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Sako, naujieji patvarkymai atkreipti 
prieš darbo žmones

PARYŽIUS, Francuzija, lap
kričio 14. — Daladier valdžia 
pereitą šeštadienj paskelbė 32 
patvarkymus. Esmėje patvar
kymai taikomi valdžios išlai
doms sumažinti, naujiems tak
sams uždėti ir samdinių darbui 
padauginti.

Pirmadienj Francuzijos so
cialistų partijos organas “Le 
Populaire” ir komunistų par
tijos organas “L’Humanite” 
pareiškė, kad socialistai ir ko
munistai reikalaus tuojau su
šaukti parlamentą. Parlamente 
jie stengsis Daladier valdžią 
nuversti.

Kalbėdamas socialistų susi
rinkimui Lille mieste, Leon 
Blum, buvęs liaudies fronto 
premjeras, kaltino, kad Dala- 
diero valdžia mažai ką bepa
liko iš įstatymų išleistų Liau
dies Fronto valdžios darbinin
kų gerovei 1936 metais.

Parlamento narys ir komu
nistų atstovas Jacques Duclos 

Išmetė žydus stu- Rusijai trūksta nuri
dentus iš mokyklų std ir drabužių
BERLYNAS, Vokietija, lap

kričio 14. — Kainos akcijų 
Vokietijos biržoj nukrito ke
letą punktų žemyn pirmadienį. 
Mat, turtingieji žydai skubino
si parduoti savo akcijas, kad 
galėtų sumokėti bausmes, ku
rias jiems uždėjo naciai ryšium 
su nušovimu Paryžiuje Vokie
tijos ambasados sekretoriaus.

Piniginės bausmės Vokieti
jos žydams paskirta sumokė
ti 1,000,000,000 markių arba 
$400,000,000. Be to, šimtui tur
tingesniųjų žydų Berlyne įsa
kyta apmokėti pataisas krautu
vių, kurias naciai išplėšė ir ap
laužė pereitos savaitės pogro
muose.

Vokietijos švietimo ministe- 
ris Bernard Rust išleido įsaky
mą pašalinti visus žydus stu
dentus iš universitetų, techno
loginių institutų ir kitų aukš
tųjų mokyklų.

Rumunijos karalius 
atlankys Angliją

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
14. — Antradienį Londonan at
vyksta Rumunijos karalius Ka
rolis. Manoma, viena jo vizitos 
priežasčių esanti šitokia: jis 
norįs gauti paskolą Rumunijos 
gamtos šaltinių eksploatacijai 
plėsti. Politikai nužiūri, kad 
Rumunija, susitarusi su Brita
nija, mėgins dar tuo budu iš
vengti Hitlerio dominavimo, 
kurs plinta vis toliau j Balka
nų šalis.

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

Giedra; saulė teka 6:39, lei
džiasi 4:30 valandą.

pareiškė, kad Daladier kabine
to nauji patvarkymai yra at
kreipti prieš Francuzijos dar
bo žmones.

Bendrai socialistai ir komu
nistai sako, kad naujo Fran
cuzijos finansų ministerio pro
grama šalies ekonominiam ir 
finansiniam gyvenimui sustip
rinti teikia malonių kapitalui 
darbininkų kaštais.

Kairiųjų partijų ataka, ma
tyti, paveikė Daladier valdžią. 
Daladier ofisas pirmadienį pa
skelbė komunikatų, kad dau
giau patvarkymų valdžia nebe
leis, o jei bus reikalinga dau
giau reformų, tai jos bus pa
vestos parlamentui padaryti.

Tarp ko kita valdžios išlei
sti pereitą šeštadienį patvar
kymai padidino pajamų taksus, 
kainas cukrui ir tabakui, pa
kėlė bilietų kainas transporta- 
cijai busais ir požeminiais ke
liais ir panaikino 44 valandų 
darbo savaitę.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
lapkr. 14. — šiemet Sovietų 
Rusijoj jaučiamas didesnis 
maisto. ir drabužių trukumas, 
kaip bet kuriais metais per pa
skutinius penkeris metus.

Svetimšaliai stebėtojai mano, 
kad svarbiausios trukumo prie
žastys yra šios: nenaši biuro
kratija valdžios viršūnėse; ne
patyrusi gamyboj vadovybė; 
daugelio žmonių baimė užimti 
atsakingas vietas; prastas in
ventorius ; dideli reikalavimai 
maisto ir drabužių armijai iš
laikyti.

Nacių žygiai sutruk
dė Britanijos-Vokie- 

tijos paktą
LONDONAS, Anglija, lapkr. 

14. — Derybos tarp Britanijos 
ir Vokietijos, kurių pagalba 
Chamberlain tikėjosi ats teigti 
Europoje pastovią taiką, nu
truko. Jos atidėtos neribotam 
laikui.

Derybų nutrūkimo priežas
tys yra: 1 — nauji žydų po
gromai, ir 2 — nacių atakos 
prieš stambius Britanijos par
lamento vadus, kaip Churchilį, 
Edeną, Duff Cooperį ir kitus, 
kurie vaidina svarbų vaidmenį 
pačioj Chamberlaino vadovau- 
jamoj konservatorių partijoj. 
Anglijos visuomenė pasipikti
nusi nacių žygiais. Tokioj at
mosferoj, Chamberlainui atro
do, derybas su Hitleriu vesti 
neparanku. Vis gi, sakoma, jis 
tikisi atnaujinti derybas kada 
nors ateity.

Stato greitą lėktuvą
LONDONAS, Anglija, lapkr. 

14. — Heston Aircraft Co. in
žinieriai, sakoma, baigia staty
ti lėktuvą, kurs galėsiąs išvy
styti nuo 450 iki 500 mylių per 
valandą greitumą.

, Naujienų-Acme Radiophoto
BERLYNAS. — Žydų krautuvės po įvykusio pogromo. Tų išplėštų krautu

vių išdaužyti langai yra geriausias nacių barbarizmo liudytojas.

Iš Lietuvos
VILNIAUS LIETUVIŲ STU
DENTAI PRAŠO ŠVIETIMOSI 

IR KULTŪRINIŲ TEISIŲ.

VILNIUS, lapkričio 7 d. apie 
100 Vilniaus! lietuvių studentų 
pasiuntė Lenkijos prezidentui 
memorialą,Aprašydami grąžinti 
lietuviams/švietimosi ir kultū
rines teises. -

J. Valstijos užgyrė 
tarptautines sutartis 

darbo klausimais
WASHINGTON, D. C., lap

kričio 14. — Tarptautinis Dar
bo Biuras paskelbė pirmadie
nį, kad Jungt. Valstijos pirmą 
kartą užgyre/tarptautinės dar
bo konvencijos taritnus. Saky
ta konvencija įvyko’ 1936 me
tais. Ji nustatė pagrindinį dar
bo laiką pirklybiniuose laivuo
se 8 valandas. Uždėjo samdy
tojams atsakomybę ryšium su 
jūreivių sužeidimu arba mirti
mi. Suteikė jūreiviams apmo
kamas atostogas. Nustatė mi- 
nimum reikalavimus laivų ka
pitonams ir jurininkams. Už
draudė vaikų, jaunesnių nei 15 
metų, darbą.

10,000 darbininkų 
balsuos streiko 

klausimą
MEKSIKOS MIESTAS, Mek

sika, lapkričio 14. — Electric 
Bond and Share korporacijos 
pagalbinių kompanijų 10,000 
darbininkų keliose šalies daly
se sustreikavo. Darbininkai 
reikalauja didesnių algų. Strei
kas tęsiasi jau keturias dienas. 
Antradienį darbininkai balsuos 
klausimą, ar tęsti streiką to
liau. Dalykas toks, kad kai kur 
dėl jų streiko tapo paraližuo- 
tas pumpavimas vandens rei
kalingo miestams.

Paskyrė 64 lenkus 
senatorius

VARŠUVA, Lenkija, lapkr. 
14. — Lenkijos vyriauąybė pa
skyrė pirmadienį 64 senatorius 
į šalies parlamentą. Dar 32 se
natoriai bus paskirti vėliau. 
Senatoriai paskirti, o ne rink
ti, todėl, kad opozicijos parti
jos boikotavo rinkimus.
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Vėl atsisakė peržiū
rėti Mooney bylą
WASHINGTON, D. C., lap- 

kričio t4. Jungt. Valstijų 
Vyriausias teismas pirmadienį 
vėl atsisakė peržiūrėti Thomas 
Mooney bylą.

KAUNAS, lapkričio 11 d. — 
1939 metų Lietuvos valstybės 
biudžetas suprojektuotas 368,- 
691,171 litų sumai. 1937 metų 
biudžetas buvo 329,900,000 ir 
1938 metų — 346,808,000.

NUTEISTIEMS JESUČIO ŽU
DIKAMS DIREKTORIJOS KO
MISIJA PRIPAŽINO BALSA

VIMO TEISES.

LIETUVA EKONOMINIAI 
STIPRĖJA/— BIUDŽE

TAS AUGA.

Ragina sustiprinti 
įstatymus darbi

ninkų gerovei
WASHINGTON, D. C., lap

kričio 14. — Pirmadienį čia 
prasidėjo National Conference 
on Labor Legislation posėdžiai, 
Darbo depąrtamento sekreto
rius, p-nia Perkins, atidaryda
ma konferenciją nurodė, kad 
23 valstijos dar neturi mini
mom algų įstatymo. 30 valsti
jų neturi įstatymo, kurs apri
botų darbo laiką 8 mis valan
domis dienai. Vienas būtiniau
sių reikalų šaliai yra turėti tin
kamas agentijas, kurios pri
žiūrėtų, kad įstatymai darbi
ninkų • būklei pagerinti butų 
vykdomi.

Čekoslovakija gru
puojasi pagal na

cių norus
PRAHA, Čekoslovakija, lap

kričio 14. — Vokietijos nacių 
norams prisitaikydami, čekai 
suorganizavo Nacionalio Vienu
mo partiją. Tai bus valdžios 
partija.

Į ją neįeina katalikų parti
ja. Likviduotos socialdemokra
tų ir tautinių socialistų parti
jos įstojo į darbininkų partiją. 
Tačiau abejojama, ar naciai pa
kęs šitokią opoziciją. 

t

Nacių reikalavimai čeko-slo- 
vakams yra: išrinkti preziden
tu palankų naciams ir stiprų 
žmogų; sudaryti stiprią valdan
čiąją partiją ir palankią vo
kiečiams ; netoleruoti Socialis
tų, nė komunistų.

Prezidentas paskyrė 
Landoną Jungt. Val

stijų atstovu
WASHINGTON, D. C., lap

kričio 14. — Gruodžio 9 die
ną Lima mieste, Peru respub
likoj, prasidės Pan-Amerikos 
konferencija. Prez. Roosevel- 
tas paskyrė jai 11 Jungt. Val
stijų atstovų, jų tarpe Alf 
Landoną, republikonų kandida
tą į prezidentus 1936 metais. 
Jungt. Valstijų delegacijai va
dovaus užsienio reikalų sekre
torius Hull.

KLAIPĖDA, lapkričio 11 d. 
— Po eilės demonstracijų, Klai
pėdos vokietininkai kiek apri
mo. Rinkiminiame vokietininkų 
29 kandidatų sąraše Neumanas 
išstatytas pirmuoju kandidatu. 
Seimelio' rinkimų komisija Je- 
suČio žudikams, kurie buvo 
Lietuvos teismo nuteisti ir po 
atlikimo dalies bausmės amnes
tuoti, pripažino rinkikų teises. 
Agitatorių sukurstyti kelių mo
kyklų mokiniai atsisakė moky
tis lietuviškai, išmetė iš mo
kyklos valstybės ženklą.

Pažymėtina, kad šiomis die
nomis pas Prezidentą ir Vy
riausybės narius lankėsi Klai
pėdos krašto lietuviškųjų orga
nizacijų atstovai.
1938.XI.12.

Rusai statys pamin
klą 14 metų vaikui
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MASKVA, Sovietų Rusija, 
lapkr. 14. — Čia pranešama, 
kad bus pastatytas paminklas 
14 metų vaikui, Povilui Koro- 
sovui. Tas vaikas apskundė vy
riausybei savo tėvą todeį, kad 
tėvas slėpė javus. Tėvas-buvo 
areštuotas, tačiau giminės už
mušė vaiką.

Jungt. Valstijos ruo
šia protestą dėl žydų 

pogromų
BERLYNAS, Vokietija, lap

kričio 14. — Jungt. Valstijų 
atstovai Vokietijoj ruošia pro
testą ryšium su pereitos sa
vaitės žydų pogromais Vokie-| 
tijoj ir nuostoliais padarytais 
žydams Jungt. Valstijų pilie
čiams.

Neduos kolonijų 
Vokietijai

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
14. — Premjeras Chamberlain 
painformavo parlamentą, kad 
valdžia neplanuoja atiduoti Vo
kietijai buvusių jos kolonijų, 
kurias dabar, kontroliuoja Bri
tanija.

Chamberlain taipgi pasakė, 
kad Britanija užprotestavo kai
tinimus tilpusius Vokietijos 
spaudoj, jogei buvęs Britani
jos kabineto narys esąs irgi 
kaltas dėl Vokietijos ambasa
dos Paryžiuje sekretoriaus, von 
Ratho, nužudymo.

Pašaukė ambasado
ms rių iš Vokietijos “ ■ 

namo
VVASHINGTON, D. C., lap

kričio 14. — Užsienio reikalų 
departamentas painformavo 
spaudos atstovus pirmadienį, 
kad valdžia įsakė Jungt. Val
stijų ambasadoriui Vokietijoj, 
Hugh R. Wilsonui, parvykti na
mo ir padaryti pranešimą apie 
padėtį Vokietijoje.

Užmušė 300 suki
lėlių

PERPIGNAN, Francuzija, 
lapkr. 14. — Ispanijos sukilė
liai mėgino išvystyti ataką 
prieš lojalistus Toledo fronte, 
į pietus nuo Madrido. Jie pra
žudė 300 karių ir pasitraukė 
nieko nelaimėję.

Ebro upės fronte mūšiai te
beina.

Smetoną Vėl išrinko 
prezidentu

KAUNAS, lapkr. 14. — Lie- 
tuvos seimas išrinko Antaną 
Smetoną prezidentu naujam 
septynių metų terminui. Sme
tona buvo tik vienas kandida
tas prezidento vietai.

Du lakūnai žuvo 
Detroit upėje

DETROIT, Mich., lapkr. 14. 
— Du lakūnai, James Burns 
ir Roy Lowry, žuvo kai jų lėk
tuvas nukrito į Detroit upę sek
madienį, 15 mylių atstumoj į 
pietus nuo Detroito.

Hines bylą nagrinės 
sausio 9 d.

X x

NEW YORK, N. Y., lapkr. 
14. — Naujas James Hines, 
Tammany boso, pylos nagrinė
jimas prasidės sausio 9 dieną, 
1939 m.

Pašalpgavių skai
čius padidėjo rug

sėjo mėnesį
WASHINGTON, D. C., lap

kričio 14. — Socialio Užtikri
nimo taryba išleido pranešimą 
pirmadienį, kurs sako, kad rug
sėjo mėnesį šių metų visoj ša
ly buvo 21,300,000 asmenų, ku
rie gavo visuomenės pašalpos. 
Rugsėjo mėnesį buvo 400,000 
pašalpgavių daugiau, negu rug- 
piučio mėnesį. 

/
Prasidėjo CIO. kon

vencija
PITTSBURGH, Pa., lapkr. 

14. — Pirmadienį čia prasidė
jo CIO konvencija. Delegatų 
suvažiavo 450. John Lewis, 
CIO pirmininkas, atidarydamas 
konvenciją, pasakė kalbą, at
remdamas atakas atkreiptas 
prieš organizaciją. Jis pareiš
kė, kad žmonės turėtų remti 
CIO kaipo Amerikos įstaigą. 
Apibudino Hitlerį kaip ištroš
kusį kraujo vilką. Lewis rei
kalavo, kad Jungt. Valstijų už
sienio departamentas pareikštų 
protestą Vokietijai dėl žydų 
persekiojimo.
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Kirto Į veidą Hitle
rio šalininkui

PARYŽIUS, Francuzija, lap
kričio 14. — Pirmadienį čia 
buvo dedamas vainikas ant ne
žinomo kareivio kapo. Apeigos 
tapo nutrauktos kai vienas da
lyvių tėškė ranka į veidą bu
vusiam Francuzijos premjerui 
Flandinui, kurs yra žinomas 
Vokietijos-Francuzijos glau
desnio kooperavimo šalinin
kas.

Ir Danzige žydų 
pogromas

DANZIG, lapkr. 14. — Nak- 
tį į pirmadienį Danzigo naciai 
surengė žydų pogromą. Visų 
žydų krautuvių langai išdaužy
ti, daug krautuvių išplėšta. Po
licija užpuolė 120 gyvenamų 
žydų namų. 16 žydų areštuo
ta.

PASIUSKIT 
GIMINĖMS 

Lietuvoj 
DOVANŲ 

KALĖDOMS

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

Chicago, Illinois.
Ofisas atidaras kasdien 
nuo 8 ryto iki 8 vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 ryto 
iki 1 vai. popiet



A. CONAN DOYLE Vertė MIKAS ŠILEIKIS

Kruvinos Studijos
DALIS II.

(Tęsinys)
“I Zijoaą!” šaukė mormo

nų minia, o žodžiai nuskam
bėjo per ilgą karavaną iš bur
nos į burną, kol išnyko tolu
moje- Pradėjo pliaukšėti bota
gai ir girgždėti ratai didelių 
vežimų, ir visas karavanas 
pradėjo judėti iš vietos ir ran- 
gytis kreiva vaga. Viršinin
kas, kuriam buvo pavesta pri
žiūrėti du atėjūnus, įsivedė sa
vo vežiman, kur valgis jau bu
vo paruoštas.

“Jus busite čia,” jis pasakė, 
‘‘Po poros dienų jus atsigau
site iš nuovargio. Tuo pačiu 
kartu atsiminkite, jog dabar ir 
visuomet jus esate musų tikė
jimo išpažintojai. Brighamas 
Youngas sakė ir jis kalbėjosi 
su Juozapu Smitu, kurio bal
sas yra Dievo balsas.”

Laukiniai žmonės, laukiniai 
žvėrys, alkis ir troškulys, var
gas ir ligos — viskas, ką tik 
gamta tegalėjo jiems duoti ke
lionės laiku, — viskas buvo 
pergyventa ir nugalėta su an- 
glo-saksoniška tendencija. Ta
čiau ilga kelionė ir baimė, ku
ri nuolatos statė nežinomus 
grąsinančius klausimus, pa
veikė net ir labai pasiryžu
sius ir ištvermingus vyrus. 
Nebuvo nė vieno, kuris nebūtų 
ant kelių atsiklaupęs kai pa
siekė kelionės galą, ir nebuvo 
tokio, kuris nebūtų Dievui dė
kojęs, kai pamatė platų Jutos 
klonį, kuris maudėsi saulės 
spinduliuose apačioje jų kojų 
ir sužinojo iš vado lupų, jog 
čia yra jiems pažadėta žemė 
ir, kad Dievo dovana jiems vi
siems lygiai priklauso.

