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Pieno Byloj Apkaltinti 97 Asmenys ir Korp-jos
KALTINAMŲJŲ TARPE YRA DR. BUNDE- 

SEN, CHICAGOS SVEIKATOS TARY
BOS PREZIDENTAS

NORI SUTEIKTI DALADIERUI DAU
GIAU GALIOS

Pereitą vasarą chicagiečiai mokėjo kvor
tai pieno 12 centų, o ūkininkai gavo 

tik 33/4 centų kvortai D / **
CHICAGO, lapkr. 15 — Antradienį paskelbti kalti

nimai (indictments), kuriuos Grand Jury išnešė 97-ms 
asmenims ir organizacijoms Chicagoj. Kaltinimai sako, 
kad tie asmenys ir organizacijos nusižengė Shermano 
prieštrustiniam įstatymui.

Jie liečia pieno parupinimą Chicagai ir šaltakošės 
(aiskrymo) gamybą ir pardavimą visoj šaly, o taipgi pa
vienius asmenis ir kompanijas veikiančius šiose srityse.

Vienas kaltinimas — pieno 
parupinimo srity — įtaria 43 
asmenis ir korporacijų. Antra
sis — aiskrymo gamyboj — 
įtaria 20 pavienių asmenų ir 
20 korporacijų.

Kaltinimas pieno parupini
mo srity sako, kad įtarti as
menys ir korporacijos darė są
mokslą nustatyti peraukštas 
kainas pienui Chicagos apylin
kėje, pasmaugti nepriklausomų 
vertelgų kompeticiją ir kon
troliuoti pieno pristatymą Chi
cagai iš gretimų valstijų.

Kaltinimas aiskrymo gamin
tojams sako, kad jie darė są
mokslą jau.nuo 1929 metų su
siaurinti pardavimą ir apsun
kinti transportaciją vadinamų 
kaunterių šaldytuvų — būtent 
tokių aparatų, kurie sušaldo 
aiskrymo nedidelį kiekį ir ku
riuos gali įrengti sau vaisty- 
nės, saldainių krautuvės, ligo
ninės arba ir privačios rezi
dencijos.

Apkaltintųjų tarpe yra di
džiulės, plačiai šaly žinomos 
kompanijos, kaip Borden Co., 
Bowman Dairy Co., Sidney 
Wanzer & Sons, Ine., Borden- 
Wieland, Capitol Dairy, West- 
em Dairy, United Dairy Co., 
National Dairy Products ir ki
tos. Kaltinimai išnešti ir jų at
sakingiems vedėjams.

Kita kaltinamųjų grupė yra 
Pure Milk Association — pri- 
skaitančios 12,000 narių farme- 
rių — viršininkai. Trečioji gru
pė — pieno išvežiotojų unijos 
viršininkai.

Bet tur būt sensacingiausia 
yra tai, kad kitų tarpe yra ap
kaltintas ir Chicagos sveika
tos tarybos prezidentas Her- 
man Bundesen. Greta jo ap
kaltinti du kiti sveikatos de
partamento viršininkai ir kapi
tonas Daniel A. Gilbert, val
stybės gynėjo Courtney ofiso 
vyriausias tyrinėtojas (chief 
investigator). Bundesen ir jo 
du padėjėjai iš sveikatos de
partamento kaltinami tuo, kad 
jie, kaipo ekzaminuotojai pri
statomo Chicagai pieno, darė

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

Giedra; lengvi ir vidutinio 
stiprumo, daugiausia' šiaurės 
iki šiaurės rytų vėjai; saulė te
ka 6:40, leidžiasi 4:29 valan
dą.

kliūčių nepriklausomiems pie
niams plėsti savo biznį. Kapi
tonas Gilbert kaltinamas tuo, 
kad jis davęs patarimus pieno 
išvežiotojų unijai, kaip kovoti 
nepriklausomus išvežiotojus, ir 
nepaisęs smurto žygių atkreip
tų prieš nepriklausomų kompa
nijų pieno išvežiotojus ir par
davėjus.

Kiekvienam iš kaltinamųjų 
teks užsidėti kaucijos po $1,- 
000 iki teismo. Jei teismas pri
pažins juos kaltais buvus, tai 
didžiausia bausmė jiems grę- 
sia. $5,000 sumokėti ir metus 
laiko .kalėtu.

Pieno parupinimo Chicagai 
biznį federalės valdžios agen
tai pradėjo tyrinėti pereitą va
sarą. Pirmiausi daviniai paro
dė, kad Chicagoje pieno kvor
tai suvartotoj ai mokėjo 12* cen
tų, kuomet ūkininkai tegavo 
iš kompanijų tik 3% centų 
kvortai.

Jungt. Valstijų-Vo- 
kietijos santykiai 

prasti
WASHINGTON, D. C., lap

kričio 15. — Jungt. Valstijos 
įsakė savo ambasadoriui Ber
lyne, Hugh R. Wilsonui, grei
tai sugrįžti namo, šitoks pa
liepimas duodamas svarbiam 
reikalui esant. Įsakymas Wil- 
sonui sugrįžti interpretuojamas 
kaipo ženklas, kad Jungt. Val
stijos smerkia žydų pogromus 
Vokietijoj.

Wilsonas, sugrįžęs į Jungt. 
■Valstijas, padarys pranešimą 
prezidentui taip apie žydų per
sekiojimą, taip apie bendrą 
Vokietijos padėtį'.

Jungt. Valstijų ir Vokieti
jos santykiai per paskutinius 
metus buvo ne geriausi, nors 
Wilson, karjeros ambasadorius, 
buvo pasiųstas į Berlyną san
tykiams pagerinti.

Saugo vokiečių lai
vą Bremen

NEW YORK, N. Y., lapkr. 
15. — Pirmadienį iš Vokieti
jos į New Yorką atplaukė Vo
kietijos pasažierinis laivas Bre
men. Bijodama, kad nacių prie
šai nesukeltų riaušių, kai lai
vas sustos prieplaukoj, polici
ja atsiuntė stiprią sargybą į 
prieplauką, kur Bremen susto
ja. Be to, paliktas stiprus po
licijos patrulis laivui saugoti, 
kad nacių priešai nesužalotų 
laivo, keršydami vokiečiams 
už žydų, katalikų ir protesto- 
nų persekiojimą Vokietijoj.

SOUTH BEND, IND. — Traukinių koNzijoje liko sužeisti 43 pasažieriai, kurie šešta
dienį vyko futbolo lošimo pasižiūrėti. Daugu-mas jų buvo chicagiečiai. Išėmus vieną, liku
šieji mažai tenukentėjo.

CIO NEDARYS KOMPROMISŲ
* f * I

PITTSBURGH, Pa., lapkr. neišsižadės, m

15. — CIO konvencija antra- Philip Murray^ kurs paskai- 
dienį priėmė taikos komiteto tė raportą, vėliau aiškino, kad

TRUMPOS ŽINIOS 
IŠ VISUR

raportą. Raportas sako, kad pa
grindinis CIO tikslas yra orga
nizuoti darbininkus į galingas 
industrines unijas. CIO parei
ga yra ginti priklausančių jam 
organizacijų ir narių interesus, 
šių pagrindinių užduočių CIO 

Vokietija areštavo 
50,000 žydų

BERLYNAS, Vokietija, lap
kričio 15. — Gaunamomis iš 
patikėtinų šaltinių žiniomis 
per paskutines keletą dienų 
Vokietijoj buvo areštuota apie 
50,000 žydų. Vien Berlyne areš
tuotų žydų skaičius siekia 7,- 
000 ar 8,000. Daugelis areš
tuotųjų įtakingesnių žydų lai
komi kaipo užstatas — hos- 
tages.

Amerikos ambasadoriui Hugh 
R. Wilsonui rengiantis apleisti 
Vokietiją ir grįžti į Jungt. Val
stijas, nacių spauda įspėjo 
Ameriką, kad ateity Vokieti
jos žydai bus persekiojami dar 
aršiau, jeigu Amerikoj agita
cija prieš nacius nesiliaus.

Svarsto planą žy
dams iš Vokietijos 

iškraustyti
LONDONAS, Anglija, lapkr. 

15. — Britanijos valdžia svar
sto paruoštą, kaip manoma, 
Jungt. Valstijų ambasadoriaus 
Kennedy planą 'visiems žydams 
arba didelei jų daugumai iš 
Vokietijos išgabenti. Planas 
reikalauja, kad Vokietijos žy
dus — apie 600,000 — priim
tų Jungt. Valstijos, Britanija, 
jos dominijos, Francuzija, Bel
gija, Holandija ir jų koloni
jos.

Panaikino Austrijos 
katalikų valdžios 

patvarkymą
VIENA, Austrija, lapkr. 15. 

— Nacių vyriausybė antradie
nį panaikino buvusį katalikiš-
kos Austrijos valdžios įsaky
mą, reikalavusi išekzaminuoti 
protą kiekvieno asmens, kurs 
norėjo pasitraukti iš katalikų
bažnyčios. prekybai. ■ < keltų į Rodeziją arba Kenya.

raportas palieka kelią taikai 
su Amerikos Darbo Federaci
ja atdarą.

Vėlai popiet konvencija gavo 
rezoliuciją, kuri siūlo įsteigti 
CIO kaipo pastovų Industrinių 
Organizacijų ^Kongresą. <

Lojalistai mėgina 
apsupti sukilėlių 

tvirtovę
HENDAYE, Francuzija, lap

kričio 15. — Ispanijos respub- 
| likos valdžia pranešė antradie
nį, kad lojalistų jėgos stumia
si miestelio "Torren te de Cinca 
linkui. Jų tikslas yra šiuo ke
liu užeiti už nugaros sukilėlių 
tvirtovei La Fraga.

Visos sukilėlių kontratakos 
prie Seros, keturių mylių at
stumo j nuo Torrente de Cinca, 
tapo atremtos. Lojalistai pa
ėmė arti šimto sukilėlių nelai
svėn.

Mūšiai Ebro upės fronte te
beina. Nors sukilėliai jau ke
liais atvejais skelbė, jogei lo
jalistų nebeliko Ebro upės de
šinėj pusėj, visgi mūšiai an
tradienį ėjo dar dešinėj upės 
pusėje.

Cummings gal 
rezignuos

WASHINGTON, D. C„ lap- 
kričio 15. — Aukštas adminis
tracijos atstovas painformavo, 
kad prez. Rooseveltas paskelbs 
pakaitų kabineto sąstate,, pirm 
negu jis išvyks ateinantį sek
madienį į Warm Springs, Ga. 
Prez. paskelbsiąs rezignaciją 
generalaus prokuroro Cum- 
mingso. Jo vieton, manoma, 
bus paskirtas generalus advo
katas Jackson.

Yangtze upė uždary
ta svetimšalių pre

kybai
"■”r.... ———

TOKIO, Japonija, lapkr. 15. 
— Japonijos Vyriausybė prane-
šė pirmadienį Jungt. Valsti- steigti yra ta^ kad menami ko
joms, Britanijai ir Francuzi- lonistai nėra paruošti gyventi 
jai, kad Yangtze upė, Kinijoj, tokiose sąlygose, kokiose jiems 
pasiliks uždaryta svetimšalių tektų gyventi, jeigu jie persi-

• VIENA, Austrija, lapkr. 
15. — Naciai įsakė katalikų 
bažnyčios vyriausybei Vienos 
arkidiocezijoj paduoti valdžiai 
užgirti visus pamokslus arba 
viešus pranešimus, pirm negu 
jie bus pasakyti arba paskelb-

© BERLYNAS, Vokietija, 
lapkr. 15. — Charles Lind- 
bergh, garsusis Amerikos la
kūnas, ieško apartmento Ber
lyne apsigyventi.

• PARYŽIUS, Francuzija, 
lapkr. 15. — Francuzijos vald
žios atstovas paskelbė, kad nu
statytas pagrindas Vokietijos- 
Francuzijos susitarimui, pagal 
kurį abi šalys pasižadės neka
riauti viena su kita.

• BERLYNAS, Vokietija, 
lapkr. 15. — čia plinta gandai, 
kad kai kurie New Yorko ir 
Londono bankai planuoja duo
ti naujų paskolų Vokietijai.

® PARYŽIUS, Francuzija, 
lapkr. 15. — Užsienio reikalų 
ministeris Bonnet antradienį 
pareiškė, kad Francuzija neno
ri atiduoti vokiečiams jų bu
vusių kolonijų.

• WASHINGTON, D. C., 
lapkr. 15. — Nacionalis Negrų 
Kongresas kreipėsi į prez. Roo- 
seveltą prašymu leisti perse
kiojamiems užsieniuose žydams 
apsigyventi Jungt. Valstijose.

Svarsto planus žy
dams Afrikoj ko

lonizuoti
LONDONAS, Anglija, lapkr. 

15. — Pranešama, kad Brita
nijos ir Jungt. Valstijų vald
žios ketina įteikti Vokietijai 
planą žydams kolonizuoti kurioj 
nors tolimoj pasaulio daly. Nu
matoma žydų kolonijai vieta 
Rodezijoj ir Kenya, Afrikoje. 
Bet kliūtis čia žydų kolonijai

PARYŽIUS, Francuzija, lap-| 
kričio 15..— Daladier kabineto 
šalininkai Francuzijos atstovų 
rūmuose daro manievrus tik
slu suteikti Daladierui diktato-
riškos galios.

Viena, jie nori, kad atstovų kretorių von Rathą, teisti slap-
rumų rinkimai, kurie įvyksta' 
1940 metais, butų atidėti 19421 
metams. Antra, užsienio reika
lų ministerija išleido antradie
nį du nuostatus draugingumui 
su Vokietija palaikyti.

Pirmas tų nuostatų leidžia

tai. Mat, valdžia prisibijanti, 
kad viešas teismas galįs iš
šaukti nesusipratimų su Vokie
tija.

šie patvarkymai ir kampani
ja atidėti parlamento rinkimus 
yra taikomi suteikti Daladiero

užsienio reikalų ministerijai iš- valdžiai daugiau galios,

Tunelius kasa į 
Francuziją pa

bėgti
METZ, Francuzija, lapkr. 15.

— Čia atidengta tuneliai iš
kasti per rubežių iš Vokieti
jos į Francuziją. Tuneliais žy
dai mėgino pabėgti iš Vokie
tijos. Keletas šimtų žydų, per
ėjusių tuo budu rubežių, buvo 
suimti Francuzijoj ir sugrąžin
ti į Vokietiją.

Kinai pasitraukda
mi degina miestą
SHANGHAI, Kinija, lapkr. 

15. — Japonai artinasi prie 
Changsha, Hunan provincijos 
sostinės. Kinų kariuomenė, pirm 
pasitrauksiant iš miesto, pra
dėjo deginti pastatus, kad ja
ponams juo mažiau grobio lik
tų.

Nustatė Argentinos 
kviečiams kainą

BUENOS AIRES, Argenti
na, lapkr. 15. — Argentinos 
valdžia nustatė kviečiams kai
ną. Mokės bušeliui 43 centus. 
Ūkininkai galės parduoti kvie
čius eksporto firmoms, jei gaus 
nustatytą kainą arx aukštesnę, 
arba jie galės parduoti kvie
čius nacionaliai javų tarybai, 
kurią operuoja valdžia.

Žuvo 201 britų ka
riuomenės avia

torius
LONDONAS, Anglija, lapkr. 

15. — Antradienį trijose lėk
tuvų nelaimėse žuvo dar pen
ki britų kariuomenės aviato
riai. Su šiais paskutiniais žu
vusiais bus jau 201 britų ka
riuomenės aviatorius žuvęs šie
met karo lėktuvų nelaimėse.

\

100 studentu sužei- 
sta riaušėse Egipte

CAIRO, Egiptas, lapkr. 15.
— šimtas studentų sužeista 
riaušėse vietos universitete. 
Susirėmimas įvyko tarp nacio
nalistų partijos ir karaliaus 
šalininkų.

KAUNAS. — Brazilijos pre
zidentas šių metų rugsėjo 6 
dieną pasirašė aktą, kuriuo nu
matoma įsteigti Brazilijos kon
sulatą Kaune.

kelti bylą bet kokiam laikraš
čiui, kurs atsilieps apie sveti
mos valstybės viršininką už
gaunančiai. Kitas patvarkymas 
leis jauną, 17 metų žydą, nu
šovusį vokiečių ambasados se-

Iš Lietuvos
Cukrinių runkelių iš
spaudos labiau graibs

tomos kaip cukrus
MARIJAMPOLE. — Kasdien 

prie cukrinių runkelių išspau
dų krūvos stovi daugybė veži
mų net iki nakties, nors kokiu 
budu norinčių gauti išspaudų. 
Cukraus fabrikas, matydamas 
didelį išspaudų pareikalavimą, 
net suvaržė jų pardavimą, ir 
dabar didžiausi cukr. runkelių 
augintojai jau išspaudų dau
giau, kaip 6 vagonus negauna. 
Vis tik ūkininkai greičiau iš
spaudas išgraibsto, negu fabri
kas jų pašalina.

Išspaudas ūkininkai brangi
na, kaip puikų pašarą gyvu
liams.

