, numatoma, Čekoslovakijos 
parlamentas rinks naują prezi-

ŠIAULIAI. — 7?eko patirti, 
kad šiemet “bezprizornikų” 
globos namai numato pradėti 
globą tik apie gruodžio mčn., 
nors jau dabar be priežiūros
vaikai slankioja po miestą ir dentą. Du žymiausi kandidatai 
daro įvairias išdaigas. Kai ku- į prezidentus yra — premje- 
rie pernykščiai globotiniai, pa- ras Jan Sirovy ir užsienio rei - 
likę per 'vasarą be priežiūros, 
jau spėjo' ir apsivogti ir dabar 
laukia bylų ir Kalnaberžės. Vai
kų globojimas tik per kelis 
mos mėnesius savo tikslo 
pasiekia, nes ilgas vasaros 
kas vėl viską sugriauna,
tronato draugija, kuri minė
tus globos namus išlaiko, tu
rėtų dėti pastangų taip sutvar
kyti ‘^bezprizornikų” 
kad Jie butų auklėjami.

žie- 
ne~ 
lai- 
Pa-

Nubaudė už butų 
mos kėlimą

globą,

nuo-

HENDAYE, Francuzija, lap
kričio 8. — Jau devynias die
nas tęsiasi Ispanijos sukilėlių 
ofensyvas Ebro upės fronte. 
Nors sukilėliai skelbia, kad jie 
paėmė miestelį Morą de Ebro, 
tačiau antradienio pranešimai 
rodo, jogei mūšiai dėl tos 
tovės dar tebeina.

Lojalistair savo keliu, 
stė du ofensyvus. Serge
srity, 40 mylių į šiaurę nuo 
Ebro, jie perlaužė sukilėlių li
niją, paėmė keletą kaimų ir 
vis dar stūmėsi ‘pirmyn- x Antrą 
ofensyvą lojalistai išvystė arti 
Nules, į piefus nuo Castellon 
de la Plana. Ir čia jie stumia 
sukilėlius atgal.

tvir-

i'švy- 
upės

Žydai bėga iš Slova
kijos į Vengriją

BRATISLAVA, Cekoslovaki- 
ja, lapkr. 8. — Jau 30,000 Slo
vakijos žydų perėjo rubežių iš 
Slovakijos į Vengriją tose sri
tyse, kurios buvo atimtos Če
koslovakijai ir atiduotos Ven
grijai. Slovakai deportuoja žy
dus; kiti žydai bėga į Vengri
ją nedeportuojami- Atrodo, kad 
slovakai stengiasi juo daugiau
žydų pašalinti iš savo tarpo, sukakčiai paminėti.

Washingtono diplo
matai dalyvavo so

vietų baliuje
lap-
Wa-

WASHINGTON, D. C., 
kričio 8. — Keletas šimtų 
^hingtono valdininkų ir diplo
matų pereito, pirmadienio va
kare dalyvavo Sovietų' Rusijos 
^ambasados ’ baliuje iškeltame 
bolševikų revoliucijos 21 metų

HARLAN, Ky., lapkr. 8. — 
Į Harlan apylinkę pasiųsta mi
licija. šioj kauntėje praneša
ma, nušauti trys asmenys, jų 
tarpe šerifo padėjėjas. Prie 
Greasy Creek nušautas dar 
vienas. Astuoni asmenys areš
tuoti ryšium su balsavimais.

.Pasilikusieji Čekoslovakijoj 
vokiečiai jau spėjo persiorga
nizuoti į vokiečių nacių parti
ją-

Vokietija daro spaudimą į 
Čekoslovakiją, kad ši atstaty
tų geležinkelius ir vieškelius 
taip, jogei Vokietija galėtų sie
kti per Čekoslovakiją toliau į 
pietų rytus.

Artimuose vokiečių - atsto
vams rateliuose Čia reiškiama 
įsitikinimas, kad Vokietija at- 

į einantį pavasarį mėgins sukur-

kalų ministeris Frantisek 
Ch’valkovsky. Hitleriui malo
nesnis butų Chvalkovsky, ta
čiau kairiosiose parlamento 
grupėse daugiau pritarimo tu
ri Sirovy.

Dabartiniu laiku Čekoslova
kijos vyriausybė ruošia progra-lti Lenkijos Ukrainos, o taipgi 
mą naujai partijų sistemai, 
panašiai fašistinių valstybių 
sistemoms. Ruošiama nauja 
konstitucija ir įstatymas nu
sakąs balsuotojų teises. Vėliau 
bus renkami parlamentas ir 
autonominių^ provincijų seimai.

Rumunijos dalyse Bukovinoj ir 
Besarabijoj revoliucijas. Vokie
tijos tikslas esąs sudaryti nau
ją Ukrainos valstybę, kuri tar
nautų baze busimai revoliuci
jai Sovietų ( Rusijos Ukraino
je.

CHAMBERLAIN PRALAIMĖJO PAPIL
DOMUOSE RINKIMUOSE

ŠIAULIAI — Kainų tvarky
tojas šiauliečius namų savinin
kus Ch. ir P. Levitanus už nuo
mos kėlimą nubaudė po 500 Lt 
'bauda. Keliolika namų savinin
kų liųbaust? apo 50, 100, 200,8. — Dartford apskrity įvyko 
Lt bauda. Paskelbus Kainų papildomieji rinkimai į par)a- 
tvarkytojo įstaigos paaiškini
mus, kokiais atsitikimais gali 
būti baudžiami namų savininkai 
ir koke atstikimai jau laikomi 
nusžengmu taisyklėms, nuomi
ninkai įsidrąsino ir dažniau ėmė 
kreiptis į Kainų tvarkytoją.

LONDONAS, Anglija, lapkr.

Sugalvojo specialią 
pramogą katalikų 

parengimui
HONOLULU, lapkr. 8- —Sv. 

Katrynos katalikų bažnyčia čia 
rengia “fėrus”, kurie įvyks 
lapkr. 19 ir ^20 dienomis. Fė- 
rų lankytojai galės pirkti ti- 
kietus bėsbolams mėtyti į me
dinius Hitlerio, Mussolinio ir 
Stalino stabus.

Atrodo, itin įdomus, kaip 
katalikams, pasilinksminimas. 
Vokietijos atstovas ketina už
protestuoti šitokį sumanymą.

Ieško ginklų pas 
Berlyno žydus

mentą. Darbo partijos narys, 
p-nia Jennie L. Adamson, ga
vo 46.514 balsų. Jos priešinin
kas, konservatorių partijos 
kandidatas R. Godfrey Mitchell, 
surinko 42,276 balsus. Darbo 
partijos kandidatė laimėjo rin
kimus daugiau nei 4,000 bal
sų.

Zeligowski laimėjo 
rinkimuose

1935 mėtų rinkimuose Dart- 
feril apskrity konservatorius 
kandidatas Clarke surinko 38,- 
242 balsus prieš p-nios Adam
son 35,596 Ųalsus. Reiškia, 
prieš trejus metus pralaimėju
si kandidatė dabar išėjo per
galėtoja.

Konservatoriams šis pralai
mėjimas yra ypač, skaudus. 
Konservatorių kandidatas kam
panijoj akcentavo, kad Cham- 
berlain išlaikęs taiką. P-nios 
Adamson kalbų obalsis buvo: 
“Aš kaltinu 'valdžią tuo, kad 
ji duoda laisvą kelią fašiz
mui.” '

Iš anglies dirba alie
jų ir gasoliną

PITTSBURGH, Pa., lapkr. 8.
— '"United States Bureau of 
Minės apskaičiuoja, kad šalies 
žemės gelmėse esama apie 1^,- 
000,000,000 bačkų aliejaus. Tiek 
aliejaus šalis suvartos daug 
maž į 10 metų. O kas toliau?

United States Bureau of 
Minės inžinieriai jail dabar da
ro eksperimentus aliejui ir’ ga- 
solinui gaminti iš minkštosios 
anglies, šiandien jie pagamina 
iš 100 svarų anglies nuo 70 iki 
75 svarų-gero, lengvo aliejaus. 
Iš to aliejaus vėl pagaminama 
apie 60 svarų gasolino.

Tačiau šitaip pagaminto ga
solino galonas kaštuoja apie 
50 centų. Inžinierių užduotis
yra surasti priemones gasoli- kad vardai skundėjų bus- lai- 
nui pigiau pagaminti.

Berlyno policijos 
von Hell- 

kad jis daro

BERLYNAS, Vokietija, lap
kričio 8. 
viršininkas, grafas 
dorf, paskelbė,
kratas pas žydus ir ieško gin
klų. Pranešė, jogei suradęs 1,- 
702 šauįltfvus. revolverius ir 
kitokius ginklus ir 20,000 kul
kų. Be to, atėmęs žydams 2,* 
569 peilius. Kratos dar tebe
daromos.

RIGA, Latvija, lapkr. 8. — 
Demokratiškos Lenkijos srovės 
boikotavo Lenkijos seimo rin
kimus, kurie įv#ko pereitą sek
madienį. Tačiau valdžios pra
nešimai sako, kad 55 nuošim
čiai šalies balsuotojų dalyvavo 
balsavimuose.

Rinkimuose laimėjo prez. 
Moscickio šalininkai. Tik vie
nas plačiai žinomas opozicionie
rius telaimėjo. Tai gen. Želi- 
gowski — tas pats, kurs atėmė 
lietuviams Vilnių. Jis laimėjo 
Vilniuje, gaudamas 3,000 balsų 
daugiau, nei gen. Skwarczynski, 
Moscickio šalininkas.

Tarpe išrinktų atstovų, ku
rie neužilgo susirinks naujam 
Lenkijos rinkimų įstatymui pa
ruošti, bus penki žydai ir 15 
ukrainiečių.

Kampanijos obalsiai buvo 
aiškus. Balsavimo rezultatai 
parodė, kad buvusiame konser
vatorių apskrity balsuotojų 
nuotaika pasikeitė Į pritarimą 
Chamberlaino priešams darbie- 
čiamp.

Dartfordo rinkimų pasėka 
esanti taip skaudi Chamberlai
no valdžiai, kad ji net galinti 
svarstyti klausimą, ar neverta 
paskelbti generalius parlamen
to rinkimus.

PASIUSKIT 
GIMINĖMS

Naciai keršija 
žydams

DOVANŲ 
KALĖDOMS

Skundus prieš sam 
dytojus laikys slap 

tybėj .
WASHINGTON, D. C., lap

kričio 8. — Algų-darbo valan
dų įstatymo administratorius, 
Elmer F. Andrews, atspausdi
no blankas skundams surašyti 
prieš samdytojus, kurių laužo 
algų-valandų įstatymą. Įstaty
mo administracija pareiškė,

komi paslapty

BERLYNAS, Vokietija, lap
kričio 8. — Pirmadienį 17 me
tų žydelis pašovė Paryžiuje Vo
kietijos ambasados trečią se
kretorių von Rathą. Antradie
nį nacių minia, keršydama žy
dams, sulaužė įrengimus žydu 
sinagogoj mieste Kassel, Vo
kietijoj. Vyriausybė uždraudė 
spausdinti žydų laikraščius Vo
kietijoj. Nacių minios surengė 
įvairiose vietose Vokietijoj de
monstracijas prieš žydus. Su 
rengtos panašios demonstraci
jos ir Vienoj, Austrijoje.

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

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, Illinois.
Ofisas atidaręs kasdien 
nuo 8 ryto iki 8 vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 ryto 
iki 1 vai. popiete

____________________ ■ w -a * ■ ** * ■’
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A. CONAN DOYLE

TC.ruvinos Studijos
Vertė MIKAS ŠILEIKIS ■T NltKUOMIT MANE DAR TAIP NEKANKINO PtRjALlMAJ 

^^KRUTINlje MANO KRŪTINIS MUSKULUS TAIP SKAMBA, 
< KA0 NEGALIŲ GAUTI N< MINUTEI PALENGVINIMO.

* fi ŽINAU KOJOMS KEIKIA 
MUNOMMUI TŲ MUSKULŲ SKAUOtjIMO. 
PAIN-EmUlilSĮMUAlIŠSlTKlHKITE 
$100 IIHIMEHTU IR NUSISTEBITE 
KAIP OMAI SKAUSMAS PAUNGvtS

(Tęsinys)

“Aš maniau, kad staigus 
mano įėjimas jį išgąsdins-ir 
privers ką nors i>esitikėto pa
sakyti. Butsas pasisiūlė paro
dyti man jo kambarį: buvo 
antrame aukšte, ktfr buvo ma
žas koridoris įvedąs į kamba
rį. Butsas parodė į duris - ir 
rengėsi eiti žemyn, kai aš pa
mačiau kažką tokio, kas ma
ne suerzino, nežiūrint mano 
dvidešimties metų patyrimo. 
Iš po durų matėsi mažytis 
garbanuotas kraujo kaspinas, 
ištekėjęs lauko pusėn ir * subė
gęs nedidelį klanelį. Aš su
šukau Butsas tuoj sugrįžo at
gal. Jis kone nualpo pamatęs 
kraują. Durys buvo iš vidaus 
užrakintos, bet mudu pečius 
surėmę jas išlaužėme. Kamba
rio langas buvo atidaras, prie 
lango naktiniuose rūbuose gu
lėjo suniauktas vyriškio la
vonas. Jis buvo seniai miręs, 
nes jo sąnariai buvo jau su
stingę ir šaltas kūnas. Kai mes 
jį apvertėme, Butsas tuoj pa
žino, jog yra tas pats džentel
menas, kuris užsisakė sau 
kambarį Juozo Stangersono 
vardu. Jis mirė nuo gilios pei
lio žaizdos kairėje krutinės 
pusėje, kuris, matomai, pasie
kė širdį. Oxdabar belieka iš
rišti šitą keistą ir nepaprastą

žmogžudystę. Ką jus manote 
apie šįto žmogaus žmogžudys
tę?’* ................. *

_ Aš pajutau savo kūne bai
mę ir šiurpą, pirma, nei Šer- 
lakas Olmsas atsakė į klausi
mą.

“Žodis RACHE buvo para
šytas kraujo raidėmis,” jis 
pasakė.

“Taip ir buvo,” Lestradas 
virpančiu balsu atsakė, o mes 
visi valandėlę tylėjome

Čia yra kas nors metodiš
ka, kas nors visiškai nesu
prantamo šitoje neišaiškina
moje žmogžudystėje, kurs iš 
eilės papildė šį nusikaltimą. 
Mano dirksniai jau gan apsi
pratę ir pastovus, bet kai aš 
apie tai pagalvoju, pasidaro 
nei šis, nei tas.

“žmogžudis buvo matytas” 
Lestradas tęsė toliau. “Pieno 
išvežiotojo padėjėjas berniu
kas, eidamas į pieninę, pake
liui ėjo pro užpakalį viešbu
čio siaura alėja. Sako, jis pa
stebėjęs, jog kopėčios, kurios 
paprastai ten gulėdavo ant 
žemės, buvę pastatytos prie 
antro aukšto lango, kuris bu
vo plačiai atdaras. Praėjęs 
kopėčias, jis atsigręžęs atgal 
pažiūrėti ir pamatęs vyrą ko
pėčiomis lipantį žemyn. Jis 
nulipęs tiek ramiai ir drąsiai, 
kad berniukas pamanęs, jog

[ACME-NAUJIENŲ Photo]
Lordas Lovat su savo žmona tuoj po vedybinių cere

monijų Londone. Skotai groja jam maršą.

Naudoki}. tq linimentq, kurį jutų l.voi ir tėvų tivoi nau
dojo nuo 1867 metų palengvinimui muikulų skaudėjimo. 
Nusipirkite bonkutę Pain-Expellerio tu Inkaru ant dežutėt 
pat tavo vaidininkų.

ffiPAIN-EXPEUER
i«*oi mik eta u.i.»m.o>*

permatomos. “Iš jų svorio ir 
spalvos, aš manau, kad jop 

pašte-tirpsta vandenyje,” aš

Olmsas 
tamsta

ir paleng- 
jo ligos skaus-

apačion ir pat
rankas, atnešiau.

( RANE COAL COMPANY Į 
5332 So. Long Avenue

TeL Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.50

SMULKESNES DAUG PIGESNĖS 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

jis esąs viešbučio dailydč ar 
šiaip koks darbininkas. Jis nė 
neatkreipęs į jį ypatingo dė
mesio, išskyrus 4įk tą, kad 
jam pasirodę lyg ir truputį 
peranksti tam žmogui pradėti 
darbą. Jis gavęs įspūdį, kad 
vyras buvęs aukšto ūgio, pa
raudusiu veidu ir dėvėjęs rus
vos spalvos ilgą žiponą. Mato
mai, kai kurį laiką jis buvo 
kambaryje, kai užmušė žmo
gų, nes mes radome inde kru
viną vandenį, kuriame jis 
nusimazgojo rankas ir nuplo
vė kruviną peilį. Taip pat ra
dome dėmes ant rankšluosčio, 
kai jis nusišluostė rankas ir

<>

aš pasiėmiau su savim, norė
damas padėti policijos stoty
je saugioje vietoje. Nebuvo 
mažiausio reikalo imti šias 
pilės, nes iš jų man nebus jo
kios naudos.”