Youngas greit pasirodė esąs 
geras administratorius kaip ir 
geras vadas. Netrukus buvo

NAUJIENOS/ Chieago, IK
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jįMii
Naujienų-Acme Teleplioto

TULSA, OKLA — Leon G. (Phillips, naujai išrinktas 
Oklahomos gubernatorius. Jis yra demokratas.

Lucija Fereriutė augo kartu 
su apvalių rąstų grįčia ir visur 
gelbėjo savo naujam tėvui- 
globėjui. Tyras kalnų oras ir 
balzamiškas pušų kvapsnis už
ėmė slaugės ir motinos yietą. 
Metai po metų ji augo grakšti 
ir daili kaip liepa. Fiziškai ji 
stiprėjo, o veideliai pasidarė 
rausvi ir ėjimas buvo labiau 
plastiškas. Ne vienas praeivis, 
eidamas aukštu keliu pro Fe- 
rerio ūkį, atsiminė seniai už
mirštas savo jaunystės dienas,

figuraitę bėginėjant per kvie
čių laukus arba susitinkant ją 
ant tėvo pabalnoto mustango,

kaip tikra vakarų krašto
Pumpuras gėle

Antradienis, lapkr. 15, 1938

keletas tokių žmonių, kurie 
negali atsiminti tą dieną ir 
prisiminti vieną mažą inciden
tą, kuris apvainikavo naujo 
gyvenimo aušra. Lucijos Fe- 
reriutės atsitikime dalykas sa
vaime buvo rimtas, juo labiau, 
kad padėtis užstatė sieną jos 
ateičiai ir, be to, jos likimas 
priklausė nuo daugelio kitų 
aplinkybių.

(Bus daugiau).

JUOKAI
blogai nebuvo pamanius

Ofiso TeL Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 351h SI.

Cor. of 35th and Halsted Ste 
Ofiso valandos i uo 1-3 nuo 6 30-s:3< 

Nedaliomis pagal sutarti.
Re*. 4919 SO. MICIIIGAN BLVD 

TeL Kenwood 5107

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BE VERI. V 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

8039 (SOUTH CLAREMONT AVK

padaryti žemėlapiai ir paga
minti naujam miestui planai 

; Apylinkėje buvo išmatuoti 
z., i , ,-!ukio laukai, kiekvienam as-Cia butu nevietoje aiškinti . . ’ ,. . , l menini po tam tikrą gabalą

mormonų umgrantų tikslus žei„€s Amatninkus pastatė 
ir siekius pirm to, kol jie pa-^prie darbo, o artizanus prie 
siekė savo išsvajotą dangų, savo pašaukimo. Užbrėžtas že- 
Nuo Mississippi upės pakraš- niės plotas businčiam miestui 
čių iki vakarų uolinių kalnų,1 greit virto gatvėmis ir skers- 
savo kelionėje jie kovojo su gaiviais, lyg visa tai butų dė
tosiomis pastangomis, kokių jęsis magijos budu. Laukuose 
iki to laiko nepažino istorija, buvo daromas nusausinimas

SKYRIUS II.
JUTOS GELS.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

TeL Portsmoųth 9022
POCAHONTAS Mine Run 57 Cn
(Screened) Tonas .........  ,................  * ■ "

SMULKESNĖS DAUG PIGESNĖS 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
;DR-MS ATVIRUKUS
KONSTITUCIJAS IR

- DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

i i
NAUJIENOS i

1739 South Hal$u4 Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Tel. danai 8500

arba įvedama irigacija. Visi žmoną. Jis pasitenkino ir vie
šėjo laukus, dirbo žemę ir nišo gyveniniu. Atsirado tokių, 
ruošėsi sekamos vasaros der- kurie įtarė jį atšalant nuo jo 
liui. Sekamą vasarą visi lau- priimto naujo tikėjimo; kiti 
kai žėrėjo kviečiais kai auk- sakė, kad dėl turtų godumo 
sas. šitame keistame ūkyje nenorįs vesti žmohos. Kiti vėl 
viskas gerai klojosi. Virš vis- kalbėjo apie kokią ten anksty- 
ko didelė bažnyčia, kurią jie vą jo meilę ir baltaplaukę 
budavojo miesto centre, augo 
aukštyn ir ilgyn. Nuo pirmųjų 
aušros spindulių iki sutemų, 
girdėjosi plaktukų bildėsis ir 
pjūklų garsai niekuomet nesu
stojo šniokšlę, kai imigrantai 
gyvais judesiais budavojo 
Jam namus, kuris išvedė juos 
saugiai iš daugelio pavojų.

Du pražuvėliai, Jonas Fere
ris ir mažoji mergaitė, kuri 
buvo skaitoma jo dukteria, 
padėjo mormonams iki galo 
jų įsikurymo. 'Mažąją Luciją 
Fereriutę mormonai vežėsi 
kartu gan gerai ir rūpestingai

no vežime. Ji augo mormono 
šeimoje, kuris turėjo tris žmo
nas ir vieną sūnų, stiprų ir 
energingą dvylikos metų ber
niuką. Mergaitė' iš'•-po"smūgio, 
po motinos mirties, greit tai
sėsi ir pagaliau liko svetimų 
moterų kompanione audeklu 
dengiame vežime. Tuo pačiu 
laiku ir Fereris atsitaisė iš 
po pergyvento skaudaus smū
gio, kiek atsigavęs pasiliko 
naudingu medžiotoju ir geru 
vadu. Naujieji jo kompanio
nai greit jį įvertino ir, kai 
visi pasiekė kelionės galą, 
vienbalsiai buvo nutaria, jog

lingos žemes sklypą, kaip ir 
visi kiti atėjūnai, išskyrus 
patį Youngą, Stangersoną, 
Kembalą, Johnstoną ir Dre- 
berį, nes pastarieji keturi vy
rai buvo vyriausi vado vaitai.

Jonas Fereris, gavęs žemės, 
pasistatė iš rąstų sau nedidelį

moteriškę prie Atlantiko pa
kraščių, kuri jo laukianti. Ko
kios priežastys nebūtų, Fere- 
ris pasiliko nevedęs. Kiekvie
name kitame atvejyje jis pil
dė atėjūnų tikybą ir net įgijo 
ortodokso verdą ir vardą žmo
gaus kuris visuomet eina tie
siu keliu.

vo, 
ūkininkaitė, 
pražydo, o jos tėvas, metai po | 
metų, liko turtingiausias ūki
ninkas, kurio turtas buvo jos 
turtas. Ji susilaukė gražios 
jaunystės, kaipo gražiausi ir 
pavyzdingiausi Amerikos mer
gaitė, kokios nesurastum visa
me Pacifiko vandenyno pa
kraštyje-

Tai nebuvo jos tėvas, kuris 
pirmas pastebėjo, kad mergai
tė išaugo į gražią moteriškę. 
Retai pasitaiko tokiuose atsi
tikimuose. Tas misteriškas pa
sikeitimas perdaug subtclin- 
gas ir perdaug laipsniškas, 
kad butų galima mieruoti da
tomis. Dar mažiau tą pastebė
jo pati mergaitė, kol jos bal
so tonas pakitėjo ir tik tuo
met, kai (rankos palietimas 
jos širdyje sukėlė malonumą, 
tik tuomet su išdidumu ir bai
mės priemaiša, ji sužinojo, jog 
naujas ir platesnis pasaulis 
atbudo kartu su ja. Yra tik

Taip

Jonas įsimylėjo Oną. j 
j — Brangioji Onyte, aš tave 
įnoriu pabučiuoti!

— Jei tamsta nenustosi, tai 
aš imsiu šaukti!

Jonas greitai atsitraukia.
Bet, — taria Ona į jį žiū

rėdama, — visai, visai leng
vai!

N4*U<-|ioi na v ai sutarti
Marųuette Medical Building 

6155 So. Kedzie Avė.
HEMLOCK 8700

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

2-4
Jei

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

Treč. Susitarus
kiti telefonai neatsakys šauk

MIDWAY 0001

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GKISH
J IETUVIS ADVOKATAS 

Telephune: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St 
Telephone: Republic 9723

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIĄ IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
; DIENĄ IR NAKTĮ'

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

f ! Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

A

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

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTO JAS-CHIRURGAS, X-RAY 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 
1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen Hemlock 6699

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

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

TeL Seeley 7330
Namą telefonas Brunswick 0597

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. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIŲ SPECIALISTAI

Dr
Pirm.,

4G31

Antrad.,
4143

V. E. Siedlinski
DENTISTAS

Trečiadienį, šeštadienį 
SO. ASHLAND AVĖ. 
TeL Yards 0994.

Ketvirtad., Penktadienį 
SO. ARCHER AVĖ.

Tel. Lafayette 3650

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 §O. ASHLAND A VE., 

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

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

DR, VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometricąliy Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimu, nęrvuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialč 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.

Pilone YARDS 1373

^^^Kai^IJetuyiai^J^_____

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI

8

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn 
463! SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
Nu? 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po

NARIAI

LIETUVIAI

Pilone UANAL 612?

DR, S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 S o.. CftUfPX»ia Avenue/ 

Repnhlir 7R6«

GYDYTOJAI IR DENTISTA1 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

____  Draugi jos Nariai______

Yards 1139
Yards 1138

TURIME
VISOSE MIESTO

DALYSE

Cicero

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place

Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

YARDS 1419

Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0782

i r’’ '•

dino ir gerino, kol išaugo į 
erdvią vilą. Jis buvo sumanus, 
praktiškas šeimininkas ir tu
rėjo darbui geras rankas. Jo 
geležinė valia ir energija nie
kuomet neišsisemdavo. Nuo 
ankstyvo ryto iki pat sutęmų 
jis dirbo ir gerino savo žemę. 
Atėjo laikas, kad ne tik jo 
ūkis, bet ir visa kita, kas lik

pirmyn. Po trijų metų jis atsi
stojo aukščiau savo kaimynų 
Po šešių melų, jis prasigyve
no. Po devynių metų jis liko, 
turtingas žmogus, o po dvyli
kos metų visame Salt Lake 
City mieste nesirado nei pusės 
tuzino žmonių, kurie butų ga
lėję su juo pasilyginti. Nuo 
didžiojo okeano pakraščių' 
iki tolimųjų Wahsatch kalnų,1 
nebuvo kito tokio vardo, kuris

Jono Fererio vardas.
Buvo tik vienatinis dalykas, 

kuris erzino jo kaimynų reti-' 
ginius jausmus, tai tas, kad jis 
nepasiskubino pildyti jų tikė
jimo bei tradicijų. Jokie ar
gumentai ir įkalbėjimai ne
pamasino jį apsivesti ir su
kurti šeimynišką gyvenimą,' 
kaip, ir jo kompanionai kad 
darė. Jis nenurodė priežas
ties, dėl ko atsisakinėjo vesti

Chicagos,

Lietuvių
Direktorių
Asociacijos

Ambulance
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį

KOPLYČIAS

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

ANTHONY B. PETKUS

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tek Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

6834 So. Western Avė.

J. LIULEVIČIUS
4348 S. Califorma Avenue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

I. J. ZOLP

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanięfi Avenue

SKYRIUS: 4?-44 Easį lOfcth Street
Phone Ganai 2515

Tel. Pulluiau J270

DR, BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—t 
vglęaro, trečiadieniais ir sekmadie 

niais pagal ąuąitarijna.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratoria
4034 W. 18th St, netoli Morgan St

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

TeL Canal 3110
Rezidencįjos telefonai;

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2884
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SUOLĄ
Mažame provincijos mieste

lyje gyveno Agota B-te, apie 50 
metų amžiaus. Tame miestely
je Agota save laike kone inte
ligente, bažnytinių organizaci
jų veikėja, nes vieno šventojo 
vardo draugijos ji buvo pirmi
ninke ir nenuilstamaja atlaidų 
ieškotoja, bendrų maldų orga
nizatore ir t. t. žodžiu, po seno 
ir apsileidusio klebono ji buvo 
pirmas asmuo prie bažnyčios, 
judinąs sustingusį religinės 
praktikos gyvenimą. Agota jau 
buvo daug kur buvusi: apskri
ties mieste eucliaristininkų kon
grese ir k.

Kaune Agota irgi be didelio 
vargo savo reikalus vienas po 
kito sklandžiai atliko; atlankė 
kelias bažnyčias; girdėjo klie
rikų chorą giedant; klausėsi 
vienuolio pamokslo.

Agota jau rengėsi namo iš
važiuoti, bet likb dar vienas žy
gis, tai aplankyti vieną savo 
giminaitį, sesers sūnų, gyve
nantį Kaune ir turintį tarnybą 
ministerijoje.

žinodama gatvę ir numerį, 
Agota klausinėjo savo giminai
čio ir po poros valandų klai
džiojimo, ji atsidūrė prie pen- 
kių aukštų namo, kuriame tu
rėjo gyventi jos gųninaitis.

Agota įėjus į koridorių stu
mia vienas duris, stumia ant
ras — neatsidaro, — užrakin
tos.

Palipa vienu aukštu — irgi 
ta pati istorija. Nusivylus išėjo 
ant šaligatvio ir čia sutikusį 
pirmą praeivį klausia, kaip įei
ti į giminaičio “grįčią”. Praei
vis pataria kreiptis į kiemsar
gį, kuris visus namo gyvento
jus žino ir parodysiąs.

Agota prieina prie šluojan
čio kiemą žmogaus. Pataikė ant 
kiemsargio. Pasakė savo rei
kalą. Kiemsargis pašaukė žai
dusį vaikų grupėj savo sūnų 
“Juzką“, 9 metų amžiaus ir sa
ko: “Nuvesk tą ponią į X po
no butą*’.

Agota žengia Juzkos vedama 
į koridorių.

Kadangi Agotos giminaitis 
gyveno penktame aukšte, tai 
berniukas atidarė lifto duris ir 
prašė įeiti Agotą. Agota įėjo, o 
vaikas tuojau uždarė duris. 
Agotą iš karto apėmė didelis 
nejaukumas ir pradėjo eiti 
šiurpuliai nuo kulnų ligi pa
kaušio. Berniukas spustelėjo 
mygtuką ir keltuvas sujudėjo 
aukštyn.

Agota pasviro į kampą, bet 
greit atsigavo ir šoko ant ber
niuko: “Ką tu čia, piemeny, 
su manim darai, kur čia mane 
įkišai“.

Berniukas pradėjo juoktis.
Agota išėjo iš lygsvaros ir 

puolė berniuką, reikalaudama 
baigti šposus. Ji griebė vaikui 
už galvos ir pradėjo ausis dras
kyti. Sako, paleisk mane grei
čiau, tu miesto “žulike“.

Vaikas paspaudė kitą myg
tuką, ir Agota pradėjo leistis 
žemyn.

Keltuvui pasileidus žemyn, 
Agota ir žado neteko.

“Ar tai šitaip tu su manim 
dorai“, subarė ji vaiką ir pra
dėjo draskyti jo švarką; švar
ko atlapai tuojau nulakstė, vie- 
na rankovė buvo nutraukta.

Berniukas paspaudė mygtu-'Todėl prireikė, kaip nors atsi- 
ką “stop“ ir keltuvas, nepasie- kratyti Ivanauską. Sulaukęs 
kęs sustojimo vietos, sustojo, tinkamą progą bernas kirto 
Agota sužiuro, laukia, ar kas seniui kumščia į smilkinį, Ivan- 
jos nepuls, ar ant jos kas ne-;auskas sukniubo. Tada griebė, 
užkris.

Kai nieko neatsitiko, tai Ago-'nį. šulinyje Ivanauskas atsi 
ta įniršus vėl puolė berniuką peikėjo ir pradėjo Šauktis pa- 
ir pradėjo jį skėčiu badyti. Jgalbos, tai bernas jį iš Vir-

Agota keltuvą apleido baisiai šaus akmenimis pribaigė. Kalti- 
įsinervavus, koliodamosi ir vi- ninkai sulaikyti ir pasodinti ka
sai neaplankė giminaičio. “Te- Įėjime.

gul jis sau sprandą nusisuka“ 
— tarė Agota supykusi, “jei
gu negali buto susirasti žmo- 
niškesniuose namuose“.

Užsismaukusi skarelę ant 
akių, Agota stovi prie teismo 
stalo.

—Prašau stalo rankomis ne
siremti! — gauna pirmą pasta
bą Agota.

—Ar aš? — klausia atsikrei
pus į teisėją.

—Taip, tamsta.
—Bet aš tik taip sau uždė

jau ranką ant stalo...
—Prašau nekalbėti, o pasi

traukti toliau nuo stalo! Ar 
prisipažįsti kalta — tą berniu
ką sumušus, ausis apdraskius?

-—Kitas mano vietoje būda
mas butų jį užmušęs, — teisi
nasi Agota.

—Tai kaip ten buvo? Papa
sakok I

—Aš prašiau, kad parodytų 
kur gyvena mano giminaitis. 
Sargas pristatė prie manęs, 
štai, šitą piemenį. Jis mane įsi
vedė į koridorių ir liepė lįsti į 
tokią būdą. Aš įlindau. Jis už
darė duris ir ant durų dar už
traukė geležines grotas, kaip 
ant kalėjimo langų. Jis pastū
mė iš eilės vieną “guzikiuką“ 
ir visa būda pradėjo judėti, 
kilti aukštyn, leistis žemyn.

—Tai nieko blogo, vaikas 
tamstą kėlė į viršų!

—Mano tėvai ir tėvų tėvai 
tokiom būdom nesikilnojo ant 
viškų, 50 metų amžiaus aš iš
gyvenau ir be tokios budos ap
siėjau, neprašiau aš ir to vai
kėzo, kad mane vėžintų.

—Bet už ką jį mušei, su
draskei drabužius.

—Ponas teisėjau, aš buvau 
nei gyva, nei mirus, buvau ža
do nustojus, ir kadangi to viso 
kaltininku laikiau tą išdykėlį, 
tai ir nesusilaikiau — timpte
lėjau už ausų, paskui* bakste
lėjau skėčiu.