Berčiūnų kurorte stato
mas kurhauzas

PANEVĖŽYS — Berčiūnų 
kurorte p. J. Stanskis, savo 
sklype, kuris yra Beržų ir 
šermukšnių alėjų kampe sta
to kurhauzą Iki šiol kurorte 
vasarotojai neturėjo kur ma
loniai praleisti laiką, nebuvo 
kur pašokti nei muzikos pasi
klausyti. Kurhauzas statomas 
gražiame pušynėly, kuriame 
bus padaryta didelė šokių 
aikštė.

Tai bus Berčiūnų kurorto 
papuošalas. P. Stanskis yra ži
nomas Antakalnio sodininkas 
ir prieš keletą metų gražiai su
tvarkė ir papuošė Panevėžio 
miesto sodą.

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
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Jis manęs laukia. Sudiev, ma
no brangioji — sudiev. Po 
dviejų mėnesių vėl pasimaty- 
siva.”

Bekalbėdamas jis atsitrau-

A. CONAN DOYLE Vertė MIKAS ŠILEIKIS

DALIS H
(Tęsinys)

Buvo šiltas birželio rytas ir 
tą dieną buvo šventųjų Diena, 
kai žmonės darbais buvo la
bai užimti: visur krutėjo l$ai 
darbščių bitelių spięčius. Lun
kuose ir gatvėse aidėjo žmo
nių darbięgumo atgarsiai. 
Dulkėtais keliais ilgiausi vin
giai apkrautų mulų slinko va
karų link. Jie keliavo apimti 
aukso ieškojimo karštligės, kai 
Kalifornijoje pasklido girdai 
apie aukso gausybes. Ilgiau
siomis eilėmis aukso ieškoto
jai traukė per išrinktųjų žmo
nių žemę ir miestą. Kaip gal
vijai, taįp ir imigrantai vyrai 
su arkliais 
nuolatinėje 
lionėje. Per 
su galvijais 
sumani ir patyrusi jojikė Lu- 
cija Fereriute. Jos veidas rau
donavo saulėje, o kaštaninės

nuvargę grūmėsi 
ir vargingoje ke- 

tįrštą keliauninkų 
būrį prasimušė

jo draikomi. Tėvas ją siuntė 
su reikalais ir ji šį kartą jojo 
kaip ir pirmiau daug kartų 
jodavo be jokios baimės, gal
vodama tik apie reikalą, ir 
kaip tas reikalas turi būtį at
liktas. Kelionės išvargipti 
murzini du nuotykių ieškoto
jai su nuostaba žvairomis žiu
rėjo į ją. Net labai neemo- 
cingi indėnai praeiviai gerė-

damies sustoję pakelėje žiurė- 
jp i balta ir vikria mergaitę.

Kai ji pasiekė užmiesčio ri
bas, rado kelią uždarytą dide
le tyrlaukių gyvulių banda, 
kurią varinėjo tuzinas raitų 
ganytojų iš pasalų žiūrinčių 
su žiauria išvaizda. Iš kantry
bės išvesta ji pasiryžo prasi
mušti pro . galvijus, bet arkjį 
gyvuliai apsupo iš visų pusių 
taip, kad nė iš vietos ji nega
lėję pasijudinti, žiaurus ilga- 
ragiai veršiai suspaudė ją su 
arkliu if ji pasijuto pačiame 
galvijų viduryje. Puslaukiniai 
raguočiai kai pabaidyti, bėgo 
ir spaudėsi prie viens kito. Su 
gyvuliais ji buvo truputį ap- 
sipažinusi, todėl perdaug nesi
jaudino, bet stengėsi varyti 
savo arklį toliau per bandą- 
NeĮaįmei vieno gyvulio ragai 
ar tai netyčia, ar natūraliu 
budu, susidūrė su mustangu, 
dėl ko jautis išsigando ir su
pyko. Arklys taip pat išsigan
do ir bematant pasistojo pies
tu šokinėdamas ir trankyda- 
mąsis, kad tik labai patyręs 
jojikas tegalėtų išsilaikyti ant 
šokančio arklio nugaros- Pa
dėtis buvo rimta. Kiekvienas 
arklio šokimas virš raguočių 
galvijų galvų ir raguočių bėgi
mas dar labiau jį įbaidė. Vis
kas, kas mergaitei liko beda
ryti, tai teko laikytis balne, 
kad nenukritus žemėn, o nu-

kritikas reiškė baisią mirtį po 
kojomis. įsiptųsių galyijų. Ne
įpratusiai staigiuose atsitiki
muose orientuotis, jos galva 
pradėjo svaigti ir ji svyravo. 
Sukeltas dulkių debesys ir 
įsiutusiu galvijų garai, dar la
biau ją smąpgė. Gal butų ir 
neišsilaikiusi, jeigu ne balsas, 
kurį išgirdo prie šono dulkių 
debesyje ir kurią ų^tį^finp1 jai 
pagalbą. Tuo pačiu momentu 
stipri ruda ranka sugriebė 
jos arklį už pavadžio ir- greit 
išyedė iš galyijų bųrįo.

“Ar tavęs neužgąvo, pane
le” išdidžiai* pasage jos gel
bėtojas.

Ji apsidairė aplink ir pasi
žiurėjo į jo tamsų žiaurų vei
dą, nusišypsojo. “Mane ląbai 
išgąsdino,” tyliai ji pasakė. 
“£fąs galėjo manyti, kad Pon
čo taip išsigąstų didelio būrio

“Dėkui Dievui, kad tu išsi- 
laįkei ant balno,” nuoširdžiai 
pasakė antrasis. Jis buvo auk
štas, atrodąs puslaukinis jau
nuolis, kuris sėdėjo ant galin
go žirgo, apsirengęs šiurkš
čiais drabužiais, labiau pana
šus į medžiotoją su šautuvu 
ant pečių. “Aš manau, tu esi 
Jono Fererio duktė, jis paste
bėjo. “Aš mačiau, kai jus iš
jojote iš sodybos. Kai jus su
grįšite, paklauskite, ar jis ne
atsimena Džefersono Hopes iš 
St. Louis. Jeigu jis yra 
Fcrcris, tai mano tėvas ir 
buvo geri draugai.”

“Ar nebūtų geriau, kad 
ateitum pas mus ir pats jį

tas 
jis

ir meilės reikalas neturi įiųei-r 
ti niekais, jpigu* jo pąstangps 
sargiai ir laimingai išsipildys.

Tą patį vakarą jis ajvyjip 
pas Joną Fererį, ir savo vizi
tus atkartodavo, kol jo vei
das šitame ūkyje-liko gerai 
žiiĮOtpą?. Jonas triusėsi klony
je nuskendęs kasdieniniuose 
savo darbuose ir per dvyliką 
metų turėjo labai mažai pro
gų išgirsti kas dedasi plačia
me pąsąųĮyje. Visa tąi galėjo 
papasakoti Džefersonąs Ęope. 
Jis pasakodavo tokiu stilįumi, 
kad ir, Luciją domėjosi kaip 
ir jos tėvas. Jis buvo Kalifor
nijos pionierius ir galėjo pa
pasakoti daug keistų atsitiki
mų—kaip žmones ten turtus 
rasdavo, ir kaip jų netekdavo 
tose puslaukinio gyvenimo die
nose. Jis buvo skautas, taip 
pat spąstininkas, medžiotojas, 
sidabro ieškotojas ir galvijų 
ganytojas. Visus pavojingiau
sius nuotykius Džeferspnas 
Hope buvo išbandęs. Senas 
ūkininkas greit jį pamylėjo, 
kuris atvirai apie save kalbė
jo. Lucij a kartais tylėdavo, 
tik jos veidas parausdavo, o 
skaisčios akys aiškiai rodė, 
kad jos jauna širdis jau ne jai 
vienai tepriklausė. Nuoširdus 
jos tėvas galėjo nepastebėti ši
tuos simptomus, bet tikrai jie 
nebuvo tik tėvui skirti, kuris 
ją taip mylėjo.

Vieną vasaros vąkąrą 
atjojo keliu ir sustojo

tu 
pa- 

klaustum?” ji nedrąsiai pasa

Trečiadienis, lapkr. 16, 1938

gelbai Nuo 
Raumenų 
Skausmų

RED CROSS 
PLASTER

Pastebėki! Raudoną Kryžių 
ąpt Plasterio kada pirksit

Padarytas Johnson & Johnson didžiausių 
pasauly chirurginių dalykų išdirbėtų 
PĄRPPOPAMAS VAISTINES^

snių, jau jojo kai vėtra, nė 
neatsigrįždamas, lyg bijoda
mas sulaužyti prižadą. Ji sto
vėjo prie vartelių žiūrėdama, 
kol jis išnyko iš jos akių. Pas
kui ji sugrįžo į stubą jausda
mos laimingiausia mergina vi
soje Jutoje.

(Bus daugiau).

Ofiso TeL Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St

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

Nedaliomis pagal sutartį.
Bez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

Tel. Kenwood 5107

CRĄNĘ COĄL COMPANY 
5332 Sp, Lpng A vepu e 

Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7,50
(Screened) Tonas  ..........................T f "

SMULKESNES DĄUG PIGESNES 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI
.i .n ■ A ai.b.i. ■■■,■■« — .. ...........................

ir

NAUJIENŲ'♦'I

Jubiliejinis

KONCERTAS
ĮVYKS

Kovo-March 12,1939

jis 
prie 
gry

čios durų ir, pairiačius jį, atėjo 
pasitikti. Jis užmetė apinasrį 
ant tvoros baslio ir takeliu 
skubiai ėjo artyn.

’*Aš ištrukau, Lucija,” jis

aš

Ji 
ir

vėl

pa
im

sakė, paimdamas jos abi ran
kas ir tiesiai žiūrėdamas į vei
dą. “Aš dabar neprašysiu jus 
eiti kartu su manim, bet ar 
tu busi pasiruošus, kai 
čia sugrįšiu?”

“O kada tu sugrįši?” 
klausė visa paraudusi 
sijuokdama.
J “Po dviejų mėnesių. Tuomet 
aš sugrįšiu ir tave paimsiu, 
mano brangioji. Niekas musų 
nesulaikys.”

“O kaip bus su tėveliu?” ji 
paklausė.

°Jis davė savo sutikimą, ši
tos kasyklos dirbs kaip dirbę. 
Aš dėliai to neturiu baimės?’

“Oh, taip, suprantama, jeigu 
tu ir tėvelis viską sutvarkėte 
kaip tinkami, tai nėra reikalo 
daugiau nei kalbėti,” ji ištarė 
prisispaudusi savo smakrą 
prie plačios jo krutinės.

“Dėkui Dievui!” jis sakė 
arkliškai pasaukdamas ir ją 
pabučiuodamas. “Tuomet vis
kas sutvarkyta. Juo ilgiau aš 
čia busiu, sunkiau bus skirtis-

Tėvas mokina savo vaiką 
skaitmenų: Jei aš padėčiau du' 
kiaušinius čia, du kiaušinius 
ten, tai kiek kiaušinių aš tu
rėčiau ?

Vaikas: Keturis, tėve, bet 
aš nemanau, kad tu galėtum 
tą padaryti.

Ofiso TeL Virginia 0936 
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ 
Valandos —9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

Marųuette Medical Building 
6155 So, Kedzie Avė. 

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

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

Treč. Susitarus
kiti telefonai neatsakys šauk 

MIDWAY 0001

2-4
Jei

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

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

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

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

JOSEPH J. GRISK
T IETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell S t.
Telephone: Republic 9723

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

DR. ST. N AIKELIS
Physician and Surgeon 

3103 SOUTH HALSTED ST. 
Res. 3261 So. Halsted StreetJaunąs vyrąs atrodė paten

kintas jos sugestija ir jp tam
sios akys suspindėjo džiaugs
mu. “Aš tą padarysiu,” jis są- 
kč. “Mes buvome kalnuose 
per du mėnesius laiko
mums nebėra progų nieko vi
zituoti. Jis mus kada nors vė
liau matys.”

“Jis jums bus dėkingas. Aš 
taip pat dėkinga,” ji pasakė. 
“Jis mane labai myli. Jeigu 
šitos karves butų mane su
mindžioję, jis ndbiYtų galėjęs 
lokio smūgio pakęsti.”

“Ir aš pats,” jos kompanio
nas atsakė.

itu aš bučiau jums tokia svar
bi. Jus net 
gas.”

nesate musų (Irau-

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Dr.
DENTISTAS 

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

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

P. ŠĄLTIMIERAS.

Pirm.,
4631

Antrad., Ketvirtad., Penktadienį
4143 SO. ARCHER AVĖ.

Tel. Lafayette 3650

LĄIDOTŲVĮŲ DIREKTORIUS

John F. Endeikfe
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBU^ANCE ,
..; : DIENA IR .NAKTĮ -■    ■

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

T-• koplyčios visose
JI—J 1 Chicagos dalyse

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

Pąųedėlį, Utarninke ir Ketverge
■ • • . nuo 2 iki 9 vai. vakare.

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

Tel. Prospeęt 1012

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

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

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

AKIU SPECIALISTAI DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

medžiotojo tamsu? 
labiau apsiniaukė, 

kai ji padarė šią pastabą, kad 
Lųęiją Fereriute net garsįai 
nusikvatojo.

“Aš nenorėjau taip pasaky
ti,” ji sake. “Suprantama, kad 
jus dabar esate musų drau
gas. Jus turite pas mus ateiti 
ir viską pamatyti. Dabar aš 
turiu keliauti toliau arba tėve
lis manim daugiau nepasiti
kės. Sudiev!”

“Sudiev,” jis atsakė pakel
damas savo didelę ranką ir 
spausdamas jos mažytę ranką. 
Ji užšoko ant mustango ir su
drožė botagu per šoną ir nu
jojo plačiu keliu sukeldama 
dulkes

Jaunasis Džefersonąs Hope 
su savo draugais jojo susimąs-

dar

Laidotuvių Direktoriai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optomėtrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone YARDS 1373

K»tt Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted SI.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone YARDS 7299

Spausdinam
8

r-

Tel. Office Wentworth 6330 
Rcz. 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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

ČHICAG0, ILLINOIS 
Tel. Cąnal 3500 '

lietuviai

GYDYTOJĄS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

yajandps: nuo 1—3 b* 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
B/a. 6681 So. CalifornĮą Avenue y.ępuhlir 79<»*

VALANDOS: 2-r-4 popiet ir 7—f 
vakaro, trečiadion’aifi ir sekmadie

& nu

GYDYTOJAI IĮ| DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

______ Draugijos Nariai______
Phone CANAL 6122

Yards 1139
Yards 1138» * »

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

Cicero

NARIAI

ASHLAND BLVD. AUDITORIUM
Ashland Bouleyard ir Van Buren gat.

Chicagos,
Ambulance 
Patarnavi

PLAKATUS. BILIETUS 
BIZNIO KORTELES 

i DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DĄRBUS

jie buvo Neyados kalnuose, 
kur ie§J$qjo sidabro, dabar grį
žt) į Salt Lake City tikėdamies 
užsidirbti pakankamai pinigų. 
Jis buvo sumanus biznyje, 
kaip ir kiti jo draugai, kol 
staigus incidentas nukreipė jo 
mintis į kitą pusę. Pasimaty
mas su gražia jauna mergina, 
tokia nuoširdžia ir inaloųia, 
kaip Sierros kalnų dvelkimas, 
sujaudino nedrąsią, bet vulka- 
nišką jo širdį iš pat gilumos. 
Kai ji iš jo ąkių fljngp, jis su
lfato, jog jo gyvenimai! atėjo 
<fizė ir ųė sidabro spekulia
cija, nė kiti dalykai nebuvo 
tiek svarbus, kiek ši nauja pa
žintis su mergina, kuri jį visą 
pavergė. Meilė, kurią savo 
širdyje jis pajuto, buvo tiek 
staigi ir keičianti jaunuolio 
būdą, bet ir baisiai kankinan
ti šito stipraus budo ir griežto 
pasiryžimo žmogų. Jis buvo 
taip įgudęs, kad ką nedaryda
vo, vis jam gerai nusisekdavo. 
Sayo širdyje jis prisiekė, 'kad

Cicero
r > * f'

Lietuviu
Direktorių
Asociacijos

mas Diena
ir naktį

KITATAUČIAI* * •

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIK1S
4704 So. VVestern Avė. Phone Virginia 0883

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Plmne Yards 4908

6834 So. Western Avė.
ANTHONY Ę, PETKUS

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

1410 South 49th Court
Phone prpvehill 0142

Pitoną Cicero 2109

4348 S. Cahfornia Avenue
J. LIULEYIČIUS

Phone Lafayette 3572

DR, HERZMAN
IŠ RUSUOS

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

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

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

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

Tel. CanaI 8110
Rezidencijos telefonai:

Supefior 9454 ar Central 7464

YARPS 1419

Į. J. ZOLP Phone Yards 07.81
1646 W.est 4@th Street Yards 0782

8319 Lituanika Ąvenuę
S. P. MAŽEIKA• • • . . 1 • • •

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHJCAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
yakaro. Nedėbomis nuo 10 iki 13 
valandai diena.