“Ddok jas man,”
pasakė. “Dabar, daktare,” 
kišdamas jas man, “ar jos 
paprastos pilės?”

Tikrenybėje jos nebuvo 
prastos. Jos turėjo pilkų

Olmsas 
pa
yra

turėti bendro su pono Juozo' 
Stangersono mirtimi.” Į

“Kantrybės, mano drauge, 
kantrybės! Su laiku jus pa
matysite, jog čia viskas su
kasi apie šitą tašką. Dabar aš 
pridėsiu prie šito mišinio tru
putį pieno, kad šuo laktų. Jus 
pamatysite, kai jis prisilaks”

Kalbėdamas jis perpilėj iš
tirpintą pilę į nedidelę lėkšte-J 
Ię ir pastatė šuniui po nosia.

“Galimas daiktas,” 
atsakė. “Ar negalėtum 
dabar nubėgti apačion ir at
nešti tą sergantį šuniuką, kurį 
šeimininkė vakar prašė jus, 
kad nunuodytum 
vintuni ilgos 
mus ”

Aš nuėjau 
męs šunelį į
Šuo buvo apsibliaususiom aki
mis ir sunkiai kvėpavo, iš ko 
matėsi, jog jis ilgai nebegy
vens. Aš paguldžiau jį ant pa- 
duškaitfes žemėje.

“Dabar aš vieną šitų pilių 
perskelsiu per pusę,” Olmsas 
pasakė ir išsiėmęs peiliuką pi
lę perskėlė. “Vieną pusę mes 
įdėsime atgal į dėžutę, kad, 
reikalui esant, ateityje turė
tume. Antrąją puse aš įdėsiu 
į vyno stiklinę, kurioje yra 
vienas šaukštukas vandens. 
Jus pamatysite, kad musų 
draugas, gydytojas, neklido, 
štai jau ir tirpsta.”

“Gal būt, visa lai yra įdo
mu,” Lestradas įžeistu tonu 
pasakė, kaip kad žmogus sa
ko norėdamas pajuokti. “Bet

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

Ofiso TeL Yards

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Šuo tuoj išlaižė pieną su pilės Nodėliomis pagal sutartį, 
skiediniu. Šerlako Olmso mlo- Rez‘ BLVD
girdus rūpestis mus tiek su
domėjo, kad mes visi sėdėjo
me tylėdami ir laukdami kas 
su šuniuku atsities. Nebuvo 
nieko panašausZŠuo gulėjo iš
sitiesęs ant paduškaitės sun-! 
kiai kvėpuodamas, bet' nuo ši-| 
to mišinio jam nebuvo nei ge
riau nei prasčiau.

Olmsas išsiėmė savo laikro
dėlį ir kai minutė ho minutės 
sekė be pasėkų, jo veide pasi
rodė nusivylimas. Jis prikan
do lupą, barškino pirštds į 
stalą ir rodė kitas staigaus ne
kantrumo žymes. Jis buvo 
tiek susijaudinęs, kad man 
buvo net gaila, kuomet du se
kliai ironiškai šaipėsi dėl ne
nusisekusio bandymo.

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

8939 SOUTH'CLAREMONT AVK 
Valandos —9—10 A. M.
Nedalioj pagal sutartį.

Marųuette 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. 3-46-7 

Treč. Susitarus ’
kiti telefonai neatsakys šauk 

MIDWAY 0001
Jei

ADVOKATAI

pa
per

iu spalvą, mažylės, apskritos
ię, žiūrint prieš šviesą beveik aš nematau, ką visa tai gali

Dr. J?. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY 
Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6699

SL

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 Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvvick 0597

Čionai.c'Lietuviai Perka!!!
APŠILDYMĄ — PLUMBINGĄ — MALEVĄ 

LINK-BELT STOKERIŲ CENTRAS

Pirkite kur visi Lietuviai Perka!

South Cenler Ptomhing&Heaiing Suppiy Go», Ine.
N. W. kampas State ir 55th St

VISI TELEFONAI — ATLANTIC 4290 — VISI TELEFONAI

Aš žvilgterėjau į Olmsą, 
kai mes klausėme žmogžudys
tės aiškinimo, kuris mums\at- 
rodė labai natūralus ir įtiki
nantis. Tačiau aiškintojo vei
de nesimatė nei.^pasitenkini
mo, nei nusivylimo žymių.

“Ar jus nieko kambaryje 
neradote, iš ko butų galima 
susekti žmogžudį?” jis paklau
sė.

“Nieko. Slangersonas savo 
kišenėje turėjo Drebcrio pini-' 
ginę. Atrodo, kad jis paprastai 
darydavo visus išmokėjimus. 
Piniginėje radome astuonias 
dešimt svarų, bet nieko nebu
vo paimta. Čia buvo kitokis 
šito nepaprasto prasikaltimo 
motyvas, bet ne vagyste arba 
plėšimas. Nebuvo nė popierių, 
nė įrodymų užmuštojo žmo
gaus kišinesc, išskyrus vieną 
telegramą, datuotą prieš mė
nesį laiko iš Clevelando su žo
džiais ‘J. U. yra Europoje’ 
Telegramas nebuvo nė pasira
šytas.”

“Ir nieko daugiau?” Olm
sas paklausė.

“Nieko svarbaus. Novelė, 
kurią, matomai, jis prieš už
migdamas skaitė, stovėjo ant 
lovos, o pypke stovėjo ant 
kėdes prie lovos. Ant stalo 
stovėjo stiklinė su vandeniu.

? LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
’ DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
■r' i

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

-b—-v. -g • koplyčios visose
J—l Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS. '

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

JOSEPH J. GRISU
IIETUVIS 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. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestern Avė. 
VALANDOS:

Panedėlį, Utarnmke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 va!, vakare. 

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

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

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

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.
H................ ...... .... ............. ................ . ,, ........................ ...................

K>n 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
Phonp YARDS 7299

Spausdinam

NAUJIENOS
1739 South Haltted Street 

CHICAGO, ILLINOIS

PLAKATUS. BILIETUS 
BIZNIO KORTELES 

ADR-MS ATVIRUKUS 
‘•KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

maža dėžute, kurioje buvo dvi

Šeria kas Olmsas pašoko iš 
kėdės kai įspirtas ir sušuko:

“Paskutinis mazgas,” links
mai jis pasakė. “Mano reika
las baigtas.” »

Abu sekliai žiurėjo jam į 
akis-

“Dabar aš turiu savo ran
kose,” mano kompanionas 
drąsiai pasakė, “visus siulus, 
kurie buvo taip susipainioję. 
Suprantama, čia yra smulk
menų, kurias reikės išlyginti, 
bet aš esu tikras apie visus 
pagrindinius faktus nuį 
laiko kai Dreberis atsis 
nuo Stangersono stotyje,
pastarojo lavonas buvo suras-! 
tas, lyg aš bučiau juodu abu' 
savo akimis matęs. Aš jums 
tuoj įrodysiu savo žinojimą.Į 
Ar negalėtum man atnešti tas 
pilės?” i

“Aš turiu jas su savim,” Le- 
stradas 
kišenės 
“Jas ir

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS ,
Phone Grovehill 0142

Cicero Phone Cicero 2109
6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Court

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

to 
yrč 
iki

pasakė, išimdamas iš 
mažą Įkaltą dėžutę, 
piniginę su telegramų

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

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

ALBĖRT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Western Avė. Ph6’h^jyirginia 0883

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

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, 7Z—8 vak 
išskyrus seredomis-ir-sonatomis

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir^Akinių Dirbtuvė 
756 Wcst 35th St 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedaliomis pagal sutarti

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

D raugi tos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

TeL Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Soperior 9454 * ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, DLL.
< OFISO VALANDOS

Nuo 40 iki 12 vai, ryto, nuo 2 iki 
4 vaL po piet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2888

, Telefonas Yards 0994

Dr. Manrice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2408

1.1'J H
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Tarkis Su Daktaru

Atsakymas Deerbrooko Farmeriui
Prieš kiek laiko Rodavičienė 

pasidalino savo įspūdžiais su 
“Naujienų” skaitytojais apie 
šiaurinę Wisconsino valstijos 
dalį/ Tie įspūdžiai labai nepati
ko Deerbrooko farmeriui. Ypa
čiai nepatiko toji aprašymo da
lis, kur kalbama apie žemės ak 
menuotumą.

Į tų ginčų tenka ir man įsi
kišti. Ir tai dėl to, kad sakyto 
farmerio labai su tiesa apsi
lenkta. Kalbėsiu aš ne bendrai 
apie visų šiaurinę Wisconsino 
dalį, o tik apie Deerbrooko apy
linkę, kur man yra gerai žino
ma. Kad toje apylinkėje yra 
suverstos akmenų krūvos, tai 
to fakto niekas negali nuneigti: 
visi tatai gali pamatyti, kas tik 
į šių apylinkę atvažiuoja.

Deerbrooko farmeris sako, 
jog apylinkėje gyvena 20 lietu
vių ūkininkų. Esu, visi jie ne
blogai verčiasi.

Pasakysiu visai švelniai: tai,, 
aiškus akių muilinimas. Aš toje 
apylinkėje gyvenau nuo 1907 
iki 1914 metų. Per tuos septy
nerius metus man vis dėlto te
ko šį tų patirti. Šiais metais aš 
ir vėl nusitariau ten apsilanky
ti bei su savo senais draugais 
pasimatyti. Aplankiau šiuos u- 
kininkus: pp. Kanapkį, Brikau- 
skų, Sesnauskų, Dagį, Petraus
kų, savo brolį J. Radavicę ir 
Deerbrooko kalbį Niosukų. Su 
visais jais turėjau progos nuo
širdžiai pasikalbėti, nes tai ma
no jaunystės draugai. Belanky
damas tuos farmerius apsukau 
nuo 40 iki 60 mylių ratų. Tu
rėjau tad progos gana arti su 
jų gyvenimu susipažinti. Kai 
kurie tų farmerių gyvena ten 
jau apie 35 metai. Ir vis dėlto 
negalima pasakyti, kad jie gy
ventų pasiturinčiai, — toli gra
žu nuo to. Jie maždaug vargs
ta taip pat, kaip ir miestų dar
bininkai. Farmų didumas yra 
įvairus — nuo 100 iki 1,000 a- 
krų žemės. Vieni ūkininkai turi 
bent žmoniškus namelius, o ki
ti gyvena tiesiog lūšnose. Sun
ku ir tikėti, kad tokiose lūšno
se žmonės galėtų gyventi.

Norint Gerų Anglių 
IR 

ŠVARAUS 
PRISTATYMO 
ŠAUKIT 
SEEley 4464 

Geros Kokybės — Rųšies ir 
Mieros Anglys. 

Tinka kiekvienam kūrenimo 
{rengimo tipui. 

McCOY COAL CO. 
934 W. 18th Street

Taip yra su namais. Gerų ir 
moderniškų tvartų gyvuliams iš 
lietuvių niekas neturi. Tai liu
dija ir pieninių nusistatymas. 
Būtent, pieninės skirsto farme
rių su vežamų pienų. Pavyz
džiui, Anligo mieste yra Kraft 
sūrių kompanija, kuri turi sto
tį pienui perdirbti. Farmeriai, 
kurie turi geras ir moderniškas 
barnes, pienų veža į tų stotį per 
vienas duris, o silpnesnieji far
meriai, kurie neturi tinkamų 
pastatų, pienų pristato per ki
tas duris. Pirmiesiems farine- 
riams už pienų mokama daug 
daugiau, negu antriesiems, ku
rių pristatomas pienas jau yra 
laikomas antros rųšies.

Manau, kad tie faktai' gerai 
vra žinomi ir Deerbrooko far- v 
meriui. Todėl bandymas iš juo
do baltų padaryti yra visai 
bergždžias dalykas.

Kad yra tokių miestelėnų, 
kurie atvykę į farmas nieko ne
pastebi, tai gal ir tiesa. Tačiau 
to negalima pasakyti apie Ro- 
davičienę arba mane. Paukšte
lių šaudymas čic irgi visai be 
reikalo suminėtas.

Dėlei to, kad farmeriai laik
raščius skaito, tai turiu pasaky
ti štai kų: per visų mano buvi
mų patyriau, kad p. Petrauskas 
skaito “Vilnį” ir “Keleivį”, o 
mano brolis “Naujienas” ir 
“Naujųjų Gadynę”. Pas kitus* 
farmerius jokių lietuviškų laik
raščių nepastebėjau.

Farmeris bara mano žmonų, 
kad jinai neteisingai parašiusi 
apie kelmų rovimų. Gal jos ir 
nebuvo visai tiksliai pasakyta. 
Tačiau farmerio pasakymas, 
jog po trijų metų kelmai tiek 
supuva, kad juos be jokio var
go galima išrauti, yra nesąmo
nė. Ir štai kodėl: 1913 m: aš 
pats pas p. Brikauskų valiau 
krumus. Nuo to laiko jau pra
ėjo dvidešimt penkeri metai, o 
tačiau nuo tada užsilikusių kel
mų be dinamito nė dabar ne
galima išrauti!

Toliau Deerbrooko farmeris 
skaito geru atlyginimu du do
lerius per dienų, iš kurių 50 
centų yra atskaitoma maistuk 
Apie farmerius turiu štai kų 
pasakyti: jie savo darbininkus 
irgi nesidrovi išnaudoti. Aš tu
rėjau progos kalbėtis su vienu 
lietuviu darbininku, kuris dir
bo pas lietuvį farmerį. Dirbo jis 
sunkiai nuo ryto iki vakaro be 
jokio atlyginimo. Ir šeiminin
kai jam buvo tiek “dėkingi”, 
kad net nesodino jo prie vieno 
stalo valgyti! Vadinasi, dirbti 
gali drauge, o valgyti prie vie
no stalo netinki.

Apie visus tuos dalykus ne- 
; bučiau rašęs, jei Deerbrooko 
farmeris nebūtų bandęs gana 
arogantiškai užginčyti aiškius 
faktus. —Juozas Rodavice

Jei Greit Veikiąs Bayer 
Aspirin Neįstengia Pa

lengvint Skausmus

Reumatizmo 
Neuritis

lite®

KAS ATSITINKA, KAI KAVALIERIAI NO 
RINCIAS TEKETI PANAS UŽMIRŠTA?

O Fagelba nuo reu- 
" mutizmo papras
tai, ateina greitai. 
Jeigu skausmas ne
paliauja, eik pas 
daktarų.
patyrę, kad šis

« Imk 2 tabletes 
* su pilna stikline 

vandens. Pakartok, jei 
reikalus, pagal nu
rodymus.

su- 
iš- 
ki- 
vi-

i

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

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MĘS NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BL1NDS.

1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.) *

UŽLAIDAI DOVANOMIS -- PAS
Ondruš

3934 W. 26th St.
Priešais Praga

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

iki 9 vai. vak.
JAUNAMARTĖMS 

DOVANOS
ŠVARUS DARBAS—GERIAUSIS PIGUMAS

Tūkstančiai yra 
paprastas vaizduojamas čia bū
das, neša nuostabiai greitą pa
gelbą nuo galvos, reumatikos ir 
neuralgij os skausmų — vartoj ant 
tikrą BAYER Aspirin.

Bandyk šį būdą pirma — pas
kui, jei skausmas nepaliaujamai 
kartojasi, eik pas gydytoją. Leisk 
jam patirti priežastį ir jus gydyt.

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

Atsiminkite 
klausti "Bayer As
pirin’’—ne vien tik 
“aspirino.”
15 už 12 Tabletų 
2 Pilni Tuzinai 25c

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams
LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠEL 
POS KLIUBO VAILDYBA 1938 ME
TAMS: Jomes Shjolteman, 3237 W.