Teisėjas apibarė Agotą už 
jos tamsumą ir kvailumą ir 
nubaudė dviem savaitėm papr. 
kalėjimo, bet nuo bausmės at
likimo lygtinai atleido, jeigu 
laike vienerių metų nenusikals. 
Be to, iš jos atiteisė 18 litų 
kiemsargiui už vaiko drabužių 
sudraskymą. [“L. Ž.“]

Nužudė ir j šulinį 
įmetė

JIEZNAS — Spalių mėn. 
pradžio, Verbyliškių kaime 
Jiezno valsč., šulinyje buvo ra
stas Ivanausko 70 metų am
žius lavonas- Daug kas spėlio
jo, kad senis per neatsargumą 
į šulinį įkritęs ir prigėręs. Ta
čiau teismo organai išaiškino, 
kad senis buvo nužudytas ir į 
šulinį įmestas. žmogžudyste 
įvykdyta tokiomis aplinkybė
mis. Ivanauskas turėjo sūnų, 
kuris prieš keletą metų miręs. 
Liko sunaus žmona, kuri visą 
laiką gyveno pas vyro tėvus. 
Pradžioje visi gražiai sugy
veno ir sutartinai dirbo. Ka
dangi Ivanauskas dėl senatvės 
nepajėgė dirbti, tai pasisamdė 
berną Klebauską, kuris susi
bičiuliavo su senio marčia. Su
ganė tuoktis, bet marti žinojo, 
ikad seniai nieku budu nesutiks.

išnešė į kiemą ir įmetė į guli

Ar jūsų liuosuofojas 
Apsargdina Vidurius?

Užkietėjus jūsų viduriams pirmiausia 
reikalingas visiškas jų išvalymas, 
štai kodėl jus ir perkat vidurių liuo- 
suotoją. Bet kas gi sakė, kad jus tu
rite paimti aštriai karčių dožą, kuri 
apsargdina vidurius.
Vidurių liusuotojo paėmimas gali bū
ti tokis pat malonumas, kaip ir su
valgymas gardaus šokolado šmote
lio—jeigu paimsit Ex-Lax. Ex-Lax 
duoda pilnas pasekmes—bet švelniai, 
lengvai, nesukrečra jūsų vidurių, be 
pasibiauiėjimo ar nusilpnėjimo.
Daugiau kaip 30 metų Ex-Lax buvo 
Amerikos mėgiamiausias šeimos vi
durių liuosuotojas. Dabar jis yra 
Moksliškai Pagerintas. Ištikrųjų da
bar jis yra daug geresnis, negu kada 
nors pirmiau. Jis turi GERESNĮ SKO
NĮ. VEIKIA GERIAU ir yra DAUG 
ŠVELNESNIS, negu kada nors buvo.
Lygiai geras ir vaikams, ir suau
gusiems!

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JĮ 
PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex- 
Lax! Įsidėmėkit teisingą ant dė
žutės užrašą — E-X—L-A-X. Kad 
gautumėt Ex-Lax pasekmes, rei
kalaukit tikrojo Ex-Lax.

10 ir 25 centų dėžutės yra 
jusi] Vaistininką.

pas

Nevėži ir toliau bus 
teršiamas

PANEVĖŽYS. — šiais me
tais miesto s-bė svarbesnėse 
miesto gatvėse pravedė ' kana
lizaciją, kuri išvesta į Nevėžį, 
žemiau Respublikos g. tilto, už 
kokių 300 metrų, prie Nevėžio 
iškasė ir išcementavo baseiną, 
į kurį sutekės iš kanalizacijos 
vamzdžių visos atmatos, o iš 
čia kanalu nutekės į Nevėžį. 
Panevėžiečiai daug kenčia nuo 
įvairių fabrikų užterštos upės 
smarvės ir visi laukė ir tikė
josi, kad miesto s-bė šį reika
lą sutvarkys, pareikalaudama 
iš fabrikų pastatyti prie atma
tų kanalų filtrus. Savivaldybė 
ne tik kad nepareikalavo, bet 
net pati nestato prie kanaliza
cijos jokio filtro. Taigi, ir taip 
jau dvokiąs Nevėžis, bus dar 
daugiau teršiamas. Kanalizaci
jos atmatos dar daugiau dvo
kia, negu fabrikų ir buvo bū
tinas reikalas statyti filtrus, 
bet vieton jų įrengė baseiną, 
kuriame tos atmatos rugdamos 
dar daugiau dvoks. Žemiau, už 
7 km yra Berčiūnų kurortas, 
kuriame, Nevėžy, yra įrengtos 
vyrų ir moterų maudyklės. Ar
gi per septynis kilometrus upės 
vanduo galės išsišvarinti ? Jei 
Nevėžis butų sraunus ir žvy
ringas greičiau švarintųsi, bet 
yra vanduo sraunus ir dugnas 
dumbluotas. Taigi, nors Ber
čiūnai plečiasi ir yra vienin
telė panevėžiečiams švaresnė 
vietelė, reikės gyventojam ir 
nuo jos

Tiesa, 
daroma 
žinome 
kie “ 
dažnai ir keliolika metų.

atsisakyti.
s-bė aiškinasi, kad tai 
laikinai, bet mes jau 
iš patyrimų, kad to- 

laikinai” tęsiasi keletą, o

Pernai sveikatos cen
trai aptarnavo apie 

86,000 motinų ir 
vaikų

KAUNAS — Lietuvos Moti
noms ir Vaikams Globoti Or
ganizacijų Sąjungos Sveikatos 
centrai, kurių šiuo metu yra 
jau 22, pernai aptarnavo apie 
86,000 motinų ir vaikų, iš ku
rių apie 87,000 apžiurėjo svei
katos centrų gydytojai, o xna- 
muose aplankė apie 49,000 
sveikatos centrų gailestingosios 
seserys ir akušerės.

Sveikatos centrų globa ir pa
tarnavimu daugiausia naudoja
si neturtingos motinos, kurios 
turi mažiausia žinių ir sąly
gų vaikų auklėjimo ir augini
mo srityje. Tuo budu sveikatos 
centrai pernai atliko labai di
delį ir svarbų tautos sveika
tingumo srities darbą.

by Dr. E, G. Peters

RADIO AND THE SWORD 
OF DAMOCLES

Radio in America , came through 
magnificently in the rccent European 
crisis. NBC, Columbia, and Mutual all 
gavę generously of their time — or 
rather of their advertiser’s time — to 
bring to the listeners of th'.s country 
the latest news on the European crisis.

Radio and the Sword of Damocles.

THE W0RLD AT 
A GWTCE

Retinai kas V,a kalakutas 

H nevirtas 
ynONIMINM CASO

While the Czechs radio worked ©ver
time to counteract the lying German 
broadeasts, the radio in France and 
Britain proved timid, unenterprising, 
heavily censored. The radio there 
the instrument of cautious 
vvavering foreign office.

was
and

Before we ascribe the timidity 
Jack of enterprise of the French 
British radio to partial or complete 
government ovvnership of stations, and 
before we ascribe the tfxellency of Ame
rican broadeasting
ship and advertising suppo.t, 
member 
France 
cored 
Eden’s 
carried
Company, 
the heavy hand of Premicr Daladier.

and 
and 1

to private owner- 
let us re 

that broadeasting in both 
and England was heavily cen- 
by the government. Anthony
speech, for instance, was not

by the British Broadeasting 
while French stations felt 

it was
not an 
been a
here would

did so well precise- 
handling a European 
American one. If the 
national, labor war, 

have been far

American radio 
ly because 
crisis, and 
issue had 
the radio
from impartial. Or if this country had 
been deeply involved in the crisis, Ame
rican listeners would have had to tune 
in on foreign stations to get the truth.

For radio in America sits with the 
sword of Damocles hanging over its 
head, as Section 606c of the FederaI 
Communication Act shows:

“Upon proclamation by the Presi- 
dent that there exists war or a tbreat 
of war or a statė of public peril or 
sisaster. or other national emergency, or 
in order to preserve the neutrality of 
the United States, thė President may 
suspend or amend for^such time as be 
sees fit the rules... may elose 
dios, may authorize their ūse 
trol by any department of 
ment.” s

With that clause invoked 
chief executive, where will be 
dom of radio? If we want a truly free 
radio, we mušt extend to it the ‘,‘free- 
dom of speech and the press” clause of 
the constitution.

any stu- 
or con- 
govern-

by our 
thc free-

Skelbimai Naujienose 
'uodą naudą dėlto, 

kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

NEPADĖJUS
nėra k.° rasti

JEI SPAUDŽIA reikalai... jei reikia pinigų-..ar ma
nai pirkti namus, ar senus pataisyti, visuomet ateik 
pasitarti. Jei turi pinigų ir nori kitiems padėti, atnešk 

pasidėk ... čia apsauga tikra ir dar nuošimtis geras. 
Dabar NAUJIENŲ SPULKA moka 4% palūkanų. Jau
nuoli! . .. tavo tėvai vargus vargdami sudėjo turtus, davė 
tau mokslą, nes jie žinojo kaip reikia taupyti. Pradėk 
sau taupomąją sąskaitą dar šiandien NAUJIENŲ SPUL- 
KOJ.

NSUREDE

Užtikrink savo indeliams tikrą apsaugą 
ir pelną

Čia visų INDELIAI APDRAUSTI IKI

Z MHTY\X>A 
' of vovu v Jk 
IHVIIIMINT

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

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

Nauja automatiška 
karščio kontrolė, kas 
pašalina “pečiaus da
bojimą”—palaiko pe- 
č uie reikiamą tem
peratūrą, tokią kokią 
nurodo receptas—už
tikrina kiek vienos 
lėkštės išvirto valgio 
tikrumą.

, . , paruošia mėsą daug minks-
ciau-daugtau malonesnio skonio-į mažiau laiko. O 
na.l!3.ie;1.1 degmtuvai užsidega automatiškai, tik pasukus 
svicių ir duoda tokį karščio laipsnį, kokį nori iškarto!

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

Naujasis high speed broileris

MODERN COOKERY .. CONSTANT HOT WATER .. SllENT BEFRIGERATION .. GAS HEATING

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY 
_____ ... ' P H O N E W A B A S. H 6 Q o' ’o' . V .. 1
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PRANEŠIMAS!
VISŲ LIETUVIŲ DOMEI!

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

Biznieriai ir profesijonalai mokėdami po dolerį 
daugiau gauna vertingą pasigarsinimą.

THE CHICAGO LITHUANIAN 
TELEPHONE BOOK CO.

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

ar

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

$5,000.00

Chicagos Draugijų.
Kliubų Valdybos 

1938 Metams
LIETUVIŲ KEISTUČIO PASKI
ROS KLIUBO VALDYBA 1938 ME- 
TAMS: Jomes Shoiteman, 3237 W.

Le Moyne St., Pirm.; Juozapas 
Stalioraitis, 7244 So. Talman Avė., 
Pirm. Pagelbinįnkas; 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 Olšaus
kas. 3145 W. 40th Place, Kont. 
Rašt.; Leonas Klimavičia, 2534 
W. 46th St.. Kasos Globėjas; Dr. 
M. T. Strikol, 4645 So. Ashland 
Av., Tel. Boulevard 7820, Gydyto
jas; George Menka*, 127 N. Dear- 
bom St. Tel. Central 4410, Pata
rėjas: Mike Kasparaitis, 6556 So. 
Bishop St.. Knygius; Jonas Kon- 
droška, 2841 W. 40th St.. Kont
rolės Pirm.; Miss. Adelė Ambro- 
zaitė. 1423 So. 51 st Ct.. Vajaus 
Rašt.; Mrs. Marijona Sakalienė, 
3137 W. 44th St... Biznio Rašt.; 
Juozapas Bendokaitis, 3116 So. 
Halsted St.. Korespondentas. Su
sirinkimai atsibuna kožną mėnesj 
kas pirma sekmadieni 12 vai. d. 
Hollywood svet.. 2417 W. 43rd 
St.. Chicago. III. Mokesčiai pri
imami U vai. iš ryto.

ATMANO rvATTK\NTO DRAUGI
JOS VALDYBA 1938 METAMS SE
KANTI: Vinc. K»’išČ.iunas—pirm., 

9257 Sn. Cattage Grove A^e.: I. 
Rače viče—pirm. pagelb., 3326 So. 
Union Avė.: P. Killis—nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.; A. J. 
Zalatoris—iždininkas, 827 West 
33rd St : A. Kaulakis — turto 
rašt., 3842 So. Union Avė.; Iz. 
Masaitis—kontrolės rašt.; J. Ma- 
saitis—kontrolės rašt.; J. Mali
nauskas —apiekunas iždo; K. Va
laitis—maršalka; A. Vilkis —kny
gyno prižiūrėtojas; k. Valaitis— 
ligonių prižiūrėtojas; Dr. J. P. 
Poška—draugijos kvotėjas 3133 
So. Halsted St., Tel. Vjctory 3687 
Rez. 6504 So. Artesian Avė. tel. 
Hemlock 2374. Susirinkimus laiko 
kas pirmą sekmadienį kiekvieno 
mėnesi 12 vai. dieną, Lietuvių 
Auditorijoje.

NEPR1GULMINC0 LIETUVIŲ P] 
LIEČIU KLIUBO VALDYBA 1938 
METAMS yra sekama: Pirm, Juo

zas Jankaitis, Vice-Pinn. Anta
nas Zolis, Fin. Rašt. Adolf Jane- 
liunas; Prot. Rašt. Wm. Evans; 
Įžd. 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 
tdoj galėtų pasiųsti ligonių lan
kytojus. Jo antrašas: Wm. Evans, 

1010 — 8th St., Rockford, III. arba 
pašaukite per telefonas Main 5928.

DRAUGYSTĖS TAUTISZKA GAR
SUS- W ARDAS 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.

E FFICSENT
Usc only one level tea- 
spoonful to a eup of sifted 

(lour for most reciptc*

l^^BAKING 
HLwPOWDEil 
Šame price Today 
as 48 years ago 
25°unce$ 254 
Manufacturcd by baking powdcr 
tpccialiift who mak« nothing birt 
bakiny powd«r—undtr «up«rvii»on 
of *xp«rt chomislt of national 

________ ropota tion.___________
^tLlOHyOF POUNDS HAVE BEĖN 

-bx our;govę rn ment

Rudeninių Madų 
Knyga

fBk gavome naujų mad^ 
knygų, kurių galite gauti pas 
mus ui 15 centų. Siųskit saro 
suderiu*

Pirkite savo apielinKės 
krautuvėse

TELEFONAS, CANAL 8500
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Chicagoje — paštu: 

Metanui ,.t JrLI .... . 
Pusei metu ......... - -
Trims menesiams 
Dviem mėnesiams  
Vienam mėnesiui ______

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija______;8c
Savaitei ________—_________  18c
Mėnesiui  _________ _____ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta) 
Nletams 
Pusei metu ------ -
Trims mėnesiams _ 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui —

Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams __________  ^8<90
Pusei metų ------------  4.00
Trims mėnesiams ----  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kantu su užsakymu.

4.00
2.00
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. 15.00
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_ 1.50
— 1.00
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BESĄŽINIŠKA DEMAGOGIJA

Po trupučiuką apie viską

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St.» 'Chicago, 
IH. Telefonas Csnai 8500.

Automobiliai ir technologijos progresas
Prieš keletą metų Amerikos spaudoje buvo plačiai ; 

gvildenamas vadinamo “technologinio nedarbo” kiauši-! 
mas. Buvo nurodoma, kad technikai progresuojant dar
bas pramonėje darosi vis labiau našus ir todėl pramokė* 
apsieina su mažesniu skaičium darbininkų. Reiškia, dėl 
technologijos progreso auga nedarbas, Todėl, jeigu tas 
progresas nebus sulaikytas, tai visuomet bus milionai be
darbių, kuriuos valdžia bus priversta maitinti.

Bet yra klaida manyti,- kad technologijos progreses, 
t. y. mašinų pagerinimai ir naujų mašinų išradimai, bū
tinai turi gimdyti nedarbą. Automobilių pramonė rodo, 
kad tas progresas duoda ir teigiamų vaisių.^

Kiekvienas mato, kad automobiliai šiandien yra 
daug geresni, negu kad jie buvo prieš dešimtį arba pen- 
kioliką metų. To' neveizint, jų kaina dabar yra žemesnė. 
1929 metais vidutiniško automobilio kaina buvo $843, o 
šiemet — $783.

Automobilis, padarytas 1925 m., turėjo 8,000 dalių; 
o automobilis, padarytas 1928 m., turi 15,000 dalių. Šių 
dienų automobilio beveik negalima nė lyginti su tais au
tomobiliais, kuriais žmonės važinėdavo prieš 20 metų.

Taigi pagerintomis mašinomis šiandien pagaminama 
daug tobulesnis produktas, o žmonės už jį moka pigiau. 
Nauda yra vartotojams.

Nauda yra ir darbininkams, nes automobilių pramo-' 
nėję lilgos yra aukštesnės, palyginti su algomis kitose 
industrijos šakose. Nauda yra valdžiai, kuri gauna dau
giau mokesčių iš tos pramonės. Nauda yra ir pramoni
ninkams. • Į

Apskaičiuojama, nuo 1929 m. iki 1937 m. auto- 
mobilių pramonė padidino Amerikos turtą $2,600,000,000 
virš to priaugimo, kurį vidutiniškai davė kitos .pramo
nės per tą laiką. Jeigu automobilių pramonėje nebūtų 
buvę spartesnio technikos progreso, kaip kitose industri
jos šakose, tai Jungtinės Valstijos šiandien butų dau-; 
giau negu pustrečio biliono dolerių biednesnės.

Bet jeigu pramonės bu jojimas didina krašto turtą, 
tai aišku, kad jisai kelia ekonominę visų, žmonių gerovę— 
ir vartotojų, ir darbininkų, ir investorių. Viena pramo
nės šaka, žinoma, negali labai aukštai iškilti, kuomet ki
tos šakos yra atsilikusios. Bet tai ne jos kaltė.

Ką padaro technologijos progresas galima aiškiau
siai matyti iš sekančio palyginimo: jeigu automobiliai 
butų gaminami tokiu pat budu, kaip yra statomi namai, 
tai vidutiniško automobiliaus nebūtų galima nupirkti be 
15,000. .

munistai taip daro. Tai nuola-J 
finis jų arkliukas. »

'šituo atžvilgiu jie pamėg-( 
d žioja nacius ir fašistus. Taip,: 
kaip Hitleris ir Mussolini vi
sus, kurie jiems nepritaria, ver-J 
čia į vieną krūvą su bolševiz- 
mti, .— taip ir musų Andriu
liai, Bimbos ir kiti Stalino pa
kalikai visus, kurie nepritaria 
Maskvai ir Browderiui, verčia 
į vieną krūvą su fašizmu. )

Deja, kaipo demagogai , ko-* 
munistai nuo fašistų nesiskiria 
nė per plauką.

Margumynai
Bijojo Kape 

Pabusti

Nenuostabu, kad pralaimėjo

“džiaugsmą ir 
repu-!

norė-1 
Tiks-

Kitais metais susilauksite daug svečių. — Rengiasi va
žiuoti Kipras Petrauskas.—Neramios žinios iš Klai
pėdos krašto. — Jaunuoliai sako, jog jie Klaipėdą 
Hitleriui padovanosią. — Neumannas ir vėl nerimą 
kelia. — Nacių propaganda. — Kaip svetimų valsty
bių korespondentai pasitarnauja naciams. — Negar
bingas vokiškų komunistų žygis.