1 Phone MIDWAY 2889

LACHAWĮČZ IR SŪNUS
. 2314 West 23rd Plące

SKYRIUS: 42-4^ past lOgtfi Streef
Ph.one Capąį 2515

TįbI. PulĮman 1270

DR. BRIS NO J, 
ZLBRĮCKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
1631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vaL Ned. nuo 10 iki 13 

Res. Telephone PLA2A 2409
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Į Ką Žmonės Mano

TRIJŲ CICERO PARAPIJONU 
PASIKALBĖJIMAS

Petras: — Labą vakarą, Jo
kit ba i.

Jokūbas: — Labą, labą, ma
no mieli draugai. Labai man 
malonu, kad vėl atsilankėte.

Petras: — Mat ir vėl susidū
rėme su keistu klausimu.

Jokūbas: — Na, tai prašau 
guldyti čia ant stalo tą klausi
mą, o visi darysime jam opera
ciją.

Petras: — Štai turime “Drau
go” spalio 13 d., 1938 m., nu
merį. Jame radau iš Bosto
no “Darbininko” perspausdintą 
pastabą apie Lenkijos politiką. 
“Darbininkas” randa, kad ta 
politika netikusi. O kadangi 
“Draugas” tą pastabą persi
spausdino, lai išeina, kad jis 
sutinka su ten išreikštomis 
mintimis. “Darbininkas” peikia 
lenkus už tai, kad jie eina prieš 
čekus išvien su vokiečiais. To
dėl štai ką rašo: “Viena slavų 
šeimyna lenkams padedant stu
miama į Vokietijos nasrus. 
Lenkai nesupranta savo politi
nio uždavinio. Užuot silpninti, 
jiems reikėtų stiprinti slavus, 
kad paskui bendromis pajėgo
mis galėtų atsilaikyti prieš vo
kiečius.” Tai mat kaip čia pa
rašyta.

Jokūbas: — Tai kas čia keis
to?

Petras: — Keista tas, kad lie
tuvių laikraščiai, o rašo prieš 
lietuvių tautos reikalus. Juk jei 
slavai eis išvien, tai tas butų 
stiprinimas Lenkijos, o stipri 
Lenkija pavojinga Lietuvai.

Jokūbas: — Aš tai nemanau, 
kad Lietuvai darytus pavojus, 
jei slavai eitų išvien. Prie sla
vų susivienijimo ir Lietuva ga
lėtų gretintis. Juk slavų susi
vienijime lenkai nebūtų dikta
toriai. Tarp slavų atsirastų ir 
Lietuvos užtarytojų.

dusūlTs"
Taip balniai puola 
Ji negalėjo Ir per trobą pereiti.

t
Cambridsre. Masti. Aš kenčiau 
nuo dusulio per 3 metus. Ant
puoliai buvo dideli. Aš bu
vau silpna, negalėjau ir per į 
trobą pereiti. Pamatėme ju
st) nuostabaus gydymo skel
bimą ir paprašėme prisiųsti 
buteli. Išgėriau keturius bu
te.... pasigelbčjau. Jūsų vaistai verti 
man auksu dvigubai. P-ia Ann Janeliunas— 
Rugsėjo, 1930. 

PRAŠYKITE KNYGUTES APIE DUSULI 
DYKAI.

Jei kenčiate nuo dusulio antpuolių, ko
sulio, troškulio, šniokštimo vieno cento at
virukas gali plačiai atidaryti duris į tikrą 
pagelbą. Tūkstančiai kitų ligonių praneša 
apie nuostabias pasėkas vartojant Nacor bū
dą—pilnai ir nuostabiai išaiškinamą naujoj 
KNYGOJ DYKAI. Siųsk skubai vardą ir an
trašą šiandien.

NACOR, 8311-II State Life Bltlg.
INDIANAPOLI.H, INDIANA

Garsinkitčs “N-nose”

Jonas: — Tai reiškia, mudu 
su Petru busime apsirikę savo 
išvedžiojimuose. Aš ir Petras 
manėva vienaip apie “Darbinin
ko” pastabą.

Jokūbas: — Taip. Tame ju
du apsirikote. Bet “Darbinin
ko” pastaba visgi keista. Keis
ta kitu atžvilgiu. Labai man 
malonu, kad judu atėjote su 
tuo klausimu.

Petras: — Įdomu labai bus 
mudviem išgirsti tavo nuomo
nę, Jokūbai, nes mudu kitokio 
keistumo visai nenumatėva.

Jokūbas: — Judu gerai žino
te, kad “Darbininkas” ir 
“Draugas” yra Romos katalikų 
laikraščiai. Juodu visados sako, 
kad jiem pirmoje vietoje yra 
Dievas, antroje vietoje Romos 
bažnyčia, o tik trečioje vieto
je jie stato Tautą.' “Darbinin
kas” ir “Draugas” dažnai pa
burbuliuoja prieš Lenkiją ir 
jos politiką. Bet ar kas kada 
matė “Darbininke” ar “Drau
ge” pastabų ar straipsnių, gvil
denančių lietuvių lenkų santy
kius iš religijos atžvilgio? To 
niekas niekada nematė. O tai 
juk yra be galo svarbu. Juk 
abi tautos yra katalikiškos. Tu
ri bendrą Tėvą, popiežių, kai
po Romos katalikiškų tautų vy
riausią ir aukščiausią viršinin
ką. Lietuviai ir lenkai, kaipo 
Romos katalikai, yra mistiško
jo Kristaus kūno nariai, šven
tame Rašte sakoma, kad, kada 
vienas narys sužalojamas, tai 
visas kūnas kenčia. Išeina taip, 
kad jei kur Romos katalikai 
skriaudžiami, tai turi atjausti 
visi pasaulio katalikai. Kada 
Meksikos ar Ispanijos ar kur 
kitur Romos katalikai skriau
džiami, tai popiežius ir kiti ka
talikai šaukia prieš priespaudė- 
jus ir užtaria skriaudžiamuo
sius. Teikiama jiems kokia 
nors pagelba, materijalė ar dva
sinė.

Tačiau, kada Romos katali
kai lenkai užpuolė Romos ka
talikus lietuvius, atėmė jiems 
trečdalį žemės su sostine Vil
nium, ir dabar barbariškais bu
dais persekioja lietuvius kata
likus užgrobtame krašte, tai ty
li tas teisingasis ir net šventu 
vadinamas popiežius, tyli visų 
tautų Romos bažnyčios kardi
nolai ir kiti dignitoriai, tyli vi
si kitų tautų Romos katalikai. 
Užtarimo ir užuojautos Lietuva 
ir lietuviai Romos katalikai su
silaukė tik iš protestoniškų
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Roosevelt and War

If, as President Roosevelt conser-
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Seržantas Smith, Kanados 
gvardijos narys, motocik- 
lių lenktynėse.

tautų, įvairių netikėlių ir here- 
tikų, ir nuo bedieviškos komu
nistiškos Rusijos. Kuomet tokie 
keisti dalykai darosi, tai to ne
mato nei “Darbininkas”, nei 
“Draugas”, nei kiti lietuvių Ro
mos katalikų laikraščiai.

Petras: — Tai kodėl “Darbi
ninkas” su “Draugu” nieko a- 
pie tokius baisius dalykus ne
rašo? Ar tai daro per neišma
nymą, ar per užsimerkimą?

Jonas: — O aš spėju, kad 
jie, tur būt, bijo savo popie
žiui nusidėti.

Petras: — Aš gi manau, kad 
jiems atrodo šitokie klausimai 
per opus dalykai. Todėl jie ir 
vengia apie tai rašyti.

Jokūbas: — Gali būti ir taip. 
Reikia žinoti, mano mieli drau
gai, kad Romos popiežiui Pini 
XI, būdamas dar arkivyskupu 
ir žinomas kaipo Achilles Rat- 
ti, buvo per keletą metų Lenki
joje Vatikano pasiuntinys arba 
3omos popiežiaus atstovas, tai 
suprantama, jam Lenkija yra 
meilesnė, negu Lietuva. Prie to 
mat, Lenkija yra didesnė už 
sietuvą, o ir popiežius visados 
abiau repiia didesnes tautas 

negu mažas.
Petras: — Man rodos, kad 

catalikiškų tautų tarpe turėtų 
juti broliška meilė, pilna lygy
bės, stipri vienybė. O mat taip 
nėra.

Jokūbas: — Taigi. Taip nė
ra ir, žinoma, be galo keista. 
O juk dabar Romos katalikų 
padėtis pasunkėjo veik visur. 
Visur prasidėjo Romos katali
kų suvaržymai. Rodos, kad taip 
dalykams dedantis, viso pasau
lio katalikai turėtų sudaryti 
bendrą frontą.

O betgi tas teisingasis ir šven
tu vadinamas popiežius nė pirš
to nepajudino ir nei žodžio ne
tarė, kad sutaikyti lietuvius su 
Lenkija. Juk kada praėjusio 
kovo mėnesį Lenkija buvo su
mobilizavusi savo armiją ir ke
tino užpulti Lietuvą, tai “šven
tasis” popiežius tada turėjo, 
puikią progą užtarti Lietuvą ir 
sudrausti Lenkiją. Tačiau jis 
nieko nedarė. O gal tik laukė, 
kad greičiau Lenkija Lietuvą 
užimtų, ir tada jis butų palai
minęs Romos katalikus lietu
vius ir prisakęs klausyti savo 
naujų išnaudotojų.

Taip, mano mieli draugai, a- 
pie tokius- klausimus nei “Dar
bininkas”, nei “Draugas” nie
kados neužsiminė ir neužsime
na. Jie dažnai rašo apie kiek
vieną popiežiaus nusičiaudėji- 
mą, ir dar pataria lietuviams 
Romos katalikams melstis už 
jį. “Darbininkas” ir “Draugas” 
rašo apie sudarymą slavų ben
dro fronto, tačiau apie sudary
mo viso pasaulio katalikų ben
dro fronto tai tyli, kaip akmuo.

Jonas: — Žinai, Petrai, aš 
turiu skubėti namo.

Petras: — Palauk biškį. Ei
siu ir aŠ. Tačiau turime tarti 
labai didelį ačiū Jokūbui už 
taip gražų išaiškinimą šio keb
laus klausimo.

Jokūbas: — Likite sveiki, 
mano mieli. Nepamirškite už
sukti kitą sykį, kai tik ką nors 
naujo sužinosite.

! Cicero Jokūbas
’ - 1* ■ ■
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vatively estimated two years ago, one- 
third of America’s 130,000,000 people 
are ill-fed, ill-housed, and il!-clothed, 
why is he so eondueting our foreign 
policy as to inerease the danger of 
plunging tbis country into war? Is he 
letting bis love for a b'g navy over 
ride bis love for justice. dcmocracy, 
and the abundant life. Is be afflicted 
with the messianic complex which 
troubled Woodrow Wi'.son to our deep 
sorrovv and loss? Or is Roosevelt, grow- 
ing weary of the fight for recovery, 
yielding to the pressure' of bis oppo- 
nents, particularly of those who made 
millions out of the World War, and 
who will make millions more out of 
the next war?

Whatever Roosevelt’s motive, during 
the past year bis foreign po’icy has 
gone farther tovvard war; than Wilson’s 
did in two years, according to Herbert 
Herring in bis book “And So to War’’.

Important among Roosevelt’s acts 
tending to breed war are: Failure to 
raiše the Arms Embargo on Loyalist 
Spain because of British influence, when 
that embargo plays into the hands of 
Fascist Franco and bis German and Ita- 
lian backers, Failure to apply the neu- 
trality act to Japan, Germany, and 
Italy, all now guilty of treaty-breaking 
and conquest. His giving generous mo- 
ral support to Dictator Battista of 
Cuba and navail aid to Dictator Var
gas of Brazil and at the šame time in- 
timating that this country needs a fan- 
tastically big navy to keep fascism out 
of Latin America. Certainly, the way 
to help keep fascism from the western 
hemisphere is to aid the demoerats and 
not the dietators both in the New and 
Old world. Then comcs Roosevelt’s 
favoring the May bill in Congress, 
which bill provides universal conscrip- 
tion and universal censorship the in- 
stant this country declares war.

If President Roosevelt sincerely 
wants to keep America out of war, as 
he has so often said, then' he will make 
this his guiding principfe: “The, great- 
est possible American co-operation fot 
peace; the greatest possjble opposition 
to war.”

So far as he can, Roosevelt will re- 
fuse to let this country supply any 
belligerent or prospective belligerent 
vyith munitions or raw materials for 
war. He will strive’ to accumulate an 
advance reserve of raw materials likę 
rubber for which materials we depend 
upon otber nations. Since our foreign
trade is noly seven per cent of our
entire trade, he will deliberately focus 
upon the home market, and he will
deliberatley eut down any prosperity 
built upon foreign comhierce, if such
commerce is likely to be seriously af-

Neleido rengti vakaro
VILNIUS — Spalių 10 dieną 

Vilniaus lietuvių Meno ir Li
teratūros draugija norėjo su
rengti vakarą ir vaidinti prieš 
keletą dienų ten pat vaidintą 
veikalą — “Pinigėliai”, tačiau 
šį kartą vakarėliui leidimo 
miesto Storasta nedavė.

fected by war. For American prosperity 
resting on war goods and hence likely 
to be greatly affected by an armed con- 
flict is a falše prosperity. It will lead 
us into the abyss of another World 
War.

Since one-third of America’s fam- 
ilies received a yearly income of $780 
or less in 193 5-3 6, the home market 
is certainly ripe for the harvest. That 
tbird of our population has a tremen- 
dous unsatisfied desire for goods and 
Services.

Consequently, if President Roosevelt 
is sincere in his desire for peace, he 
-vili strive to lesscn the danger of war 
by working for these thisgs.

Nedavė leidimo vaka
rėliui

VILNIUS — Juodagalvių kai
mo, Melagėnų valsčiaus, jauni
mas spalių 2 dieną norėjo su
rengti vakarėlį su vaidinimu. 
Melagėnų parapijos bažnytinio 
komiteto vardu buvo nusiųstas 
Švenčionių Storastai prašymas, 
kurio tačiau Švenčionių Stora
sta nepatenkino ir parengtas 
vakarėlis negalėjo įvykti.

Draudžiami ir ‘kultū
ros’ skyriai

Vilniaus lietuvių “Kultūros” 
draugija norėjo įsteigti savo 
skyrius kai kuriose provinci
jos vietose. Ji iš Švenčionių ir 
Vilniaus—trakų storastijų ga
vo vienodus atsakymus, jog 
skyriai steigti draudžiama, nes 
jų įsteigimas gresia viešajai 

; tvarkai i,r saugumui.

EIK DRĄSIAI -■ AŠ GALIU DABO
TI PIETUS IŠ ČIA

S

J ŲSŲ vyras gal būt. turi telefono prailginimą ant 
savo stalo raštinėje — kodėl jums neturėti kur dau
giausiai dirbate? Telefonas virtuvėje yra kaip tik vie
toj užsakymams duoti, palengvina susisiekimą su 
draugiomis ir krautuvėmis ir, vienkart, gali prižiūrėti 
virimą.

Telefono .pratęsimas sutaupys daug žingsnių* kas
dien, kur tik jums koks reikalas yra. Prie lovos — dėl 
privatiškumo ir dėl tikrų ryšių su pasauliu naktį. 
Svečių kambary... beismente ar žaismų kambary. Vi
sur jo patogumas yra didelis, išlaidos men
kos. Šauk musų Biznio Ofisą ir patirk kaip 
neišlandinga yra.

In CMeago, eoll OFFIelal 9100

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

NEPADĖJUS
nėra kp 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.

Užtikrink savo indeliams tikrą apsaugą 
ir pelną

Čia visų INDELIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

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

TELEFONAS, CANAL 8500

l $177
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9 3 $ p,ntg

ii

į:

■>:

į

omovur

^.^iS*’***’

f

90 PROOF

i®

■

Kg

g
i

I

| DABAR
g Ši Degtinė Yra

3 METŲ f
SENUMO

/

UUl
Straight Bourbon Whiskey 

Taipgi ir Ruginė
COPR. 1938, THE OLD OUAKER CO. 

LAWllENCEBURG, IND.
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DUODAME
PINIGUS!

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

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

Association
1739 S. HALSTED ST.

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

Rudeninių Madų 
Knyga

PDOk ką gavome naują madų 
knygą* kurią galite gauti pee 
mos už 15 centų. Siųskit imw 
ccdcriusz
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rupinimą dėl to pavojaus, grę
siančio Lietuvai.

Bet ar komunistai iš tiesų 
čia simpatizuoja Lietuvai?

Šis klausimas kyla, atsimi
nus, kad komunistai biauriai 
atakuodavo “Naujienas” ir ki
tus musų laikraščius Klaipėdos 
prijungimo prie Lietuvos lai-

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

Pieno skandalas
Federalinio teismo Grand Jury formaliai apkaltino 

ir patraukė tieson Chicagos sveikatos tarybos preziden
tą, Dr. Hermaną N. Bundseną, kai kuriuos kitus virši
ninkus, visą eilę pieno kompanijų ir išvežiotojų uniją. 
Jie yra kaltinami padarę sąmokslą kontroliuoti pieno 
kainas Chicagoje, tuo budu išnaudojant publiką, ir ne
leisti daryti biznį nepriklausomiems pienininkams. Tai 
yra nusižengimas Shermano prieš-trustiniam aktui.