Le Moyne St., Pirm.; Juozapas 
Stalioraitis, 7244 So. Talman Avė., 
Pirm. Pagelbininkas; Miss. He- 
len Chapas, 4403 So. Albany Avė., 
Nut. Rašt.; Walter Sharka, 4635 
So. Washtenaw Avė., ‘ Tel/' Lafa
yette 0559, Finansų Rašt.; Mrs. 
Mary Warnis, 3838 So. Kedzie 
Avė., Kasierka; Petras Olišaus- 
kas, 3145 W. 40th Place, Kont. 
Rašt.; Leonas Klimavičia, 2534 
W. 46th St., Kasos Globėjas; Dr. 
M. T. Strikol, 4645 So. Ashland 
Av„ Tel. Boulevard 7820, Gydyto
jas; George Menkas, 127 N. Dear- 
born St. Tel. Central 4410, Pata
rėjas; Mike Kasparaitis, 6556 So. 
Bishop St., Knygius; Jonas Kon- 
droška, 2841 W. 40th St., Kont
rolės Pirm.; Mis's. Adelė Ambro- 
zaitė, 1423 So. 51 st Ct., Vajaus 
Rašt.; Mrs. Marijona Sakalienė, 
3137 W. 44th St., Biznio Rašt.; 
Juozapas Bendokaitis, 3116 So. 
Halsted St., Korespondentas. Su
sirinkimai atsibuna kožną mėnesį 
kas pirma sekmadieni 12 vai. d. 
Hollywood svet.. 2417 W. 43rd 
St., Chicago, III. Mokesčiai pri
imami 11 vai. iš ryto.

lapkričio 9 d. sudegė J. Želvio 
tvartas. Tų pat mėn. kėsintųsi 
padegti ir J. Želvio daržinę. 
Buvo uždegtas skurlio gabalas 
ir įkištas daržinėj tarp kulių. 
Bet užgeso. 1937 m. vasario 22 
d. užsidegė Jono Bliuvo tvar
tas ir sudegė su visais gyvu
liais. Nuostolių padaryta apie 
10,000 lt. Be to, Jodikoniij kai-, 
nie irgi buvo du gaisrai, ku
rie kilo nuo padegimo.

Pagaliau kaimynai pradėjo 
įtarti Siekius, nes šių motina 
prašydavusi dievo padegėjui 
geros sveikatos, kad jis paren- 
kųs tokių naktį, kai vėjas pu
čia nuo Siekių. Buvo pranešta 
policijai, kuri sulaikė Slellj, su 
nų, o šis per tardymą įtarė sa
vo seserį Albinų. Po ilgo ir di
delio triūso buvo nustatyta, kad 
visus šiuos padegimus įvykdė 
Albina Siekytė 18 m. amžiaus 
Slekytė per tardymų kriminali
nei policijai prisipažino pada
riusi septynios padegimus Gu- 
deliukų kaime, o Jodikonių kai
mo nežinanti.

Ramygalos valsč. Gudeliukų 
kaime gyvena tūli Siekiai. Nors 
jų šeimoje jaunimo ir buvo — 
dvi seserys ir brolis, bet kai
mynai tų namų nemėgo ir re
tai kas juos teaplankydavo. 
Sieky lės neblogesnės, ir net dar 
geresnės, už kitas, bet visi ka
valieriai lėkdavo pro šalį pas 
kitas. Tų matydamos, Siekytės 
jautėsi kilų skriaudžiamos ir 
dėl to kilo kerštas. Geriausiai 
atkeršysi, nubaidžius! kavalie
rius ir piršlius. 0 tų padaryti 
nėra jau taip labai sunku: 
naikint pasogų, apsunkink 
mokėti dalis ir piršlių pas 
tas nebus. Sunaikinti turtų
sai lengva — pakišai degtukų 
t)o šiaudiniu išdžiuvusiu slogu 
r baigta. Kaip tik tarė) taip ir 

padarė. 1935 m. vasari)) 27 d. 
užsidegė Juozo Želvio klojimas, 
) 28 d. Rapolo Daniuno kloji
mas. Paskiau padaryta maža 
nertrauka, matyt, norėta patik
rinti rezultatus. Naudos maža. 
Reikia pakartoti. Ir 1936 m. 
gegužės 22 d. naktį pradeda 
degti Bliuvo klėtis, kurioj mie
gojo Bliuvaitės. Pradėjo degti 
tas kampas, kur buvo pastaty
ta lova. Matyt, buvo norėta, 
kad ne tik klėtis, bet ir konku
rentės sudegtų. Bet nepavyko. 
Tiesa, gaisras buvo didelis ir 
nuostolingas, nes nuo Bliuvo 
klėties užsidegė kaimynų Juo
zo Paliliuno ir Juozo Sagamo- 
gos trobesiai. Nuostolių labai 
daug.

1936 m. liepos 10 d. užside
gė vėl Bliuvo darinė.

Kaimynai susirttpino savo 
nuosavybes apdrausti nuo ne
matomo ir nežinomo priešo. 
Pradėjo po kaimų nakties me
tu eiti sargybas, bet ir tai ne
gelbėjo. 1936 m. spalių 2 d. 
vėl užsidegė J. Želvio gyv. na
mas. Pradėjus degti, atbėgę 
kaimynai pamatė^ &kad aiškiai 
padegta, nes siena apipilta ži
balu.

Kaimynai pradėjo viens ki
tų įtarinėti ir tyrinėti, nes tro
bos vis dega ir dega. 1936 m. atvykusio arbitro.

Rugsėjo 28 d. Panevėžio apy
gardos teismas svarstė šių by
lų. Buvo apklausta apie 30 liu
dininkų. Teisinas pripažino Sle- 
kytę kalta ir pritaikęs 562 ir 
563 paragr. B. St. nubaudė 9 
metus s. d. kai., bet kaip ne
pilnametei paliko 6 metus su 
pasekme 28, 29 ir 30 paragr. ir 
priteisė civ. ieškinio 18,000 lt. 
Teismui pirmininkavo 
Šarka, kaltino prok. pad. 
gailis, civ. ieškinį palaikė 
Fišmanas ir kaltinamųjų 
iš

teis.
Gri- 
adv. 
gynė

paskyrimo adv. Milčius.

Galvijų eksportas 
į Vokietiją

KAUNAS- — “Lietuvos Eks
portas” šiandien parengia į Vo
kietijų išvežti 150 skerstų gal
vijų. Jie skerdžiami Klaipėdos 
miesto skerdyklose. Skerdimas 
prižiūrimas iš Karaliaučiaus

©I®
STRAIGHT 

BOURBON WHISKEY

DABAR
ši Degtinė Yra

3 m. Senumo

93«
PINT

QUART
COPR. 1938, THE 

OLD QUAKER CO. 
LANVRENCEBURG

IND.

90 
PROOF

TJ.-oSlnkdo cavaifn i „X ČESNAKAI-PETRUSKOS nuo1 raejlfSlcį. SAVaitę Į U z aukšto KRAUJO spaudimo

sienius išvežta 14,700 
(66.150 kg) gyvų žąsų

KAUNAS. — Praėjusią sa-. 
vaitę (spalių 2—9 d.) “Mais-, 
tas” iš ūkininkų supirko 6.941' 
kiaulę. Praėjusių savaitę “Mai
stas” išvežė į užsienius kiau
lių: bekono — 3.648 (186.013 
kg), gyvų — 1.406 (12’9.699 
kg) ir skerstų — 418 (23.440 
kg). Iš viso išvežta 5.472 (339.-- 
152 kg) kiaulių. Gyvų raguo
čių išvežta 223 (114.051 
Gyvų žąsų išvežta 14.700 
150 kg).

Be to, išvežta įvairių
mėsos gaminių: kiaulienos — 
21.903 kg, konservų — 11.078 
kg, 31.368 vištienos — 35.895 
kg, taukų — 17.165 kg, kepenų 
— 5.735 kg ir kraujo — 27.- 
817 kg. Iš viso šių gaminių iš
vežta 119.593 kg.,

Iš viso praėjusių savaitę į 
užsienius išvežta 638.946 kg, o 
nuo metų pradžios ligi šio lai
ko jau išvežta 27.039.902 kg.

Medikai! reportai sako. wad Cesnakų-Pet- 
ruAkų koncentratas turi dvigubą veikimą 
aukfitam kraujo spaudimui mažinti. Pirma, 
jis linksta atleisti sustingusias arterijas. An
tra, jis patikrina ar sutrugdo atmatų su- 
sistovėjimą tarnuose. vieną ir aukėlo kraujo 
spaudimo priežastį. Norint gauti koncen- 
iruotų česnakų ir petruėkų bekvapėj, be
skonį formoj, klausk savo vaistininko Al.L- 
IM1X. Garlic-Pstrsle.v tablečių. Didelės dė- 
ž'*s 50 c. begalo pinigus taupantis pakelis 
$1.00. AI.I.IMIN vartojamas pakartotinai su 
reguliari mis pertraukomis padeda sumažin
ti aukšto krąnjo spaudimą, galvos gėlą ir 
svaigulį, paeinančius nuo aukšto spaudimo. 
Kad sužinoti kas pakelia kraujo spaudimą 
ir gydymą, klausk gydytojaus. Del dykai 
sampelio ir knygelės apie vertingas aukšto 
kraujo spaudimo žinias rašyk
VAN PATTKN CO., 54 W. Illinois. Dept. F. 

Chicago

kg). 
(66.-

kitų

EMERY W0MAN 
I KN0W REUES 0N

LISTERINE
IK- FOR

KDANDRUFF

Statomas naujas kino 
teatras

Clinict prove Litterine Antiaeptic 
reachea and kilis dandruff germ
There is no oasier, more delightful, or 

cffectlve way of kecping dandruff under 
control tlian wlth Listerine Antiseptic, 
famous for more than 25 years as a moutli 
wash and gargle. Just rub lt in and foltoir 
wlth prolongod massage.

Listerine Antlseptlc gete rid of dandruff 
bocause it kilis the germ that causes dan
druff—the queer llttle bottle-shapod bac- 
teria (Pityrosporum ovale) that surrounds 
the hair and covers the scalp.

Don’t waste tlme with remedies that 
merely attack symptoms. Ūse Listerine 
Antlseptlc, the proved treatment that gete 
at the cause. The only treatment we know 
of that is backed by ten years of research 
and a cllnical record of success in the 
great majority of casos.

Lambert Pharmacal Co., St. Louis, Mo.

LISTERINE
: tufePRO VED TREATMENT FOR

DANDRUFF
SUV. KALVARIJA. — Kal

varijos žymiausias prekybinin
kas lietuvis p. Daugirdas sta
to Kalvarijos mieste naujų di
delį, dviejų aukštų muro na
mą, kuriame bus įrengta dide
lė salė susirinkimams ir vai
dinimams ir kino teatras.

MUSCULAR
RHEUMATIC

PAINS-ACHES
Kad gauti greitą pagelbą. reikia dau
giau. negu “tik mosties.” Reikta “PrieS- 
erzlnančio,” tokio kaip seno Švelninan
čio, raminančio Muaterolo. kad persun
kti per odos pavirti, pagelbai nuo krau
jo eukepimų ir skausmų, slogų pasek
mių.

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

Geriau negu seno budo mustardinis 
plastaris. Per 30 metų millonai varto
ja. Daugelis ift gydytojų jr slaugių pa
taria vartoti. Yra trijų stiprumų: Pa
prastas, vaikų (Švelnus) ir ekstra stip
rus, 40c visose vaistinėse.

Full-flavored
West 
turto

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

Pirmininkas Petras Ukockis; Pa- 
gelbininkas Stanley Stoškus; Raš
tininkė Lucy Diktus; Finansų 
Raštininkas Bruno Judaiko; Ka- 
sierius P. Pikturna; Kasos Globė
jai: K. Cibulskis ir F. Venckus; 
Sudžia F. Diktus.

perfect 
for cookingl

Kraft American has a mellow, 
full-flavored richneas that makes
it perfect for sandviches. And for 
cooked dishes you can depend on 
dds American Cheeee to mėlt 
perfecdy.

Pref erred by millions 
to mayomiaise

• Choice ingredi- 
ents whipped to 
amsting a 
neM in the 
Kraft Mir- 
ade Whič

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

9257 So. Cattage Grove Avė.; J. 
Raceviče—pirm, pagelb., 3326 So. 
Union Avė.; P. Killis—nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.; A. J. 
Zalatoris—j Odininkas, 827 
33rd St.; A. Kaulakis - 
rašt., 3842 So. Union Avė.; Iz. 
Masaitis—kontrolės rašt.; J. Ma- 
saitis— kontrolės rašt.: J. Mali
nauskas —apiekunas iždo; K. Va
laitis—maršalka; A. Vilkis —kny
gyno prižiūrėtojas; K. Valaitis— 
ligonių prižiūrėtojas; Dr. J. P. 
Poška—draugijos kvotėjas 3133 
So. Halsted St., Tel. Victory 3687 
Rez. 6564 So. Artesian Avė. tel. 
Hemlock 2374. Susirinkimus lailęp 
kas pirmą sekmadieni kiekvieno 
mėnesį 12 vai. dieną, Lietuvių 
Auditorijoje.

NEPRIGULMINGO LIETUVIŲ PI 
LIEČIU KLIUBO VALDYBA 1931: 
METAMS yra sekama: Pirm. Juo

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

1010 —- 8th St., Rockford, III. arba 
pašaukite per telefonas Majn6928.

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

TAIIOVIfkur aPsausa lAUrlIl rrNAUDA!
♦

Pats Sau Padėsi ... Jei 
Rūpesčius Mums Pavesi

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.

JAFEYY

PIV85 IMKNT

Užtikrink

čia visų

savo indeliams tikrą apsaugą 
ir pelną

INDELIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

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

TELEFONAS, G42VAL 8500

ii
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NAUJIENOS
The Lithnanian Daily New«

Published Daily Bxcept Sunday by 
rbe Lithnanian News Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

$6.00 
4.00 
2.00 
1.50

.76

j,

Subscrl^tion Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

. 3c per copy. r

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
UI. Telefonas Ganau 8500.

Užaakymo kainai
Chicagoje — paltu:

Metama .... ................ .......
Pusei metų __________
Trims mėnesiams__
Dviem mėnesiams _____
Vienam mėnesiui _____

Chicagoj per išnešiotojus!
Viena kopija------------------------ 8c
Savaitei -_____   18c
Mėnesiui__ _______________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoj,
paltu: 

(Atpiginta)
Metams _____—--------------- $5.00
Pusei metų _________ ____ 2.75
Trims mėnesiams _________  1-50
Dviem mėnesiams 1.00
Vienam mėnesiui---------------- .75

Lietuvoj* ir kitur užsieniuose
Metams _____ _________— $8.00
Pusei metų ----------------------  4.00
Trims mėnesiams ——------ 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

kinti, bet jau buvo pervėlu: 
“Skurdo prislėgta Vokietija 
puolė į glėbį nacių gaujoms.”

Jeigu Anglija, /Francuzija ir 
Amerika butų pasimokinusios 
iš Jungtinių Valstijų pilietinio 
karo pasėkų, tai Versalės taika 
butų buvusi visai kitokia ir Vo
kietija nebūtų patekusi po Hit
lerio jungu.

PAIKOS MELAGYSTĖS

Septyniolikos metų amžiaus žydas Herschel Grynsz- 
pan sužeidė dviem šoviniais iš revolverio Vokietijos pa
siuntinybės sekretorių Paryžiuje. Jisai pareiškė norėjęs 
atkeršyti Vokietijos valdžiai už tai, kad ji ištrėmė tūks
tančius žydų, kurie yra Lenkijos piliečiai, bet gyveno 
Vokietijoje. x

Šis keršto aktas tačiau ne tik neatneš naudos žy
dams, bet dar jiems pakenks. Nes Hitleris dabar ims žy
dus dar pikčiau persekioti, o kitos šalys bijodamos pana
šių incidentų, nenorės tremiamų iš Vokietijos žydų įsi
leisti.

Tas jaunuolis apie šitas savo žygio pasėkas, veikiau
sia, nepagalvojo. Jisai manė, kad jeigu naciai žu^o jo 
viengenčius, tai kodėl jisai negali tuo patim atsilyginti 
jiems?

Bet teroras retai pasiekia gerą tikslą. Dažniausia 
jisai tik padidina blogumą, prieš kurį jisai būna atkreip
tas.

Skaudus smūgis Chamberlainui
rin- 
kurį

Kojų pirštų galų politika
Džiūgauja, kad karo išvengė. —Didelė karo baimė.

Vokietijai auga vis didesni ir didesni ragai. — Spa
lių 9 d 
daktorius. — Vilniaus atvadavimo mintis. — Morą 
lio sukiužimo laikotarpis.
Jaučiamas didesnis klerikalų karingumas. — Aust
rijos žydai Lietuvoje.

Pasitraukė iš savo pareigų “Kardo” re-

Kinijos naikinimas

i. Tenka prievartų vartoti. Ki- 
iems vizos dar keliems mėne

siams pratęstos.
Šitie vasarotojai tai daugiau

sia tų visokių Lietuvoje bran
genybių prisipirko. Mat, reikia 
<aip nors pinigas realizuoti. 
Brangenybę vis dėlto viename 
ar kitame pavidale lengviau iš
vežti, negu pinigų.

Šiaip jau visas Lietuvos gy-

venimas slenka visai normaliai. 
Visos pramonės įmonės dirba 
pilnu, tempu, žemės ūkio pro
duktai visai lengvai ir geromis 
sąlygomis realizuojami. Nedar
bo šiemet nesijaučia, nors dar
bininkų uždarbiai labai menki.

Tai tiek šiuo tarpu iš nejau
kios Lietuvos padangės.