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

pirklys

tui yra tokias kojines, kokias 
zu dėtuose savo laiku Čekoslo
vakijoje. pradėjo nešioti hitleri
ninkai. v

Tai labai blogi ženklai. Tiesa, 
šiaip jau ramu ir net patys vo
kiečiai-daugumoje laikosi visai 
rainiai ir jie tvirtinta tvirtina, 
kad nieko iš Vokietijos nelau
kta ir nenori, bet vietos jaunuo

Minnesotos valstijoje, kaip žinoma, pralaimėjo per
eitos savaitės rinkimuose Farmer-Labor partijos kandi
datas j gubernatorius, Elmer A. Benson. Pasirodo, kad 
prieš ji kovojo ne tiktai republikonai, bet ir daugelis jo 
partijos žmonių.

Birželio mėnesį buvo nominacijos. Bensonas tuomet 
gavo 1*6,000 balsų ‘daugumą ir jo vardas buvo įdėtas į 
baliotą. Bet kita Farmer-Labor partijos frakcija, kuriai 
vadovauja Peterson, atsisakė Bensoną remti. Ji ne tiktai 
jo nerėmė, bet atvirai agitavo už republikonų kandidatą

Bensono priešai kaltino jį susidėjus su komunistais. 
Daugelį farmerių šita agitacija sukėlė prieš Bensoną, ir 
jie balsavo už repubHkoiną. IBensonas šiuose rinkimuose 
gavo 300,000 balsų mažiau, negu 1936 metų rinkimuose.

Taigi komunistai ^finnesotoje patarnavo, kaipo į- 
rankis Farmer-Labor partijos suskaldymui.

Patys save išrinko
Valdžios partija “OZON” vakar išrinko *64 naujus 

senatorius. Daugiausia balsų gavo užsienių reikalų mi- 
nisteris Bekas, kuris padėjo Hitleriui sudraskyti Čeko
slovakiją. Iš to .matyt, kokie buvo balsuotojai. Kitus 32 
senatorių paskirs valdžia. Geriausia butų buvę visus pa
skirti.

Opozicijos partijos 7 socialistai, liaudininkai, tau
tiniai demokratai ir net dalis pilsudskininkų — rinkimus 
boikotavo.

Panašiu budrų beje, tapo “išrinktas” ir Antanas 
Smetona Lietuvos prezideatu. Kitokių kandidatų nebuvo,

Vakar buvo šioje vietoje nu-! 
rodyta, kad komunistai surado 
“Naujienų” {pranešime apie re
publikonų partijos laimėjimą 
rinkimuose “džiaugsmą ir en
tuziazmą” — dėl to, kad tai ži
niai buvo uždėtas didelis ant- 
galvis.

“Naujienose” telpa žinios su 
stambiais antgalviais apie įvai
rius dalykus. Didelis antgalvis 
buvo uždėtas žiniai apie vėtros 
padarytus nuostolius rytinėse 
valstijose. Visa eilė didėlių ant- 
galvių buvo duota praneši
mams -apie Lenkijos ultimatu
mą Lietuvai, -apie Hitlerio agre
siją prieš Čekoslovakiją, apie 
žydų pogromus Vokietijoje, ir 
t.t., ir it.IL }

Komunistai ir ypatingai ! jų> 
laikraščių redaktoriai tas žinias 
su “-coliniais antgalviais” buvo 
“Naujienose” matę. Bet mes 
netikime, kad pas juos yra bent 
vienas toks glušas, kuris gale-i 
jo įsivaizduoti, kad “Naujie
nos” turėjo džiaugsmą ir en
tuziazmą dėl tų įvykių, praneš
tų dideliais antgalviais.

Tai kodėl gi dabar staiga An
driulis surado
entuziazmą” žinioje apie 
blikonų laimėjimą?

Aišku, lodei, kad jisai 
jo “Naujienas” pašineižti.
las pas komunistus, kaip pas; 
jėzuitus, pateisina priemonę.

Vėl “džiaugsmas” d I
Tas pats šmeižikas dabar su-< 

rado “Naujienose” kitą “džiau- 
gmą” — būtent, tą, kad Čeko
slovakija, patekusi po hitleriš-f 
kos Vokietijos kontrole, už-( 
draudė komunistų partiją. i

Girdi, “Naujienos” iš to “pa-1 
sidžiaugė”. Suradęs šitą “džiau-1 
gsmą”, tas begėdis rašo:

“Tie patys norai ir Hitle- 
i rio.” i

Tai šitokiomis priemonėmis 
tas komunistas bando diskredi
tuoti “Naujienas” savo apmul- 

! Įtintų skaitytoj ų akyse. Pir
miausia suranda “džiaugsmą”, 
o paskui konstatuoja, kad “tie 
patys norai ir Hitlerio”!

Tikrai tas žmogus be gėdos 
ir sąžinės.

Nurodyti faktą, pagal jo lo
giką, reiškia “džiaugsmą”. O 
jeigu tas faktas yra kuriuo 
nors atžvilgiu naudingas na-> 
ciams, fašistams arba juoda-! 

. šimčiams, tai žmogus, kuris tą 
faktą nurodė, yra nacių, fašis
tų ir juodašimčių “pritarėjas”!

Kitas demagogijos “triksas”
Padaryti savo •oponentą “fa* 

šistu”, “hitlerininku” arba “fa
šistų vienminčiu” komunistai 
moka dar ir kitaip.

Jie rašo šitaip: fašistai yra 
priešingi komunistams. Bet ko
munistams taip yra priešingi 

; liberalai, katalikai, socialistai iri' 
t konservatoriai. Taigi — jie visi! 
f laiko “bendrą frontą” su fa

šistais prieš komunistus.
Reiškia, “bendram fronte” 

su Hitleriu ir Mussoliniu yra 
‘liberalai; bendram fronte su 
Hitleriu ir Musso’liniu yra ka-J 
talikai; bendram fronte su Hii-i 
leriu ir Mussoliniu yra socia
listai; bendram fronte su Hitle
riu ir Mussoliniu yra konserva
toriai.

Ir mažas kūdikis galėtų, pa
vartojęs šitą komunistų “logi
ką”, įrodyti, kad patys komu- 

1 įrištai yra bendrame fronte su' 
naciais ir fašistais. Nes komu- 

i mist ai, taip pat kaip ir naciai? 
yra priešai liberalų, katalikų ir 
socialistų; o kadangi komunis- 

' tai yra šitų partijų priešai — 
taip pat, kaip ir fašistai, tai 
reiškia, kad komunistai yra fa
šistų draugai, vienminčiai ir^ 
bendrafrontininkai!

.Šitokių kūdikiškų ^argumen
tų” tačiau kitos srovėa prieš 
komunistus nevartoja. Bet ko-

Turtingas bulgarų
Sotiras Konstantinovas Varnos 
mieste visą gyvenimą labai bi
jojo, kad palaidotas nepabustų 
kape. Dėl to jis prieš mirda
mas įsitaisė -nepaprastą karstą. 
Ir savo testamente užrašė, kad 
jį palaidotų būtinai tokiame 
karste. Karsto dangtyje turėjo 
būti padaryta skylė ir pro ją 
išvestas iš kapo į orą vamzdis, 
per kurį galėtų kvėpuoti, jei 
kartais kape pabustų. Be to, 
karste šalia lavono turėjo bū
ti padėta stora duonos riekė ir 
butelis vandens, kad pabudęs 
kape Konstantinovas nenumir
tų badu, iki prisišauks pagal
bos. Jis norėjo taip pat, kad jo 
karstas butų telefonu sujung
tas su kapinių sargo butu, bet 
telefonų valdybą atsisakė pa
tenkinti tą'jo pageidavimą. Už
tat prie Konstantino vo kapo 
įtaisė skambutį, kuriuo pabu
dęs jis gaĮčtų šauktis pagalbos. 
Turtuolis Konstantinovas jau 
palaidotas kuris laikas, bet pa
galbos iki „ šiol nesišaukė. Ma
tyt, nelemta jam pabusti iš am
žino miego..

Ar ilgįi žmogus gali 
būti po vandeniu?

Ilgiausiai vandenyje yra iš
buvęs anglas J. Finney, Center- 
'bury teatre, 1886 ©a. balandžio 
7 d. — 4 minutes, 29 ir ]4 se
kundes. Tai buvo tikras rekor
das, kurio niekas dar nėra pa
siekęs. Visai arti šio rekordo 
buvo Miss Annie Johnson: 1889 
m. rugsėjo 27 d. išbuvo van
denyje 3 minutes, 18 ir 34 seile.

KUR DĖTI ŽYDUS?
Vokiečiai siūlo žydus gabenti į 

Ugandą
Vienas vokiečių . laikraštis, 

įdėjo vokiečių nacionalsocialis
tų partijos užsienių dalies ve
dėjo Alfredo Rozenbergo 
straipsnį antrašte: “Kur dėti 
žydus?” Rozenbergas rašo, kad. 
istorinė padėtis tikrai esanti 
rimta. Ji galinti būti išspręsta 
tik tų, kas turi “milžiniškas ifce- 
ritorijas”. Toliau Rozenbergas 
svarsto žydų emigracijos gali
mumus ir konstatuoja, kad Pa
dėsimą, kaip didysis žydų imi-, 
gracijos oenlras, nebeegzistuo
janti, nes ir dabartiniam žydų, 
skaičiui esant ten yra neramu. 
Jei žydų skaičius Palestinoje 
dar padidėsiąs, tai galėsią, pa
sak Rozenbergo, kilti “nenu-. 
matomų pasekmių”. Toliau Ro
zenbergas tvirtina, kad pasau
lio valstybės negalinčios pri
glausti Europos žydų. Todėl tu
rį būti ieškoma -europiečių dar 
nekolonizuot® krašto. Rozen
bergas primena, kad seniau, 
kada apie palestiną dar nebu
vo galvojama, buvo siūloma 
Uganda, Afrikoje. Autorius 
'baigdamas klausia, kodėl ir vėl 
negali būti numatyta didelė Af
rikos teritorija, kur žydai gailė
tų savarankiškai kurtis.

Na, reikia laukti, kad sekan- važiuosią į š. Ameriką lietuvių 
čiais metais jus Š. Amerikoje kolonijas aplankyti.
daug visokių svečių iš Lietuvos 
susilauksite. . i

New Yorko parodos proga 
daug kas ruošiasi važiuoti. Vie
ni jų važiuosią taip sau be jo-; 
kių misijų pažiopsoti, kaip sa
kome, save parodyti ir kitus 
pamatyti. Kiti, tur būt, aukšto
mis misijomis vedami važiuos. 
Bus ir tokių, kurie kultūriniai 
norės su vietos lietuviais suar
tėti ir parodyti, ką patys išma
no ir žino.

Aišku, visos tos kelionės tik 
tuomet galės įvykti, jei Lietu
va bus pajėgi kitur išleisti dau
giau savos valiutos arba Ame
rika užtai kaip nors sutiksianti 
kompensuoti. Jau, rodos, bene 
jjų metų pabaigoje važiuoja iš 
Lietuvos Šaulių sąjungos cho
rų dirigentas Martinonis padė
ti amerikiečiams lietuviams pa
siruošti busiamoje parptoje 
New Yorke dainų šventei. Jisai 
aplankysiąs visus didesnius Š. 
Amerikos miestus, kur tik esa
ma lietuvių chorų ir kurie pa
siryžę toje lietuvių dainos šven
tėje dalyvauti.

Martinonis yra malonus sim
patingas vyras, geras chorvedis, 
dirigentas, didis lietuviškos dai
nos žinovas. Lietuvoje jo veda
mi chorai skaitomi vieni iš ge
riausių.
Reikia laukti ir tikėtis, kad ji-, 
sai Š. Amerikos lietuvių cho
rams bus tikrai naudingas ii 
reikalingas.' ?

Čia Lietuvoje sklinda gandai, 
kad New Yorko parodoje daly-:

'! vausią bene keletas tūkstančių 
lietuvių dainininkų, todėl jiems 
visiems dirigentas Martinonis 
jau iš anksto važiuoja pagal
bon, kad lietuviai amerikiečiai 
tyčia šauniai dainų šventėje ga
lėtų -pasirodyti. Visai galimas 
daiktas, kad koksai nors vie
nas lietuvių choras iš vyksiąs ir 
iš Lietuvos, kuris pasirodys ką 
gali ir ką moka.

Mat, kiek tenka išgirsti, Lie
tuva pasiryžusi parodoje visai 
tinkamai save reprezentuoti, ži
noma, tokia reprezentacija tiek 
politiniais, tiek kultūriniai tau
tiniais sumetimais visai butų 
vietoje. Ypač dabar, kai Euro
poje siaučia tokie nejaukus vė
jai ir kada Lietuvos vardas to
lydžiai spaudoje visais pavida
lais linksniuojamas, tai toksai 
Lietuvos pasirodymas galingo
je, kultūringoje, aukšto civili
zacijos laipsnio pasiekusio Š. 
Amerikoje butų visai pravartu, 
laiku ir vietoje.

Lietuvių daina yra pasiekusi 
didelio kultūros laipsnio, lietu
vių daina visur gerai vertinama 
ir jos pajėgumas tautinėje kul
tūroje yra visai neabejotinas.

Be dirigento Mariinonio į Š. 
Ameriką, rodos, pasiryžęs su 
keliais Lietuvos valstybės ope
ros solistais važiuoti ir Kipras 
Petrauskas. Kad Kipras Petrau
skas paveiks amerikiečių lietu
vių širdis ir kartu gražiai pasi
rodys vietos gyventojų tarpe, 
dėl šito visai netenka abejoti. 
'Rodos, Kipras Petrauskas su 
savais artistais greičiausiai ap
lankys visas lietuvių didesnes 
'kolonijas. Tai lietuviai turės 
gerą progą išgirsti ir pamatyti 
tikrai didelį artistą, kokių Eu
ropoje, o kartu ir Amerikoje 
dabar labai maža pasiliko.

Kai visur siaučia( ir bujoja 
militarinė dvasia, tai daina ap-, 
tyla. Dabar dar tik spėliojama, 
bet visai galimas daiktas, kad 
keli dramos artistai taip pat

Kai kurie sportininkai irgi 
susimetę važiuoti į š. Ameriką. 
Keletas Lietuvos žurnalistų jau 
pasišovę pamatyti busimą New 
Yorko parodą.

Neabejotina, kad iš Lietuvos 
ūkiškojo pasaulio irgi važiuo
sią keletas veikėjų susipažinti 
su Amerikos ekonomišku gyve
nimu. Taigi visokių svečių iš 
Lietuvos į Ameriką kėsinasi va
žiuoti. žinoma, visa tai tik tuo
met galės įvykti, jei bent kiek 
Europos gyvenimas bus apri
męs ir jei neįvyks kokių nors 
vėl naujų katastrofų.

Paskutinėmis dienomis jau 
plaukia ne visai ramios žinios 
iš Klaipėdos krašto. Vokiškasai 
jaunimas lyg pradeda nerimau
ti. Jau tanais pasirodė keletas 
vyrukų baltas kojines nešioju,

Mokslinė Baltijos 
Juros Konferencija

kurie atvirai tvirtina, kad jie 
Klaipėdos kraštą patys Hitle
riui “padovanosią”, jei jisai ir 
nenorėtų į Klaipėdos kraštą žy
giuoti...

Provokacijos čia visokios ga
limos. Paleistas iš kalėjimo Ne
umannas, kuris buvo nuteistas 
hitlerininkų byloje, bet jam vė
liau toji bausmė buvo dovano
ta. Iš kalėjimo paleistas jis ne
rimsta. Štai jau jis įkūrė naują 
vokiečių organizaciją, kurią pa
vadino visai nekaltu vokiečių 
kultūros vardu. Nors tam Neu- 
mannui dar visos teisės nėra 
giažintos ir jisai dar neturi tei
sių statyti savo kandidaUn-a į 
seimelio rinkimus, bet jisai vis 
dėlto savo kandidatūrą vokiečių 
sąraše stato. Spėliojama, kad 
jam teises bus grąžintos, nes ji
sai prašymą tokį yra įteikęs ir 
tik norėdamas lyg' ir prieš sa
vuosius pasirodyti, kad jisai ne
siskaito su Lietuvos įstatymais 
|— panašiai demonstruoja.

, (Bus daugiaus)

munas ties Klaipėda, Vysla ties

Atrodo, kad bent vandenynai 
ir juros, tai jau yra tikrai pa
stovus, amžini dalykai. Tačiau 
tikrumoje taip nėra. Ir vande
nynai bei juros turi savotišką 
gyvenimą, ir šie didingieji 
gamtos padarai neturi amžino 
pastovumo bei vięnodumo. Vie
nus juros užlieja žemės plotus,, 
kitur krantai nusenka, trečiur 
atsiranda naujos salos, dar ki-; 
tur buvusios salos išnyksta,’ 
pasineria vandeny. Sekti juro
se bei vandenynuose vykstan
čius pasikeitimus įdomu ne 
vien moksliškais tikslais, bet 
svarbu ir praktiniais sumeti
mais. Dabar, kai taip labai yra 
išsiplėtusi laivininkystė, svarbu 
yra tyrinėti juras ir vandeny
nus ir turėti kuo tiksliausius jų 
žemėlapius. Tuo budu galima 
išvengti daugelio skaudžių ne-j

ruožais, prieina 
tos 

skaitant 
šitokia 
Estija, 

Švedija,
Vokietija, Lenkija ir

Baltijos jura, palyginus su 
kitomis juromis, nėra didelė ir 
nėra labai gili. Jos krantai tu
ri smėlėtų seklumų, yra daug 
salų-salelių, pakraščiuose kai 
kur yra povandeninių uolų. O 
Baltijos jura tarnauja dauge
liui valstybių jūrininkystei, žu
vimą ky stei ir va sarv i etom s.4
Prie Baltijos juros, mažesniais 
ar didesniais
net 9 valstybių rubežiai; 
valstybės Baltiją supa, 
nuo Lietuvos į šiaurę, 
eile: Lietuva, Latvija, 
Sov. Rusija, Suomija, 
Danija,
laisvas Dancigo miestas.

Lietuva turi arti 100 kilo-, 
metrų Baltijos pajūrio, nuo Ni
dos iki šventosios uosto. Len
kija ir Sov. Rusija turi tiktai 
siaurus išėjimus į Baltijos ju
rą. Kiekviena valstybė turi pjp, 
ną .nuosavybės teisę pajūry tik
tai 5,3 kilometrų platumo ruo
že. Nuo kranto toliau kaip 5,3 
kilometrai jau yra tarpvalsty
biniai jurų plotai.