Apkaltinimas, žinoma, dar nėra nuteisimas. Byla bus 
svarstoma tiktai po Naujų Metų. Bet, kaip sakoma, du
rnų be ugnies nebūna. Federalinis teisingumo departa
mentas nebūtų kišęsis į šį dalyką, jeigu jis nebūtų sura
dęs aiškių nusikaltimo įrodymų. Apgailėtina, kad į tokį 
negražų skandalą yra įvelti ir Chicagos sveikatos depar
tamento viršininkai.

Klerikalai nusivylę Ispanijos sukilėliais
Nebus nuostabu, jeigu netolimoje ateityje musų kle

rikalų spauda pradės palankiau rašyti apie Ispanijos res
publiką. Jos entuziazmas gen. Franco vadovaujamiems 
sukilėliams paskutiniu laiku jau buvo žymiai atvėsęs.

Vatikanas bando susiartinti su Barcelonos vyriausy
be, kadangi Ispanijos fašistai vis labiau ir labiau paten
ka po Vokietijos nacių įtaka ir katalikams Ispanijoje 
gręsia pavojus susilaukti tokio pat likimo, kokio susi
laukė katalikų bažnyčia Austrijoje ir Vokietijoje.

Sukilėlių vadas, gen. Franco, neseniai ištrėmė buv. 
savo karštą šalininką kardinolą Segurą (žiur. žios dienos 
Apžv.). O popiežius daro žingsnius atsteigti diplomati
nius santykius su respublika.

Anglijos spauda praneša, kad 
Ispanijos maištininkų vadas iš
varė iš fašistų kontroliuojamos 
teritorijos kardinolą Segurą už 
jo prakalbą prieš “falangistus” 
(Ispanijos fašistus), neseniai
pasakytą Seville mieste. Kardi- kais (1922-23 m.) ir vėliau, dėl- 
nolas gavo įsakymą išsikraus- . 
tyti per dvi dienas.

Tai vienas iš reikšmingiausių 
įvykių dabartinėje Ispanijoje.

Labai keista, kad taip atsiti
ko su kardinolu Segurą. Ispa
nijos revoliucijos pradžioje ji
sai buvo vyresnysis kardinolas 
Toledo mieste. 1931 m. jisai bu
vo ištremtas iš Madrido už 
smarkias prakalbas prieš re^ 
publiką. Taigi kardinolas Segų- 
ra yra agresingas atžagareivis, 
kuris neapkenčia demokratijos. 
Per dvejus su viršum pilietinip 
karo metus jisai karštai rėme 
sukilėlius.

Bet pastaruoju laiku Ispani
jos “falangistai”, po Vokietijos 
nacių įtaka, ėmė darytis vis at
viresni katalikų bažnyčięs prie
šai. Katalikų dvasiški ją apėmė 
baimė, kad sukilėliams laimė
jus kąrą Ispanijoje gen. Fran
co valdžia elgsis su bąžnyčia 
taip, kaip hitlerininkai Jąbar 
elgiasi su katalikais Austrijoje 
ir Vokietijoje.

Pažymėtina, kad įr Romos 
papa pastaruoju ląiku pasidarė 
daug palankesnis Ispanijos res
publikai. .

to kad tie laikraščiai tam pri
jungimui pritarė.

Be to, musų Bimbos, Andriu
liai ir kiti komunistų “fiure
riai” Amerikoje visuomet ak
lai sekdavo paskui Z. Angarie- 
tį ir V. Kapsuką ir jų vadovau
jamą Lietuvos Komunistų Par
tiją. O ta partija savo oficia
lioje spaudoje dar ne taip se
niai stojo už Klaipėdos krašto 
“apsisprendimą su teise atsi
skirti nuo Lietuvos”, t. y. ly
giai už tą patį, ko šiandien rei
kalauja Klaipėdos hitlerininkai 
ir Vokietijos naciai.

Mums niekuomet neteko ma
tyti, kad “Laisvė” arba “Vilnis” 
butų tą Lietuvos komunistų po
ziciją atmetę. Jos niekuomet 
nėra net kritikavusios tą pozi
ciją. Bet kiekvieną kartą, kai 
Amerikos lietuviai komunistai 
prisimena V. Kapsuką, tai jie 
giria jį, kaip teisingiausią ir iš
mintingiausią Lietuvos darbi-

Kviečiai ir komai
Tarpe įvairių priežasčių, dėl kurių kongreso rinki

muose šį mėnesį daug daugiau žmonių balsavo už repu- 
blikonus, negu 1936 metais, svarbiausia bene bus ta, kad 
yra atpigę žemės ūkio produktai. Už bušelį kviečių šian
dien moka 50 centų, o už kornus 30 centų. Farmeriai to
kiomis žemomis kainomis nepatenkinti.

Ir kadangi jie yra nepatenkinti, tai jie kritiškai žiu
ri į visą valdžios programą žemės ukiui padėti. Nors že
mės ūkio sekretorius Wallace yra visa siela atsidavęs 
savo darbui ir jo departamentas yra labai gerai tvarko
mas, ką pripažįsta net ir Wallace’o priešai, bet jisai pa
sidarė tarpe farmerių nepopuliarus.

Jeigu kviečiai ir kordai pabrangtų, tai farmeriai vėl 
balsuotų už demokratus.

Susipešt lengviau, negu susitaikyt
Prezidentas Rooseveltas rašė laišką Amerikos Dar

bo Federacijos konvencijai Houstone, ragindamas ją ei
ti prįe taikos su industrinėmis unijomis. Dabar jisai at
sikreipė su tokiu pat paraginimu ir į CIO konvenciją 
Pittsburghe. Federacijos konvencija Roosevelto nepa- 
Kląusė, ir atrodo, kad industrinių unijų suvažiavimas 
taip pąt pasiliks kurčias.

Ak, beje, Pittsburgho konvencija neatsisakė taiky
tis. Ji dargi paskyrė komitetą apsvarstyti, kokiu budu 
taika su A. D. Federącįja gali būt pasiekta. Bet komi
teto raportas skamba, kad f‘kompromisui dėl pagrindi- 
nįų priųcipų” nėrą vietos.

Tuo gi tarpų ginčas eina visai ne apie pagrindinius 
principus. Federacija jau seniai nesipriešina industrinės 
rųšies unijoms. Tokių unijų ji pati turį. Gincąs eina tik 
dėl klausimo, kaip įvykinti taiką, kad nė vieną pusė ne
sijaustų nuskriausta arba pažeminta. Bėda, kad nei vie
ni, nei antri nenori nusileist}.

Ar žiaurumas reiškia galybę?
Pasaulis stebisi bąrbąripkais nacių smurto darbais 

prieš beginklius savo kramto piliečius — prieš žydus, 
prieš katalikus ir kitus. Bet ar nacių žiaurumas rodo, 
kad jie labai galingi?

Kaip tik priešingai. Kag jaučią savo gąlybę, įąg ,bę

ATNAUJINAMI SANTYKIAI 
TARPE ISPANIJOS RESPU

BLIKOS IR VATIKANO

Na, o tas vadas sakė, kad 
lietuvių susirūpinimas Klaipė
dos kraštu esąs “buržuaziškas”, 
“socialfašistiškas” ir net—“gro
bikiškas”! Šitą faktą iškėlė aik
štėn pereitos savaites numery
je “Naujoji Gadynė”, cituoda
ma straipsnius, tilpusius Lietu
vos koipąpįstų “Balse” (kuris 
ėjo Tilžėje) 1930 m.

Romos papa paskyrė “apaš
tališką administratorių” Leri“ 
doje (Katalonijoje), žinęmą, są 
Ispanijos respublikos vąlcĮžies 
pritarimu. rTokiu budu santy
kiai tarpe Vatikano |r Ispanijos 
respublikos yra ątnaujiąąmi.

Vatikanas dabar aiškinasi, 
kad “santykiai su respubliką 
niekuomet nebuvo nutraukti”.

KodęĮ įtaiga įvyko toĮda at
maina popiežiaus ir jo patarėjų 
nusistatyme link “bedieyiškos” 
Ispanijos respublikos?

Reikia atsiminti, sako vienas 
Anglijos laikraštis, kad Ispani
jos respublikos teritorijoje da
bar yra tūkstančiai katalikų iš 
baskų provincijos, kurią užka
riavo sukilėliai. Be to, dauge
lis Ispanijos kunigų, kurie pa
bėgo į Romą, kai prasidėjo Is
panijoje revoliucija, simpati
zuoja liaudžiai valdžios terito
rijoje. O Ispanijos valdžia re
ligijos nepersekioja.

Tuo pačiu laiku Vatikanas 
mato, kaip žiauriai elgiasi su 
katalikais ir katalikų dvasiški- 
ja naciai “trečiajame reiche”. 
Italijos fašistai irgi toliaus da
rosi vis piktesni priešai katali
kų bažnyčios. Jeįgu gen. Fran
co su fašistų ir nacių pagalba 
laimėtų karą Ispanijoje, tai ka
talikų padėtis Ispanijoje butų, 
gal būt, ne geresnė, kaip Vo
kietijoje.

Todėl popiežius dabar jau 
nopi palaikyti draugingus ry
šius su Ispanijps respublika, 
kurios “žiaurumą” jisai pir
miau taip apgailestaudavo.

V. KAPSUKAS APIE 
KLAIPĖDĄ

I m.)
Kapsukas-Mickęvičius

“Balso” num. 23 (1930 
Vincas v_ . • 'I ' rase taip: >

“Visa Lietuvos buržuazija 
labai sūsirupinus Klaipėdos 
kraštu: juk tai jos išėjimas 
į juras! Užtai ir visokiais bu
dais stengiasi išlaikyti jį sa
vo rankose. Ji visiškai nesi
skaito su Klaipėdos krašto 
gyventojų didžiumos valia. Ji 
užgrobė jį su Franci jos ir 
Anglijos imperialistų pagel- 
ba ir laiko įsikibus į jį dan
timis ir nagais. Kadangi 
Klaipę Jos krašto gyventojų 
aiški didžiuma nenori tos 
Lietuvos buržuazijos globpa-, 
lai galima išlaikyt jis savo 
naguose lik okupacijos ir ka
ro meto pagelba....

“Aišku, kad . . . Lietuvos 
sociąlfašistų nusistatymas 
Klaipėdos klausimu tai yra 
grynai buržuazinis, grobikiš
kas nusistatymas. Jie, kąip 
tikri Lietuvos buržuazijos le- 
kajai, viską daro, kad Kląi- 
pėdos kraštą labiau pririšti 
pyie Lietuvos. Tuo tikslu Lie
tuvos sociallašistai pilnai 
pritaria Klaipėdos krašto lie
tuvinimui ir lietuviškam jo 
kolonizavimui. (Vadinasi, V. 
Kapsukas norėjo, kad Kląi- 
pėcĮos kraštas butų vokieti
ninkų kontroliuojamas! —• 
“N.” Red.).

“Panašiai elgiasi ir kįlų

ąĮsiskirti nuo Lietuvos, jei ■ 
jie to panorės.”
Bet šita Kapsuko nuomonę 

>uvo ne tik jo vieno, o ir vi
sos Lietuvos Komunistų Parti
jos, nes tame pačiame “Balse” 
20 num. (1930 m.) buvo įdė
tas toks pareiškimas:

“Lietuvos komunistų par
tija kovoja dėl Klaipėdos 
krašto apsisprendimo teįsės 
su teise atsiskirt nuo Lietu
vos. Lietuvos komunistų par
tija kovodama dėl fašistų 
valdžios nuvertimo Lietuvoj 
kartu kovoja dėl Lietuvos 
ginkluotų jėgų išvedimo iš 
Klaipėdos krašto, dėl pašali
nimo Lietuvos valdininkų iš 
Klaipėdos krašto, dėl pilnos 
teisės vokiečių ir lietuvių 
kalbos Klaipėdos krašto įstai
gose.”
Lygiai tokius pačius reikala

vimus šiandien Lietuvai stato 
Vokietijos naciai. Reiškia, na
ciai tęsia Kapsuko, Angariečio 
ir kitų' Lietuvos komunistų nu
statytą “liniją”. O paskui Kap
suką ir Angarietį visą laika ak
lai sekė lietuviai komunistai A- 
merikoje.

Tačiau dabar musų komu
nistai staiga pradėjo girtis, kad 
ir jie stoja už Klaipėdos “gyni
mą”. Todėl kyla klausimas, ar 
dabartinis jų nusistatymas yra 
nuoširdus?

Juk jie dar niekui' nėra nu
rodę, kad pirmesni jų “princi
pai” tame klausime buvo klai
dingi. Pirmiau jie, kartu su 
Kapsuku, sakydavo, kad tik 
“buržujai”, “grobikai”, “buržu
azijos lękajaP ir “buržuazijos 
Šunes” gali norėti, kad Lietuva 
valdytų Klaipėdos uostą arba 
kad Klaipėdos kraštas butų lie- 
tuvinamas! Jeigu už tokius no
rus socialistai buvo vadinami 
“buržuazijos šunimis”, tai ko
munistai turėtų paaiškinti, ar 
jie tikrai daugiau taip nebema
no; ir turėtų aiškiai pasakyti, 
ar jie tą Kapsuko “šunišką” nu
sistatymą atmeta, ar ne.

Jų tylėjimas šitame klausime 
sukelia labai didelę abejonę a- 
pic jų sąžiningumą.

Po trupučiuką apie viską
Kitais metais susilauksite daug svečių. — Rengiasi va- t 

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)

žinias, kad po Čekoslovakijos 
vokiečiai tuoj pulsią Lietuvą. 
Spėju, tokių žinių jau nemažai

Už KĄ STOJA MUSŲ KOMU 
NISTAI KLAIPĖDOS 

KLAUSIME?

Kaį Hitleris sudraskė Čeko
slovakiją ir yiso pasaulio spau
dą pradėjo rašyti, kąd Vokie
tijos naciąį gaji netrukus pulti 
Klaipėdą, tai musų komunistai 
taip pat, kaip ir, kitos musų 
srovės, ėmė rodyti didelį susi-

jos. Jos seniai nustojo buyę 
darbininkų klasės parlijo-. 
mis, o liko socialfašislinepi 
buržuazįpėm partijom. Jos 
liko Ištikimais šunimis (! — 
“N.,? Red.) savo krašto bur
žuazijos ir visiškai suaugo 
su buržuaziją ir buržuazine 
valstybę... Darbininkai turi 
stot už teisę Klaipėdos krą^- 
to gyventojams apsispręsti ir

reikalo jėgos nevartoja. Valdžia, kuri leidžia plėšti ir Ru
dyti nieku nenusidėjusius. žmones, yra arba pati apimta 
baimės, arba ji nebesuvaldo savo rėmėjų. Tai reiškįą, 
kaip vienam, taip ir antram atsitikime, jos vidujinį silp- 
nu&3.

nesitenkina ir

(Tęsinys)
Tai vokiškos agresingos kul

tūros tik išsišokimai, kurie nie
ko gero nežada ir jokio dėkin
gumo niekam nerodo. Tai ly
giai kaip jie
Prancūzijos ir Anglijos malo
nės gavę teisę okupuoti Čeko
slovakiją ir vis dar nenurimsta, 
vis dar karu grąsina. Vokietija 
Hitlerio vedama labai rajus su
tvėrimas, kuris niekaip negali 
nurimti kitų tautų nevirškinu- 
si!

Įdomu, kad Klaipėdos krašte 
veikliausi naciai yra buvę ko
munistai Monienas ir Subrau. 
Spėliojama, kad anuomet, kai 
dar juodu buvo labai uolus ko
munistai taip pat dirbę už Vo
kietijos pinigus. Mat, tuomet 
buvęs reikalas įrodyti, kad Lie
tuva nesugebanti Klaipėdos 
krašto valdyti, kad tenais tik 
komunizmas plinta. Tai tuomet 
tąsai tariamai komunistinis ju-

je.
O tokios žinios, Kaipo žymus 

autoritetas, veikia vietos žmo
nes. Iš tikrųjų tokios žinios, tai 
tik vokiškai propagandai visai 
nemokamai tarnauja. Jos tik 
tinkaipu momentu buvo paleis
tos svetimų valstybių korespon-

Iš Lietuvos
Šių metų I pusmeti pla
čiaisiais geležinkeliais 

pervežta 1, 842,917 
keleivių

KAUNAS. — Susisiekimo 
Ministerijos duomenimis, per 
šių metų pirmąjį pusmetį pla
čiaisiais geležinkeliais buvo 
pervežta 1.842.917 keleivių, tuo 
tarpu pernai per tą patį laiką 
buvo pervežta 1.594.086 kelei
viai, t. y. 258.831 keleiviu ar
ba 15,6% mažiau. Taip pat šie
met padidėjo vieno keleivio pra
važiuotas kelio ilgis, nes visų 
keleivių šiemet pravažiuota 
114.031.729 km, o pernai tuo 
pačią laiku — 98.079.511 km. 
Taigi, šiemet vidutiniai vieno 
keleivio pravažiuota 62 km., o 
pernai tuo pačiu laiku — apie 
61,5 km.