Jūsų Keistas.
(GALAS)

Komunistai rašo, kad “Nau
jienos” kaltinančios Sovietų Są
jungą dėl Europos krizės, saky
damos, kad, jei ne Sovietų Są
junga, tai fašistai nebūtų puo
lę Čekoslovakijos, nes Cham- 
berlainas ir Daladier bijo bol
ševizmo ir išduoda demokrati
jų-

Tai yra paikos melagystės. 
Visi žino, kad Hitleris užpuolė 
Čekoslovakiją ne dėl to, kad 
anglai ir franeuzai bijojo bol
ševikų, bet dėl to, kad jo tiks
las yra įsigalėti Europoje. Kri
zę iššaukė ne bolševizmas, bet 
vokiškas imperializmas. Taip 
rašė ir “Naujienos”.

Tačiau, kad tas imperializ
mas laimi, tai čia Stalino poli
tika yra ne mažiau kalta, kaip 
Chamberlaino ir Daladier poli
tika.

Stalinas dar iki šiol palaiko 
suirutę Europos darbininkų ju
dėjime per vadinamus Komin- 
terno skyrius, kurie seniai ne
beturi jokio kito tikslo, kaip 
tiktai agentauti Maskvai. O tas 
agentavimas susideda iš to, kad 
komunistai nuolatos šmeižia so
cialistus, kurie pasako tiesą a- 
pie darbo žmonių padėtį Stali
no “rojuje”. Fašistai tais nesu
tikimais darbininkų judėjime 
naudojasi.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

bailu-

visais 
kartu

Britanijos konservatoriai pralaimėjo papildomus 
kimus į parlamentą dideliame Dartford distrikte, 
iki šiol atstovavo Chamberlaino partija.

Konservatorių kandidatą R. Godfrey sumušė Darbo 
partijos kandidatas, Mrs. Jennie L. Adamson, gavusi 46,- 
514 balsų prieš 42,276 balsus, paduotus už jos oponentą. 
Pirmiaus tame pačiame distrikte konservatorius buvo 
laimėjęs rinkimus 2,646 balsų dauguma.

Šitoks žymus balsavimo rezultatų pakrypimas i Dar
bo partijos pusę reiškia skaudų smūgį valdžiai. Juo la
biau, kad dabartinėje rinkimų kampanijoje svarbiausias 
klausimas buvo, ar žmonės yra patenkinti Chamberlai
no padaryta Miunchene “taika” su Hitleriu. Darbo par
tijos kandidatė sakė, kad valdžia “atidarė kelią fašiz
mui,” ir dauguma balsuotojų šitai jos nuomonei pritarė.

Dėl šito pralaimėjimo Britanijos valdžia taip susi
rūpino, kad ji rengiasi neilgai trukus paleisti parlamen
tą ir paskelbti naujus visuotinus rinkimus. Konservato
riai bijo, kad juo daugiau laiko praeis nuo Miuncheno 
“taikos”, juo žmonių nusivylimas bus didesnis, nes jie pa
matys, kad naciai, sudraskę Čekoslovakiją, anaiptol ne
ketina nurimti, kaip pranašavo Chamberlainas.

Parlamento kadencija (terminas) pasibaigs tik už 
dvejeto metų. Bet Anglijos įstatymai leidžia valdžiai 
skelbti, naujus rinkimus, kuomet ji nori. Per dvejus me
tus Hitleris, veikiausia, bus tiek pridaręs visokių šposų 
.Europoje,., kad ir akliausieji jo šalininkai Anglijoje ne
begalės jo užtarti.

Jeigu konservatoriai Anglijoje butų nuversti, tai 
Hitlerio ir Mussolinio triumfams ateitų galas, nes, kaip 
ten nebūtų, o britų imperija dar vistiek yra galingesnė 
už fašistiškas diktatūras.

NUBAUSTAI GRAFAS VON 
WESTARP

reiche,Hitlerio trečiajame 
matyt, neviskas tvarkoje. Nese
niai buvo patraukti lieson 71 
Vokietijos Nacionalistų partijos 
narių, jų tarpe ir senas nacio
nalistų vadas grafas Von West- 
arp.

Weimaro respublikos laikais 
nacionalistų partija (Deuįsėli
na tionale Purtei) buvo stipri. Ji 
stojo už monarchijos atgaivini
mą ir vienu laiku buvo prave- 
dusi į reichstagą (parlamentą) 
daugiau, kaip šimtą atstovų.

Ji buvo įsteigusi savo milici
ją “Stahlhelm” (Plieninė Kepu
rė), į kurią buvo įstoję dešim
tys tūkstančių karo veteranų.

Neapkęsdama respublikos, 
nacionalistų partija susidėjo su
Hitleriu. Bet kai Hitleris pasi- Hitlerio diktatūra reiškiasi vi- 
darė diktatorius, tai jisai likvi- suose Vokietijos sluoksniuose.

(Tęsinys)
N

Ispanija žmonių kraujuje 
maudosi ir visi džiaugiasi buk 
karo išvengę. Koksai bejėgišku
mas ir kartu savotiškas 
mas.

Lietuvai tenka tik su 
tais faktais skaitytis ir
dairytis. Tiesa, kol kas Lietu
voje ramu. Klaipėdos krašto 
vokiečiai iki šiol didelio aki
plėšiškumo ir įžūlumo nerodo, 
nes tenykščiai vokiečiai tiek 
pramonininkai, tiek pirkliai ir 
dalinai ūkininkai kol kas varo 
gerą biznį.

Su didžiausiu nekantrumu 
laukiami busimieji krašto sei
melio rinkimai. Lyg ir spėlio
jama, lyg ir nujaučiama, kad 
po rinkimų labai galimas daik
tas, kad vokiečiai patieksią sa
vus reikalavimus.

Tai tik spėliojimai. Niekas 
negali pasakyti, kaip tenais bus 
tikrumoje, tai visa priklauso 
nuo Hitlerio norų.

Bent šiuo melu Europoje jis 
skaitomas padėties viešpats.

Lietuvos vidaus gyvenime
jaučiamas karingesnis klerika
lų ūpas. Lietuvos karingieji 
klerikalai labai nepatenkinti 
arkivyskupo Skvereckio taikia 
politika. Kalbama, kad klerika
lų dalis jau buk dedanti pa
stangų, kad arkivyskupas Skve- 
rcckis butų kitu pakeistas, 

r ; .

Taip pat klerikalai labai ne
patenkinti kunigo Mirono
romą politika. Jie iš jo, kaipo 
kunigo, tikėjosi žymiai daugiau 
laimėsią.- Betgi jie turėtų 
džiaugtis, kad klerikalų naudai 
cenzūra žymiai aštresne. Bend
rais ideologiniais pasaulėžiūros

klausimais, kurie nieko bendro 
neturi su krašto politika, o tik 
su filosofijos klausimai, dabar 
spaudoje veik netenka nieko 
pasisakyti, jei tokių klausimų 
nagrinėjimas nėra palankus ka
talikų bažnyčiai.

Metrikacijos įstatymo įvedi
mo klausimas visai dabar išim
tas iš dienotvarkės. Bet karin
gieji klerikalai nieku budu ši
tuo negali pasitenkinti ir siekia 
visiškai įsigalėti. Nors pasauli
nės politikos rinkoje šiuo me
tu jie visai yra sumušti.

Hitleris Europos viduryje įsi
galėjęs naikina klerikalizmo 
lizdus ir kuria savo politiką, 
kuri su katalikais visai 
skaito.

Mussolini su katalikų 
čia visiškai nesiskaito.

nesi-

va-

davo ir nacionalistų partiją ir 
jos “Plienkepurius”.

Dabar nacionalistų vadai jau 
yra persekiojami, kaip ir kitos 
partijos. Jų vadas grafas Von 
Westarp tapo nuteistas 15 me
tų sunkiųjų darbų kalėjimo, o 
kiti 70 tos partijos nariai gavo 
mažesnes kalėjimo bausmes.

Tokiu budu nepasitenkinimas

Šių dienų Karčįos 
tikrovės anekdotai

parašy-

demok- 
įsitikin-

—Pasirodo, kad siuvėjo ama
tas žymiai sunkesnis, negu šių 
laikų politikų...

Iš Lietuvos

Betgi 
klerikalai, matyti, kitose vals
tybėse dar nori atsigauti, štai 
slovakai įgiję Čekoslovakijos 
valstybės ribose autonomiją 
jau mėgina klerikalizmą pas 
save pilnumoje įgyvendinti.

Matyti, Lietuvoje klerikalai 
šito taip pat siekia. Juk du ka
talikų kunigu turi vyriausybė
je, tai mėgina per juodu įsiga
lėti. Berods, kad jiems nepa
vyks.

Lietuvoje dabar Voldemaro 
vardas plačiai minimas. Mat, 
jisai buvo iš seno vokiečių po
litikos šalininkas, tai dabar 
daug kas jo pasigenda. Jis šali
ninkų visuomet turėjo, o dabar 
jų skaičius augą. Bet Europos 
paskutinių laikų įvykiai tiek 
visus veikia, kad vidaus politi
ka tik profesionalai politikai 
domisi. Visi labiau seka bendrą 
Europos gyvenimą, nes nuo jo 
priklauso visa Lietuvos ateitis.

šiaip jau Lietuvoje ramu. Vi
si bankai dirba visai normaliai. 
Niekas iš jų savo indėlių ne
ima. Tik visokios brangenybės 
greitai išperkamos. Aukso, si
dabro išdirbiiųai sparčiai per
kami.

Vasaros inetu į Lietuvą iš 
Vokietijos, buvusios Austrijos, 
atvyko namaža žydų vasaroti. 
Jie turėjo kurortines vizas. Jų 
terminai jau išsibaigė ir jie nie
ku budu nenori Lietuvos apleis-

MAŽUTIS APSIRIKIMAS
Buvę taip ir buvę visai nese

niai. Litvinovas skaitęs Stalinui 
laikraštį. O tame laikrašty ant 
balto juodai buvę taip 
ta:

—Pagaliau Europos 
ratija turi gerą progą
ti ir suprasti, kad tik visą kraš
to valdžią suėmus į vienas ran
kas ir demokratijos ištižimą 
panaikinus ir vadizmo pradą 
visoje galioje įgyvendinus, yra 
galimas taikingas, sultingas, 
gražus gyvenimas...

—Ehe, teisingai rašo, puikiai 
rašo, tikrą teisybę sako, pasa
kyk ar tai “Pravda,” ar tai 
“Izvestijos,” ar “Laisvė” su 
“Vilnimi” taip gražiai rašo, \— 
klausia Stalinas Litvinovo.

—Nei vienas, nei kitas, —- tai 
rašo Hitlerio organas...

NE VISKAS LENGVAI 
KARPOMA

Sako, kad Chamberlianui Eu 
ropos suirutės metu daug tekę 
sėdėti ir skraidyti. O kai žmo
gus daug sėdi, tai jisai tukti 
pradeda ir kartais drabužiai vi
są kūną pradeda veržti. Taigi, 
atsitikę taip ir su Chamberlia- 
nu. Jisai vieną dieną pasijutęs, 
kad jo drabužiai pasidarę ankš
toki. Chamberlianas pirklys, 
taupus žmogus net iki šykštu
mo, tai jisai nutarė pamėginti 
savo senus drabužius pakirpti, 
kad jie laisvesni paliktų. Taigi 
susimetė pats nueiti pas siuvė
ją. Nuėjęs tarė:

—Prašau, kaip nors mano 
šiuos drabužius pertvarkyti, 
perkarpyti, kad jie man geriau

Lietuvos užsienio pre
kyba rugsėjo mėnesį

■*, ■" "■ v

KAUNAS- — Centralinio sta
tistikos biuro duomenimis, šie
met rugsėjo mėn. iš Lietuvos į 
užsienius įvairių prekių išvež
ta už 19.238.600 (1938 m. 20.- 
573.100) Lt, o iš užsienio įvež
ta už 17.219.900 (1937 m. — 
20.033.400) Lt. Tuo budu tą 
mėnesį užsienio prekybos ba
lanso aktyvas šiemet siekė per 
2 mil. Lt. Tačiau šių metų pir
mųjų devynių mėnesių Lietu
vos išvežimas siekia 175.061.- 
200, o įvežimas — 164.538.800 
Lt. Lyginant šių metų užsienio 
prekybos duomenis su praėju
siais metais, matyti, kad šie
met per tris ketvirčius užsienio 
prekybos balanso aktyvas sie
kia per 10,5 mil- Lt, o praėju
siais metais pasyvas siekė apie 
7 mil. Lt. \

Siuvėjas gavęs tuos drabu
žius ilgai vartė, žiūrinėjo ir 
paskui grąžindams atgal Cham
berlainui tarė:

—Drabužiai perkarpyti nėra 
taip lengva, kaip Europos val
stybių sienas kilnoti...

Ir taip Chamberlianas nieko 
nepešęs išėjo sau.

O parėjęs namo žmonai sa
ko:

Varguomenė negauna 
bekonų liekanų

ROKIŠKIS. — Rytais prie 
“Maisto” parduotuvės stovi ei
les neturtingų moterėlių ir lau
kia nusipirkti bekonų kojų, 
galvų ir kauliukų. Parduotuvė
je dažnai atsakoma, kad jų 
nėra. Reiktų jų atvežti dau
giau.

Pradėjo veikti abu cuk
raus fabrikai

MARIJAMPOLĖ. — Mari • 
jampolės cukraus fabrikas jau 
pagamino 6 tukst. maišų cuk
raus, Pavenčio fabrikas — ma
žiau.

Cukrinių runkelių pristaty
mas į abu fabrikus praėjusią 
savaitę labai pagyvėjo.

1

Po pasaulio karo tas pats at
sitiko su Vokietija. Ji pralaimė-

NACIAI PANAŠUS I 
KU KLUX

ŠIŲ DIENŲ ŽEMAITIJA. — Budingas kylančios žemaičių krašto gerovės vaizdelis. Tvarkingos sodybos palaukėse—Šiaulių apskrityje. VDV foto

masi, kaip sU užkariautomis 
• provincijomis, ir jos buvo pa- 
Į vestos armijos generolų val- 

New Yorko “New Leader/džiai. To rezultate susiorgani- 
mirodo, kad dabartiniai Vokie-/avo Ku Klux Klanas, kuris le
lijos nacionalsocialistai arba /oro priemonėmis kovojo prieš 
naciai yra labai panašus savo šiaurės republikonų valdžią ir 
ideologija į American Ku Klux' jos šalininkus.
Klaną. Panašios yra ir jų atsi
radimo priežastys.

Ku-kluksai atsirado Pietinėse jo karą ir pergalėtojai padikta- 
Valstijose po pilietinio karo, vo jai sunkias sąlygas. Per il- 
šiaurinės Valstijos tą karą lai- gus metus Vokietijos žmonės 
mėjo po ke L vėrių matų baisios buvo priversti mokėti nepake- 
kovus, kurioje Pietinis Vaistu Kainas karo “reparacijas”. Nors 
jos buvo nuteriotos h- prives- vėliau ta našta buvo sumažinta 
tos prie bado. Po karo su Pie- ir Santarvės valstybės jau ren
tinėmis Valstijomis buvo elgia-'geai “reparacijas” visai panai-buvo elgia-1 “reparacijas” visai panai

jtfMlfjjftmilMiHi



Trečiadienis, lapkr. 9, 1938 NAUJIENOS, ChicaEo, 1

Kanados Lietuviu Žinios
X

ŠIS TAS IŠ ŠEN IR TEN IŠ TORONTO PADANGES
Pirmas Aušros Choro 

koncertas

TORONTO, Ont. — Lapkri
čio 5 d. naujai susiorganizavęs 
Toronto lietuvių Aušros cho
ras turėjo pirmą koncertą ir 
šokius. Nors choras tik vos ke
letą repeticijų turėjo, bet pasi
stengė nors porą dainelių pa
dainuoti, kurios, nežiūrint 
trumpo lavinimosi, buvo sudai
nuotos neperblogiausia ir pub
lika karštai plojo. Prie progra- 
mo dar prisidėjo p-lė M. Po
ciūtė, smuiko solo išpildė du 
gražius gabalus; jai akpmpona- 
vo brolis L. Pocius. P-lė Mary
tė gerą smuikininkė, o p. Liu
das geras pianistas, tad piedu

Ne’aime ištiko SLA 236 kp. J darba/
iždo globėją Jurgį Plienių

Amerikos > kontinento 
apsivilia susisiekimu, 
atžvilgiu Toronto gy- 
tikrai yra išlepinti.