Baltijos jura turi apie 385,- 
000 ketvirtainių kilometrų plo
tą. Vidutinis gilumas apie 60 
metrų. Didžiausias gilumas 
tarp Lietuvos ir Švedijos siekia 
liktai apie 100 metrų, f Balti
jos jurą įteka daug ir gana di-( 
dėlių upių: Neva, -ties Lenin-! 
gradu, Dauguva ties Ryga, Ne-J

jurą upėmis įteka per metus 
apie 450 kubinių kilometrų 
gėlo vandens. Todėl Baltijos 
vanduo nėra labai sūrūs. Van
denynuose vanduo trigubai sū
resnis, kaip Baltijos juroj. Bal
tijos jura užšąlą tiktai pakraš
čiuose. Klaipėdos uostas visai 
neužšąla uiąkad, ir jis naudo- 

išlisus me
tus.

nėra labailiai Baltijos jura 
didelė, turi nepaste 
tus, o aptarnauja daugelį tau-

yra Baltijos juros nuolatinis 
mokslinis tyrinėjimas. Iki šiol 
tyrinėjimus vykdė atskiros val
stybės bei jų mokslininkai, 
daugiausia savuos pakraščiuo
se. Dabar norima Baltijos ju
ros tyrinėjimą subendrinti ir 
praplėsti. Čia turėtų bendradar
biauti visos valstybės, kurios 
prieina prie Baltijos juros. Tuo 
•tikslu Liubeke, Vokietijoje, da
bar vyksta Baltijos juros mok
slinė konferencija. Konferenci
ja yra tarptautinė. Joje daly
vauja Lietuvos, Latvijos, Esti
jos, Suomijos, Švedijos, Dani
jos, Sov. Rusijos, Vokietijos, 
Lenkijos mokslininkai hidrolo
gai (vandenų žinovai). Lietu
vos delegatais šioje konferen
cijoje yra: prof. Kolupaila, di- 
rekt.* Rimkus ir inžinierius Mi- 
žutavičius. Konferencija prasi
dėjo Liubeke, o paskui posė-

lyne. Konferencija svarstys ei
lę moksliškų klausinių, liečian
čių Baltijos jurų. —Tsb.

Sasirapinta neturtingų 
. mokinių šelpimu

MARIJAMPOLE — Neseniai 
įvykusiame tėvų visuotiniame

Rygiškių Jono merg. gimnazi
joj moksleivių tėvai nutarė ap- 
sidėti 2.5 Lt mokesčiu netur
tingų mokinių naudai. Tą mo
kestį mokūs kiekvienas moki
nės tėvas, o tėvai mokinių, už 
pažangumą moksle atleidžia
mi nuo mokesčių, mokės po 
Lt 5. Šitie pinigai bus sunau
doti apmokėti neturtingiems 
mokiniams mokslapinigius ir 
kt. Be to. tėvų komitetas su
sirūpinęs surasti kitokių paja
mų šaltinių šelpti neturtingą
sias gimnazistes.
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BAZARAS
GEBESNb ŠVIESA — GERESNIS MATYMAS

PAGIRTOS LIMFOS
DUODAME

PINIGUS!

KM) ruMTonianm ttl- 
£Ibs tkkma na 2 painciv 
KASM1SN. Dr. Mebane 82 metų 
jaučiasi jaunu, Unksmių, džiau
gi b si gyvenimu kas minute. Nuo 
U2KIETBJ1MO, menko virškini
mo, apetito stokos ir gyvumo. 
NEHV1NGUMO. ekUvlo rugMHų, 
gesų, r augulio, galvos gėlos,

SVAIGULIO, apvilkto liežuvio, dvokiančios 
dvasios, menkos išvaizdos. PIKTUMO ir tt. 
paeinančiu nuo menkos KEPENŲ tulžies tė
kmės. Pastiprink tai ir džiaukis gyvenimu. 
RaRyk Dr. M EB ANE No. 9999 (Keturi de
vyni ) Šiandien. 100 smulkiu, (bet stipriu tab
lečių, liktai $1.00. Jei C. O. D. paftto iš
laidus ekstra. Pinigai atgal, jei nirmaa bute
lis <nena<iė8. Nėra kalomelio. Ra&yk
AR. MHBANE MEDIČI N F. CO., Dspt.K_J14 

m-apello, >owa.

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA 
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street Telefonas Canal 0117
VA I jD YB A

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

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

KULTŪROS DRAUCIJOS SKYRIŲ KON 
FERENCIJOS PROTOKOLAS

Chicagos Lietuvių Draugijos 
ir jos skyrių bendrai remia
mas bazarąs įvyks kovo 25 ir; 
23 4d. Chicagos Lietuvių Au
ditorijoje., * |

K-iuturos draugiją konferen
cijoje paskirta bazaro komisi-; 
ja (dalyvavo du narna) drau
ge sn pii’mininku turėjo pasi Į 
•tarimą. IBazaro tvarkymo rei- 

į kąlas lako pavestas A. Ambro- 
zevičiui (Ambrose). komisijos! 
priežiūroje jas atliko visus dar-' 
bus susijusius su bazaro rengi-! 
»mu.

82 METŲ GYDYTOJAS 
IMA SAVO VAISTUS

Pagelba Globoti Brangų Matymą 
...Priedas Prie Namą Grožio

(Tęsinys)
7. Cicero, III., skyrius:

1. K. Deveikis,
2. K. Jokubka,
3. M. Tribečius,
4. Strumila,
5. Kaminskas,
6. Gulbinas.

8. Melrose Park, III., skyrius
1. A. Kruszinis,
2. A. Kavaliauskas,
3. J. Butas,
4. Kmszinaitė.

9. Gary, Ind., skyrius:
1. J. Petraitis,
2. P. White,
3. K. Pumienė.

Waukegan, III., skyrius:
J. Mačiulis,
S. Gabriutė.

ir tikisi pa-

kolonijas į 
už Kultūros

10

2.
11. Kenosha, Wis., skyrius:
1. J. Pateli imas,
2. J. Macnorius.
12. Racine, Wis., skyrius:
1. St. Mockus.
Iš viso 62 delegatai nuo 12 

skyrių. Neprisiimto delegatų 
šie skyriai:

Indiana Harbor, Ind. 
Chicago Ileights, Ilk, 
DeKalb, III.
4. Iššaukiama kiekvienas 

konferencijai 
veikimo. Pir-

Praneša, kad

raportą iš savo 
mas raportuoja:

Roseland, III.
metų būvyje turėta du paren
gimai; nusisekė, padaryta pel
no per $100; rengiasi prie te
atralo vakaro.

Melrose Park, III. Raportavo, 
kad veikimas nebuvęs .labai 
sėkmingas. Iždo turima apie 
$30, šį sezoną rengiamasi prie 
didesnio veikimo.

Aurora, BU. Pareiškė, kad im
tasi smarkiau darbuotis, turto 
nedaug dar susitaupę.

St. Charles, III. Nusiskundė 
nenusisekusiu paskutiniu 
rengimu; vilties nenustojo, 
de turi per $100.

Rockford, III. Delegatas

pa-
Iž-

ną. Lapkričio menesį perstatys 
operetę “Mikado” 
daryti gero pelno.

Iššaukė kitas 
sporto rungtynes
Draugijos skyrių čempionatą.

šis raportas konferencijoj 
sukėlė aplodismentus ir ovaci
jas, sykiu priduodamas ūpo ir 
pavyzdžio kitiems skyriams.

Gary, Ind. Raportavo, kad 
pas juos neįstengiama išjudin
ti gyvesniu veiklumo, nors ka
soje turto turi.

Kenosha, Wis. Pranešė, kad 
pas juos veiklumas gyvas, tu
rima daug jaunimo, jau turi 
skaitlingą chorą ir rengiasi prie 
turiningo sezono. Parengimai 
duoda pelno.

Waukegan, UI. Raportavo, 
kad turėta keli parengimai, pa
sidaryta pelno, šiuo tarpu nie
ko neveikiama.

Harvey, UI. Pranešė, vasaros 
metu renge 2 piknikus, pelny
ta $25; iš tų skirta $5 į moks
leivių stipendijos fondą. Kaso
je turi per $100. Nusiskundė, 
kad jiems nesiseka pritraukti 
didesnio skaičiaus ajunuolių.

Cicero, III. Delegatas pareiš
kė, kad jų skyrius turi net 437 
marius ir nors iki šiol nepasise
kė prasisiekti sėkmingos veik
los, bet tikimąsi prasimušti į 
pirmas eiles tarpe vietos orga
nizacijų. Lapkričio mėnesį yra 
rengiamas šaunus juokų vaka-- 
ras. !

5. PąįvairmMrnui posėdžio pa
kviesta solistas p. Pažarskis pa
dainuoti solo. Dainavo Kelpšo 
“Aina'tmnkas'” ir “Vagaband” 
iš “Karnavilio Varpų”.

6. Pakviestas posėdžiui pa-' 
kalbėti “Naujienų” redaktorius, 
Dr. P. Grigaitis. Kalbėtojas pa-, 
reiškė, Ikad ši kultūros organi-, 
zacija turi ^milžinišką progą ir 
dirvą darbuotis vientaučių,! 
ypač jaumaottių, tarpe priren-; 
giant -ateities visuomenės 4ar-

St. buotojus. 'Labiausiai turėtų bu-^ 
Petrauskas pateikė platų rapor- ti rufpinana&fii plačiau jaunuo- 
tą. Papasakojo, kad turi per 
200 narių ir 80% iš tų yra čia- 
gimiai jaunuoliai; veikimas pas 
juos yra intensyvus ir užimąs 
pirmą vietą tarpe lietuvių or
ganizacijų kaip kultūros, taip 
ir sporto srityse. Turi “base- 

ir moterų 
■šie ir pas

LAL'ME-NAUJIENŲ Fotui

Skulptorius R a y m o n d 
Couvegnes (iš Paryžiaus) 
daro Belgijos karalienės 
Astrid statulą, kuri bus par 
statyta Briuselyje. Karalie
nė Astrid prieš kelis metus 
žuvo automobilio nelaimėj.

turos Draugijos Centro iždinin
kas G. Kairis. Perbėgęs C. L. 
Draugijos istoriją ir josios au
gimo perijodus nurodinėjo, kad 
kidkvieno draugijos patriotingo 
nario 'turėtų būti 
tikslas gauti
giaii jaunimo į narių tarpą, 
jiems priklauso ateitis. 

(Bus daugiau)

svarbiausias 
kiek galint dali

nes

Iš CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS SUSI

RINKIMO

pradžia jau padaryta: nu- 
samdyta svetainė bazarųi ir 
įgautos stambesnės dovanos, 
.^risidejo abi p. Jos. F. Budri-: 
ko krautuvės: rakandų ar mu-į 
»ikos 'instrumentų bei graznų 
((auksinių daiktų) krautuvės.- 
'Iš tų ’lGrautuvių gauta labai gra-: 
žios ir vertingos dovanos.

Stambią ir labai gražią do
vaną bazarui' suteikė ir Roose-': 
velt Furniture kompanija. Už 
tas dovanas tariame didelį ačiuJ

Tikimės, kad kai kurie na
riai taip pat prisidės paauko
dami bazarui atliekamus daik-’ 
lūs. Kiekviena tokia dovana 
bus tinkamai -įvertinta.

Atminkite, jog šio bazaro 
tikslas yra labai kilnus: šukei-. 
Ii išteklių vadinamajam kultū
ros fondui, kuris galėtų šelpti 
pasižymėjusius, bet neturtingus 
moksleivius bei šiaip vystyti 
kultūrinę veiklą. Juo daugiau 
išteklių mes turėsime tame’ 
fonde, juo didesnius darbus’ 
galėsime nuveikti.

Konferencija vienbalsiai nu
tarė -bendromis jėgomis -rengti 
bazarą. Todėl visi kultūros 
draugijos skyriai dabar yra 
kviečiami į tąįką, būtent, -išpla
tinti -kiek galima daugiau seri
jų. /! '

"jos lengviau mokintis. Visa šeima gali 
geiiau matyti.

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

Kreipkitės į NAU
JIENŲ SPULKA. 
Gausite ant 
mokėjimų ir 
sąlygomis.
Lithuanian
Loan and

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

o Iki 8 vakaro, išskyrus ne- 
dėldieniiis.

ORĖJ IMAS

Likusi

Už

dalis mažais patogiais mėnesiniais įmerkė jimai$ su savo elektros bila.

'lempas perkamas ant išmokeščio bus paskaityti kiek daugiau 
palūkanoms ir kitoms išlaidoms padengti

DOWNTOWN —72 West Adams Street—132 South Dearborn Street

lengvų iš- 
lengvomia

Building

f. E. S. End Staline Lem
pa. Ivory ir aukso, arba 
broiizo nubaigimo pa
grindas. šeidų pasirin
kimas iš geltonos ir kiau
šinio kiauto $11-95 
spalvos ......
L E. S. Reflcktor Lem
pos. 6 būdų švietimas. 
Sidaro ir aukso ar hron- 
zo n ubą i gi m o pagrin
das. Šilkinis šeidas kiau
šinio kiauto ar $19-95 
geltonos spalvos

INSURANCEGhicagos Lietuvių Draugijos 
susirinkimas įvyko lapkričio 8 
d. Masonic Temple svetainėje 
(1547 N. Leavitt St.). Pirmi
ninkas C. Kairis pateikė valdy
bos raportą, kuris daugiausia 
palietė kultūros draugijų kon
ferenciją, įvykusią spalio 30 d. 
Roselande. Jis pabrėžė, kad 
konferencija praėjo labai gra
žioje nuotaikoje ir padarė ke
lis itin svarbius nutarimus. Vie
nas iš tų nutarimų yra sureng
ti bendromis jėgomis bazarą, 
kurio pelnas eis moksleivių 
fondui ir šiaip kultūrinei veik
lai vystyti.

Iždininkas J. Degutis rapor
tavo, jog nuo pereito mėnesio 
liko keli šimtai dolerių pervir
šio. Iš finansų sekretoriaus ra
porto paaiškėjo, jog sergančių 
narių esama per 50. Dr. A. 
Montvidas, draugijos daktaras, 
paaiškino, jog šiuo talpu dide
lio nuošimtis serga dėl įvairių 
susižeidimų. Be to, kai . kurie 
Hągonys 'turėjo -pasiduoti vieno
kios -ar kitokios rųšies operaci
jai.

Naujus .sųinąnymuš -svars
tant p. K. Čcpuko buvo (įnešta 
pasveikinti' “Nauj ienas” dvide-, 
šim-t penkių metų jubiliejaus 
proga ir paskinti dovaną. Čia 
nuomonės daugiausia pasidali
no dėlei to, kas tatai turi pa
daryti, — susirinkimas ar val
dyba? Nubalsuota valdybai pa
vesti, kad ji pasiųstų pasveiki
nimą ir paskirtų dovaną.

Po susirinkimo buvo prog
rama. P. Grigaitis, “Naujienų” 
redaktorius, kalbėjo apie de
mokratijos ateitį. Jis nurodė 
tas priežastis, dėl kurių Vokie
tijoje įsigalėjo Hitleris. Būtent, 
nežmoniškos taikos sąlygos, ku
rias padiktavo Prancūzija ir 
Anglija. Negailestingas vokie
čių spaudimas ir reikalavimas 
reparacijų ir privedė vokiečius 
prie desperacijos. Jie .pagaliau 
•pasiryžo, kaip yra sakoma, ir 
su .pačiu velniu susidėti, kad 
tik galėtų nepakenčiamos naš
tos atsikratyti.

Hiįal'bėtojas nurodė į Ameri
ką, kur civilis kąrąs buvo pa
gimdęs savo rųšies nacius ’-ku- 
'Idiiksicčių pavidale.

Jšvada, tokia: diktatūros iri 
fašizmas -gimsta nenormaliose 
gyvenimo sąlygose, šiuo atve-« 
j u atsiradimas fašizmo- ir nap 
eismo yra pasaulinio karo pa- ier iv kiti) bei latų aplinkinių) 
*ėfca. A/n a - ..kolojiįįn

NAUJI NARIAI

šiomis dienomis į ' Chicagos 
Lietuvių Draugiją įsirašė 
nauji nariai:'

William Sukzda
-Jmęphiiner L,,įKapustas
Zone Deucunas
Martha Ausier.

CICERO, ILL.

Šie

Cicero 
•Draugijos 
Draugijos

Lietuvių Kultūros 
(Chicagos Lietuvių 

skyriaus) susirinki
mas įvyks lapkričio 18 d. L. L.
sve tainėj e, 14 ir 49 C t. Prasi
dės 7:30 vai. vakaro. Nariai 
prašomi atsilankyti ir išlyginti 
mokesčius. Be to, turėsime taip 
pat

KAIMYNINĖS KRAUTUVĖS

4231 W. Madison St.
3460 S. State St.

4562 Broadway
4833 Irving Park Rd.
2733 Milwaukee Avė. 4834 S. Ashland Avė,

852 W. 63rd St.
2950 E. 92nd St.
11046 S. Michigan Avė.

Visi Telefonai: RANdolph 1200

COMMONWEALTH EDISON COMPANY

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

(APDRAUDA)
• PILNĄ APDRAUDĄ AU

TOMOBILIAMS.
• APDRAUDĄ

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

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

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

Raštinėje per 
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vaka- \ 
ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo t) ryto iki 1 vai. 

po pietą.

EVERY WOMAN 
1KNOW REUES ON

LISTERINE
FOR

DANDRUFF
HARVEY, ILL.

PASIEKS VISUS JŪSŲ

L. M. Norkus RGCKFORD, ILL.

AMBROSIA & NECTAR
Beer Distributor

I

■

Tei. Hemlock 62402415 W. 64th Street

1

ir šaunią programą.
Fin. sekr. K. Yokubka.

NES VISI JIE 
SKAITO 

NAUJIENAS

“NAUJIENOSE”
ball teain”, vyrų 
“bawling teams”, 
amerikiečius užima pirmas vie
tas. Jiems organizavimas ir kviesta
veikimas sekasi; daro gerą pel- Draugijos

PASVEIKINIMAI! TILPS DI
DELIAME NAUJIENŲ KALĖ
DINIAME NUMERYJ, KURIS 

' Išeis

GRUODŽIO 24
PRAŠOME PAKAUKTI MU&Ų 
OFISĄ—MES PASIŲSIME SAVO 
ATSTOVĄ.

A Pasveikinimo <Ratos Prieinamos.

Prefeired bymiHioas 
to nayomaiso..

•Cbptceinsnadi- 
enta whippod to 
amazing creami- 
ness in the 
Kcaft M*r- 
ade ffVhip

liūs nupažindinti su lietuvių j 
kalba ir rašyba — tam tiksbalj 
įsteigiant lietuvių kalbas mo-' 
ky klėties.

7. Vėl pakviečiamas p. Pa
žarskis; šį kartą su savo žmo
na padainuoja duetą. Padaina
vo Šimkaus '“Plaukia sau laive-' 
lis” ir “Plaukia žąselė”.

8. Sekančiu kalbėtoju pa-1 
Chicagos Lietuvių
pirmininkas ir Kul-

GERKIT -tik GERĄ A1<U, padarytą Chicagoj. Visi geria ir nrtgsta 
AMBROSIA Alą, bet, jirieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar gures
ni alų, kuri užvardino NBCTAR. Sis Alus yra pagamintas iŠ impor
tuotų pirmos rųšies produktų.