šiemet yra padidėjęs kelei
vių pervežimas ir siauraisiais 
geležinkeliais. Pirmąjį š. m. 
pusmetį siaurieji geležinkeliai 
jų pervežė 153.178, o pernai 
tuo pačiu metu buvo pervež
tą 147.478 keleiviai, t. y. per
nai buyo pervežta 5.700 kelei
vių mažiau.

sjskubino po visą pasauli išne
šioti.

Tokios žinios savotiškai vei
kia, kad ir šiuo atsilikimu Klai
pėdos krašto gyventojus, ir jie 
jau iš anksto linkę aklam liki
mui pasiduoti.

O tokios žinios ypatingai rei
kalingos Klaipėdos krašto sei
melio rinkimams besiartinant, 
tai puiki vokiečiams agitacijos 
priemonė. Tik reikia svetimos 
valstybės pakišti laikraštį, kur

dėjimas buvo tik už vokiškus 
pinigus palaikomas, o dabar 
kuomet jau Vokietija žymiai 
sustiprėjo, tai jau nėra reikalo 
rodyti kitur bet kokį komunis
tinį judėjimą ir jau gali atvirai 
savo nacių propagandą varyti.

Spėliojama, kad Čekoslovaki
jos zudelų tarpe taip pat seniau 
buvę ir tenais komunistinis ju
dėjimas nacių pinigais buvo va
romas, o kai atėjo reikalas, tie 
visi tariamieji komunistai iš
virto į nacius. Tai savotiškas 
vokiečių propagandos manev
ras.

Dabar Klaipėdos krašte vo
kietį komunistą ir dienos melu 
su žiburiu nerasi, jie visi išvir
to į nacius. Visai galimas daik
tas, kad daug kur ir kitur vo
kiški komunistai už nacių pini
gus dirba ir varo tikrai provo
kaciniai pragaištingą darbą. 

Bent visai netenka abejoti, 
kad taip Klaipėdos krašte yra 
buvę. Juk Klaipėdos krašto vo
kiečiai komunistai niekuomet 
nėra paskelbę, kad Monienius 
ir Suhrau yra buvę provokato
riai. Vokiečiai darbininkai ir 
dabar už juodu savo balsus ati
duoda.

rašoma, kad Hitleris pasiryžęs 
tuoj Klaipėdą užimti ir vietos 
gyventojas su baime tai per
skaitys ir geriau pasirinks bal
suoti už vokiečius, kad vėliau 
bet kokių nesusipratimų netu
rėjus.

O kartais tokios žinios viso
kiai? sumetimais dar išpučia
mos ir jau darosi tikras aliar
mas !

lis, kad Klaipėdos krašto rinki
mams besiartinant tokio turi
nio žinių vis gausiau pasirodys 
užsienių spaudoje ir tuo budu 
vokiška propaganda eis visu 
smarkumu.

Berlyno propagandos biuras 
labai gerai žino, ką jis daro ir 
ko siekia ir svetimų vaMvbių 
neapsukrius korespondentus vi
sai tinkamai išnaudoja. Jie net 
nesijaučia, kad tokiu atsitiki
mu tik vokiečiams patarnauja.

Juk atsiminkite kiek savo lai
ku buvo viso pasaulio spaudoje

Vilijampolėje Norima 
Statyti Prekių 

Uostą
Teko patirtį,KAUNAS 

kad Susisiekimo Ministerijoj ę 
studijuojami galimumai Vili
jampolėje prekių uostui staty
ti. Vilijampolėje susitelkęs be
maž visas fabrikų rajonas, to
dėl čia kasmet gyvėja prekių 
transportas. Uosto statybos 
galimumai Vilijampolėje jau 
b’uvo numatyti ir anksčiau, to
dėl statant pylimus buvo į tai 
atsižvelgta.

mėtini dalykai.
Klaipėdos krašto lietuviška 

visuomenė nesitiki, kad ne tik 
šiuos rinkimus į Klaipėdos kra
što seimelį laimėsią, bet gali
mas daiktas, kad dar vieno ki
lo savo atstovo neteksią, nes 
jau dabar eina savotiškai mo- 
ralis visame krašte temoms. 
Skleidžiami gandai, kad visvie- 
ųa Hitleris ateisiąs, ir kai at
eisiąs tai iš yisų tų, kurie bal
suosią už ne vokiečių sąrašą, 
turtai busią konfiskuoti.

Tai geras propagandos įran
kis, ypač turint galvoje Čeko- 
slovąkijos įvykius. Šitokiai pro
pagandai sunku atsispirti, juo 
labiau, kad nesant (demokrati
niai laisvei nėra kas visa tai 
tinkamai išaiškina. Pagaliau, 
jęi ir butų geriausia proga vi
sa tai išaiškinti, visviena po vi
sų tų įvykių, kurie dabar dėjo
si Europoje, kas gali netikėti, 
kad Vpkjetijos galybė visa nu
lemia, o jei šitaip, tai daug kas 
jau iš anksto pasiryžę tai galy
bei nusilenkti, kad paskui ne
turėjus bet kokių nors nesusi
pratimų.

Vokietijos propagandos biu
ras yra tiek apsukrus, kad mo
ka net svetimų valstybių spau
dos atstovus į tą darbą įkinky
ti. štai tų svetimų valstybių 
spaudos korespondentai jau 
spėjo po visą pasaulį išnešioti

mą, jų agresingumą ir kartu jų 
persekiojimą. O iš tikrųjų jau 
taip viskos vieloje baisiai nesi
dėjo,- bet vokiečiams buvo rei
kalingą ir naudinga tas žinias 
pusti ir jos pučiamos buvo. Bu
vo pučiamos svetimų korespon
dentų, kurie neva tas žinias sė
mė vis iš pirmų šaltinių, o tie 
pirmi šaltiniai tai ir buvo ne 
kas kita kaip Berlyno nacių 
propagandos biuras.

(Bus daugiaus)

Margumynai
1938 m. moters grožio 

idealas.
Anglija kiekvienais metais 

renka savo grožio karalienę. 
Taip pat ir šiais metais kara
lienė bus renkama. Tiktai šiais 
metais grožio karalienei bus 
patiekti nauji reikalavimai. 
Grožio karalienė galės būti iš
rinkta ne tik graži mergaitė, 
bet kartu ir labai inteligentin
ga. Komisija turės patikrinti 
tos gražuolės žinias. Komisija 
klaus istorijos, pasikalbės ak- 
tualinėmis problemomis, tirs 
žinias moksluose, politikoje ir 
mene. Taip pat patikrins, ar 
grožio karalienė sąmojinga ir 
ar turi kitų pirmenybių. Tiktai 
po to, kai visa tai bus tinka
mai įvertinta, gražuole galės 
būti išrinkta grožio karaliene. 
Dabartis anglų šūkis yra lai, 
kad kūno grožis sutaptų su 
dvasios grožiu.
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IŠ TORONTO PADANGĖS
Dėl “Vikšro” ir Sūnų Dukt. 

Draug. bylos

Tilpęs “Naujienose” iš lap
kričio mėn. 2 d. Sūnų Dukt. 
Dr-jos valdybos “Atsakymas į 
šmeižtus” yra tiek nerimtas, 
pagiežiškas ir priekabus, kad 
tiesiog stebėtis reikia, kaip val
dyba dėjo savo parašus. Nors 
iš rašto atrodo, kad susirinki
mui norint jie tai daro. Bet 
tuo, mano supratimu, valdybos 
klaida nepateisinama. Todėl, 
kad ne susirinkimas iškėlė šį 
klausimų, bet pati valdyba pa
tiekė jį susirinkimui, jau iš 
anksto paruošusi pasmerkimų 
“Vikšrui”. Kad Vikšro pasaky
ti Naujienose žodžiai nebuvo iš 
piršto išlaužti, tai žino ne tik 
Sūnų Dukt. Draug. nariai, bet 
ir daugiau toronliečiu. Žino 
taipgi, kad ir kiti visokie gan
dai apie išnaudojimų S. D. Dr. 
kitų draugijų naudai nėra pra
simanyti. Panašius gandus 
skleidžia ne tik akylesni nariai, 
bet ir kai kurie arčiau įvykių 
stovintieji pareigūnai. Ir taip 
tikrai buvo ir yra, nežiūrint 
kaip tas kam nepatinka ir ne
žiūrint kaip .bus stengiamasi 
muilinti akis nariams, kad plin- 
tantieji gandai neteisingi, vie
nok ilgai taip nesi tęs. Ateis lai
kas, kuomet nariai prabils, kad 
žmonės teisingai pastabas darė; 
matysime ką pareikš tuomet 
nariai. Kol nebus rimto reika
lo, tol geriau bus, kad visokių 
klaidų ir nesusipratimų neteik
sime skaitytojams, nes jie vie
tinių įvykių neišspręs. Geriau 
venkime daryti sau gerų — iš
naudodami kitus, tuomet ir pa
stabų nieks nedarys. Kurie 
skaitė Vikšro pastabas ir S. D. 
D-jos valdybos atsakymų, gali 
aiškiai matyti, kad valdybos 
parašai ne draugijos reikalus 
gina, bet skleidžia nepamatuo
tų neapykantą ne tik prieš Vik
šrų, bet ir prieš “Naujienas”. 
Jau patys pirmi valdybos žo
džiai, kurie skamba sekamai: 
“tarp įvairių nesąmonių inkri
minuojamais sumetimais” ir 
t. t.

Kųgi bendro S. D. Dr. val
dyba turi su telpančiomis “N.” 
nesąmonėmis, kurios valdybai

atsakomybės neužkrauna? Ir 
kokios nesąmonės taip jau pa
lietė valdybų? Greičiau nesų
monėmis galima pavadinti to
kį negrąžų Vikaro žodžių iš- 
kraipyrųų. Visai ne reikalo du- 
miamos nariams akys, nuro
dant, kad draugija su savo įs
tatais yra įregistruota valdžios 
įstaigose ir jos turtų saugo ša
lies įstatymai. Gaila, kad val
dyba manė, jog nariai to neži
nojo ir tik daįiar apie tai pa
informavo. Juk kalbama buvo 
ne apie valdiškų įstaigų prižiū
rimų turtų, bet apie kuopos ži
nioje esantį iždų, kurį kuopa 
naudoja taip, kąip jai tinka, be 
valdžios patarimų. Tai kam gi 
reikėjo pastebėti tai, apie kų 
Vikšras np nesapnavo? Užvis 
keisčiausią, kad valdybų paže
mino draugijos oficiozų “demo
kratiškų j į” Liaudies Balsų, ku
rį mes nariai visokeriopais bu
dais remiame. Ir savo atsaky
mui ieškojo dar demokratiš- 
kesnio laikraščio. Štai tų demo
kratiškumų jiems dar kartų 
įrodė plačios visuomenės skai
tomos ir mylimos “Naujienos”. 
Butų geistina, kad “gerų” no
rų vedami ir “mylintieji” de
mokratijų pastebėtų “Liaudies 
Balsui”, kurs netalpintų ne tik 
tokių kerštingų dalykų, bet 
daug kartų nėra davęs vietos 
ir kukliausioms pastaboms. 
Nors mažai pažįstu S. D. Dr. 
vice-pirm. Drazdį, bet jaučiu, 
kad jis nėra nei komunistas, 
nei jų simpalikas, tik kaipo tu
rintis nariuose pasitikėjimų ei
na pavestas jam pareigas. Ten
ka apgailėti, kad kažkokiais su
metimais davė savo parašų po 
taip nerimtu atsakymu. Čia 
greičiausiai gludi savotiški išro- 
kavimai, kuriais Drazdžio pa
vardė buvo reikalinga kaipo 
įtakingo žmogaus. Butų užtekę 
pasirašyti tik pirmininkui ir 
sekretoriui arba jau visai val
dybai iš penkių, o ne iš trijų 
asmenų. Kaip S. D. Dr. narė 
jaučiu sau turinti teisę prašyti 
ir linkėti, kad pašalpinė drau
gija rūpintųsi rimčiau ir išim
tiną! savais reikalais, o ne ad
vokatautų kitoms draugijoms, 
kurios, bųdamos kultos, tyli.

O. I.

Nauji.enų-Ącme Telephpto
PARYŽIUS. — Buvusis Anglijos kąralius pirmų kartų po sosto išsižadėjimo 

susirinka su savo brolių ir jo žmona.

BUVAU, MAČIAU IR GIRDĖJAU
Svarbus SLA susirinkimas

Toronto SLA 236 kuopa tu
rėjo svarbų susirinkimų, ku
riame buvo sekančių metų vai* 
dybos noininąęijos. Kandidatai 
šie j pirmininkus: V. Dagilis ir 
A. Kuniutis; į sekretorius — 
A. Butkus; į vice-pirm. A. Ber- 
patoiiįs, A. Margis, J. Bieliaus
kas; į fin. rast. — O. Indre- 
lįepč; į iždininkus — M. Joku- 
bynienė ir Ą. Frenzelis.

Pirmyn choras. Kadangi Detro
itas tik apie 250 mylių nuo To
ronto, tai girdėtis, kad susida
rys ir Toronte būrelis, kuris 
mano nuvykti to choro pasi
klausyti. Tik gaila, kad spau
doj nebuvo pažymėta nei vie
ta, nei laikas koncerto; vienok 
jau ten nuvykus tatai bus gali
ma susižinoti. —Stella.

Šaukite Gydytoją

te

JUSLI KALĖDŲ 
Pasveikinimai

NAUJIENOSE”

• GIMINES
® DRAUGUS
e KOSTUMERIUS

NES VISI JIE 
SKAITO 

NAUJIENAS
u
tl

TORONTO LIETUVIU GYVENIMO 
ZIGZAGAI

ĮVAIRIOS PASTABOS

Kritika bene bus sunkiausia

Tų “'raštų” ir “atsakymo” žo
džiai susilieja į tų patį taškų.

» » »

PASVEIKINIMAI TILPS DI
DELIAME NAUJIENŲ KALĖ
DINIAME NUMERYJ, KURIS 
IŠEIS

GRUODŽIO 24
FRAŠQME PAŠAUKTI MUSŲ 
ofisą—MES PASIŲSIME SAVO 
ATSTOVĄ.
9 Pąsveikįųįmff Katos Prieinamos.

t

GARSINKITE “NAUJIENOSE”

kalbos forma. Jos uždavinys 
įrodyti dalykų faktais ir logiš
komis išvadomis. Todėl ne 
kiekvienas gali kritikuoti ir de
batuoti. Tačiau stoja kritikon 
ir tokie, kurie dėl mažo išsila
vinimo negali suvirškinti fak
tų ir prieiti logiškos išvados, 
ir kuomet jiems pritrūksta ar
gumentų, pradeda vaikiškai 
meluoti arba purvinai koliotis. 
O kad jų niekas nepavadintų 
melagiais ir piktažodžiautojais, 
jie pasiskuba savo oponentų 
panašiai apšaukti ir manų gin
čų laimėję.

Taip daro Toronto komunis
tai ir jų laikraščio redaktoriai 
bei bendradarbiai, kuriems per
Naujienas buvo mesta eilė tei
singų pastabų. Vietoj argumen
tų jie pradėjo išsisukinėdami 
visaip meluoti ir koliotis. Kad 
tai tiesa, užtenka perskaityti 
Simų ir Dukterų “valdybos” 
“Atsakymas į Šmeižtus”, tilpusį 
Naujienose ir tvanų raštų šiuo 
klausimu komunistų laikraš
tyje.

Dėl stokos laiko ir vietos 
Naujienose Kanados Lietuvių 
žinių bendradarbiai negali at- 
sąkyti į visus komunistų me-

Girdėjau, kad draugas Draz- 
dys nepatenkintas pavadinimu 
jo komunistų simpatiku. Labaį 
atsiprašau. Nežiūrint kieno 
simpatiku jis' nebūtų, Toronto 
lietuvių pažangioji (ne komu
nistuojanti) visuomenę turį 
gražių nuomonę apie jį, o sa
vo — jau rašiau. Draugas 
Drazdys, aiškiau pasakius, nėra 
komunistų simpatikas.

£ » »
Įvardinau IJrazdį ir pasakiau 

apie kitus kontrolės narius tik 
todėl, kad jie yra pasižymėję 
teisingumu žmonės. Gi “paska
las” apie pinigų pasisavinimą 
leido daugiau tie, kurie dąbąr 
atsidavę su komunistais dirba.
Daugiau metas laiko atgal tie 
žmonės vaikščiodami po šlu
bas kalbėjo: “Žiūrėkit, kaip ko
munistėliai musų pašalpinę 
draugijų išnaudoja. Jeigu ne 
mes, tai “Literaturka” butų 
draugijos pinigus pasisavinus”. 
Galėčiau įvardinti juos ir iš‘to 
draugijai butų didelė nauda. 
Bet jeigu tie žmonės (kai ku
rie iš jų) yra jau partijos na
riai, tai partija duotų ukazą 
neprisipažinti ir paskelbtų Nau- 

i jienų bendradarbius melagiais.
lųs ir prasimanymus. Turėda
mi jie savo dvisavaitinį laik- 
rąštpalaikį ir apie jau pustuzinį 
apmokamų gizelių, į musų žodį 
atsuko šimtų, į pepketo eilučių 
pastabą, — dešimčių skilčių. 
Čiauškia Agniešką savo užpeč- 
kyje, pašo ędilorialųs ir net 
specialius strąipsųius, ir vis 
Vikšro pąsįabps reikale — nie
kų nekalbant, Įdek jau laiko 
išeikvoja įp energijos išlieta 
įvairiuose susirinkimuose. Tai 
taip buvę karti tpaųp pąstaba.