Keistas tas žmogaus likimas! 
Išeini iš namų sveikas ir neži
nai, kokiu grįši į namus, iš kur 
ir kokia nelaimė tave seka. 
Taip atsitiko su musų J. Plie-

Toronto miesto 
susisiekimas

Negalima torontiečių kaltin
ti, jeigu jie atsidūrę kur nors 
kitame 
krašte 
nes tuo 

i ventojai
i Jeigu iki šiol Toronto gatve- 
kariai nešiojo pirmaeilį, viso
kiais atžvilgiais visame Ameri-I 
kos kontinente vardą — tai 

! šiandien kiekvienas torontietis, 
išdidžiai gali pasakyti y mes tik
rai stovim aukščiausiai ir mes 
ne tik didžiuojamės, bet ir 
esam dėkingi miesto savivaldy
bei už jos rupesnį susisiekimo 
atžvilgiu!

sveikutėlis, bet visai netoli 
j dirbtuvės, bandydamas pereiti 
skersai gatvę pro susigrudusius 
automobilius, kaip tai 
mingai paslydo ir puldamas pa- ! 
taikė veidu į automobilio durų 
rankeną ir labai skaudžiai su-

Plieniui suteikė Western ligo
ninė. Daktarui akį išegzamina- 

I vus, didelio pavojaus nerasta.

yra gausiai remiami 
simpatikų, todėl ir iždas visuo
met parengimais papildomas; 
neišsisemia nors ir gausiai ski
riamos aukos kilniems tiks
lams. Į atsišaukimą paremti 
Kupiškio Laisvųjų kapinių rei
kalą, nariai mielai parėmė 
skirdami 5 dol., už ką kupiškė
nai, gavę auką, bus didžiai dė
kingi ir džiaugsis, kad ir toli
ntoje Kanadoje turi idėjos ' 

neini- draugų, kurie pagal išgalę nors 
retkarčiais paremia jų reikalus.

Kai bus baigtos rinkti visos 
aukos, tai tuojau pinigai bus 
išsiųsti Lietuvon, Kupiškio Eti
nės Kultūros dr-jos skyr. Ačiū 
draugams už šią auką.

[ACME-NAUJIENŲ Koloj

M. R. Mitchell, kuri lai
mėjo Anglijos sviesto suki
mo čempionatą.

ir sudarė maloniai žavinčią 
muzikalės programos dalį. Zo
sė Užemeckienė ne tik labai 
gražiai išpildė solo dainoje 
“Karvelėlis”, bet dar sudaina
vo porą kitų gražių solo ir due
tą su St. Butkiene.

Tuo programa ir baigėsi, o 
po to sekė šokiai ir* lietuviški 
žaidimai. Publika buvo graži, 
rinktinė ir visi jautėsi kuo ge
riausiai. Choro dirigentas Pr. 
Motiejūnas kvietė 4* chorą ir 
tuos, kurie dar nėra prisirašę. 
Esą, jeigu turėtumėm didesnį 
ir stipresnį nuolatinį chorą, tai 
Toronto lietuviai galėtų pasiro
dyti ir Kanados Nacionalėje Pa
rodoje, kuri' būna kasmet To
ronte.

Linkėtina, kad šie norai iš
sipildytų.

DUODAME
PINIGUS!

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

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

Association
1739 S. HALSTED ST.

Apie porą mėnesių tam at
gal Toronto transportacijon li
ko paleisti nauji gatvekariai, 
kurių moderniškumas ir kom
fortas ne tik pilnai patenkina 
pirmaeilius šių dienų reikalavi
mus, bet jie tą pat vertę turės 
dar labai tolimoj ateity. Be vi
sų kitų patogumų, šie nauji 
gatvekariai pasižymi: tylumu, 
greičiu ir beveik be jokio trūk
čiojimo ar trankymo važiavi
mu. Kad geriau galėčiau at
vaizduoti, pakartosiu vieno 
žmogaus žodžius: pavėlavau 
biskį šįryt ir nepatekau į nau
ją gatvekarį; o jau beveik kas 
rytas jais važinėjau. Na, ir pa
togumas! Jautiesi žmogus kaip 
kokioj pasakų karalijoj beva
žiuojąs...

SLA 236 kuopos šurumr 
burum vakaras

Lapkričio 6 d. Ųkrainų sve- 
1 tainėje, 401 Bathurst Str., įvy
ko kuopos pasilinksminimas. 
Tai buvo tikrai smagus pasišo
kimas, paįvairintas skaniais 
užkandžiais, kava ir priedo dar 
loterija, kuri neturėjo perdaug 
bilietų ir per kelioliką minučių 
buvo užbaigta, nors dar butų 
buvę kita tiek išparduota. Pub
likos buvo nemažai, visi links
mi, smagus ir patenkinti.

Čia parengimų komisijai, į 
kurią įeina L. Frenzelienė, Br. 
Kovoliunienė ir St. Butkienė, 
priklauso didelis dėkui už tokį 
gabų surengimą. Komisijos 
vardu buvo pranešta, kad toje 
pačioje salėje įvyks ir Naujų 
Metų sutiktuvės. Taigi toron- 
tiečiai lietuviai visi kviečiami 
iš anksto į tą sutikimą ruoštis.

SLA 236 kuopos 
susirinkimas

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

Remkite tuoa, kūne 
garsinasi 

NAUJIENOSE”

Lapkričio 13 d., 2 vai. p. p., 
104 Bathurst str.. įvyks mėne- 

l sinis kuopos susirinkimas, į ku- 
! rį visi nariai kviečiami atsilan- 1 ‘ 5 '
! kyli, nes bus nominacijos į 
' 1939 m. kuopos valdybų.

Franees.

Laime, kad akis liko nesužalo
ta.. Ligonis yra namie, norin
tieji aplankyti malonėkite šiuo 
adresu kreiptis: 911 Dundas 
str. w.

Linkiu gerb. J. Plienini greit 
pasveikti, nes netrukus reikės 
tikrinti kuopos darbus ir jų pa
sekmes.

Jaunutė G. Kazlauskaitė 
savo bizny

Negalėdama toliau tęsti mok
slą, jauna vos baigusi “public” 
mokyklą Kazlauskų Genutė nu
tarė pagelbėti tėveliams, kad 
kitoms sesutėms butų galima 
duoti daugiau mokslo. Turėda
ma patraukimą prie moterų 
galvų puošimo, stojo į plaukų 
šukosenos mokyklą. Kiek pasi
mokinus pasirodė, kad Genute 
turi tam amatui nepaprastus 
gabumus. Greit nuo mokytojų 
įgijo gerą vardą ir pasitikėji
mą savo atsakingam ir rūpes
tingam darbui. Kadangi Genu
tė jaučia malonumą šiame dar
be, todėl nesitenkina vien die
nos darbu plaukų taisymo sa- 
lione, bet būtinai panoro turė
ti ir namie tani tikrus įrankius, 
kad galėtų vakarais savo drau
ges ir lietuves moteris papuoš
ti. Jos norui tėveliai nesiprie
šino ir reikiamus įrankius nu
pirko. Taigi visos toron lietos 
lietuvės, o ypatingai mes SLA 
kuopos moterys nepamirškime, 
kad musų narių Kazlauskų 
dukrelė Genutė gražiai ir rū
pestingai mums sutaisys plau
kus ir pritaikys šukoseną vei
dui. Todėl paremkime mes ją 
esant reikalui, o jos darbu bu
sime pilnai patenkintos. Kuo 
geriausia pasisektyno tau, Ge
nute, pasirinktame amate.

Iš socialdemokratų kuopos 
susirinkimo

Spalio 30 d. įvyko reguliaris 
narių mėn. susirinkimas. Gaila, 
kad nevisi narinį dalyvavo su
sirinkime, nes susirinkimas bu
vo gana svarbus. Aptarti buvo

SLA 236 kuopos nariams
Nors jau buvo minėta, kada 

ir kur įvyks kitas kuopos susi
rinkimas, bet manau, nieks ne
pyks, kad aš dar priminsiu vi
siems nariams, jog į šį susirin
kimą būtinas visų atsilanky
mas, nes bus nominacijos val
dybos sekantiems metams. Tai
gi visi nariai į susirinkimą 
lapkričio 13 d., 404 Bathurst 
str. (prieš Western ligoninę).

O. J.

Iš .Lietuvos
Kaip Rokišky “gastro
liavo nebylis muzikas”...

ROKIŠKIS — Rugsėjo mėn. 
pabaigoje mieste pasirodė inte
ligentiškos '• Išvaizdos vyrukas. 
Jis buvo “nebylis” ir, vaikšti
nėdamas po įvairias įstaigas, 
maldavo k aukų. Jis užsireko- 
menduodavd-muziku ir įvairių 
muzikos instrumentų meiste
riu. Kalbėdavosi tik raštu. Spa
lių 1 d. jis užėjo i Lietūkio skyr. 
raštinę ir rašteliu užsirekomen
davo taipfx“Esu baigęs Tumė
no brandos’-kursų 8 klases ir 
studi j avau Konservatori j oj.
Man buvo sužeista galva ir dėl 
to nustojau kalbos- (Prie ausies 
jam buvo randas ir jį parodė). 
Prašau aukų, kad galėčiau nu
sipirkti smuiką”. “Lietūkio” 
gailestingi tarnautojai jam su-1 
metė gausią auką.

Vyrukas išėjęs iš “Lietūkio”, 
užsuko į traktierių ir ten iš
traukė “ant drąsos”. Nuėjęs į 
valsčiaus valdybą rašteliu už
sirekomendavo jau kitokiu. 
Raštely rašė: “Sėdėjau 6 metus 
kalėjime dėlneištikimos žmo
nos kaltės. Prašau paaukoti, 
kaip nuskriaustam žmogui”. 
Tarnautojai pastebėjo, kad jis 
neblaivus ir suaukojo tik vie
ną litą. Staiga “nebylis” pama 
tęs, kad gauna tik vieną litą, 
garsiai nusikeikė. Kadangi po-

ESTARUSHtO IMI

DYKAI 
PRISTATYMAS

Tekfonas

CANAL 4738

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

PORT\ 
MUŠK-y 
ATEL 
VYNAS

Grynas California 
pilnai stiprus vy
nas. 4*

STRAIGHT V 
BOUBBON N 

WHISKEY
3 METŲ SENUMO

- NkGOLDEN GRAMy
50 Proof Sendintas ir 

švelnus dėl Straight 
Ar Maišytiems 

Gėrimams.

ROCK and RYE
NUO KOSULIO IR SLOGŲ

Laiko Kokybė Namų 
Vartojimui.

98c
k KVORTA

T

šventėms 
speciali 
kaina.

PILNA 
KVORTA

gana svarbus reikalai, be to, 
buvo išduotas delegato J. Jo- 
kubyno raportas* iš įvykusio 
Amerikos liet, kongreso suva
žiavimo ir iš socialdemokratų 
konferencijos Scrantone. Ra
portas iš minimų susirinkimų 
atliktų tarimų, nuveikimų ii 
ateities veikimui užsibrėžtų pla
nų buvo rimtas ir vertas susi
domėjimo. Plačiai buvo apkal
bėtas gautas laiškas nuo vil
niečio draugo Paplausko, k u 
riame prašoma paramos kėtu 
vieni:> socialdemokratams vei
kėjams pūdomiems kalėjime. 
Su dideliu atjautimu nutarta, 
kaip galima greičiau paremti 
idėjos draugus skiriant tam 
tikrą sumą pinigų iš iždo ir 
surengimu parengimo šiam 
tikslui. Draugiškas niontrealie4 
čių draugų kvietimas į zMont- 
realą su programa priimtas ir 
kelionei išlaidos paskirtos. Va
žiavimo reikalas pavestas ko-

licija jį jau buvo pastebėjusi ir 
gavusi žinią, jog nebylis kalba, 
jį nusivedė į nuovadą. Ir kvo- 
čiant jis nekalbėjo, bet polici
ja išaiškino jo asmenybę. Pasi
rėdė tai esąs Žuolis Kazys, ki
lęs iš Skuodo m., daug sykių 
baustas už sukčiavimus ir va
gystes. Varant į dabok’ę, afe
ristas pradėjo kalbėti. Spalių 3 
d. apyl. teismas Žuolį Kazį nu
baudė dvejus metus kalėti. Jis 
gastroliavo po visą Lietuvą, o 
Rokiškyje prilipo Kepto ga'ą.

Suėmė abortų “dak- 
tarką”

1908 SOUTH HALSTED STREET

I AUMK-MAUJIEM V Jf 010 |

PHILADELPHIA, Pa. — 
Bert Pfeiffer treniruoja ere
lį.

t ACME-NAUJIENŲ Foto]

Naujos rųšies signalas,
kurį išrado Mercer D. Wil- 
son iš St. Louis, Mo.

KORESPONDENCIJA
Wilkes Barre, Pa.

Įdomi drama scenoje
Pirmą kartą musų įpieste 

bus suvaidinta penkių veiksmų 
tragedija “Brolžudys”. Jus čia 
matysite dėl ko brolis brolį žu
do, prie ko veda troškimas sve
timo turto, šis veikalas imtas 
iš tikro gyvenimo. Jį stato sce
noje Lietuvių Progresyvis Klu
bas. Vaidins gabiausi jo nariai 
ir narės. Vaidinimas bus sek
madienį, lapkričio (Nov.) 13 
dieną, Progresyvio Klubo sve
tainėje, 325 East Market St.. 
Wilkes Barre, Pa.

Po vaidinimo bus šokiai prie 
geros muzikos. Bus galima pa
sišokti ir pasilinksminti iki vė
lumos. Prašomi visi kuo skait
lingiausiai -atvykti į kalbamą 
vakarėlį, kur tik už 35 centus 
gausite visokiausių linksmybių. 
Pradžia 7 vai. vakaro.

Komitetas.

ĮVAIRIOS žinios
/

Sukilėliai paėmę 
Morą de Ebro

PERPIGNAN, Francuzija, 
lapkr. 7. — Ispanijos sukilė
lių pranešimai pirmadienį skel 
be, kad jie paėmę miesteli Mo
rą de Ebro — paskutinę loja- 
listų tvirtovę Ebro upės vaka
rų pusėje. Pranešimai betgi 
nepatvirtinti.

Antra vertus, lojalistai pa
darė staigią ataką Serge upes 
srity, apie 30 mylių į šiaurę 
nuo Morą de Ebro. Čia jie pa
ėmė kaimą Soses ir keletą širh 

! tų sukilėlių nelaisvėn.

Garsinkites “N-nose”

PAŠALINK 
RAUMENILSKAOSMUS!

Pasijausite geriau, kad šildantis, 
paremiantis, raminantis John- 
son’s Red Cross Plaster veiki
mas pašalins raumenų skausmus 
gėlą ir aštrumus, švarus, pato
gus, lengvas vartoti. Ekonomiš
kas.

Padarytas Johnson & Johnson didiitKtsių 
pasauly chirurginių dalykų isdirbėjų

RED CROSS 
PLASTER

Pastebėkit Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit 

PARDUODAMAS VAISTINtSE

7INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St
•

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

po pietų.
..... ......................................... .

No. 4828—Sporto suknelė. Sukirptos mieros 16, 18, 20, taipgi 34, 36, 
38, AO, 42, 44 ir 46 colių per krutinę.

zNo. 4692—Madni išėjimui suknelė. SukirptosKmieros 14, 16, 18, 20, 
taipgi 34, 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

ZAPYŠKIS. — Šiomis dieno- 
mis policija suėmė Zapyškio 
gyv. V nę, ■ kuri kaltinama pa
darius p-lei L-tei abortą. L. 
gyvybei gresia pavojus ir ji 
išgabenta greit, pagalbos au
tom. į Kauno ligoninę. V nes 
bute: buvo padaryta krata ir 

mitetui sutvarkyti. Nors musų [rasta nemaža “įrankių” ir vai- 
- k—— jų j-Jgįų Kvotą veda tardytojas, osocialdemokratų kuopa nedide

le, bet jos geri norai ir kilnus V-nė pasodinta į kalėjimą.

Norint gauti vieną ar dau- 
.uiii virš nurodytų pavyzdžių 

(H ašome iškirpti paduotą blan
ku tę arba priduoti pavyzdžio 
mmerį pažymėti mierą ir aiš- 
\toi parašyti savo vardą pa

tirtu ir adresą. Kiekvieno pa- 
vzdžio kaina 15 centų. Gali- 

c pasiųsti pinigus arba peš
ti ženkleiiaifi Kartu su užsaky
liu. Laiškus reikia adresuoti; 
Naujienom Pattern Dept., 1739 [

Uahled St., Chicugo, IH. |

NEW TOOTH PASTt 
CLEANS DANGER 

AREAS EVEN WATER 
MAY NOT ENTEft

Imagine a delightfully different tooth pašto 
that foams Into a “bubblo batb” line enough 
te clean pils and eraeks so tiny even water 
may no* euter theml

That’s cxactly vrhat happcns tho instant 
sallva and brush touch the NEW formula 
Listcrine Tooth Pašto, superchargod with 
amazfng Lustor-Foam detergent. You 
vouldn’t believe how it cleans, brightens. 
polishes . . . loavcs tho entiro mouth so 
niuch fresher and clcaner.

Ask for tho big 25< tuboor, better štili, tho 
double size 404 tubo containing more than

pound of tooth pašte. A t any drug conn tcr. 
Lambert Pharmacal Co„ St. Louis, Mo.