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

Harvey Lietuvių Kultūros 
Draugijos susirinkimas įvyko 
lapkričio 11d. Susirinkime bu
vo .pakeltas knygyno steigimo 
klausimas. Nariai pasisakė 
..prieš knygyno steigimą, - kadan
gi norinčių knygas skaityti be
veik nėra.

Draugija pasiuntė į centrą de
šimt dolerių: penkis cldlerius- 
moksleivių (fondui ir penkis do
lerius mokesčių.

Lapkričio 13 d. Rockfordcu 
/Lietuvių Kultūros 'Draugija tu-. 
Tėjo labai sėkmingą vakarą. 
Programai pildyti buvo pa
kviestas iš Oncągos “Naujo-, 
sies Gadynes” choras, kuris pa
stalė scenoje komišką operetę 
“Mikado.”

Publikos buvo pilna svetai
nė. Ypuč daug supiriiik© jęcum* 
mo. 'žodžiu, vakaras buvo tik- 
cai sėkmingas ir visi smagiai 
laiką prajeido. Buvo svėčių dš 
‘Clucagos (fiuansų sėk-r. P;

JŪSŲ KALĖDŲ

asveikimmai

® GIMINES.
® DRAUGUS
• KOSTUMERIUS

Clinics proee Listerine Antiseptic 
reaches and kilis dandruff germ
There is no casier, mare delightful, or 

effeotlve way of keeping dandruff under 
control than with Listerine Antiseptic, 
famous for more than 26 years as a moutb 
wash and gargle. Just rub it in and follow 
with prolonged massago.

J .isterine Antiseptic gete rid of dandruff 
because it kilis the germ that causos dan- 
c’.ruff—the queer Jlttle bottle-shaped bac- 
teria (Pityrosporum ovale) that surrounds 
the hair and covers the scalp.

Don’t waste time with remedies that 
merely attack symptoms. Ūse Listerine 
Antiseptic, the provod treatment that gets 
at the cause. The only treatment we know 
-of that is backed by ten years of research 
and a clinical record of succoss in the 
groat majorlty. of cases.

Lambert Pharmacal Co., St. Louis, Mo.

LISTERINE
THE PBOMS) fREABMENTKni

DANDRUFF
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Diena Iš Dienos
Klaidos atitaisymas

žinutėje “Serga draugė šliali- 
terienė” pasakyta, jog ji yra 
miesto ligoninėje. Iš tiesų gi 
p-ia šlia u terienė jau grįžo iš 
ligoninės ir yra namie, 3132 
Luna Avė.

žinutėje pasakyta, jog ligo
nei padaryta vidurių operacija. 
Bet tai neatitinka tiesos.

Keistas nuotykis
Visokios, kaip sakoma, “kva- 

rabos” kankina žmones. Ir jos 
kartais užklumpa visai netikė
tai ir, rodosi, be jokios prie
žasties.

Štai Šiomis dienomis baisiau
siai patino p. Juozo Luko, auk- 
sadailio, akis. Prie akies atsi- 
rado toks guzas, kaip gerokas 
kiaušinis. Ir visai, rodosi, be 
jokios priežasties.

P-ui Lukui buvo šiek tiek 
baimės. Jis tuoj kreipėsi į Dr. 
Grant W. Sill (5 So. Wabash 
Avė.). Pastarasis nuramino, jog 
jokio pavojaus nėra. Be to, da
vė vaistų, kurie sulaikė tinimą, 
o po poros dienų p. Lukas jau 
buvo visai sveikas.

Išvyko briedžių medžioti, 
nušovė zuikį

BRIDGEPORT. — Jau buvo 
pranešta, kad keletas Bridge- 
porto biznierių išvyko į Michi- 
gan miškus briedžių medžioti 
Dabar gavome atvirutę nuo p 
Juozo Ažuko, kad jie visi lai
mingai pasiekė tą vietą, kur 
briedžiai gyvena ir viso labo 
jau turi nušovę šešis zuikius. I

Tikrai 
kių gali 
bet mes 
pr.žadėto

mokyklą, Racine Conser- 
į stambias simfonines or-

Paveikslas parodo grupę jaunųjų mokinių, kurie lanko lietuvių užlaikomą muzikos 
vatory of Music. Tai busimieji muzikai, kurie linksmins žmones, kai kurie gal prasimuš 
kestras, o. kitiems gali tekti garsių solistų garbė.

Mokykla užlaiko lietuviai, William ir Estelle Racine. Užlaiko du mokyklos skyrius, vieną pietuose, ties 6448 
South Talman avenue, kitą—Northsidėj, ties 4211 W. Fullerton avenue. P-as Racine veda stygų ir dūdų skyrių, o p. 
Racine—piano ir akordeonų.

Pereito spalio 16 d., mokykla surengė gražų koncertą Chicagos lietuvių Auditorijoj. (Sp.)

■Daiguos vyrų trio, radio 
granadieriai ir kiti

Kuomet radio klausytojai pa
geidauja girdėti geresnių talen- j 
tų radio programuose, tai tuos 
visuomenės pageidavimus pa-1 

| tenkina Peoples radio progra
mai. Nes šių programų išpildy-l 
me kaskart dalyvauja aukščiau

kai-ės, kurie suteikia daug ma
lonumo klausytis Pcoples pro
gramos kaip lietuviams, taip

Šiandien, antradieni, išpildy
me Peoples radio programo • 
tarpe kitų dalyvaus Granadie- 

! rių trio (Mikas Balutis, Pranas 
Jakubauskas, Algirdas Brazis) 
ir kiti, kurie pažada savo ma-. 
Joniais balsais gerai pavaišinti j 
radio klausytojus. Prie dainų' 
bus gražios muzikos ir kitokių ■ 
įvairenybių svarbu ir įdomu!

J kiekvienam pasiklausyti. Taigi; 
nepamirškite. —Rep. xxx.

Policija Ieško 
Pamišėlio

ku--

Pirkdami dabar radiją, ar 
pečių, ar skalbiamą mašiną 
ar Parlor Setą, ar Bedroom 

Setą, ar Refrigeratorių, 
gausite

DYKAI 
KALAKUTĄ

JOS. F. SUDRIK
FURNITURE C0. 

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

j Prašo atsiimti “overkoutų”
I Liberty Tavern, 700 W. 31st 
St., buvo parė spalio 22 d., 5 
metų sukaktuvėms paminėti. 

‘ Tenais paliko žmogus overkou- 
’ tą. Savininkai A. Radisevičiai 

prašo, kad kam jis priklauso 
, , atsišauktų ir atsiimtų.gyvena ir viso labo^ 

_ ... Svečiai iš Worcester
Chicagoj

Pas Lietuvos konsulą p. A. 
Daužvardį ir p. J. Daužvardie- 
nę dabar vieši svečiai iš Wor- 
cester, Mass. Prieš kurį laiką 
Chicagon atvyko p. Algirdas 
Rauktys, o Jdek vėliau r— p-a 
Juze Rauktienė, p. Daužvardie- 
nės motina. Algirdas Rauktys 
pasiliks Chicagoj ilgesniam lai
kui studijuoti - dailę 
Dailės Institute. Jis- * * • • . .. Daužvardien$a brolis. ’ ’ * *’**?•• •s- *’7‘ f

i' * i ' I i v . ■< ., t *. * ^~?1 r I
dirbtuvėje, kur jį prispaudęs VSl' TT*ai«H,n 
□ nnlrlic L-V’ntr'inir-a Tam r»co otl . » -VA

Advokatūra
‘Adv. Konniė Savickus, ku

ris du kartu buvo Lietuvoj

sporto reikalais, grįžęs Chica- 
gon, dabar, vėl užsiima advo
katūra. Jisai turi raštinę ad
resu 32 West Randolph Street, 
kambarys 1306. 
CENtral 7767.

Iš Joniškiečių 
Susirinkimo

Telefonas
(Sp) Joniškiečiams reikia daugiau 

energingų jaunų narių

vo pakeltas klausimas, kad su
šelpti Oak Forest prieglaudos 
senelius. Liko atidėtas priešme- 
tiniam susirinkimui. Įstojo du 
nauji nariai į klubą. Nariai 
kiek galėdami lanko sergančią 
Juliją Kazimieraitienę. —R. Š.

Policija ieško pamišėlio, 
ris West North Avė. apylin
kėje nušovė negrę, o negrą 
žeidė. Be to, jis dar bandė 
vo automobiliu suvažinėti 
rą ir moterį.

WCFL- 970 k nedelioj kaip 5:30 
vai. vakare Chicagos laiku lei
džiama gražus lietuviškas pro
gramas.

su- 
sa- 
vy-

nėra žinoma, kiek zui* 
atstoti vieną briedį, 
vis vien lauksime to 
briedžio.

—VBA.

Nepamirškite pasi
pirkti bilietų Univ 
Klubo koncertui

Sunkiai
Antanas Gramontas

Jau dvi savaitės kaip guli 
Columbus ligoninėj, 3548 No. 
Lakeview Avė. (312 kambary
je), Antanas Gramontas, savi? 
ninkap Crystal taverno (3201 
So. Lituanica). V

A. -Gramontas dirbdavęs? f.

sužeistas dirbtuvėj

meti- 
yra išplatinti 
Juos galima

Praeitą sekmadienį J. Yuš- 
kos salėje įvyko Joniškiečių L. 
K. Klubo susirinkimas. Narių 
atsilankė pusėtinas būrelis ir 
klubo reikalus sVarstė be ūpo. 
Jeigu ne Mieravičiene, Dantie- 
nė, Mickevičienė ’ ir jos dukre
lė Stella, kurios daugiausiai

Palaidojo
Coughliną

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

Chicagos
yra p-s

sunkus krovinys. Jam esą su
žeista nugara. Biznį prižiūri jo 
žmona, p-ia Grambntienė.

Bilietai ateinančiam 
niam koncertui 
po visą Čikagą.
gauti iš savo draugų',’‘ rėmėjų,
organizacijų sekretorių, “Nau
jienų” ir Universiteto Klubo 
narių.

Prašome visus pasipirkti po 
bilietą ir paremti Lietuvių Sti
pendijos Fondą. Jūsų išlaidą 
bus maža, bet su dideliu lietu
vių publikos parėmimu Chica
gos lietuviai studentai gaus 
daug drūtumo tarp svetimtau-

mo susirinkimą^, nes vyrai 
kažkodėl prarado žadą. Joniš
kiečiuose prasidėjo kažin koks 
sustingimas-apmirimas, — ne
beturi noro ir .ęąergijos veikti 
klubo ir visuomenės gerovei. 
Pradėjo sustingti joniškiečių 
žemelė, reikalinga gausaus lie
tučio ir šiltų saulės spindulių, 
kad atgaivintų gelstantį vasa
rojų. Rodosi, kyla iš vakarų 
juodas debesėlis — apkrapins

Pertvarkė medžius 33 gat
vėje tarp Halsted ir 
Lituanica avė.

Pastangomis biznieriaus Alex 
Cibulskio, 836 W. 33rd PI., ir 
precinkto kapitono Gudaičio, 

j buvo gauti darbininkai iš Chi-
Vakar liko palaidotas miesto cagos miesto “Forestry”, ku- 

tarybos narys, John J. Cough-lrie išrovė pasenusius topelius, 
lin, kuris buvo plačiai žinomas augusius šalimis 33rd Place ir 
Chicagos politikierius. Laidojo 
jį su bažnytinėmis apeigomis. 
Laidotuvės buvo nepaprastai 
iškilmingos.

SUSIRINKIMAI
- ----- - - - — ------- —------------------------------

Naujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.
Prakalbos apie Europos ir Lietuvos dabartinę padėtį, įvyks ket

virtadienį, lapkričio 17 dieną, Hollyvvood svetainėje, 2417 
West. 43rd St. Pradžia 8 vai. vakare. Kalbės žynius eko
nomistas, politiškas pabėgėlis iš Vokietijos Max Brauer an
gliškai ir Dr, P. Grigaitis, Naujienų redaktorius lietuviškai. 
Rengia L.S.S. centralė kuopa ir L.D.D. 4 kuopa jungtinai. 
Įžanga 10 centų ypatai, bedarbiams veltui.

North West Liet. Moterų Klubo susirinkimas įvyks antradienį, 
lapkričio 15 d., p-os A. Alekna namuose, 2322 Argyle St. 
7:30 vaj. vak.

D.L.K. Vytauto Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks šįvakar 
7:30 v. v. Chicagos Lietuvių Auditorijos svetainėj, 3133 So. 
Halsted St. Susirinkimas svarbus, kiekvienas privalote bū
tinai būti, ypatingai svarbus Chicagos Lietuvių Auditorijos 
klausimas. Kurie pasilikę su mokesčiais, pasirūpinkite ap- 

• simokėti. P. K. sekr.

PETER PEN ■. / ' ' ■ ■ • ’

Visi važiuokime, remkime 
musų lietuvių jaunimą. Dėl 50 
centų nepaliksime biednesni.

Koncertas įvyksta gruodžio 
4 dieną Lietuvių Auditorijoj. 
“Šiemet 
karas’ ”,
“bus gražesnis, 
linksmesnis vakarėlis kaip pir
miau kad būdavo.” —A. V. F.

‘Dainos ir dramos va- 
rašo p-lė Pečiukaitė, 

įdomesnis ir

Jaunimas ateina ir užpildys 
senstančių ir pailsusių narių 
tarpą. Joniškiečių sekretorka 
p-lė Mickevičiūtė susilaukė jau
nuolio Raymondo Kaniušo, ku
ris įstojo į klubą ir tuoj įėjo į 
komitetą. Tiem dviem jau
niems žmonėms padės Jonas 
Jankus, ir jie žadėjo surengti 
nepaprastą vakarėlį, kuriame 
visiems klubo nariams ir ki* 
tiems duos progos daug sma-

užsodino jaunus “elm” med
žiais, kurie esą pripažinti tin
kamais pavėsio medžiais mies
tuose.

PATTERN 17?1 
dezeniaj ant balto

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

F. Selemo n a v i c h 
AO Sveterių ir drobių

( dėl paklodžių ir už-
\ Į valkalų krautuvė at-
V 1 dara kasdieną irva- 
- karais —ir sekma-

dieniais.

Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

Bowling-Billiardai
20 AsIų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

Užduso kūdikis
BRIDGEPORT. — Sekmadie- §umo turėti- 

nio rytą, apie 3 vai., tėvai ra
do negyvą savo septynių mė- joniškiečių tėvų sūnus ir duk- 
nesių mergaitę, Geraldine Ber- ros stos prie joniškiečių ir 
nard (3462 Lituanica Avė.) L „ .

Kūdikis 
dėjusių gerklėje liaukų (thy- nio gražiais darbais ir kiek ga
nius), kurios užėmė kvapą ir lodami jiems padėsime, 
nutroško. | Komitetas (M. Laučienė) iš-

Mergaitė bus laidojama šian- davė raportą iš baliunų vaka-' 
dien iš A. Phillips įstaigos. rėlio su nepriteklių $2.04. Bu-

Reikia tikėtis, kad ir kitų nio

CUTWORK LINENS,.
No. 1791 — Išsiuvinėti ir iškirpti 
materiolo, baltais siūlais.

lini

’ stos prie joniškiečių ir; j NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT, 
| įneš naujos dvasios. O mes se-'|1739 So. Halsted St, Chicago, III. 

nutroško dėl padi- nieji 'pasidžiaugsime to jauni-’

No. 1791

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

Saukit TeL YARDS 3408
Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Vardas ir pavardė

Adresas
• LIGONINES- 

HOSPITALS
SVEIKATOS KLINIKAS^Miestas ir valstija ......

TONSILAI IŠIMAMI

GYDYMAS..........................<E fl.OO
LIGONINĖJE ............. :.....
RAUDONGYSLftS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ___  «15oo
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama .......“
VISAS LIGAS GYDOMA <1.00
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■

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

Tel. L«wndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS 

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlaido

mis ir Hollywood 
šviesomis. Dar bas 
garantuotas.

420 W. 6Srd St 
Tai. ENG. 5883-5840



Antradienis, lapkr. 15, 1938

RINKIMAMS, “DIRMAVONH,” KITIEMS 
TRIUKŠMINGIEMS ĮVYKIAMS PRAĖJUS 

Žinios Iš 18-tos Apylinkės Gyvenimo 
(Tęsinys) 

Sveiksta 
J. Bukaltas

P. Juozapui Bukaity!, kuris 
kiek laiko atgal sutriuškino 
darbe ranką, jau sveiksta. 
Ligonis yra namuose, 1956 Ca
nalport avė.

Pp. Jucevičių sunui Dr. Si
monaitis turėjo piauti skau
dulį rieše, kuris kilo iš neži
nomos priežasties.
namuose, 1960 Canalport avė.

ko blogo nebuvo padarę. Bet 
tas pats kapitalas vis dar pri
mena žmogui, lyg ir sakyda
mas, kad karas reikalingas ir 
jo jiems reikia ir kad tas žmo
gus prie to karo' ruoštųsi — 
prie tos legališkos žmogžudy- 
bes.

Bet tas kapitalas ir tas pats 
žmogus visai pamiršta, kad 
vietoj eiti karan ir kariauti su 
nežinomu kareiviu, reikia pa
galvoti apie savo “kiemą”. Jog
čia pat po musų nosim autai' 

Vaikutis užmuša-sužeidžia daugiau žmo-! 
. nių, negu kare. Čia tas pats i 

žmogus pykstasLpešasi su sa-* 
šau- j 
kito; 
pats

P-ni Valerija Kuzmickas 
kiek jau taisosi, bet dar nami
nių darbų negali dirbti. Kiek 
laiko, apie tris savaites atgal, 
jai katė perkando keliose vie
tose ranką. Žaizdos “užsivėtri- 
no” ir jeigu ne Dr. Petras Z. 
Zalatoris, tai kas žin kaip būt 
buvę. Ligonė yra namuose, 
1817 So. Union avė.

Po Paliaubų
Dienos

Paliaubų Diena jau praėjo. 
Kokie keisti tie žmonės. Kiek
vienais metais lapkričio 11 d. 
atmena, kad 1918 metais ka
ras pasibaigė. Nustojo gausti 
kanuoles, kurių šoviniai dras
kė į šmotelius jaunus vyrus. 
Tuos jaunus vyrus, kuriuos 
kapitalas pasiuntė “ginti de
mokratiją.” Ten šaudo karei
vis kareivį, kurie vienas kito 
nebuvo savo amžiuje matę, 
nepažino ir vienas kitam nie-

vo draugais, vienas kitą 
do, žudosi o jeigu jam 
netenka nušauti, tai jis 
nusišauna.