Taį tokią jų dorovė.
B » »

Reikia pastebėti ir J. Ylai, 
nes jis yra atsakomingiausias 
dėl visokių jo laikraštyje nesų- 
mpnių. Su juo bartis nereikė
tų, jeigu jis teisybę rašytų ir 
kritikoj prisilaikytų pusiausvy
ros. Dažnai jis niekina progre
syvius (ypač trys-keturi metai 
atgal) tiksliai, bet daugiausia 
prirašo nesųmonių dėl menko 
išsilavinimo. Jam faktai neap
eina, ■— pamisima ir parašo. O

Nežiųpint to, jie ųeįstengė kai pritrūksta argumentų, ko- 
ąpgįnti “LiĮerątųrkos”. Pati gi liojasi ir sušunka, kad jo opo- 
“Literaturka” dar iki šiai die-'nentai melagiai. Pažiūrėkim,

Į būtį dėkingas Naujienų redąk- 
pijąį įr man UŽ tokių procedū
rų, nes, kaip iš jo paties pasta
bos paaiškėjo, jis lik dabar su
žinojo svarbių redakcinę kri-, 
vulę. Gaila tokių “redaktorių”, i

Antras J. Ylos apsirikimas 
(komunistai sakytų melagystėj 
— V.), — lai spėliojimas, kad 
(Jrigąitis atsiklausė Vikšro. Iš 
kur ir kaip jis žino, kad Gri
gaitis atsiklausė? Kur faktas? i 
Juk redakcijos prieraše pasira
šo “Kanados Lietuvių Žinių Re
dakcija”. Grigaitis apie tų lai
ką važinėjo Brooklyne, jis ga
lėjo žinoti ir nežinoti apie tuos' 
raštus.

Šis editopįalas ir vėl parodė 
redaktorių nelogiškumą. Įžan
goj pąskelbią Vįkšrą melagiu, 
toliau pataria man nesirūpinti, 
kas dedasi Sūnų ir Dukterų
Draugijoj ir žiūrėti, kaip pini
gui eįkypjąmi SLA centre. To
kių pąsakymu pditorialas dali
nai pripąžįslą, ką<l mano buvo 
rašyta tiesą, tįk turėjau pir- 
miąu apie SLA .parašytį...

Rašyti apie SLĄ, kaip pasa
ko pati ištrauka, nėra reikalo, 
nes pats jps organas kelia aikš<J 
ten buvusių trustistų netikslu
mus ir jau einama prie pageri
nimų. Bet ką parašo L. B. apie 
materiąlį politinį Simų ir Duk
terų Draugijos išnaudojimą? 
Nieko. Tpdėl čia ir reikėjo pa
rašytį. —Vikšras.

Toronto, Ont.

nai nė žodžio už save nepasi- kaip jis pats save plaka, 
sakė. Tik komunistai, nusisvi- Paimkime jo pąstąĮjų dėl ma
linę liežuvius, už jų tarška. no prierašo prie Sąnų ir Pųfcr

Jie rašo buk Naujienų re-'terų Draugijos “valdybos” “ąt- 
dakciją nesiskaito net su Sūnų sakymo”. Jis sąvo laikraštyje 
ip Dukterų Drąugijos valdybos rašo:
parąšąįs. O kas, žinodamas ko-' “Jeigu Nąujiępąs redaguotų 
įpupistų triksus, skaitytųsi? Grigaitis, lai jSunų ir Dbkferų 
Dabar paaiškėjo, kad ne visi Draugijos Valdybos atsakyrpas
valdybos nąriai dalyvavo rąšyr, Vikšrui butų buvęs pą talpintus 
pie to “atsakymo”. Kpmunįs- be atsikląusiipp yįkšro’^ čįa 
tų kontroliuojampj organiząęi- jis norėjo pašiepti Grigąijį, bpt 
joj nekoipunistąs valdybos na- pašiepė save. Juo jis pąrodę, 
rys turi pildyti jų vąbąf jcitąip kad per virš šešis mpliųs redO“ 
jam blogai... Nerašė to atsą- gupdaipas laikraštį dar nežino, 
kyrpo nė pirmininkas; toron- jogei visos redakcijos visuomet 
tiečiai gerai žino, kįek jis gali svarbiais polemikos klausimai
rašyti. Jeigu atidžiai paskaify- rejkalaują savo bendradarbių 
ti komunistų organe tilpusius pasįąiškįnįmp įr kur reikalas: 
raštus, taj to aišku kas rašė, prierašo; Todėl J. Yla turėtų

Susivienijimo Liet. Ameri
koje 236 kp. Pažangos 

vajus sekąsi gerai

Nuo vajaus pradžios jau pri
duoti 21 naujų narių, štai lap
kričio įnėų. 13 d. įvykusiame 
susirinkime buvo priduoti 11 
pąųjų pąfįų. Už prirašymą na
rių kreditas priklauso sekamai: 
S. Bįpliąųskienei už 3 narius, 
S. Ęatkųs už 2 n., Kazlaus
kams už 2 n. ir kuopos orga
nizatoriui už 4 ų.

Reikia pažymėli, kad keturi 
kuopos nariai ir, šiame susirin
kime atliko savo pareigas. Bet 
dąr daugumąs ųarių perą atli
kę sąyo pareigu, bet daugeliui 
yrą labai palankios sąlygos mL 
pįmoms pareigoins atlikti, nes 
jįę turį savo šeimoje narių, 
kurįuos gali pritašyti, ir aš pą^ 
tariu tų, atlikti laįko neatidėlio
jant, nes ir nepastebėsimą kaip 
vąjaus laikąs užsibaigs. Taigi 
visi nariai sukruskite prie sąvo 
pareigų atlikimo, kitaip ppgą- 
m^ątpriai priversti bps nusa
vinti jūsų galimus kreditus. 
Reikia tikėtis, kąd ateinančia
me susirinkime rasis žymiai 
didesnis narių skaičius, km-įe 
bus atlikę savo pareigas.

Organizatorius.

Pasirodė, kad į sekretorius ir 
finansų sekr. nebesirado dau
giau kandidatų, žodžiu sakant, 
kuopai buvo siūlyta daugelio 
be hąbsavimo visų senųjų val
dybą sekantiems metams palik
ti. Šis pasiūlymas patvirtina 
narių pasitenkinimą valdybos 
nuoširdžiu darbavimosi, kas 
gal duos valdybai daugiau 
energijos sekančių metų darbe. 
Ši valdyba jau du melus savo 
pareigas ėjo. O yra kitų valdy
bos narių, kurie turi pareigas 
nuo pat SLA įsikūrimo. Pa
vyzdžiui, 0. Indrelienė turi vie
ną iš sunkiausių pareigų, ši pa
reiga yra daug pasišventimo 
paėmus, vienok mielu noru su
tiko ir toliau ją atlikti. Gražu 
butų, kad ši valdyba susilauk
tų nors 50 metų valdymo ju
biliejaus.

Vajus eina kaip iš pypkės. 
Narių apie 9 buvo priduota 
šiame susirinkime. SLA vieny
bė — ir galybė.

Jei tikras Bayer Aspirin neįs
tengia atnešt gręžtos 

pagelbos nuo

Oeumatizmo 
SKAUSMO

« Imk 2 tabletes 
su pilna stikline 

vandens. Pakartok, jei 
reikalas, pagal nu
rodymus.

O Pagelba nuo rcu 
“ matizmo papras 
tai, ateina greitai 
Jeigu skausmas ne 
paliauja, eik pas 
daktarų.

Aušros choras
Šis jaunas choras jau turėjo 

vieną parengimą, kuris Įvyko 
lapkričio 5 d. Šitas parengimas 
neblogiausiai nusisekė, tik gai
la, kad taip mažai buvo laiko, 
todėl negalima buvo parengi
mo išreklamuoti; žodžiu sa
kant, publika nespėjo sužinoti. 
Programa buvo išpildyta cho
ro; kuris sudainavo gražųjį 
“Karvelį” ir “Ar tu žinai, ma
no broli”. Pastaroji dainelė vi
sai paprastą, bet daugeliui cho
ristų dainuojant pasidaro koks 
lai skaudus jausmas, dėl gražių 
jaudinančių žodžių, pav., vie
nas posmas skamba: “O kaip 
graži tavo šalis, o tu ją užmir
šai suvis išsižadėjai jos kalbos, 
vaikus mokai tik svetimos”.

Be choro, buvo smuiko ir 
dainos solų. šis parengimas da
vė $8.75 pelno. Aušros choras 
ir kitą parengimą ateinantį šeš
tadienį, t. y. lapkričio 19 d. 
ruošią. Šis vakaras bus grynai 
šokių su užkanda ir kava. Pa
rengimas įvyks parapijos sve
tainėje. Įžangos tikietus gali
ma gauti pas choristus ir tik 
po 25c, kur pavalgysit, atsiger
si L ir pasišoksi!.

Nors choras neilgai dar gy
vuoja, bet daug jau nudirbta: 
išmokta keletas dainų, įsigyta 
daugiau artimesnių pažinčių. 
Linkiu ir toliau šitokiame suti
kime veikti. Choras kas pamo
ka nariais auga. Labai smagu 
yra turėti lietuvių tautos chor
vedys. Kiek teko man Toronte 
choruose dalyvauti, tai vis bu
vo kitataučiai chorvedžiai, kas 
žymiai darbą apsunkindavo.

Sekanti choro pamoka įvyks 
ketvirtadienį, 8 v. vakaro, pa
rapijos svetainėje. Kviečiame 
visus ehoristus ir norinčius pri
sidėti prįe choro atsilankyti.

Vestuvės
įšeštądienį, lapkričio 19 d. 

jštekės visiems gerąi žinoma 
graži Eleną Gąižauskaitč. Ele- 
ųa išteka už labai šaunaus jap- 
nikajčįp ĮL Degučio, neseąiai 
atvy|<psįo iš Qttawos. šiai lą- 
bai gražiąi jaunai porelei lin
kiu dąug pasisekimo.

Pirjnyp choras Detroite
Teko patirti iš Naujienų, kad 

Detroite atsilankys tas garsusis

Tūkstančiai yra patyrę, kad šis 
paprastas vaizduojamas čia bū
das, neša nuostabiai greitą pa- 
gelbą nuo galvos, reumatikos ir 
neuralgijos skausmų — vartojant 
tikrą BAYER Aspirin.

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

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

Atsiminkite 
klausti “Bayer 
Aspirin” — ne 
“aspirino.” 
vien tik 

*1 5 už 12 tablečių
2 Pilni Tuzinai 25c

Norint Gerų Anglių 
IR 

ŠVARAUS 
PRISTATYMO 
ŠAUKIT 
SEEley 4464 

Geros Kokybės — Rųšies ir 
Mieros Anglys. 

Tinka kiekvienam kūrenimo 
įrengimo tipui. 

McCOY COAL CO. 
934 W. 18th Street

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St.
•

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

po pietų.
______________________________________
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Diena Iš Dienos
Labai, Labai 
“Busy”

Kai kas skundžiasi, kad nė
ra darbo. Bet Jurgis Stepona
vičius turi beveik daugiau, ne
gu vienas žmogus gali paneš
ti. Jisai mokina “Naujos Ga
dynės” Chorą, kuris neseniai 
pastatė operetę “Mikado”. Bet 
jisai taipgi yra mokytojas 
Liuosybės choro Waukegane, 
III., ir Kenoshos Kultūros Cho
ro, Kenoshoj, Wis. Jurgis Ste
ponavičius, kaip bitė, laksto,

skraido, toli ir arti kol suran
da “medaus” ir smagumo.

J. J. P.

Svečias Iš
Colorado.

Neseniai Chicagon atvyko 
svečias iš Colorado valstijos, 
lietuvis p. George Bevinis. Jei
gu jisai tebėra Chicagoj, tai 
p. Bevinis yra prašomas susi
žinoti su p. G. Miller, 4460 So. 
Oakenwald avenue, tel. Oakland 
5079. (Sp)

(01/01/ MAN TAIP 
' SKAUDA

. PEČIŲ
ii MUSKULUS, 
\ KAD NET 
YklSSlTIESTI

NEGALIU. ,

MKENTfK TRUPUTI IKI AŠ 

VIKRIAI IR PAKANKAMAS 

SIU SKAUDAMI VIETA 
SUPMHXPHURIU( / 
PAMATYSI, KAIP 
ŪMAI SKAUSMAS. L< 

PALENGVĖS

Taip, brangūt draugai Jai ju» kanluno siausmas ir susti
rimas įūsg muskulų, kaipo pasako oratraukio parpūtima. 
nuovargio ar parsidirbimo, nakantikita šių skausmų barai- 
kaKngai. Naudokita Knimantg, kur} jūsų tivai ir tivų lival 
naudoja nuo 1867 matų. • Paklouskita savo draugų kaip 
Ir luomai fa naudojo Pom-Espalarj. Ba atidkliojkno nusi
purta bonkutg Pain-Espolario artimiausiojo jums veisti- 
nūje. Roikoloukite Poin-Ė»polerio su Inkaru ant kiekvienos 

dežutis.

Užuojauta 
Šapranauskams

Neseniai pasimirė mano ge
ras draugas p. Šapranauskas. 
Šiuo noriu išreikšti užuojautą 
jo šeimynai, Paulinai Šapra
nauskas, ir vaikams, Petrui, 
Julijai, Juozapui, Viktorijai, 
Monikai ir Kazimierai.

Jus netekote savo mylimo 
tėvelio, man teko prarasti link
smą ir gerą draugą. Nenusi- 
minkim, ir mes ankščiau ar 
vėliau glausimės prie juodos 
žemelės. Vladas Kuzavinis.

SUSIRINKIMAI
Naujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.

Prakalbos apie Europos ir Lietuvos dabartinę padėtį, įvyks ket
virtadienį, lapkričio 17 dieną, Hollywood svetainėje, 2417 
West. 43rd St. Pradžia 8 vai. vakare. Kalbės žymus eko
nomistas, politiškas pabėgėlis iš Vokietijos Max Brauer an
gliškai ir Dr. P. Grigaitis, Naujienų redaktorius lietuviškai. 
Bengia L.S.S. centralė kuopa ir L.D.D. 4 kuopa jungtinai. 
įžanga 10 centų ypatai, bedarbiams veltui.

Lithuanian Building Loan Association League susirinkimas į- 
vyks penktadienį, lapkričio 18 dieną Standard Federal Sav- 
ings and Loan Association naujoj raštinėje 4192 Archer 
Avė., pradžia 8 vai. vak. J. P. Varkala išduos raportą iš 
Illinois Lygos Konvencijos. Bus klausimas apie nuošimčių 
suvienodinimą ir daug kitų reikalų. Valdyba ir direktoriai 
prašomi dalyvauti.

Humboldt Park Lietuvių Politikos Kliubo susirinkimas įvyks 
lapkr. 17 d. 8 v. v. svet. 3600 W. North Avė. Klubiečiai ne
pamirškite atvykti — turėsim valdybos nominacijas ir ki
tų svarbių dalykų. Valdyba

lū-to \Vardo Lietuvių Demokratų Kliubo mėnesinis susirinki
mas įvyks penktądienį, lapkričio (Nov.) 18 d., 7:30 v. va
kare, vietos bažnytinėj salėj, 68 th ir Washtenaw Avė. Visi 
malonėkite ateiti ir išgirsti raportą iš pereito baliaus. Taip 
pat yra daug svarbių dalykų aptarimui. M. C. R.

Biznierių 
Šeimyna.

BRIGHTON PARK. — Dan' 
ir Agnieška Greblėnai, 4001; 
Brighton Place, seni Brighton 
Parko biznieriai, čia užlaiko 
gražią alinę. Biznyj jau penk-’ 
ti metai. Prieš Thanksgiving į 
Day savo klientams padalins- 
paukščių laimėjimo keliu.

Pp. Greblėnai turi 2 dukte
ris ir sūnų: Leokadiją, Oną ir 
Joną.

Duktė Leokadija Termėnas' 
užlaiko Beauty salioną, ties • 
2634 West 39th Street, o an
troji duktė, Ona Višniauskas, 
operuoja restoraną adresu 
4334 W. Madison Street. Sū
nūs Jonas taipgi turi užsiėmi
mą. Darbšti biznierių šeimy
na. M. V.