THE NEW FORMULA

[ISTERINE TOOTH PAŠTE
Su?eL^8rSed7^-2^

Virkite s’ivo apieliukės 
k rautu vės*

Rudeninių Madų 
Knyga

Tik k^ gavome naują madų 
knygų, kurią galite gauti paa 
mm už 15^ centų. Siųskit tavo 
orderinę: //

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicngo III

čia 16 centų ir p r kr h i.

atsiusti man pavyzdį No............

Mieros .................. |>er krūtim

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
IBUiKI ■» m . ........................... lt*Į ■ i...................



flAtJOTTOS, CHeago, ffl. Trečiadienis, lapkr. 9, 1938
*■■■■ . ■■■■■■■■ *n ..........

Diena Iš Dienos
.1

Gimtadienio ■ 
Minėjimas

L. Mengėla ir Marta Ansier, 
lapkr. 4 d., Prano Džimido 
įstaigoje, 5931 S. Ashland Av. 
turėjo jaukų gimtadienio po- 
kilį. Susirinko skaitlingas bū
relis svečių. Vietos savininkai 
visus širdingai pasitiko ir kiek
vienas iš atsilankiusiųjų jautė 
malonumų ir pasitenkinimą.

Laike puotos buvo progra- 
mėlis kalbų, linkėjimų, dainų ir 
muzikos. Svečiai “pagarbinę” 
poną dievą “Baką”, sočiai pri* 
sivalgė gerai paruošto maisto, 
pp. Mengėlai ir Martai linkėjo 
geros sveikatos, ilgo ir laimin
go amžiaus. Buvo sugiedotas 
ir žemaičių himnas: “Prie tau 
rių žemaičiai”, ir tt. Kad ge
naus suprasti kas yra “Bakus”, 
tad aš čia ir noriu pasakyt, 
kad jis yra gamtiškos dvasios 
dievukas, kuris dominuoja mu
sų draugijinius pokilius.

Vienokio ar kitokio pobūdžio 
pokiliai gali būt karakteringi. 
Jie mus suartina, subrendina 
ir apart to dar įvairus žaidi
mai ir šokiai kiekvienam tei
kia sveiką ir smagų pasilinks
minimą. Apart šių tikslų, taip 
jau ir dvasios reikalai neturė
tų būt pamiršti. Nors tad ir 
nuo stalo trupiniais palaikyki-

me savo spaudos gyvybę!
Šiuo p. Mengėla širdingai 

reiškia padėkos žodį savinin
kams ponams Džimidatns už 
patalpą ir už jų mandagų tra
są. Labai įvertina draugingu 
mą ir atsilankymą p. M. Aston, 
Phil. Good, p. Martinkaičio ir 
ponų Geribų.

— Jūsų Ona.

Traukia Atsakomy
bėn Už Sales Taksus

Cook apskričio Circuit teis
me Illinois prokuratūra užve
dė keturias bylas prieš Chica
gos firmas už nemokėjimą 
sales taksų. Skundžiami bizniai 
yra Olympic Building Corpora
tion, 6148 Cermak Road; Gro-

(cery Way Cafeteria System, 
1603 Madison; Milės Grocery 
and Market, 4662 State Street, 
ir Best Ever Restaurant, 956 
Wrightwood avenue. J£os fir
mos esančios skolingos valdžiai
$7,045.

Pirkite savo ai riek fa 
krautuv‘sp

NAUJIENŲ 
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.

Naujiemj Adm.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj)

Gustave Redvikas, 24, su
Ruth Paxton, 23

Jc-seph Sabaliauskas, 26, su
Anna Dambrauskas, 19

John Cihon, 25, su Anne 
Uzumeckis 25

Stanley Straza, 23, su Ber- 
nice Bartnik, 22

John Grinius, 26, su Chris- 
tian Utynek, 16

Joseph Bonnan, ?1, su Al
bina Kodis, 22

Reikalauju
Perskirų

Dora Sluzis nuo Thomas Slu- 
zis

Gavo
Perskiras

Mary Stinstrup nuo George 
Stinstrup

Linksmai Praūžė
Žagariečių
“Atlaidai”

Mes galime j’ums pa
rūpinti puikios 

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

pakeitimų ir permodeliavi* 
mo kreipkitės į

D. C. LA VINE
LUMBER CO.

Dėl

Acme-Naujienų Telephoto
TULSA, ‘ Oklahoma. — Phil Kennamer, federalio 

teisėjo Franklin E. Kennamer sūnūs apleidžia kalėjimą. 
Jis buvo nuteistas už John Gorrell nužudymą 25 metus 
kalėjimo. Tačiau dabar po pustrečių metų liko sąlygi
niai paleistas.

NAUJIENOS
yra GERIAUSIA

Kalėdų Dovana!
TEGUL 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.

NAUJIENOS metams Chicagčje .................. $8.00
Kitur Suv. Valstijose ir Kanadoje .................. $500

/

IŠPILDVKIT ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN.

NOT INC.
2136-48 W. 51st St

CHICAGO. I1»L.
Phones: HEMLOCK 0030—0031

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

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

Telefonas Victory 3486
504 West 33rd Street

Bowling-Billiardai

Buvo Daug Publikos; žagarie
čių Orkestrą Puikiai Groja.

Praeitą sekmadienį žagarie
čių Kliubo šaunus šokiai ir lai
mėjimas gerų dovanų, kuris 
įvyko Hollywood Inn salėj, nu 
sisekė 100% gerai. Svečiai vos 
tik sutilpo. Svetainės savinin
kė p-ia Yuškienė sako rengė
jams, “iš kur jus tiek daug 
žmonių suvarėt.” Mat pas ža- 
gariečius gyvuoja ir vienybė ir 
galybė. Jię ką užsimoja dary
ti, tai atlieka netik kas reika
linga, bet dar su magaryčiom.

Geras ūkininkas puspūrį ru
gių nenubraukia lygmalai, bet 
ir kaupą užpila, kad bežemi 
grintelninką . nenuskriaustų, 
nors užtektų porai savaičių su 
savo šeima maitintis.

Kuomet Juozas Balakas su

savo sunum Viktoru “užkaman- 
davojo” muziką ir su savo pa
dėjėjais pradėjo groti polkas, 
valcus, šliakmicus, klumpako
jį, suktinį, vingerką, “krakovo
ką” greičpolką, “padespaną”, 
tai jauni ir seni šoko tad net 
grindys siūbavo.

Buvo ir Choras
Kai muzika sustodavo, tai 

Žagariečių moterų ir '.vyrų cho
rai traukė liaudies daineles ir 
jų garsus balsai stebino visus, 
žagarietis Daujotas buvo vadu, 
jis viduryj merginų kaip jur
ginas žydėjo.

Puikiai dainavo duetus Mie- 
rakieienė ir Norkienė.

tą. Julija Vernis (90) — laik
rodį ; Thomas Shalkauskas 
(199) — laikrodį; Kastas Gas- 
par (264) — dėžę 50 cigarų; 
Alfas Galdus (54) — degtinės 
bonką. Ir taip žagariečių at
laidai praūžė linksmai su pa
kilusiu upu ir draugiškoj nuo
laikoj ir geroms, pasekmėms.

R. š.r.
~■ ųT" 

Šios Moterėles 
Vumerio “13” 
Nebijo y-; •

Jos Dainuos ir Tiek

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

VARDAS ..........................................................................................

ADRESAS ...*......................................................................................

20 Aslų — 10 Stalų
Gėrimai ir užkandžiai vietoje 

’ . Rezervacijos Kliubamš

I Milo Wiesner Recreation
819-823 W. 35th Sf.

Tel. Yards 4621-4622-2868

SUSIRINKIMAI
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

COPft >«M NEEDLCCRAFT SERVICE INC

SCOTTIE CUDDLE TOV — PATTERN 1861

No. 1861—Iš skudurų padarytas šuniukas Tai graži Kalė
doms dovana.

j NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1861 I
1739 So. Halsted S t, Chicago, III. |

7 r
I čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No...............
I ■
I Vardas ir pavardė .............  ...........  ~............................................11
I Adresas ............. ----- ---------- ------------------- --------..........................  ’

■ Miestas ir valstija .—.........  .................................. - -.............  . I
L* ■■■ MM ■■ «■ ■■■ " “• “ "• ■■ •

Įdomu buvo matyti žagarie- 
tį iš Indiana Ilarbor, Indiana. 
— p. Pranį, kuris buvo atvy
kęs su šeima. Nors jo plaukai 
balti kaip “morčinis” sniegas, 
bet jis šokėjas “number one”. 
Kad muzikantai dar smarkiau 
grotų, tai visiems užfundina. 
Taip kaip anas vokietys, kad 
pasakė savo tarnui, “jei tu bu
si geras, aš tau padėsiu ant 
baltos torėlkos, užtepsiu ploną 
riekelę ir valgyk kaip ponas. 
O jeigu busi blogas, tai pame
siu įjliudą mėsos ir ėsk kaip 
šuo.”

Teko matyti p- Makavecką 
iš Waukegan, Cicerietes F. Dve- 
laitienę, EI. Bačkauskienę su 
dukra Adele, smarkų rėmėją 
St. Drigotą su žmona, Ascilą 
su žmona, K. Kupšą, V. Drigo
tą, Buivydžius, Vaitekūnus, 
Pailgus, Bubelį ir daug kitų.

Darbininkai
Darbininkai puikiai dirbo. J. 

Keturakis tik muša į registrą; 
už bufeto — O. Niprikienė, M. 
Dantienė, Ch. Mestauskas; par
davinėjo bilietus — J. Danta, 
Rubin, C. Gasper, p ia Adomai
tienė; atiminėja bilietus — F. 
Povilaitis, W. Putris buvo; prie 
užkandžių buvo B. Paulauskie
nė, M. Makaveckienė; prie sal
dainių — S. Gasparaičiutė, p-ia 
Putrienė.

žagariečiai dėkingi už ska
nius lašiniučius, kuriuos paau
kavo Palionį j a Kaikarienė, Bri
gita Paulauskienė ir Elena Ru
dytė. Arlauskas, Ramašauskie- 
nė tvarkė dovanas. Baimontas 
Rudauskutis kėlė iš kepurės 
numerius. Jaunuolis Albinas 
Putris laimėjo (17) puikų vil
nonį blankietą — KuppenheL 
mer firmos. Taip pat Julė Ja- 
sutienė (49) laimėjo blankie-

Lietuvių Moterų Kultūros 
Kl i ubas, "nors savo amžiumi nė
ra senas, bet jau spėjo daugiau 
šimto darbščių ir veiklių mote
rų po savo globa sutraukti. Be 
to k’iubictės palaiko ir savo 
chorą, kuris jau keliuose visuo
menės parengimuose gerai pasi
rodė. Dar neseniai šis choras 
su savo melodingomis liaudies 
dainelėmis palinksmino ir ska
niais pietais pavaišino Oak Fo- 
resl lietuvius senelius.

Dabar šis choras ir visos kul
tu rietės deda visas pastangas 
kuogeriausia ir tinkamiausia 
prisirengti prie savo koncerto, 
kuris įvyks lapkričio 13, Lietu
vių Auditorijoje. Nors tryliktas 
numeris ir yra apšauktas nelai
mingu numeriu, tačiau kultu- 
rielės sykiu su savo jauna mo
kytoja, drauge Anna Petrulis, į 
tokius burtus netiki. Jos net 
kelius sykius į savaitę tai al
tus, tai sopranus, tai “basus” 
atllartotinai lavina, kad tik jų 
dainuojamos dainos labiau pa
liktų visuomenei.

Vaidins “Teodolindą”
Šis pirmas kulturiečių kon

certas bus skirtingas nuo visų 
kitų koncertų. Jis neprižada 
nieko klasiško duoti, o tik šiaip 
su liaudies dainelėmis, duetais, 
kvartetais ir kitokiais pamar- 
ginimais linksmins atsilankiu
sius. Beje, turiu pasakyti, kad 
šiame koncerte atsilankiusi pu
blika turės progos ir puikią ko
mediją “TEODOLINDĄ” pama
tyti. Šią komediją perstatys 
koncerto bendrininkai, tai yra 
Liaudies Teatras....

J. Rasmor

Garsinkitės

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 peleliais dulkintis nereikia.
/

Sveika šiluma, be Dulkių ir Dūmų

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

Jos. F. Sudrik m
DIDŽIULE SOUTHSIDES KRAUTUVE RAKANDŲ, RADIJŲ IR 

ELEKTRINIŲ LEDAUNIŲ.

3409-21 So. Halsted Street
Tel. YARDS 3088

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI:
WCFL.—970 k. nedėliomis kaip 5: 
WAAF.—920 k. panedėliais ir pėtr 
WHFC.—1420 k. ketvergais kaip 7

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forpičius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam j farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taip g? pristatom an
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St
šaukit Tel. YARDS 3408

................. — .................

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS. 

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

ARE YOU SUFFE'RING FROM

EYE STRAIN 
ę/ue to dust, sun/ light-glare, 
drivirig, movies, reading, etc.?

Do vour eyes bum—feel 
tired, uncomfortable? Try 
Murinę. It contains7 help- 
ful ingredients vvhich 
cleanse and clear eyes red- 
dened from fatigue—make 
your eyes feel clcan, fresh,
alive! Much more effective than boric acid. 
Send for Iriai bottle. Mail 10c(stamps 
or coin) with your name and address to The 
Murinę Co., Dept MF. Chicago, IU.______

Your EYES
AT ALI DRUG STORES

Garsinkitės “N-nose”

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $ j g.50
GYDYMAS..... ...."... $£0.00
LIGONINĖJE ......... .........
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje ;_  «15-oo
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama ....... “
VISAS LIGAS GYDOMA $1.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus I 

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

Tel. Lawndale 5727.

FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlaido

mis ir Hollywood 
šviesomis. Dar bai 
garantuotas.

420 W. OSrd St 
Tel. ENG. S883-M40



Trečiadienis, laplčr. 9, 1938

NAUJAI SUORGANIZUOTAS ŽEMAIČIU 
KULTŪROS KLIUBAS

“Gimė” lapkričio 2-rą d. 1938 m.
taip nebūčiau galėjęs atsiekti 
tikslo. Apart to, man yra sma
gu, kad į pirmąsias Žemaičių 
Kultūros Kliubo eiles papuolė 
gana gabių ir energingų žmo
nių, su kurių pagelba bus ga
lima daug nuveikti.

lapkričio 2 dieną Yuškos 
svetainėj (Hollywood Inn) įvy
ko pirmas žemaičių visuotinas 
susirinkimas.

Susirinko kelios dešimtys 
ypatų ir suorganizavo Žemaičių 
Kultūros Kliubą.

Vietoj buvo išrinkta laikina 
valdyba, į kurią įeina sekantys 
asmenys: Steponas Narkis, pir
mininkas; John D. Simans,

ka, prot. sekr.; Antanina Dam
brauskaitė, fin. rašt.; Nikode
mas Radys, iždininkas; Alena 
Norkus, kasos glob.; Pranas 
Venckus, maršalka; Steponas

Laikinoji valdyba prirengs 
sekančiam susirinkimui kliubo 
įstatus ir parūpins čarterį. Apie 
kliubo įstatus šiuo laiku nieko 
negaliu pasakyti, tik- aišku, kad 
jie bus pažangus ir demokra
tiški, nes iš pirmo susirinkimo 
jau matėsi* kad čia spiečiasi 
kultūringi ir geros valios že
maičiai. Nebuvo čia nei politi
nių, nei religinių rietenų.. Ben
drai suglaudus šio susirinkimo 
dalyvių išsireiškimus ir kalbas, 
atrodo, kad Žemaičių Kultūros 
Kliubas užpildys tą spragą, ku
ri lietuviškame judėjime įvai
rių peštukų buvo išgriauta.

Man, kaipo iniciatoriui šio 
kultūringo darbo, yra labai 
smagu, kad radau pas brolius 
ir sesutes žemaičius pritarimo. 
Ačiuoju “Naujienoms”, kurios 
man neskupavo vietos, nes ki-

šiuo laiku Žemaičių Kultū
ros Kliubas apgaubia beveik 
visą Žemaitiją. Pirmam susi
rinkime jau turėjome narių iš 
sekančių vietų: Pikelių, Lecka
vos, Laižuvos, Akmenės, Vizi
rių, Klikolių, Kruopių, Tirkš
lių, Sėdos, Čemaiės, Žem. - Kal
varijos, Peivienų, Gadumavos, 
Varnių, Luokės, Žarėnų, Ilakių, 
Alsėdžių, Triškių, Plungės, Sa
lantų. Kretingos, Skuodo, židi- 
kių, Barštyčių, Darbėnų, Viekš
nių ir Žvingių.

Be abejo, sekančiame susi
rinkime mes savo spėkas pa
dvigubinsime ir turėsime narių 
iš visų Žemaitijos kampelių. 
Valio, žemaičiai! Vienybė yra 
galybė.

Žemaičių 
pirmininkas,

4353 S.

Kultūros Kliubo 
Steponas Narkis, 
Talman avenue.