Ar ne keista? Kas yra 
gus? ir kas jis yra per sutvėri
mas? Ar tai nebus tik kalta 
civilizacija? Gal jau mes turi
me jos perdaug? Civilizacija 
veda į progresą arba atgal —į 
regresą. Jeigu žmogus yra ci
vilizuotas, jam vertėtų prisi
minti, kad kitas žmogus yra 
toks pat kaip ir jis. Kodėl vie
nas kito neatjausti. Gal tai se
nas posakis ir sako: “žuvis 
žuvį ryja” yra teisingas. Žmo
gus pats pagamina stipriau
sius ginklus, nuodingiausias 
gasus, kurie visokią gyvybę 
sunaikina ir tą viską pats 
jis gamina — kam? Nagi sa
vo draugui—kitam žmogui už
mušti. O juk yra pasakyta, ir 
stambiomis raidėmis užrašyta, 
ir visam pasaulyj mokinama 
“Neužmušk”. Mums vertėtų 
turėti omenyje, atsiminti “Pa-

zmo-
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Naujienų-Acme Radiophoto
Paul Goebbels, nacių propagandojministras (iš dešinės antras), iškilmingai 

mini 41 metų amžiaus sukaktį. .
*

Kažin Ar Chicago Dr. V. E. Siedlinski 
i Atidaro Antri Den- 
tisterijos Ofisą

Galėtų Prilygti 
Omaha, Nebraskai
90% Lietuvių čia Nesutrauksi 

Būrin
Town o f Lake Kolonijoje.

Keistučio Kliubas
Ruošiasi Metiniam

[ CLASSIFIED APS.
PERSONAL 

Asmenų Ieško
ROMALDAS ŠARKA kilęs iš 

Rokiškio apskr., Pandėlio valse., 
Kazliškio parap. Malonėkite atsi
šaukti, turiu svarbų laikalą arba 
kas žinote malonėkite pranešti. 
Busiu labai dėkingas- Vladas Ku- 
zavinis, 4443 S. Wood St., Chicago, 
III. Tel. YARDS 6939.

SITUATION WANTED
_____Ieško Darbo__________

PAIEŠKAU DARBO
Penteris ir popieruotojas iš vi

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

, J. ĄUGAITIS,
16Q8 S. 60th Avė., Cicero, CIC. 2633

HELP WANTED—FEMALJE
Darbininkių Reikia______

MERGINA bendram namų dar
bui geruose namuose. Gera alga, 8 
vaikai. 7—5. Mrs. Margolin, 280 
Dougles, Elgin, III.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKIA patyrusių gėrimų par
davinėtojų plačiai išgarsintoms įs
taigoms. Pasimatymui šaukti Fran- 
klin 1900.

d.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

PARDUOSIU LABAI GERĄ 
restorantuką geroje vietoje. Biznis 
išdirbtas per 7 metus. Cash arba 
lengvais išmokėjimais.

1642 West 47th St.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trekai Pardavimai
NEREIKIA {MOKESNIO—30 MENESIŲ IŠ

MOKĖTI. Visiškas peržiurčjiniM. male- 
vojimas body. fenderio darbų. baterfis, 
radijo ir priedų. Frefmo. aAų auetiprinl- 
ni.w. Viskas nuo virkaus iki Vairų. 1b 
metų patyrimas, musų Karanti ja. Atdara 
vakarais, sekm. Apskaičiavimas. towing 
dykai. Taipgi pilnas pasirinkimas naujų 
ir vartotų karų. Be (mokėjimo pinigų. 
2600 MIIAVAUKEE A V. Beltnont 4844.

La Šalies — Packards

Dr. V. E. Siedlinski jau ati
darė antrą ofisą Town of 
Lake kolonijoje, adresu 4631 
So. Ashland avė. Jo ofisas ra
sis toje pačioje vietoje, kur 
dabai’ ofisus turi Dr. Maurice 

! Kalni ir advokatas Grish.
Dr. Siedlinski sėkmingai gy-

> dantų ligonis Brighton

Chicago — didžiausia lietu
vių kolonija Amerikoj, Chica
go — veikliausia lietuvių kolo
nija Amerikoj, bet kartais ji 
negali prilygti mažutėms kolo-. 
nijoms, kaip pavyzdžiui, Omą-1 
ha, Nebraskai.

Ten lapkričio 6 d. įvyko ben
dra visų lietuvių Lietuvos Die- par|<e jau septinti metai. Nau-

Iškilmės Įvyks Lapkričio 27 
Sokolų Salėj

Lietuvių Keistučio Pašalpos 
Kliubas ruošiasi didžiulėms iš
kilmėms, savo metiniam paren.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyven^iri Kambariai

RENDON KAMBARYS dėl vai
kinų arba vedusios poros. 2641 W. 
69th St. antros lubos-

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

MADOS

ir seimy- 
Juozapą ir

Chicagos
Kūnas pa-

kiekvieną sekundę savo gyve
nimo, nes žmogus į vieną se
kundę atlieka tokių darbų, 
kurių visą gyvenimą reikia 
gailėtis. Ei, pasauli, muškis į 
krutinę ir kartok MEA CUL- 
VA.’ ..

Kai Reikia 
Kapitalo?

18-kiečiai, kurie norite pa
taisyti savo namus, bet jums 
stoka kapitalo, kreipkitės pas 
p. Rypkevičių, sekretorių 
“Naujienų” spulkos, “Naujie
nų” raštinėj. Bynsas.

No. 4964—Augusiai moterei su
knelė. Sukirptos mieros 36, 38, 40, 
42, 44, 44, 46 ir 48 coliai per kru
tinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa* 
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsi' 
mu. Laiškus reikia adresuo 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted SU Chicago, IU,

DOMINIKAS RAPŠEVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 13 d., 7 vai. ryto, 
1938 m- sulaukęs 41 m. amž., 
gimęs 'Panevėžio apskr., Pa
nevėžio parap., Nausėdos km.

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nubudime 

pusseserę Adelę Sankienę, po 
tėvais Stankiynaitę -------
ną. Lietuvoje brolį 
šeimyną.

Priklausė prie 
Lietuvių Draugijos, 
šarvotas Lachawiez’iaus kop
lyčioje, 2314 W. 23rd PI. Lai
dotuvės įvyks treč., lapkričio 
16 d., 8:30 vai. ryto is kopj. 
į Aušros Vartų parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv- Kazimiero kapines.

Visi a. a. Dominiko Rapše- 
vičiaus giminės, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nuliūdę liekame:

Pusseserė ir Šeima.
Laid. Dir. Lachawicz ir Su- 
nai. Tel. CANAL 2515.

na”. Oinah iečiai giriasi, kad ten 
susirinko apie 90% visų Oma
ha miesto lietuvių. Publikos 
buvo net šeši šimtai, o tokiai 
kolonijai, kaip Omaha, tai ne
paprastai didelė skaitlinė, nes 
lietuvių ,len palyginamai mažai.

Parengimas buvo papuoštas 
gražiu muzikaliu programų, o 
svarbiausi kalbėtojai buvo P. 
Daužvardiš iš Chicagos ir Neb- 
raskd vaislijdš‘' gCiberria torius.

Omaha, Neb., priklauso Chi
cagos konsulo jurisdikcijai, bet 
tai bus bene pirmas kartas, kad 
ta kolonija susilaukė Lietuvos 
konsulo vizito.

Nebraska žmonės ir valdžia 
lietuvius laiko didelėj pagar
boj. Mat, Nebraska žvaigždė, 
golfistas Johnny Goodman, yra 
lietuvis, o Johnny Goodman los 
valstijos žmonių akyse yra la
bai populiarus didvyris.

Pirmadienį, lapkr. 7 d., chi- 
cagietis p. Daužvardis praleido 
visą dieną kaipo Nebraskos gu
bernatoriaus svęęįas valstijos 
sostinėj Lincoln mieste.

jasis ofisas bus puikiai įreng
tas su Naujais Gas ir X-Ray

Dr. Siedlinski yra Chicago 
Dental Assoėiacijos ir Lietu
vių Daktarų Draugijos narys. 
Jo pagelbininku naujame ofi
se bus Dr. Marsau. Linkime 
jam pasisekimo naujoje vie
toje. • ’ • — R.

—TTT----Ui----------------

Gaisras Sunaikino 
S. Digriy Narna 
Beverly: Apylinkėj

Išdegė.visas vidus
BEVERLY — Vakar 

rytą gaisras' sunaikino 
j)p. S. Digrjų namą, 

Street.17^7 West 87lh
tiktai

IURBA
NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted SL, Chicago, DL

Gšlšs Mylintiems 
Vestuvėms, Ban
ketams, Laido
tuvėms, Papuoši-

51180 Archer Avenue 
bidone LAFAYKTJE HH

anksti 
lietuviu v 
adresų

plikos

S. Digrio uošvių Ed- 
Stąsęs Butkų turtu, 
priežastis nežinoma, 
liepsnos pirmiausiai

Lietuvis 
Medžiotojas
P-as G. Nekrash šįmet 

didelę lapę.
nušovė

Jau ne pirmą' kartą 
tenka rašyti apie Peoples Fur- 
niture Kompanijos nario, p. 
G. Nekrash, sėkmingą medžio
klę. P-as Nekrash yra bene 
vienas iš uoliausių medžioto
jų. Kasmet jis daro vis didesnį 
progresą.

Keletą sąvaičių atgal jis iš
važiavo į Blopmington su p. 
townofleikiečiu p. (Paukščiu ir 
ką manote (sunku net patikė
ti)... p. Nekrash nušovę didelę 
lapę.

Tokių gabių ir sėkmingų 
medžiotojų kaip p. Nekrash 
mažai pas lietuvius tėra. Lin
kime, kad kitą metą jam dar 
geriau sektųsi. —Draugas.

mums

Paliko beveik 
murinės sienos. Išdegė vidus su 
visais įrengimais, baldais, rū
bais ir kitu asmenišku pp. Dig- 
rių ir p. 
wardo ir

Gaisro
Kadangi
pasirodė skiepe, tai ugniagesiai 
spėja, kad gal gaisras prasidė
jo dėl perka i tinto pečiaus.

Nuostoliai t pp. Digriams ir 
Butkums labai dideli.

Jokio turto nepaspėjo išgel
bėti, Visi išliko gyvi, tad tuo 
labai džiaugiasi. • Turėjo bėgti 
laukan beveik vienmarškiniai.

Chicagos Sokolų salėj. Ten 
Liaudies Teati'o aktoriai suvai
dins 4 paveikslų melodramą “Iš 
Meilės”. Veikalas atvaizduoja 
tikrų žmonių gyvenimą.

Paskutinis Keistučio Kliubo 
mėnesinis susirinkimas įvyko 
lapkričio 6 d., IIollywood sve
tainėj. Pasirodė, kad 9 nariai 
serga, o vienas pasimirė spalio 
mėnesį. Kliubo finansai tvarko
je. Susirinkime prisirašė 6 nau
ji nariai. Manoma, kad iki sau
sio 1 d., naujų narių bus apie 
90. Prie Kliubo gali priklausy
ti visi lietuviai, vyrai ir mate- 
rys, jaunuoliai ir senesni žmo
nės —- bę(1skurluino.

Prieš Auditorijos Perorga
nizavimą

J. Stalioraitis, Sholtemonas 
ir J. Kundroška, Keistučio kliu
bo komisijos nariai Lietuvių 
Auditorijos reikalams tvarkyli, 
raportavo, kad kai kas šiuo lai
ku nori Auditoriją perorgani
zuoti pasiremiant “77B” įstaty
mu. Bet kliubas pasirodė tam 
priešingas. Su perorganizavi
mu nesutiko ir reikalauja, kad 
Auditorija butų forklozuota.

Susirinkime buvo skaitytas 
laiškas nuo Lietuvių Studentų 
Universiteto Kliubo, su pakvie
timu dalyvauti Kliubo parengi
me, kuris yra ruošiamas sukė
limui naujo stipendijos fondo.

Midland Spulka kreipėsi į 
Kliubą prašydama paramos ir 
pažadėjo, kad su tokia parama 
galės gauti valdžios garantiją 
depozitams. Tas reikalas paves
tas valdybai.

Susirinkime pirmininkavo J. 
Sholtman, o užrašus vedė sek-

ŽIURĖK, KAMPINIS geltonų ply
tų 14 apartmentų ir krautuvė. Ga
ru šildymas. Tik iš forklauserio. 
Kaina dabar tiktai $17,500. Libe
ralus terminai.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton. Capital 3020

FURNITURE-FIXTURE FOR SALI 
Rakandai ir^ įtaisai Pardavę 
IŠPARDUODAME BARŲ FIK 

ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi što 
rų fikčerius dėl bile kurio biznu 
įskaitant svarstykles, registenus u 
ice baksiys. Cash arba ant išmokė 
jimo. Pamatykite mus pirm negi 
pirksite kitur.

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

CALumet 5269.

ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimą. 
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių to

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

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

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

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

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

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

1340 W. 63rd Street 
prie Loomis.

2828 W. North Avė.
prie California.

DĖL UŽTIKRINTO Refrigerato- 
rio pataisymo šauk Haymarket 0241

Mes sutaupysime jum,ą.,< pinigų 
perdirbant refrigeratorius jūsų na
mams, restaurantams, delikatesų 
įstaigoms. Didelis pasirinkimas.

REFRIGERATOR ENGINEER 
& SERVICE CO.

32 So. Jefferson St.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Pa tarną vimas

Tel. Victory 4965.
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

DARBAI
35 metai bizny, turi pilną apdraudą 
tgx?^bų§M Lengvus išmokė junai 

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET MSE CO.

3216 So. Halsted Street.

vieną narį. Juk visi turim daug 
draugų ir pažįstamų.
J. D. Bendokaitis ir K. Yurgan

Priešinasi Chicagos Lietu
vių Auditorijos perorga
nizavimo planui

Kaip žinia, teismui yra pa
duotas planas perorganizuoti 
Chicagos Lietuvių Auditoriją. 
Siūloma trys direktoriai, kurie 
per vienerius metus galėtų au
ditorijos reikalus tvarkyti. Įdo
miausias dalykas yra tas, kad 
du direktoriai yra siūlomi kita- 
tauciai (vienas is jų ne cento 
nėra investavęs), nors audito-

Seka Rockefellerio 
Pavyzdžiu

DĖL UŽTIKRINTO Refrigerato- 
rio pataisymo šauk Haymarket 0211

Mes sutaupysime jums pinigų 
perdirbant refrigeratorius jūsų na
mams, restaurantams, delikatesų 
įstaigoms- Didelis pasirinkimas. 
Refrigerator Engineer & Service Co.

32 So. Jefferson St.

WATCHMAKER—JEVVELER 
Laikrodininkas ir Auksakalis.

H. BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 

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

4184 Archer Avė.
COAL—WOOD—OIL 

Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

........................._____$6.00 
..........._____________ $6.00
LUMP$6.00 

MINE RUN$5.75 
SCREENINGS$5.00

PIRKIT DABAR 1 — ŠAUKITE
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975

EGG 
NUT 
BIG

Nieko tad nėra stebėtino, kad 
lietuvių organizacijos, kurios 
yra prisidėjusios prie auditori
jos pastatymo, priešinasi tam 
perorganizavimo planui. Kiek 
žinoma, prieš tą planą jau pa
sisakė šios organizacijos: Lie
tuvių Tautiškos Kapinės, Jau
nų Lietuvių Amerikos Klubas, 
Chicagos Lietuvių Draugija,

Ruoša Vakarui Eina Gyvai
Spalio 31 d., Keistučio Klju- 

bo Biznio komisija laikė spe- 
ęialį susirinkimą metinio pa
rengimo reikalais, p. Klimo bu
te, 4516 South California ave
nue. Ten pasirodė, kad ruoša 
vakarui eina visu smarkumu, 
ir kad parengimas bus nepa
prastas., 
ra toks 
sužavės.

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

Curran (1300 Rosedale avė.), 
kuris tada buvo septynių me
tų berniukas, girdėjo pasako
jant, jog Rųckefelleris būdamas 
10 metų amžiaus turėjo sutau
pęs $50. Mažasis Jimmy pasi
ryžo tą rekordą sumušti. Ir iš 
tiesų jis tatai padarė: užvakar 
jam sukako 10 metų amžiaus 
ir jis jau turi $100 sutaupęs. 
Tuos pinigus jis uždirbo be- 
pardavinėdamas žurnalus ir ki
tokius menkniekius.

mano Daukanto Draugija, 
stačio Pašalpos Klubas ir

Kei-

Veikalas “Iš Meilės” y- 
gražus, kad kiekvieną

Pagavo Penkis 
Banditus

Jeigu kam reikia tikielų 
Brighton Parke, kreipkitės pas 
p. Klimą, 4516 S. California. 
Kitur tikielų galima gauti nuo 
Kliubo narių. Keistučio Kliubas 
yra užsi (arpavęs visuomenės

Highland Parko policiją 
vakar pagavo penkis jaunus 
banditus, kurie siautė Wauke- 
gane, North Chicago ii’ kituo
se Chicagos priemiesčiuose. Jie 
važinėjosi vogtame automobi-

uz-

Ar Ieškot
• PIRKTI
• PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO.Manoma, kad dabar vyk

stančioj i automobilių paroda 
sumuš visus rekordus. Vadina
si, sutrauks daugiau publikos, 
negu pernai ar kitais metais. 
Per pirmąsias dvi dienas pa
rodą aplankė per 80,000 žmo-

paraitosi, tad manom, kad ne- iyj® ir ieškojo aukų, iš kurių

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

4w«-

žius atimdavo.
Kai policija patyrė apie jų

atsiųsti man pavyzd) Ne ,,, ■»■»
Mieros ___________ per krvtfa

—

BanUetamz

tedStreet'
M

BEirasss
3316

Dabar Jimiųy yra pasiren
gęs sutaupyti $4,900, o po to 
stoti j universitetą ir baigti 
ipokslųs. Svajoja jis apie Notre 
Dame universitetą, kadang 
paprastai yra labai gera 
bolokomąh^' . • ■ < f,. •» ’Ar p-* c i ■

vjen nariai bet ir pašaliečiai be tik pinigus, bet ir drabu- 
musų parengimą parems.

Turiu dar priminti nariams,
kad šie metai jau eina prie pa- žygiu«» tai padarė ablavą. Higb 
baigos ir yra labai svarbu, kad land Parke jaunųjų banditų 

fut- kiekvienas narys prięš sausio karjera ir išsibaigė: jie liko
1 d., prirašytų, kliųban bent po policijos suimti.

PAŠAUKIT MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakarto j i m v ■ 
duodame gerą nuolaidą.
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CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 
PRIEŠINGOS AUDITORIJOS 

PERORGANIZAVIMUI
Planą Atmetė Keistučio Kliubas, Tautiš
kos Kapinės, Simano Daukanto Draugija

Kaip lenką patirti iš įvairių balinai užmokėti, už pcrorga- 
lietuvių organizacijų, nizavimų reikės užmokėti auk- 

Lietuvių sius teismo ir advokatų kaštus, 
visos šėrininkams vargiai liktų nike-

ROSELANDE SIAUČIA VAGYS IR 
PLĖŠIKAI, LAUŽAS ] BUTUS 

Įsilaužė į daugelio lietuvių namus. — Tarp 
nukentėjusių yra Užunariai. — Bandė įsi
laužti į P. Sadulių namus. — Kitos žinios.