Pilietybės Pamokos 
18-toj Apylinkėj

18 APYLINKE. — Lietuviai 
nepiliečiai dabar turi progą 
prisiruošti pilietybei. Walsh 
mokykloj, prie Halsted ir Cul- 
lerton gatvių, pilietybės pamo
kos yra laikomos kas antradie
nį ir ketvirtadienį po piet, nuo 
1-mos iki 2 tros. Taipgi ten ga
lima užbaigti pradinės mokyk
los kursus ir gauti diplomą.

Pamokos laikomos antram 
aukšte. Kreipkitės pas p-a 
Cromwell, Suaugusiųjų Sky
riaus atstovę.

Jeigu atsiras mokinių, tai 
netrukus bus suorganizuotos ir 
vakarines kliasos. (Sp)

SLA. 226 KUOPOS
POKYLIS ŠĮ 
SEKMADIENĮ

NORTHSIDE — Jeigu jus 
nenorite pasiklausyti gražių 
dainų; jeigu jus nenorit pama
tyti juokingo perstatymo; jei
gu jus nenorit išsigerti ska
naus alaus; jeigu, jus nenori
te ir nemylite skanių lietuviš-

JAUDINĄ NAUJI 
ŠVIETIMO BUDA11939 METAMS

— ...................... ................... ............... ........... .............. ..................- ...................... - . ■ . - -

Gražink ir Modernink Savo Namus.. .Tobulas šeimos žvilgsnis Prie Patrauk i į 
Naujų “Better Light” Lempų.. Vėli ausi Reflektoriai — Type BowiS

• Kaip didelį skirtumą galima padaryti su šiomis 
naujomis lempomis jųsų namuose. Visas kambarys 
atrodo pagerintas patraukliu madavimu ir švelnia, 
nežlibinančia šviesą. Ta šviesa yra maloni akims— 
neša didesnį skaitymo patogumą visai šeimai.

Pamatyk selinusius I. E. S. lempų dezenius it sti
lius nuo $10.95 iki $24.95.

FASONAS VISIEMS TIKSLAMS 
6—būdų švietimas—visiems tikslams. Kraštutiniai 
papuošiančios—Onyx pagrinde. $ 1 0 95

Tiktai I D—

Patelefonuokite lempų parodymui namuose
Vienas iš musų atstovų atvyks į namus ir parodys lempų 
tipus, kurie jums patinka — ir, jei norėsite, paliks vieną 
kelioms dienoms DYKAI IŠBANDYTI, kad įrodyti paten
kinimą be prievolių pirkti... I šį pasiūlymą įeina lempos, 
kurios kainuoja $13.95 ir aukščiau.

Public Service Store

J1FFY CROCHET DOILIES PATTERN 1761
No. 1761 — Mažos ir didesnės servetkelės stalui padengti-

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1761
! 1739 So. Halsted St, Chicago, III. I
I čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.................
I 1
| Vardas ir pavardė .................................................................................................. |

1 Adresas ............................. I

1  1
^Miestas ir valstija ............................................................................._..............

PETER PEN

MAŽAS JMOKĖJIMAS 
—LIBERALUS TERMINAI

Kiek primokėti už mo
kesčių atidėjimą

Kiti lempų krautuvnin- 
kai irgi turi naujų 
1939 metų štili ų

PUBLIC SERVICE CONIPANY OF NORTHERN ILLINOIS

Budrike Radio
Programas

Pereitą sekn/ačĮienį Budriko
kų dešrų; jeigu jus nemylite'radio programas^ palinksmino 
pasišokti prie geros muzikos; jradio klausytojus gražiomis 
—žodžiu, jeigu jus nenorite'dainomis ir muzĮ^a. Programa 
praleisti vakarą linksmai atei-į išpildė garsus Roselando Mo-
nantį sekmadienį, lapkričio terų Choras ir simfonijos or- 
20 d. tik už 35 centus, tai pasi-i kestras. Choras padainavo: 
likite namie, nes tokį linksmą “Oi, gimtinė mano vieta”, “Ne- 
pokylį su labai turtinga ir įsai- verk, mergelė, neraudok”, “Sū
ria programa rengia SLA 226 die, mano brangioji tėvynė”,
kuopa Grigaičio svetainėj, 3804 
Armitage Avė. Programa pra
sidės apie 6 vai. vakaro. Po 
programos šokiai ir kitokie 
pasilinksminimai. Naujosios 
Gadynes choras išpildys visą 
programą.

Todėl, kurie atsilankys į šį 
pokilį, bus pilnai patenkinti, 
o tie, kurie pasiliks namie, la
bai gailėsis. Tačiau tai bus jų 
pačių kaltė.
J. Naujalis, SLA 226 kp, korės.

CESNAKAI-PETRUŠKOS nuo 
AUKŠTO KRAUJO spaudimo

Me-likall reportai sako. wad Česnakų-Pet- 
ruftkų koncentratas turi dvigubu veikimą 
aukotam kraujo spaudimui mažinti. Pirma, 
jis linksta atleisti sustingusias arterijas. An
tra, jis patikrina ar sutrugdo atmatų su- 
ststovSiimą žarnuose. vieną ir aukšto kraujo 
spaudimo priežastį. Norint gauti koncen
truotų česnakų ir petruškų bekvapėj, be- 
skonėj formoj, klausk savo vaistininko ALL- 
IMIN, Garlic-Parsley tablečių. Didelės dė
žės 50 c. begalo pinigus taupantis pakelis 
$1.00. ALLIMIN vartojamas pakartotinai su 
reguliariomis pertraukomis padeda sumažin
ti aukėto kraujo spaudimą, galvos gėlą ir 
svaigulį, paeinančius nuo aukSto spaudimo. 
Kad sužinoti kas pakelia kraujo spaudimą 
ir gydymą, klausk gydytojaus. Del dykai 
sampello ir knygelės apie vertingas aukSto 
kraujo spaudimo žinias rašyk
VAN PATTEN CO., 54 W. Illinois. Dept. F.

Chicago

“Kaip ant marių vilnys ban
guoja”, ir “Kad aš bučiau kaip 
paukštelis”. Orkestras pagro
jo: lietuviškas kadrilius, Tru- 
mpiškių ir Gražiškių polkas. 
Klausytojams ypatingai pati
ko gražiai ir simpatingai su
dainuotos choro dainos.

Ketvirtadienį nuo 7 iki 8 
vai. vakaro bus kitas Budriko 
radio programas iš stoties W 
HFC, 1420 k., kurį išpildys ge
ri dainininkai ir geri akordi- 
onistai. Bus graži muzika ir 
puikios dainos. Taipgi bus 
svarbus asmenų ir draugijų 
pranešimai. Nepamirškite pa
siklausyti šito gražaus ir svar
baus prograipo. —J.

1 '-Ibimai Naujienose 
'uodą naudą dėlto. 

' nd pačios Naujienos 
vra nandinerts

PAUL AMBROSE
4 metų sukaktuvės nuo atidarymo užeigos bus apvaik

ščiojamos
Šeštadienį ir Sekmadienį, Lapkričio 19 ir 20

po antrašu:
1843 South Halsted Street.

Šokt, valgyti ir gerti kiek kas norės.
Kviečia PAUL IR CARRIE AMBROSE.

MASTER WIND0W SHADE CO. 1
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAM IR UŽKARTNAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.

1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

Sidabrinis
Jubiliejus

NORTHSIDE — štai jau su
kanka dvidešimt penki metai 
kaip northsidėj gyvuoja Mor- 
ning Star Pašalpos ir Pasi
linksminimo klubas. Reikia 
priminti, kad Morning Star 
klubas per šį savo dvidešimt 
penkių metų gyvavimą atliko 
daug pažangių ir kultūrinių 
darbų dėl lietuvių, ir kiekvie
ną kulturinį sumanymą klubas 
visomis išgalėmis paremdavo. 
Be to, yra surengęs daug mu
zikalių ir pasilinksminimo va
karų. Ir ve lapkričio 26 die
ną North West svetainėje, ad
resu 2403 W. North Avė. yra 
rengiamas jubiliejinis vaka
ras su turtinga programa, o 
kad iškilmingiau butų galima 
pažymėti linksmą jubiliejinį

vakarą, tai liko pakviesta se
noji gvardija arba Chicagos 
Lietuvių Vyrų Choras, kuris 
susideda iš su virš keturiasde- 

'šimt senų grenadierių. Jie ju- 
biliejatus palinksmins su gra
žiomis liaudies dainelėmis.

i

Nėra abejonės, kad Morning 
Star Klubas kaip ir visados, 
sutrauks daug svečių ne tik 
iš Northsidės, bet ir visos Chi
cagos,—tik visiems reikia įsi
dėmėti, kad Morning Star 
Kliubo Jubiliejinis parengi
mas įvyks šeštadienį, lapkričio 
26 dieną, Northwest Hali, 2403 
W. North avė. Pradžia 7:30 
vai. vakaro. —X. š.

Trečiadienis, lapkr. 16, 1938

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

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

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

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

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

Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

Bowling-Billiardai
20 Aslų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

I 3406 So. Halsted St
šaukit Tek YARDS 3408

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $j£.5O
GYDYMAS $£0.00
LIGONINĖJE ..... -............
RAUDONGYSLftS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ___  *15-oo
RAUMATIZMAS 39.00

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

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

Tel. Lawndale 5727.

FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija irengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlaido

mis ir Hollywood 
šviesomis. Dar b>s 
garantuotas.

420 W. 63rd Si
Tel. ENG. 5883-5840
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DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS LIETUVOS
KAIP VIENAM RĖKSNIUI PASIDUODA 

KELI ŠIMTAI NARIU

Draugy-BRIDGEPORT.
stės Palaimintos Lietuvos su
sirinkimas įvyko trečiadienį, 
lapkričio 9 d., Lietuvių Audi
torijos Svetainėje. Susirinki
mas buvo sušauktas atvirukais 
tam, kad aptartų auditorijos 
likimą. Mat, draugija turi į au
ditoriją investavusi $1,700. Kai 
kalbamas reikalas reikėjo svar
styti, tai pirmininkas Jackus 
pašaukė B. Jakaitį, kad išduo
tų raportą. Mat, jis yra drau
gijos atstovas. Tačiau pasiro
dė, jog p. Jakaičio nėra. Tai 
matote, koks darbštus yra tas 
atstovas! Draugijai auditori
jos reikalais jis atstovauja jau 
per kelis metus, bet kai liko 
sušauktas specialus susirinki
mas, tai jis ir pats nepasiro
dė.

Pirmininkas Jackus apgrai
bomis (matyti, buvo neprisi
rengęs) paaiškino susirinkimui, 
kad yra dvi 
na siekiasi 
zuoti, o kita 
gal bankroto
di, jei auditorija bus forklo- 
zuota, tai ji pateks į SLA ran
kas, o jei reorganizuosis, tai 
žydelių globoje atsidursianti.

Kalba Janulis, Jocius, Morge
vičius, Tumavičius ir Meškau
skas. Janulis nurodo, kad žy
deliai yra investavę į audito
riją $20,000. Su vienu jų, bū
tent, Glaseriu, jis kartu dirbos 
ir su juo dagi šiandien kalbė
jęsis. Žydelis to namo nenorįs: 
esą, kai reikalai busią tinka
mai sutvarkyti, tai auditorija

ir vėl lietuviams teksianti. At
eityje, esą, gal bus galima at
gauti dolerį ųž (Jolerj. Jei ąųcŲ- 
torija paklius j SLA rankąs, 
tai tada, girdi, mes visiškai bu 
sime į šalį nustumti. Tąpi Ja
nulio nusistatymui pritarė Jo
cius, Morgevičius ir Meškau
skas. Jie dar nuo savęs pridė
jo “pagražinimų”.

Tumavičius aiškino, jog tiek 
vienaip, tiek kitaip yra pras
tai. Butų kur kas geriau, jei 
auditorija pasiliktų lietuvių 
rankose, jei tik galima galas 
su galu suvesti. O jeigu to ne
galima padaryti, tai tuo atve
ju geriausia visai jos 
dėti ir užmiršti. O dėl 
užtikrinimo, tai tikrai 
galima 
Matyti, 
niekam 
kas to

Už tos nuomonės 
mą Jocius teikėsi Tumavičių 
pavadinti SLA šnipu. Janulis 
Vėl griebėsi įrodinėti, kad pa
gal 77 B. paragrafą bankroto 
akto persiorganizavusi audito
rija galėsianti geriau verstis, 
nes taksai busią žymiai suma
žinti. Mat, auditorijos vertė 
busianti sumažinta nuo 300 
tūkstančių dolerių, iki $30,000.

Ar tai nėra juokinga tikėti, 
kad taksai iš tiesų bus imami 
tik nuo $30,000. Nejaugi Ja
nulis iš tiesų mano, jog mie
sto nejaudinamo turto vertin
tojai vaduosis tuo, kas paša-

imti už gryną 
auditorijos 

nėra žinoma, 
nepaaiškino.

atsiža- 
žydelio 
jo ne- 
pinigą,

apyvarta 
jeigu nie-

kyta persiorganizavimo petici - Į)e(]aSi?
Jvję ;

Sųsirinkimąs pasisakė už |ąi,į 
kad butų pritaikytas bankroto 
aktas, kuris leidžią persiorga
nizuoti. Vadinasi, jis pritarę 
tam, kad auditorija pakliūtų Į 
kitataučių rankas. Taigi, Janu
lis, kaip yra sakoma, ant sa
vo pastatė. Jis neapgalvojęs 
reikalo smarkiai užrėkė, o na
riai negalvodami jum pritarė. 
O prie ko visa tai vedą, tai 
štai jums pavyzdys: dėl smar
kios Janulio agitacijos prieš še
šis mėnesius liko pataisyti įsta
tai. Bet štai pirmininkas šiame 
susirinkime ir vėl pareiškė, kad 
įstatai esą netinkami |r juos 
teksią vėl iš naujo taisyti.

Gaila, kad tokia gausinga 
nariais draugija (ji turi apie 
450 narių) taip lengvai pasi- 
duoda vadovaujama žmogui, 
kuris moka tik rėkti, o ne gal
voti. Patartina nariams, kaip 
sakoma, savo “smegenis judin
ti” ir nepasiduoti rėksnių įta
kai. — Narys.

Prakalbos apie Europą 
ir Lietuvą.

pareįški-
propozicijos: vie- 
auditoriją forklo- 
reorganizuoti pa
akio 77 B. Gir-

SLA. 226 kp. Ruošia 
Koncertą, Balių 
ir Šokius

Paskutinėmis dienomis skai
tėme spaudoje ąp|e įvykins V<>- 
kibioje, Panpigo, lWMoie> 
kfmkijoie ir nenorėdami nega
lėdami tuo tikuti patys sąyęs 
klausiame: ka§-ai ten iš tik- 
Hįjįį dedasi? Ąr galimus daly- 
kaK kad ištisas lamas knty yž- 
Viešpątavusi bęprotystė ?

Kaip įĮgai tas tęsis ir prie 
ko siekiamas*- šie ir panašus 
klausimai veržiasi ir jiem at
sakymo nesiranda.

buvome pripratę manyti, 
kad pasaulio civilizacija jau 
ganą pakilusi, žiaurumas nyk- 

tąrptaųtiniai santykiai
švelnėja. Bet gyvenimas ką ki
tą rodo. Tam turi rastis svar- singą ir 
bios priežastys.

Kad plačiau visuomenė ga
lėtų supažipti sų tomis prie
žastimis, yra rengiamos svar
bios prakalbos ketvirtadienio 
vakare, lapkričio 
Yuškos Hollywood 
2417 W. 43rd 
valandą.

Kalbėtojais 
žmonės, pilnai

St.

Parengimas bus šį 
dienį

sekma-

NORTH SIDE. — 
kp. ruošia koncertą, 
balių šį sekmadienį, 
20 d., Grigaičio svetainėj, 3800

Kviečiame ir 
kuopas 

turėsite 
pas jus 

ranką

SLA. 226 
šokius ir 
lapkričio

ranka

padaryti nė vienas Smetonos 
kavalierius. Todėl ir pasirodo, 
kam daugiau rupi Lietųyos Ne
priklausomybė.

Reikia tikėti, kad ir dabar 
pavydas ir šmeižtai choro ne- 
sunąikins ir jis toliau dirbs 
kulturinį darbą. Todėl aš pa
tarčiau visiems nepraleisti Pir
myn choro koncertą ir galiu 
užtikrinti, kad nė vienas atsi
lankęs nesigailės.

LINKSMAS IR SĖK 
MINGAS SLA. 260 
TOS KUOPOS VA 
KARĖLIS

lietu-

CLASSIFIED APSTI
HELP WANTED—FEMALE

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

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

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

1642 West 47th St.
REIKALINGA MERGINA ga

minti valgius ir padėti dirbti už 
baro. 3359 So. Halsted St.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

PARSIDUODA TAVERN pigiai, 
arba priimsiu pusininką- Geras biz
nis, geroje vietoje. 2301 West 21st 
Street.