Mirė Širdies Liga
MARQUETTE PARK. — A- 

linėj adresu 6361 So. Kedzie 
avenue staigiai susirgo 40 me
lų spaustuvininkas Fred Ain- 
svvald, 2840 64tli slreet. Mirė 
kelyj į šv. Kryžiaus ligoninę. 
Mirties priežastis buvo širdies 
liga.

r

ir

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui
NEREIKIA {MOKESNIO—30 MENESIU IŠ

MOKATE VisiSkan peržiursimas, 
vojimas body. fenderio darbų, 
radijo ir priedų. Frclmo, afcų sustiprini
mas. Viskas nuo vir&aue iki Vairų, 
melų patyrimas, musų garantija. Atdara 
vakarais, sekm. Apskaičiavimas, 
dykai. Taipgi pilnas pasirinkimas naujų 
ir vartotų karų. Be įmokfijimo pinigų. 
2500 MIIAVAUKEE AV. Belinont 4844.

male- 
baterde.

15
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Ingeborg Gutman, kuri 
yra kaltinama šnipinėjimu. 
Panamos kanalo srityje.

Budrike Radio 
Programas

1 
|

►3
• 3
’ 3

buvo 
Budriko radio progra- 
man jis labai patiko, 
jį daugiausiai kvarte- 

simfonijos orkestrą.

Pereitą septintadienį 
gražus 
mas ir 
Išpildė 
tas ir
Kvarteto balsai stiprus, gerai 
išlavinti ir gerai suderinti. Me 
lodijos buvo linksmos ir skam
bios, taip 
klausytis.

kad malonu

pagrojo gražų 
“Dėdienę” ir

buvo

“Naujos Gadynės”, 
Choras Gražiai 
Pastatė “Mikado”

Veikalą Sudainavo Gyvai 
Tiksliai

mar- 
valca

FOR RENT—IN GENERAL 
______ Rend^i—Bendrai_____

RENDAI KRAUTUVĖ arba par
davimui labai pigiai. Gera vieta. 

2450 West 47th St. 
Tel. Grovehill 1040

SITUATION WANTED

PAIEŠKAU DARBO
Penteris ir popieruotojas iš vi

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

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

Besirupindą^ni kasdieninio 
gyvenimo reikalais mes dažnai 
užmirštam, kad musų tarpe y- ! 
ra žmpnių, daugiausiai jaunuo- 
jių, kurie pasišventusiai dirba 
visų lietuvių gyvenimo pagra
žinimui. Tai menininkai. Daž
nai jų darbo negalima pastebė
ti. Jie darbuojasi tyliai, užsida
rę. ir tik retkarčiais pasirodo 
visuomenei,

Chorų nariai pašvenčia kil
niam, kultūringam darbui daug 
aiko, išleidžia daug energijos 

i r kartu pasidaro sau išlaidą. 
Yra nemažai žmonių, kurie cho
ristų pastangų neįvertina, bet 
didesnis nuošimtis, apsišvietu
sių ir kultūringų, žmonių, 
jas nevien įvertina, bet choris
tų darbuotę atydžiai seka ir 
laukia progos pamatyti ką jie 
nuveikia.

Nemažas būrys tokių įverti
nančių žmonių pereitą sekma
dienį susirinko Sokolų salėj, 
kur “Naujos Gadynės” choras, 
kurį aukščiau turėjome ome- 

, nyj, suvaidino gražią dviejų ak
tų komišką operetę, “Mikado”. 
Tai garsių Anglijos autorių Gil- 
bert’o ir Sullivan’o kūrinys.

Jo turinys kalba apie Japo
niją ir duoda progos artistams 
nevien panaudoti sumanumą 
vaidinime, bet ir dekoracijose 
ir kostiumuose. Mat, japoniški 
vaizdai ir japoniški rūbai yra 
margi ir gražus. Čia choras 
progas veikalą pagražinti iš
naudojo pilnai.

“Mikado” 'yjra iabai aštri sa'- 
lyra apie valdininkijos pompą, 
pasiputimą^ bet kaip kitos ope
retės, laimingai pasibaigia ke
lių vedybinių mazgų užmezgi
mu. :: W •

Taigi, turinys nevien margas, 
bet įvairus ir fš artistų reika
lauja visokio vaidinimo. Reikia 
pajuokimo, reikia komedijos, 
reikia romantiškumo. Ir aš tu
riu pasakyti, kad “Naujos Ga
dynės” artistai ir choras visus 
tuos reikalavimus pavyzdingai 
užpilde. Visi solistai savo roles 
gerai žinojo, choras buvo gerai

IŠSIRENDUOJA atskiras bildin- 
gas 10 kambarių už $35.00 į mėne
sį. Labai patogus dėl Furnished 
Rooms 1639 w. Jackson Blvd. 
Klauskit Janitorių, 1633 Jackson 
Blvd., Tel. Haymarket 5890.

FOOD PROVISIONS 
^Maisto Produktai

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

4224 W. Roosevelt Road.

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

F. SKRABUTĖNAS, 
Tel. Lafayette 0982.

NAŠLĖ MOTERIS 34 metų pa
ieško darbo už virėją, ar geruose 
namuose už gaspadinę. 4624 South 
Fairfield Avė., Tel. Virginia 3135.

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ 
BUIGK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES 
806 West 31st Slreet 

Telefonas VICTORY 1696

Klovainiečiai ir 
Paminklas 
Lietuvoj
Vakarėlis Ciceroj. — Kokį pa

minklą statys? — Kada?

CICERO.— Klovaniečių Kliu
bo vakariukas pasisekė. Rengi
mo komisija iš moterų pilnai 
atliko savo užduotį. Su pagal
ba kitų kliubo narių išėjo vis
kas puikiausiai. Liks gražaus 

| pelno. Pilnai atlygins tą $25 
auką, kuri yra pasiųsta Klova- 
niams paminklo statymui.

PAIEŠKAU DARBO už Janitorių 
arba Watchmoną. Moku visus dar
bus prie namų, kūrenti boilerius, 
maliavoti ir tt. Turiu gerus paliu
dymus. Kam reikalingas meldžiu 
atsišaukti. 3448 So. Emerald Avė., 
pirmos lubos priekyje.

flELP WANTED—FEMALE 
Darbininkiųį 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.

MERGINA bendram namų dar
bui, prižiūrėti kūdikį. Kambarys 
savas. Vana. Saginaw 3229.

MERGINA bendram namų dar
bui. Savas kambarys. Mėgti vaikus. 
$7.00. Rogers Park 3815.

ATEIK į Didžiausį Kokį Ghi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimą. 
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui

kiausių automobilių.
-Visų išdirbysčių ir modelių to

kiomis kainomis, kokių negalima 
niekur rasti. Kokio markete neieš
kotum—naujo ar seno karo—mes 
galime patarnauti gerai — ir su
taupyti jums šitmtus dolerių.
4^938—ir 1937—Buicks—Oldsmo- 

biles •— Chevrolets — Fords—Pon- 
tiacs — Chryslers — Plymouths — 
De Sotos — Studebakers — Cadil- 
lacs ________  , ______ __
Dodges — Grahams — Willys — 
už pigiai kaip $295.00—kai kurie 
naujutėliai.

Kiekvienas karas musų ekspertų 
patikrintas—musų garantija tam, 
kad tuoti jums ilgametinį patarna
vimą.—Taipgi virš 300-1936-1935 
ir_J934 karai visų išdirbysčių už pi- 
giaPkaip $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 dusu 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 Cąlifornia.

La Šalies v— Packards

Orkestrą 
šą, polką 
“Nemuno Vilnys”. Paskui kvar
tetas, orkestros lydimas, padai
navo: “Nedėlios rytelį ėjau 
vandenėlio”, “Onytė mano”, 
“Gegutė”, “Pasakyk, mergužė
le” ir “Atvažiavo sveteliai”. 
Visas programas buvo išpildy
tas labai vykusiai.

Kitą septintadienį Budriko 
programas iš tos pačios stoties 
žada tęstis visą valandą. Tai 
puiku. Bus daugiau smagumo 
klausytojams.
, Ketyirladiefiį h Budriko pro
gramas nuo 7 iki 8 vai. vaka
ro bus girdimas iš stoties 
WHFC., 1420 kil. Programą iš
pildys geri dainininkai ir ge
ri akordionistai. Bus graži mu
zika ir linksmos dainos. Be to, 
bus svarbus asmenų ir drau
gijų pranešimai. Nepamirškite 
pasiklausyti šito programo.

f

PADČKAVONĖ

JUOZAPAS STANKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkr. 6 d., 3:00 vai. ryto, 
1938 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Rasoihių - apskr., Jur- 
arko' parap., Dainių kaime.
Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliudime 

3 dukteris 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. O Lie
tuvoje brolį Kazimierą.

Kūnas pašarvotas 3636 So. 
Emerald Av. Laidotuvės įvyks 
Ketvirtadienį, Lapkričio 10 d. 
9:30 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 laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Dukterys, Sunai, Žentai, Mar

ti, Broliai, Sesuo, Anūkai ir 
Giminės.

Laid. Dir. Lachawicz ir Su
nai. Tel. CANAL 2515.

ALBERT P. DOLAN

In loving memory of our 
dear son and brothcr, who 
passed away thirteen years 
ago Nov. 9, 1925. We watched 
him slowly fade away. We 
did our best to keep him 
here. With aching heart we 
had to part with one we loved 
so dear.

Loving Mother and Brother

pa-
da-
nes

Tikrai buvo manyta, kad 
minklas stosis šį melą, bet 
bar pasirodo, kad to nebus, 
jau atšalo oras, liks kitiems
metams. Labai prastai, kad taip 
delsia, matomai, tarpe komite
to eina trininiasis.

O mes čia nerimaujame, kai 
kurie net labai, rūpinasi kas tas 
per paminklas bus, ar kokia 
šventojo stovykla, ar paprastas 
kryžius. Žinoma, Lietuvoj pa-

stebėtis. Rimti žmonės sako: 
“Kryžius ir šventųjų stovylos 

pa-nėra taip blogai, jeigu yra 
stalyti tinkamoj vietoj.”

Paminklas bus viduryj 
miestelio

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų darbui, kuri reikalinga gerų 
namų—algos. JAFFE, 8037 May- 
įnard. Vincennes 8529.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

SMARKUS VYRĄS,
KALBANTIS LIETUVI
ANGLIŠKAI. PUIKI PROGA
PARDAVĖJĄ.

BOHNETT TIRE CO., 
; 3843 So. Halsted Street.

IR
UŽ

REIKALINGAS patyręs DARBI-| 
NINKAS ant farmos. Atsišaukite 
4501 So. Paulina St. po 5 vai., po 
pietų.

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

1843 So. Halsted St. Sav. Paul 
.^Ambrose. . \

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

jo gyvai ir buvo užinteresavęs 
visą publiką.

“Mikado” solistą sąstatas bu
vo sekamas:

MARIJONA 
VAICEKAUSKIENĖ 

(po pirmu vyru Sinkauskas).
{Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

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

Kūnas pašarvotas 3042 Sp. 
Lowe Avenue.

Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
Lapkričio 10 d., 8:00 vai. ry
to iš namų į Šv. Jurgio par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš tep bus nulydė
ta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Marijonos Vaiče- 
kauskienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę liekamo,
Vyras, Dukterys, Sunai, Sese

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

KATRINA NORVAIŠAITĖ,
kuri mirė 29 d. spalių ir pa
laidota tapo lapkričio 2 d., 
1938 m., o dabar ilsis šv. Ka
zimiero kapinėse, amžinai nu- 
tylus ir negalėdama atsidėka- 
voti tiems, kurie suteikė jai 
paskutinį patarnavimą ir pa
lydėjo ją į tą neišvengiamą 
amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimą is mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
;padėką dalyvavusiems laidok 
tuvėse žmonėms ir suteiku
siems vainikus draugams. Dė- 
kavojame musų dvasiškam 
tėvui, Kun. Klebonui M. Ur
bonavičiui, kurs atlaikė įspu-' 
dingas pamaldas už jos sielą ir 
pasakė pamokslą ir Kun. Biskui 
ir Kun. V. Andriji škai, kurie 
asistavo prie mišių ir pasa
kė pamokslą ir Kun. Andriuš- 
kai dėkojame už pasakymą 
pamokslo kapinėse. Dėkavoja- 
me graboriui Lachawicziui ir 
Sunams, kurie savu geru ir 
mandagiu patarnavimu nuly
dėjo jį į amžinastį, o mums 
palengvino perkęsti nuliūdi
mą ir rūpesčius, dėkavojame 
grabnešiams, ir pagalios dėka
vojame visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms; o 
musų mylima dukrele ir 
sele sakome: ilsėkis šaltoj 
mėje.

Nuliūdę liekame:
Tėvas, Broliai, Sesuo, Sesery- 
nas, Dėdė, Teta, Pusbroliai, 
Pusseserė ir Giminės.

FRANCISKUS ŠTUKAS 
Gyveno po nr. 4541 So. 

McDowell St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Amerikoj išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nubudime 

’ draugus ir pažįstamus. Lietu
voje—brolius ir seseris.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage Avė. Laidotuvės 
įvyks Trečiadienį, Lapkričio 
9 dieną, 8:00 vai. ryto iš J. 
F. Eudeikio koplyčios į Šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Franciškaus štuko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Draugai ir Pažįstami.

Laid. Direktorius J. F. Eudei- 
kis, Tel. YARDS 1741.

■ a Siunčiam GėlesLOVEIKISvS™"t
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 .So. Halsted Street
TeL YARDS 7308

tau 
se- 
že-

Yum-Yuni — Florence Balsiu te 
Pilti Sing — Anloinette Mau

kiu te
Pecp Bo — Joscphine Milleriu-

(Trys Ko-Ko augintinės) 
Ko-Ko - - Titipu miesto bude

lis ’.......... J. Valentas
Pooh-Bah   aukštas

vi

nors
Lie-

“Jei-

Pisb-Tush — Ponas

ponas 
Virbickas

...................... E. Budraitis
Mikado —- Imperatorius

............ ............. A. Pūkas
Katisha 1 - Sena mergina, kuri 

nori apsivesi su Nanki- 
Poob .... Aldona Grigonio te

Nanki*Poob -— Mikado Įpėdi
nis ....... J. Romanas.

Rcikia pagirti merginas, kar
tu ir vyrus, o itin daug kredi
to užsipelnė “Naujos Gadynės”

vičius, kuris dainininkus sumo- 
kino.

Publikos buvo nemažai, ir ji 
iki vidurnakčio linksminosi va
karieniaudama, prie baro, ir 
šokdama viršutinėje salėje, kur 
šokiams grojo Jurgio Stepona
vičiaus orkestras. J. J, P.

Klovainių j)aminklas bus 
duryje miestelio. Šaulių orga
nizacija turi aikštę, tai ten ir 
planuoja stalyti paminklą, kai
po atmintį 20 melų Lietuvos 
nepriklausomybės, čia jau kiu
žius ar kokio šventojo stovyla 
netinka. Apie lai nėra abejo
nės dabar. Jauna karta Lietu
voj kitaip supranta reikalus ne
gu senieji. Pavergti svetimųjų, 
o vienok mažai kas išsižadėjo 
savo tautos. Ir mes čia gyven
dami duodam didelę paramą 
Lietuvai. Tą jau visi žino, 
ir ne su noru dabartiniai 
tavos valdovai pripažįsta: 
gu ne užsienio lietuviai,
giai Lietuva butų išsilaikiusi.”

Musų troškimas buvo ir yra 
Lietuvą matyli laisvą, nepri
klausomą. Tas pats turi būti ir 
su gyventojais, bet ar taip yra? 
Ne, ten viešpatauja cenzūra, 
žmonės suvaržyti, mokesčiais 
apkrauti, šiurpu klausant nusi
skundimų savo brolių. Tokia 
ten padėtis mums gadina ūpą ir 
trukdo visokią gerą paramą.

Mano patarimas, kad Klovai
nių miestelio aikštėj paminklas 
turi vaizduoti laisvę, taip kaip 
Amerikoj. Kiekvienas žmogus 
atvažiuodamas pirmiausiai iš
vysta laisvės stovylą ir, tiesa, 
mes čia turim laisvę, žmonišką 
tvarką ir jeigu kas tos laisves 
ir tvarkos nesilaiko, tas 
skaudžiai nusivylęs. —D.

lieka

PARDAVIMUI grosernė ir bu- 
černė, elektrikos šaldytuvas. Pigiai 

3932 So. Rockwell St.

TAVERNAS ties 4916 So. Halsted 
St. nebrangiai. Biznis gerai išdirb
tas. Turi būti parduotas dėl ligos.

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

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

RENDON.
su namu. 18 gat-

GARAŽAS
Arba parduosiu 

vės apielinkėj. Atsišaukite.
LIQUIDATING COMPANY, 

Lithuanian Loan and Building 
Association.

708 W. 18th Street.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

HANSON-OSBORN, 
Hart, Michigan.