Chicagos 
kurios turi Chicagos 
Auditorijos bonų, beveik 
yra priešingos Auditorijos per
organizavimo planui.

Apie tų planų neseniai “Nau
jienose” buvo gana plačiai ra
šyta. Plano autoriai, dabartinis 
truslce Antonisen ir keli kre
ditoriai — svetimtaučiai, kurie 
atstovauja tik mažumų bonų, 
(Antonisen visai bonų neturi) 
sumanė visus bonus panaikin
ti ir jų vieton išleisti nenusta
tytos vertes Šerus, ir suorgani
zuoti naujų korporacijų, “Chi- 
cagos Lithuanian Community
Center, Ine.”

Kadangi Auditorijos namas 
oficialiai teisino apkainuotas a- 
pie $30,000 sumoj, o nemokėtų 
mokesčių yra suvirs $20,000, 
tai negalima tikėtis, kad tie 
naujieji šėrai butų daug ko 
verti. Labiausiai dėl to, kad a- 
part mokesčių, kuriuos reikia

Dvejos Įdomios 
Prakalbos

žymus Vokietijos socialde
mokratų veikėjas, buvęs Vals
tybės Tarybos narys Weimaro 
Respublikoje, o paskui Tautų 
Sąjungos pasiųstas, kaipo eko
nominis ekspertas pas gen. Čian 
Kaišekų, Kinijoje — Max Brau
er pasakys dvi įdomias prakal
bas Chicagos lietuviams:

Vienų, Brighton Parke — a- 
pie Hitlerio politikų Europoje;

Antrų, Bridgeporte — apie 
Kinų-Japonų karų ir Tolimuo
sius Rytus.

Abidvi temos labai aktualios. 
Hitlerizmas šiandien gręsia vi
sų mažesniųjų tautų gyvybei 
Europoje. Pavojus iš nacių im
perializmo pusės yra ypatingai 
didelis dabartiniu laiku Lietu
vai. Todėl kiekvienam lietuviui 
bus svarbu išgirsti, kų apie hit
leriškos Vokietijos politikų Eu
ropoje pasakys Max Brauer, 
kuris buvo vienas iš vadovau
jančių Vokietijos respublikos 
veikėjų ir buvo priverstas pasi
šalinti į užsienį, kai naciai paė
mė viršų.

:o

Lietuviškos

KORTELES

PO 10 CENTŲ KIEKVIENA

Kalėdų
pasveikinimo

žiemos vaizdeliai, gėlių bu
kietai su lietuviškom eilėm 
ir pasveikinimais. Kortelės 
tinka privatiškiem asmenim 
ir biznieriams.
Parduodam taipgi į vaistiny- 
čias ir kitas krautuves. Ra
šykit dėl informacijų.i
SU JŪSŲ ISPAUSDINTU 

VARDU—UZ SPAUDĄ:
Extra

25 kortelės .................... $1.25
50 ” ..........................   $2.00

100 ” .......................... $3.00
Prisiųskit money orderį arba 

čekį kartu su užsakymu.

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St 

CHICAGO, ILLINOIS 

lis nuo dolerio.
Pasiremdamos tokiais fak

tais, kelios organizacijos jau 
viešai atmetė planų. Pirmoji iš 
lokių organizacijų buvo Keis
tučio Kliubas, kuris turi inves
tavęs auditorijoj apie $1,700.

Perorganizavimo planų taip
gi vienbalsiai atmetė Lietuvių 
Tautiškų Kapinių Valdyba ir 
Simano Daukanto Draugija, ši 
draugija paskyrė specialų ko
misijų klausinių kiek daugiau 
patyrinėti, bet oficialiam susi
rinkime planų visgi atmetė.

Kelios kitos draugijos, kaip 
Saldžiausios širdies V. J. ir Jau
nų Lietuvių Tautiškas kliubas 
šaukia ar ruošiasi šaukti tuo 
klausimu specialius susirinki
mus. Ir tų draugijų nariuose 
sentimentas yra prieš perorga
nizavimo planų. R.

Šios prakalbos įvyks ketvir
tadienį, lapkričio 17 d., Holly- 
wood svetainėje, 2117 W. 43 
St.

Antroji tema, apie Kinijos 
karų ir Tolimuosius Rytus yra 
taip pat labai įdomi, ir šian
dien Amerikoje vargiai yra 
žmogus, kuris šituo klausimu 
butų lai gerai painformuotas, 
kai]) Max Brauer, nes jisai per 
keletu metų veikė Kinijoje, kur 
jį buvo pasiuntusi Tautų Są
junga, kaipo patarėjų prie Čian- 
Kaišeko vyriausybės. Šita tema 
jisai kalbės ateinančių savaitę 
Bridgeporte.

Max Brauer vartoja pusėti
nai gerai anglų kalbų.

Reikia tikėtis, kad šita pro
ga daugelis chicagiečių pasi
naudos ir nueis pasiklausyti a- 
biejų prakalbų.

Mirė Jonas Jacobs- 
Jokubauskas

ROSELAND. — ši žinutė 
jau pasenusi, vienok lietuviš
kuose laikraščiuose jos neteko 
matyti. Spalio 12 d., Michael 
Reese ligoninėj pasimirė žy
mus Roselando lietuvis, Jonas 
Jacobs-Jokubauskas, 239 West 
111 th Street. Išgyveno Rose- 
lande apie 25 metus laiko. Už
siėmė rūbų siuvimu.

Paliko našlę Emily, du vai
kus, Aleksandrą ir Johanna 
Norkus. Buvo palaidotas Lie
tuvių Tautiškose Kapinėse spa
lio 15 d. Roselandietis.

Gruodžio 4 d. Chicagos žy
dai rengia masinį mitingą, ku
rio tikslas bus užprotestuoti 
prieš barbariškus nacių darbus. 
Mitingas įvyks Ashland Boule- 
vard Auditorijoje. Kalbės tei
sėjas Fisher, Dr. Reese ir ki
ti.

SKAITYTOJAI

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

Naujienų Adm. •

Japonai degina kinų armijos reikmenų sandėlius prie Kantono.

Onos Kaskas 
Koncertas Buvo 
Žavingas
“Ir “lietuviškos dainos buvo 

gražios, kai ji dainavo”
Praeitų šeštadienį Orchestra 

Hali įvyko lietuvaitės operos 
dainininkės Onos Kaskas kon
certas.

Į scenų išėjo šypsodamos bal
tai pasirėdžius blondinė, tai bu
vo musų kontraltas Onute Kas
kas. Publika jų pasitiko garsiu 
ir ilgu plojimu.

Dainininkė išpildė penkias 
repertuare pažymėtas numerių 
grupes ir turėjo daug priedinių 
publikos iššaukimų. Man pir
mų kartų teko girdėti lietuvai
tę dainuojant su tokiu menišku 
paprastumu, — lengvai, be pa
stangų, be sunkumo, iš ko ma
tosi didelis išsilavinimas. Iš 
pirmos gaidos kĮąy^yįojas pa
junta didelę menininkę balse ir 
jos asmenyje. Jos postura tie
siog intrigavo publikų.

Ji dainavo itališkai, vokiškai, 
prancūziškai, angliškai ir lietu
viškai. Visos dainos išėjo su 
lygsvara, be nuovargio, be 
įtempimo, žodžiai gaidose gir
disi aiškiai su pilnu muzikos 
koloritu ir juo puikiausia, kon
trastų modeliacija.

Lietuviškai ji sudainavo tris 
liaudies daineles: Žilevičiaus 
“Nuliūdimo Valanda”, Dirvian- 
skaitės “Vėjas” ir “Sapnai”.

“Ir lietuviškos liaudies dai
nos yra gražios, kai ji dainuo
ja!” kažkas pasakė iš publikos. 
Taip, ji gražiai dainuoja. Dau
giau to: ji dainuoja meniškai. 
Svetimtaučiai gausingai plojo 
po kiekvienos lietuviškos dai
nos ir reikalavo, kad daugiau 
dainuotų.

Reikia pasakyti, kad trumpi 
priediniai numeriai, ypačiai 
“lulabes”, jai labai sekasi pil
dyti ir kas labai tiko pamargi- 
nimuose.

Publikos buvo pilna salė,, ta
čiau lietuvių matėsi neperdau- 
giausia, gal būt, tik nuoširdus 
muzikos meno mėgėjai teatsi- 
lankė.

Po koncerto publika, lyg ne
norėdama dainininkės nuo sce
nos paleisti, plojo ir plojo. Ne 
gėlių bukietais jų apdovanojo, 
kaip kitur paprastai būna, bet 
nuoširdumu, atidžių klausymo
si ir dėkingumu už gerų daina
vimų. Programas nejučia pasi
baigė ir norėjo, kad dar ilgiau 
dainuotų.

Prieš koncertų Dr. Hans Ro- 
senwald kalbėjo paaiškindamas 
repertuaro numerius. Gražiai 
atsiliepė ir apie lietuvių liau
dies dainas, jų reikšmę, kilmę 
bei populiarumų ne tik lietuvių 
visuomenėje, bet platesniame 
pasaulyje.

Džiugu yra, kad prasisiekę 
musų talentai kelia 
vardų svetimtaučiuose.
sis menas, mat, yra visiems su
prantamas. —Mikas.

BALTlMORBr1 MD. —Vir- 
ginia M- Hardis. Kalbama, 
kad tarp jos <ir Wintbrop 
Rockefcllcr prasidėjęs ro
manas.

Tai Šitiems Jatmuo-
..i. I

lias Napasiseke
Pasaulį Pamatyti

' • r -
, \ - 7 • ■ '•

Juk Tam Pasaulyj Nieko
Gero Nėra!

WEST PULLMAN. — Trum
pų laiką' atgal du vietiniai jau
nuoliai nutarė “pamatyti pa
saulį”.

Pasiėmę po ryšulėlį reikme
nų, bet nepasirūpinę pinigais, 
abu slaptai išspruko iš namų 
ir pradėjo ilgąją kelione.

Bet jaunuoliams nepasisekė 
labai toli nuvažiuoti. Daven- 
porto, Iowos policija, mat, su
žinojo apie ambitiškus keliau 
tojus ir juos suėmė, 'vos spėjo 
jie kojas į Davenportų įkel
ti.

Abu spardėsi, , nenorėjo grįž
ti namo, bet policija buvo nę- 
perkalbama ir jaunuoliams aiš
kino, kad pasaulyj nieko ypa
tingo dabar net negalima pa
matyti. Visur karai, žmonės 
žudosi. Geriau namie sėdėti. 
Berniukai po ilgų ginčų nusi
leido ir gavę iš tėvų pinigų 
traukiniui, vis dar nenbroms 
grįžo namo.

Vienas “keliautojų”. buvo 
Frank Jagminas, nuo 12244 
Emerald avenue, o antras — 
Ricard Sadula, nuo 12050 Eme
rald avenue. Abu yra po 15 
metų amžiaus. ’ R.

Lenktynes Su 
Mirtimi

Vakar municipaliame aero
drome buvo sustojęs Manuel 
Mujiėa Carassa, Peru respub •
likos kapitalistas. Jis skrendh 
į Mayo brolių klinikų, Roches- 

lietuvių (tęr, Minn., kur jam bus pada- 
. Tikra- ryta skubi operacija. Serga jis

kritiškai ir, taip sakant, eina 
lenktynių su mirtimi.

Nubaudė 2 Cicero 
Lietuvius Už 
Plėšimus

Nuteisti 1—10 ir 1—20 
metų kalėjimo

CICERO — Vienas Cicero lie
tuvis jaunuolis sėdi kalėjime, 
antras dabar yra po policijos 
priežiūra už apiplėšimų gatve- 
kario konduktoriaus Ciceroj.

Kalėjime sėdi Walter Barta- 
šius 21 metų jaunuoLs, nuo 
1434 South 50lh avenue, o Ja
mes Dauwittas, 29 m. a., yra po 
policijos priežiūra. Pirmasis 
buvo nuteistas 1—10 metų ka
lėti, antrasis — 1—20, bet jo 
bausmė buvo pakeista probaci- 
ja.

Abu lietuviai buvo suimti ir 
nuleisti už apiplėšimų gatveka- 
rio konduktoriaus prie 16th ir 
Cicero avenue. Atėmė nuo jo, 
(Frank Steinmetz, 3136 S. Kar- 
lov) $10, brangų laikrodį ir 
grąžos mašinėlę. Apiplėšimas į- 
vyko rugsėjo 21 d.

Jaunuolius teisė Cook krimi- 
nalio teismo teisėjas Fred B. 
Rush. Liudijo prieš juos poli- 
cistas James Mrazek, kurio 
skvadas abu suėmė netrukus po 
plėšimo prie 14th ir 50th ave
nue. R.

Įspėja 
Automobilistus

Oras pusėtinai atvėso ir au
tomobilistai turės visokių var
gų. Reikės, taip sakant, “šil
dyti” motorus prieš pradėjimą 
važiuoti. Automobilistams pa
tartina atlikti tą “šildymą” ga
raže su atidarytomis durimis, 
nes kitaip gali įvykti nelai
mė.

O tų nelaimių pasitaiko kiek
vienais metais. Ir tai vis dėl 
neatsargumo: automobilistas
pradeda motorą, o garažo durų 
neatidaro. Pasitaiko tad, jog 
prisirinkusios smalkės automo
bilistą nutroškina.

Trys Metai 
Probacijos 
Už Vagystę

Pavogė Automobilį

Prieš kelias dienas 16 metų 
jaunuolis Edward J. Surma, 
1425 North Wood street, pra
dėjo ilgą, trijų metų probaci
jos terminą. Jisai pavogė au
tomobilį nuo vieno savo drau
go.

Bausmę jam paskyrė Wil- 
liam H. Holly, federalis teisė
jas Chicagoj, pasiremdamas 
nauju federaliu kriminaliu įsta
tymu jaunuoliams.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

ROSELAND — Pastaruoju 
laiku Roselande pradėjo siau
sti vagiliai ir vietos lietuviams 
patartina gerai apsisaugoti sa
vo namus.

Lapkričio-Nov. 6 d., sekma
dienį, 8:15 v. vak. vagiliai įsi
laužė į p. p. Užunarių ir jų 
žento su moterį a p. p. Josep-h 
Ganzel namus, 60 E. 101 St.

P. p. Užunariai turi labai 
gražių bungalow, kurių gra
žiai prižiūri.

Ne veltui Roselandų vadina 
Rožių Žeme. Aš esu matęs 
daug čia rožių. Bet turbūt 
niekas gražiau rožėmis nepa- 
puošia savo namo, kaip p.p. 
Užunariai. P. p. Užunariai yra 
pažangus žmonės, skaito veik 
visus pažangius laikraščius.

Minėtų sekmadienį p. p. 
Užunariai išvažiavo į Naujos 
Gadynes choro operetę, o žen
tas su žmona išvažiavo į sve
čius pas savo tėvus. Jie išva
žiavo apie 5 v. pp. p., o pp. 
Ganzel su žmona ir pora mažų 
vaikučių sugryžo namo apie 
8:30 v. v. Privažiavę prie na
mų pajuto ką nors nepapras
to, kad veikiausia bus buvę 
neprašyti svečiai. Pasistatę au
tomobilį garažiuje, eina į vi
dų. Bet priekines dratines du
ris randa uždarytas iš vidaus, 
o vidurines duris atdaras. Iš 
pradžių manė, kad uošvis Už- 
unaris sugrįžo namo ir paliko 
vidaus duris atdaras. Žmona 
su vaikais pirmi Įėjo Į stubų 
ir paspaudė elektros mygtu
ką, bet elektra neužsidegė.

Piktadariai įsigavo per 
skiepą.

Ganzelis skubiai tamsoje ei
na į savo kambarį. Grabinė
damas tamsoje randa savo 
komodos ar dreserio stalčius 
atdarus. Pasiėmęs revolverį ir 
užsidegęs degtuką, nes elektra 
visame name nedega, eina ap
žiūrėti kitus kambarius. Iš
vaikščiojo visą namą, bet nie
ko nerado. Viskas namuose iš
vartyta. Matyt, ieškota pini
gų, bet daug laiko neturėjo. 
‘ Virtuvėj buvo elektrikinis 
laikrodis. Tasis nustojęs 8:15, 
o. jie sugrįžo 8:30. Taigi vagys 
turėjo tik 15 min. laiko. Eina 
į rūsį. Ten randa nutrauktus 
visus elektros laidus. Tuo lai
ku laikrodis ir sustojo, o to
liau vagiliai dirbo su flash 
light.

Ieškant kaip vagiliai galėjo 
įsigauti į vidų, nes visi langai 
buvo tvirtai uždaryti, o durys 
uždarytos su gerais užraktais. 
Pagalios rasta rūsy du išmuš
ti langai. Vienas jų ėjo į ang
lių aruodų. Bet per čia įlisti 
negalėjo, nes aruodo durys 
buvo uždarytos. Tada vagiliai 
išėmė užpakalinį langų ir su
lindo į rūsį, o iš čia įsigavo į 
stubų. Turto vagiliai išnešė už 
$400. Daugiau nespėjo pasi
imti, nes kaip matyti, juos kaž 
kas sutrukdė.

Lenkai plėšikai.
Tų patį vakarų apvogta na

mus prie 10426 Indiana avė. 
Čia butą lenkų, nes išnešta 
daug lenkiškų knygų. Namuo
se buvo daug visokių knygų, 
bet vagiliai kitų knygų neėmė, 
vien lenkiškas.• • •

Kelis sykius bandyta įsilau
žti į butų gerai žinomų rose- 
landiečių Petro Sadulų, 10518 
So. Lafayetle avė. Bet įsilaužti 
nepasisekė.

Iš Laisvamanių Veikimo.
Liet. Laisvamanių Etinės 

Kultūros Draugijos 1 kp. ruo
šia smagų parengimų sekma
dienį, lapkričio 20 d., 6 vai. 
vak., Liet. Darbininkų svetai
nėje, 10413 Michigan avė. 
įžanga 25 centai.• • •

Ta pati laisvamanių kuopa 
ruošia metinį bankietą, gruo
džio 11 d., Lietuvių- Darbinin
kų svetainėje, 10413 Michigan 
avė. 6 v. v. Bus puiki vakarie
nė, taipgi trumpas programč- 
lis. Šokiams grieš S. Lesch or
kestras. Įžanga 50c., šokiams— 
15 centų.

— S. Dombro.

Dvylikos Metų 
Busima Motina__ \

Jennie Renello Bota, dvyli
kos metų žmona, kuri netru
kus susilauks kūdikio, savo na
muose (122*0 Harrison st.) 
žaidžia su lėlėmis.

Prieš kiek laiko ji apsivedė 
su Frank Rota, 24 metų am
žiaus. Tačiau teismas patvar
kė, jog iki šešiolikos metų am
žiaus ji turės gyventi su savo 
tėvais.