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

I VIENĄ DIENĄ SUPIRKSIU 
defaultuotus ar nedefaultuotus mor- 
Sičius aukščiausia pinigine kaina.

. JEROME, 188 W. Randolph St., 
Kambarys 1513, telefonas State 
7416.

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

DARBAI y
35 metai bizny, turi p im ą apdraudą 
už darbus. Lengvus išmokėjimai, 
jei norite.
BRID^EPORT ROOFING AND 

7 SHEET MSE CO.
.•3216 So. Halsted Street.

IVATCHMAKER—JEWELER
Laikrodininkas ir Auksakalis.

('Tl. BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 

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

4184 Archer Avė.
COAL—WOOD—OIL 

Anglys—Malkos—Aliejus „

Kainos Numažintos
ANGLYS

......... ™.$6.00

............ ................ ........ $6.00
UMP . ..................  $6.00

MINE RUN . ........ $5.75
SCREENINGS . .......... $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIĘNĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

EGG
NUT
BIG

Tel. ARDUORE 6975

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

Ar Ieškot
e PIRKTI 
e PARDUOTIFUKNYTURE-FIXTURE FOR SALI 

Rakandai ir (taisai Pardavimu*
IŠPARDUODAME BARŲ FIK 

CERIUS 1938, visokio didžio su 
Coli Baksais ir sinkom. Taipgi štn 
rų fikčerius de! bile kurio bir.nū 
iškaitant svarstykles, registerius b 
ice baksius. Cash arba ant išmok* 
jimo. Pamatykite mus pirm neg 
kirksite kitur.

. S. E. SOSTHEIM & SONS 
i»15 SO/'STATE STREET 

CALumet 5269.

PAGAHSINKIT 
SAVO BARGENUS.Sniegas 

Chicagoj NAUJIENŲ 
GARSINĖM U S 
VISI SKAITO.

Duoda East Chicagai 
$1,350,000___

PWA skelbia, kad paskyrė 
$1,350,000 East Chicagos mie
stui statyti išmatų perdirllimo 
stotį. Miestas turės prie tos 
sumos pridėti savo $3 milionus 
dolerių.

Chi- 
pir-

Vakar rytą Chicagoj ir 
cagos apylinkėse .pasirodė 
mas artėjančios žiemos sniegas. 
Temperatūra buvo nupuolusi 
iki 33 laipsnių virš zero, o va
kar naktį net iki P5. šiandien, 
kaip sako oro pranašas, bus j 
kiek šilčiau.

«
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban
kietams, La i d o- 
tuvėms, Papuoši-

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

’ onevLAFAYETTE S8M

NORIU PARDUOTI pigiai, bed- 
room setą, Washing Macnine, šil- 

’dytuvą ir Radio. Visi nauji. 
7126 So. Rockwell.

PAŠAUKIT MUS TUOJ AUS

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

, ■ , , , ■ - -
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Demokratu Partija Laimėjo VAKARYK&IŲ RINKIMŲ LAIMĖTOJAI
■ (VISI DEMOKRATAI)

ir Valstijoj ir Cook Apskrityje
Pravedė Slavo Kandidatus Į U.S. Senatą Ir Kitas Svarbias Vietas

■  ................................. ...........'   n . =

Scott W. Lucas Išrinktas Senatorium, Jarecki 
Apskričio Teisėju

Kaip buvo galima iš anksto spėti, demokratai Illnois 
valstijoj ir Cook apskrityje laimėjo vakarykščius rinki
mus.

Oras buvo nekoks — šalta — kai kur snigo — kai 
kur lijo —zvienok balsavo apie 3,000,000 Illinois gyvento
jų, apie^300,000 Chicagoj.

Laimėdami šiuos rinkimus demokratai kartu parode,

MENO
ŽINIOS

Rašo MIKAS ŠILEIKIS

Gaila, Kad
Pavėluota

tlllllllllllllllllllllllllllllllllllHKII

kad Illinois gyventojai pritaria Roosevelto- politikai. Bal
suotojai savo prielankumą Rooseveltui daugiausiai pa
rodė išrinkdami Scott W. Lucas į US senatą nuo Ulines 
valstijos. Republikonų kandidatas Richard J. Lyons, ku
ris žadėjo vienu ir tuo pačiu sykiu ir mokesčius suma
žinti mokėti daugiau pinigų bedarbiams ir seneliams, 
pasiliko toli užpakalyj.

Kinkiniai Chicagoj praėjo palyginamai rainiai. Muštynių, 
susišaudymų nebuvo. Iš kai kurių precinktų buvo skundų, kad 
eina balsų vogimas arba Imliotai klostuojami, bet specialiai po
licijos ir prokuratūros skvadai netikslumus greitai sutvarkė — 
kur buvo pamato skundams.

Pasiremdamas daugiausiai Kelly-Nash mašinos pagalba, vi
sas demokratų “sleilas” praėjo ir Cook apskričio urėdams.

Demokratai tačiau pralaimėjo kai kurias Chicagos miesto 
teisėjų vietas ir neteko kelių vietų kongrese ir legislaturoj.

i Pilni rinkimų rezultatai nebus žinomi per kelias dienas, bet 
einant į spaudą jau buvo žinoma, kad laimėjo šie demokratai:

U. S. Senatorius
Scott W. Lucos

Illinois valst. Iždininkas
Lome E. Lewis 

Mokyklų Superintendentas
.John A. \Vieland

Aukšt. Teismo Klerkas 
Adam F. Bloeh

III. Universiteto Trustees 
Fra n k A. Jensen 
Dr. Kari A. Meyer
O. M. Karraker

U. S. Kongreso Atstovai
(Nuo Valstijos)

T. V. Smith-
John C. Martin

Cook Apskričio Teisėjas
Edmund K. Jarecki

Cook Apskr. Klerkas
Michael J. Flynn

Cook Apskr. šerifas
Thomas J. O’Brien

Cook Apskr. Iždininkas 
John Tom a n

WPA Ruošiasi 
Statyti 20 Sveikatos 
Centrų

WPA skelbia, kad netrukus 
pradės stalyti Illinois valstijos 
20 sveikatos centrų-laboratori- 
jų, kur neturtingi žmonės ga
lės gauti medikalės pagalbos.

Centrai bus statomi su ko- 
operavimu Illinois sveikatos de
partamento, bet jie nevarys 
konkurencijos su privatiškais 
daktarais ir dentistais.

įOžys Išgelbėjo 
Keturis Arklius
Didelis gaisras prie skerdyklų

STOCK YARDS.—Ožys var-

Šio mėnesio pradžioje buvo 
gautas nuo Lietuvos Dailinin
kų Sąjungos pakvietimas A- 
merikos dailininkams daly
vauti Kaune Lietuvos Jubilie
jinėje Meno Parodoje, kuri at
sidarys gruodžio 4 d- Ameri
kiečiai dailininkai norėjo pa
siųsti savo kurinius į Kauną, 
tačiau dėl tokio trumpo laiko 
jokiu budu nebuvo galima su
spėti nusiųsti eksponatus iki 
š. m. 25 d., kaip kvietėjai nu
rodė.

Buvo kreiptasi prie Švedų 
Amerikos Linijos, kurios at
stovai apgailestavo, kad tą 
dieną, kai buvo gautas pakvie
timas, jų laivas išplaukė į Eu
ropą. Jie butų galėję per savo 
atstovus arba lietuvius pasa- 
žierius eksponatus nuvežti į 
Kauną.

Reikia tarti padėkos žodį 
p. P. Bukšnaičiui, Cunard 
White Star linijos atstovui, 
kuris taip pat stengėsi mums 
padėti, bet supuolė taip, kad 
laivas “Georgic”, kuris išplau
kia lapkr. 12 d., neturi nei 
vieno keleivio į Lietuvą. Ba
gažu siuntimas buvo visai ne
įmanomas, nes siuntinys pas
kirtu laiku negalėtų pasiekti 
vietos.

Pasirodo, kad rudenį kelei
vių į Lietuvą labai mažai va
žiuoja, o ir laivų kursavimas 
į Europą sumažėjęs. Jeigu bu
tų pasitaikęs toks skubus rei
kalas vasaros metu, tai, be 
abejonės, siuntinys hutų nuė
jęs laiku.

• • •
Skaitymai

THOMAS O’BRIEN
Naujas Cook Apskričio 

Šerifas

CLAYTON F. SMITH
Cook Apskričio Komisionierių
pirmininkas 2-tram terminui.

kratas vėl išrinktas Illinois 
Aukščiausio Teismo Klerku

KITI REZULTATAI
Kongresinius rinkimus Chi

cagoj ir Cook Apskrityje lai
mėjo sekami kandidatai: 
Distriktas 1 — A. Mitchell (D.)

” 2 — R. McKeongh (D.)
” 3 — E. A. Kelly (D) 
” 4 — H. P. Bcam (D.) 
” 5 — A. J. Sabath (D.)

6 — A. J. Maciejewski
(D.)

” 7 — L. W. Schuetz (D)
8 — Ia?o Kocialkovvski

(D.)
” 9 — J. McAndrevvs (D)
” 10 — R. E. Church (R.)

du “Billy” šiandien yra sker
dyklų distrikto herojum. Kai 
naktį iš pirmadienio antradie
niu kilo gaisras Henry P. 
Burns transporto bendrovės 
triobesiuose, 4210 Emerald, 
ožys Billy ne tik nenusigando, 
bet drąsiai eidamas per durnus 
ir ugnį pats išsigelbėjo ir išsi
vedė keturis arklius.

Gaisre vienok žuvo aštuoni 
arkliai, o sargas, Patrick Ro- 
wan, 4317 Emerald avenue, bu
vo skaudžiai apdegintas. Du 
ugniagesiai taipgi buvo sužeis
ti. Gaisras prasidėjo nuo ciga
rete, kurį neatsargus žmogus 
pametė ant šieno.

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

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

ONA

askas
KONCERTUI

LAPKRIČIO 12—1938
TIKIETUS GALIMA GAUTI

NAUJIENOSE

Kainos $1.00, $1
PIRKIT TIKIETUS ISKALNO, KAD

25 ir $1.50
GAUTI GERESNES VIETAS

žiemos sezonas yra geriau
sias laikas skaityti knygas.

Žmonės, kurie mėgsta pasi
skaityti meniškos literatūros ir 
nori plačiau susipažinti su 
meno istorija, gali rasti visas 
knygas apie įvairų grožinį me
ną Chicagos Meno Instituto 
knygyne. Knyginas yra muzie
jaus rūmuose prie Michigan 
avė- ir Adams st. Knyginas 
vadinasi Reyerson Library.

Šis knyginas skolina knygas 
tik savo nariams ir .studen
tams, bet vietoje skaityti gali 
visi nemokamai.

Žemiau paduodu sąrašą tik
rai gerų vėlesnės laidos kny
gų, kurias galima įsigyti paly
ginamai nebrangiai.

“A Worlds History of Art”, 
Sheldon Cheney, $5.00. Vieno 
tomo kūrinys, kuris nurodo 
modernizmo dvasios kilimą ir 
populiarėjiiną Amerikos liau
dyje. Gvildena visas meno ša
kas. Knyga gausingai ilius
truota.

“Art Throughout the Ages,” 
Helen Gardner, $4.00. Virš sep
tynių šimtų iliustracijų. Viena 
autientingiausių meno istori
jos knygų, be kurios nė viena 
meno mokymo įstaiga negali 
apsieiti.

“How to Enjoy Pictures,” 
John Littlejohns, $2.25. Puiki 
teksto knyga inteligentiškiems 
skaitytojams, kurie nori stu
dijuoti pasaulinių pažibų me
ną.

“Art Without Epoch,’’ Lud- 
wig Goldscheider, $2.50-

Nemokamos 
Paskaitos

Meno Institute (Art Insti
tute) kiekvieną ketvirtadienio 
vakarą nuo 6:30 vai. įvyksta 
publikai nemokamos paskai

tos’ apie meną. Rytojaus pas
kaitos tema bus: “Čia gyveno 
menininkai.” Šį kartą bus pa
veikslais parodyta ir disku- 
suota šie prancūzų meninin
kai: Renoir, Vah Gogh, Ceza- 
nne, Toulouse-Lautrec ' ir 
prancūzų architektūra.

Archaeologiški
Trupiniai

Arachosia: Viduramžiuose 
šituo vardu buvo vadinamas 
svarbus miestas prie pietinio 
kelio, kuris eina iš Babilioni- 
jos į Indiją.

Arakh-makru: priedinis asi
rų metų mėnuo, skirtas dievui 
Assur’ui. Akadai vadindavo 
Sedir’u. Hebrajų chronologi
joj—Ve Adar.

• o •
Arakh-Sa.mna\ yra aštuntas 

asirų metų mėnuo, turįs pana
šumo musų spalių mėn. šis 
mėnuo buvo skirtas dievo 
Marduko garbei.

. • • 9
Arakhtu: yra upės Araksės 

asiriškas vardas, kuri išteka į 
Eufratės upę.• ■ • •

Arakhir. buvo Babilionijos 
kunigaikščio Hąldito sūnūs. 
Ginčijamasi, kad jis buvęs 
Nebukuduruzur’o sūnūs, kuris 
sukilo prieš Darių Hydapses. 
Intaplir.es generolai jį nugalė
jo, o vėliau jis šturmu atsiė
mė Babilioniją.

Garfield Parko konservatori
joj rytoj atsidarys graži kry- 
zantemų paroda. Ten bus apie 
15,000 įvairių rūšių gėlių. Pa
roda tęsis iki gruodžio 4 d. 
Įžanga nemokama.

iiuaniiaiiaaiaaaaiaaaiaataiaiaiaiaiaaaaa

LOUIE LEWIS, demokratas, išrinktas Illinois Valstijos 
Iždininku

JOHN S. CLARK
Cook Apskričio Assesorius 

antram terminui

MICHAEL J FLYNN
Cook Apskričio Klerkas 

antram terminui

EDMUND J. JARECKI, vėl išrinktas Cook Apskričio Teisėju

Automobilių 
Nelaimes

O Nežinomas automobilistas 
užmušė 5 metų mergaitę Mary 
Flaherty, 3844 Flournoy, ir 
pabėgo. Nelaimė įvyko prie 
pat mergaitės namų. Kadangi 
liudininkams pasisekė pamaty
ti automobilio laisnių nume
rius, tai policija spėja, kad kalr 
liniukas bus greitai suimtas.

• Į trafiko šviesą prie Pu- 
laskį ir Washington gatvių įva
žiavo su automobiliu Dean Ni- 
chols, 24, nuo 4903 West End 
avenue. Jisai persiskėlė galvą 
ir nusilaužė dešiniąją koją.

• Marąuetteparkietis W. H. 
Bangert, 45 metų amžiaus, 
6053 S. Fairfield avenue, užsi
mušė įvažiavęs į gelžkelio til
to stulpą prie 37-tos ir Califor- 
nia gatvių.

e Važiuodamas motorcikliu 
21 metų jaunuolis Joseph To- 
mer, 217 W. 59th PI., susikūlė 
prie lllth ir Archer ir mirė 
nuvežtas Little Company of 
Mary ligoninėn.

0 Ties 2319 N. Kedzie avė. 
automobilis užmušė 50 metų 
moteriškę Clara Krimel. Ji gy
veno name, prie kurio nelaimė 
įvyko.

SHELDON W. GOVIER
Cook Apskričio Apeliacinio 

teismo Klerkas antram 
terminui

Thanksgiving Day
Sveikinimai
Telegramomis

Lapričio 24 d. bus “Thanks- 
giving Day” — “Padėkos Die
na”.

Tos šventės proga galite savo 
artimuosius bet kur Amerikoj 
pasveikinti telegrama tiktai už 
25c. Galite pasirinkti žodžius 
kokie jums geriausiai patinka.

Jeigu sveikinsite savo šeimos 
narius, gimines ar draugus — 
pasveikinkite juos telegrama.

Užsakymus galite palikti 
“Naujienų” raštinėj, nuo 8 ryto 
iki 8 vakare, nuo pirmadienio 
iki šeštadienio, ir nuo 9 iki 
1-mos sekmadieniais.

“N.” Adm.

Prie Cermak Road ir 61 st 
Court Dauglas Park eleveiterių 
traukinys užmušė 63 metų mo
teriškę Mary Jaros, 2105 61 st 
Ct. Ji užėjo ant bėgių nepama
čiusi, kad ateina traukinys.

žųyo chicagietis
Prie Santa Fe gelžkelio bėgių 

ties 36th ir Central Park poli
cija atrado kūną 53 metų chi- 
cagiečio Felix Martinek, 3600 
S. Central Park avenue.

Anton J. Maeiejewski,
Demokratas, išrinktas 6-to 
Distrikto atstovu U. S. Kon
grese.

Nicholas Hendrikse, 
Demokratų kandidatas iš Cice
ro išrinktas Cook Apskričio ko- 
misionierium. /

Intaplir.es