17 dieną, 
svetainėje, 
Pradžia 8

pakviesti

AUTOS—TRUCKS WANTED 
Automobilių ir Trokų Reikia

IEŠKAU PIRKTI AUTOMOBI
LIO už teisingą kainą. Kas turite 
1936 ar 1937 Dodge Pontiac ir taip 
toliau, duokite atsakymą atvirute 
su telefono numeriu ar antrašu, 

Ibet ne dyleriai. S. WOOLS, 3328 
lEmerald Avenue.

VAIKINAS 16-kos ar daugiau 
pagelbininku prie troko. $8.00 į sa
vaitę pradžiai. Kreiptis. Columbus 
9635.MARQUETTE PARK 

vių kolonija, gal būt, pirmą 
kartą turėjo tokį linksmą, gau- 

papuoštą gražiomis 
dainomis ir muzika vakarėlį, 
kokį surengė praeitą sekmadie
nį, lapkričio 13 d., SLA. 260-ta 
kuopa.

Vakaro programa vyko taip: 
pirmiausiai vakaro vedėjas K. 
Liutkus pabrėžė vakaro kaipo 
draugingumo sueigą ir tuo pat 
kartu nurodė svarbą ir užda
vinius SLA. Jis ragino visus 
dėtis prie SLA. Paskui prista
tė pakalbėti apie SLA. ir Pa
žangos Vajaus reikalus ir už
duotis Pažangos Vajaus dis- 
trikto organizatorių, brolį K. 
Deveikį. Pastarasis kiek platė
liau kalbėdamas apibrėžė SLA. 
svarbą kaipo fraternalės bro
liškos organizacijos, kviešda- 
mąs visus, kad šiuo metu, kuo
met eina Pažangos Vajaus dar
bas, verbavimas naujų narių 
SLA, kiekvienas SLA. narys 
kaip ir kuopų organizatoriai 
stengtųsi atlikti SAVO PAREI
GAS gaudami naujų narių.

KONCERTINĖ DALIS

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
į Kambariai

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

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

FOOD FROVISIONS
Maisto Produktai

PARVEŽTOS BULVĖS iš Mi-

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 
kotum—naujo ar seno karo—mes 
galime patarnauti gerai — ir su
taupyti jums šitmtus dolerių.

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

Kiekvienas karas musų ekspertų 
patikrintas—musų garantija tam,
kad tuoti jums ilgametinį patarna- 

Capital 3020 .vir?..3?9-.l938-J93.5ir 1934 karai visų isdirbyscių uz 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. 
zo.iu .... prie California.

« • p _ I XvJLk_/l*lAO Ikdll lUllllOj <WzAVALį llVįjdAAlliGchigan farmos; parduosiu po $1.25niekur rasti. Kokio markete neieš-uz maišą. Pristatysime bile kur.
ALEX ALIŠAUSKAS, 
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099.

yra 
kompetentiški 

šiuos klausimus nušviesti. Bū
tent, Max Brauer, žymiausias 
Vokietijos ekonomistas ir po
litiškos padėties žinovas.

Nelengva birvo. jį gauti šioms 
prakalboms, lies jis visur yrą 
reikalaujamas. Antras kalbėto
jas bus ‘‘Naujienų” redakto
rius Dr. P. Grigaitis. Kam lai
kas leidžia, turėtų nepraleisti 
šios progos. ••

Nepamirškite: ketvirtadienį, 
lapkr. 17 d., Hollywood Sve
tainėje, 2'417W. 43rd Street, 
Brighton P^ke* Įžanga tik 1Q 
centų asmeniui lėšų padengi
mui. —

Rengia L.SyS. Chicagos Cen- 
tralė kuopa bendrai su L.D.D. 
4 kuopa.

RE AL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

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

4752 Fullerton. <

FURNITURE-FIXTURE FOR SALI 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui 
IŠPARDUODAME BARŲ FIK 

ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi što- 
rų fikčerius dėl bile kurio biznk 
įskaitant svarstykles, registerius ii 
ice baksius. Casb arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negi 
pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269.

Annitage Avė. 
visas Chicagos SLA. 
atsilankyti. Kai jus 
parengimą, tai ir mes 
ateisime. Mat
mazgoja. Tada vakarų rengė
jams nereikės bijotis ar kas 
atsilankys. x

Lapkr. 22 d. teks dalyvauti 
SLA. 6 apskr. konferencijoj, 
tai teks girdėti nusiskundimų, 
kad kitos kuopos nesilanko į 
kitų kuopų parengimus. Tai 
stoka vienybės. Kaip butų gra
žu, kad visos kuopos nusitar
tų neiti į kitų kuopų paren
gimus, vien į SLA. kuopų pa
rengimus. Tadą mes susidrau- 
gautumėm ir būtumėm kaip 
broliai, ir stiprus kaip mūras. 
Kur vienybė, ten ir galybė. 
Atsilankę į SLA. 226 kp. pa
rengimą nesigailėsite, nes bus 
skanių užkandžių ir gėrimų. 
Pradžia 6 vai. vak. Įžanga tik 
35c. — V. Faiziene.

MADOS

V. Faiziene

Vienų Metų Mirties 
Pąmiuęjimąs.

JONAS BŲRČIKAS

ADELA ŠEČKIENĖ, 
po tėvais Salvaitaitė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 14 d., 10:30 valandą 
vakaro, 1938 m., sulaukus 36 
metų amžiaus, gimus Suvalkų 
apskr., Alvikių parap. ir km.

Amerikoj išgyveno 22 m.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Antaną, 2 sūnūs Antaną 
ir Alviną ir 2 dukteris Adelę 
ir Clarą, seserį Oną ir švogerį 
Antaną Rudinskius ir brolį 
Joną ir brolienę Oną Salovai- 
čius ir jų šeimynas ir daug 
giminių ir pažįstamų. O Liet- 
motinėlę, 2 brolius ir seserį.

Kūnas pašarvotas randasi 
.3622 So. Union Avė. Tel. 
Yards 5269. Laidotuvės įvyks 
šeštad., lapkričio 19 d., 8:00 
vai. ryto iš namų į Šv. Jur
gio parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Adelos šečkienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sunai, Dukterys, Sese
rys, Brolis ir kitos Giminės. 
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, Tel. 
YARDS 1741.

Kvieslys.

RENGIASI APLAN
KYTI KITŲ MIES
TŲ- LIETUVIŲ KO
LONU^’? '

No. 4853—Mokyklon eiti suknelė. 
Sukirptos mieros 6, 8, 10, 12 ir 14 
metų amžiaus mergaitėms.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą Į)lan*? 
kūtę 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 užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept* 1739 
So. Halsted St., Chicago, I1L

MIKOLAS SPOLTS 
gyveno 5421 S. Mozart St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkričio 15 d., 1938 m., su
laukęs pusės amž-, gimęs Tel
šių apskr., Varnių mieste.

Amerikoj išgyveno 38 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Marijoną, po tėvais 
Jovaišaitę, šunų Jurgį ir duk
terį Lucille, seserį Petronėlę 
Birgautienę, po pirmu vyru, 
pusseserę Oną ir švogerį Ale
ksandrą, Marcinkus Kenosha, 
Wis., dėdę Motiejų Druktenį 
ir pusbrolį Juozapą, švogerką 
Oną Laudanskienę, pusseserę 
Marijoną Aginskienę, Racine, 
Wisconsm. ir daug kitų gi
minių, o Liet, brolį Antaną 
Krajinskį, Fvtėvį ir Aleksan
drą Kraijinskienę.

Kūnas pašarvotas 4447 So. 
Fairfield Avė. Laidotuvės 
įvyks šeštad., Lapkričio 19 d. 
8:00 vai. ryto iš J. F- Eudeį-

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted SL, Chleago, HL

Čia {dedu 15 centų Ir prašau 
atsiųsti man pavyzd} No ■ —* 
Mieros  per krutiną

kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Mikolo Spolts gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, i
Moteris, ir Giminės.

Laid- Dir. J. F. Eudeikis, Tel. 
YARDS 1741.

Persiskyrė sų šiuo pasauliu 
1937 m. lapkričio 17 d. sulau
kęs vos pusės amžiaus. Gimė 
Lietuvoj, Kubilių kaime, Pa
pilio parapijoj, Biržų apskr.

Paliko dideliame nuliudime
mylimą moterį, sūnų, seserį 
Elzbietą Freimon, švogerį Pet
rą ir jų šeimyną. Lietuvoj— 
seserį Joaną Ūzubalį, švogerį 
Adolfą ir jų šeimyną, brolį 
Petrą, brolienę ir jų šeimyną, 
uošvius, dvi švogerkas ir 
daug kitų giminių.

Už a. a. Jono Burčiko sie
lą bus atlaikytos gedulingos 
pamaldos Ciceroj, Šv. Antano 
parap. bažnyčioje, ketvirta
dienį, lapkričio 17 d-, 1938 m. 
pusę po septynių. Liūdinti 
mylima moteris ir sūnūs kvie
čia visas gimines ir (Įraukus 
bei pažįstamus atsilankyti į 
šias pamaldas. Kviečia visus 
likusius, o tu musų brangu
sis vyreli ir tėveli ilsėkis šal
toj žemelėj amžinai nutilęs ir 
lauk musų ateinant, anksčiau 
ar vėliau mes pas tave ateisi
me, nors tavęs brangusis Šiam 
pasauly nebesulauksime.

Lieka nuliudusi:
mylima moteris, sūnūs, sesuo, 
švogerls ir visa šeimyna.

Kaip teko , patirti, 
Choras, kuria praeitą 
lankosi Lietuvoj, dabar 
si aplankyti kai kurias lietu
vių kolonijas Amerikoj. Nora 
abejonės, kad Pirmyn Choro 
sumanymui vėl pasipylė šmeiž
tai ir pavydas. Kada Pirmyn 
Choras praeitais melais suma
nė vykti į Lietuvą 20 metų 
Lietuvos Nepriklausomybės gy
vavimo proga, tai tuoj pasipy
lė šmeižtai, pavydas ir viso
kie pakenkimai. Ypač tokiais 
nekultųringąis darbais pasižy
mėjo Staliąo ir Tropkio moki
niai, bet nežiūrint to, Pirmyn 
Choras laimingai suvažinėjo ir 
neapvylė tų savo rėmėjų ir pri
tarėjų, kurie parėmė Choro su
manymą ir pagelbėjo Choro 
jaunuoliams pamatyti platų 
pasaulį įr Ųąkužes samanotas, 
apie kurias neretai dainuoja. 
Bet pavydas šmeižtui nepasi
baigė. Man < prisįmina, kaip 
anais metais Pirmyn Choro 
kai Stalino ir Trockio mokiniai 
išėjo staugdami ir kaukdami 
kaip alkani vilkai. Tada tie 
nekultūringi elementai pikieta- 
vo ne tik choro dainų pamo
kas, bet ir choro parengimus. 
Jie atkalbinėjo publiką, kad 
nelankytų Pirmyn choro paren
gimų, ir jau rodėsi nebėra vi- 
sąi viltįes gyvuoti, Bet Pirmyn 
choras ir po šiai dienai gyvuo
ja ir dąr pajėgia nuvykti į Lie
tuvą ir įdėti kulturinį lapą Lie
tuvos istorijon^ ko nepajėgė

Pirmyn 
vasarą 
rengia-

Dainininkas ir radijo artis- 
tas-mėgėjąs Pranas Jakubaus
kas sudainavo dvi dainas; “Kaip 
aš pabaigsiu dainuot” ir “Sė
džiu prie"’'langelio”. Prašant 
publikai garsiais aplodismen
tais, sudainavo humorislišką 
dainą “šiva kumele”. Akompa
navo p-lė.G. Zelnis.

Musų SLA. nauja narė dai
nininkė p-lė Genovaitė Zelnis 
su savo ’ soprano gražiu balsu 
sudainavo dvi dainas: “Kad 
galėčiau” (muziką Dirvinckai- 
tės) ir “Godelės” (muzika Va
nagaičio). Abi dainas jos ma
lonus, grąžus balsas puošė ir 
džiugiai linksmino klausančią 
publiką, kuri įvertindama dai
nininkės malonų dainavimą 
kvietė aplodismentais, kad dar 
daugiau padainuotų. Panelė Ge
novaitė irgi pasirinko humoris- 
tišką dainą “Noriu ištekėti”.

Po koncerto iki vėlumos tę
sėsi šokiai. Jaunimas ir seni
mas gražiai linksminosi prie 
jaunos p lės Paulinos Balnai- 
tės gerai griežiančio orkestro.

— Kazliut.

DĖL UŽTIKRINTO Refrigerato- 
rio pataisymo šauk Haymarket 0241

Mes sutaupysime jums pinigų 
perdirbant refrigeratorius jūsų na
mams, restaurantams, delikatesų 
įstaigoms. Didelis pasirinkimas.
REFRIGĘRATION ENGINEERS 

& SERVICE CO.
32 So. Jefferson St.

IŠPARDUOSIU visus rakandus 
iš musų krautuvės labai pigiai. 
Priežastis—persikėlimas į didesnę 
ir gražesnę krautuvę.

ALEK ALIŠAUSKAS, 
7126 So. Rockwell St-

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas
Tel. Victory 4965. 

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

yra šioje šalyje ateiviai pio
nieriai lietuvių meno dirvoje.

Dėl. šilų choristų darbuotės 
ir jaunoji karta buvo įtraukta 
į lietuvių meną bei į chorus, 
kurie dabar išaugo į didelius 
chorus. Jau jaunieji dabarjcREDIT JEWELER nori laikrodė- 
gali apsieiti visai be senųjų 
tuose choruose.

Šitie veteranai besidarbuo
dami jų pačių sulvartuose 
choruose (kaip antai “įPirmyn, 
Birulės ir k.) traukė į juos 
jaunuomenę, pratino prie lie-

Laikrodininkas ir Auksakalis.

H. BEGEMAN
■ BRIGHTON PARKO pirmaująs 
įVEIEjUII U Kr VV I1UH HllUOCie-

1 lių, laikrodžių taisyti. Dykai ap
skaičiavimas—darbas užtikrintas.

4184 Archer Avė.

(Vardas ir pavardę)

(Adresas)

(Mieataa Ir valstijai
....t.ILUBLimim-

CHICAGOS LIETU
VIŲ VYRŲ
CHORAS

ji sustiprino tuos chorus, se
nieji patys jausdami nebesu- 
derinąmi su jaunais daininin
kais, susispietė ir sudarė Chi- 
cagos Lietuvių Vyrų Chorą, 
kuris gyvuoja jau apie treje
tą metų ir savo skaičiumi yra 
gana didelis. Taipgi visi jie 
yra seni ir įgudę dainininkai, 
tad ir pats dainavimas gana 
suderintai eina.

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malko^AU^

Kainos Numažintos— 
ANGLYS ;

EGG$6.00
NUT ......... _ 116.00
BIG LUMP__________ : 16.00
MINE RUN! 15.75 
SCREENINGS________ $5.00

PIRKIT DABAR 1 — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975

Statys scenoje dviejų veiksmų 
komediją “Pertraukta Meilė”; 
sykiu bus ir koncertas gruod
žio 18 d. Lietuviu Auditorijoj. 
Tai bu# tikrai įcĮomųs vakaras

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

Reikia atsiminti, kad kai ši
las choras (ar tolygus jam), 
susidedąs vien iš ateivių, sus
tos dainuoti, lai sustos amži
nai šioje šalyje lietuvių atei
vių balsai.

Jie buvo pirmutiniai, jie yrą 
ir paskutiniai ateivių chorai 
Dėdės Šamo žemėje.

Užtai reikia daugiau susido
mėti ir remti panašius cho
rus, o ypačiai Chicagos Lietu
vių Vyrų Chorą, kuris suside
da iš senų patyrusių daininin
kų ir visuomenės veikėjų.

Bet aš čia noriu pabrėžti, 
jei gerb. “Naujienos” suteiks 
vietos apie patį Vyrų Chorą.

šiuq tarpu musų visų akys 
nukreiptus yrą į jaunuomenę, 
į jų chorus ir artistus. Tas la
bai gerai, taip įr reikia. Jau
nąją kartą reikią remti visais 
galimais budąįs ir skatinti 
juos prie ipeųo, o ypačiai lie
tuvišką meną.

Bet reikia neužmiršti nors 
retkarčiais ir senųjų veteranų. 
Šiuo atveju lupiu galvoje Chi- 
cagos Lietuvių Vyrų Chorą, 
kuris susideda daugiausia iš 
pačių pirmutinių chorų tvėrė
jų Įr vaidintojų įvairiuose te
atrališkuose rateliuose. Tai

Ar Ieškot
• PIRKTI
• PARDUOTI

PAGARSINKIT
SAVO BARGĘNUS.

Sies /I
I v 1

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO.

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

PAŠAUKIT MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos. Ui pakarto j i m n s 
duodame gerą nuolaidą.

—
m Gėlės Mylintiems 

tuvėms, Papuoši-

80 Archer Avenue
^oMltAFAYETTB C8M

Streei' į

A



LIETUVIO JAUNUOLIO LAIŠKAS Iš 
TOLIMŲ FILIPINŲ SALŲ

Suradęs “Naujienų” sausio 18 d. 1925 m. kopijų, Bene
diktas Jurgis Šimonis pasiryžo redakcijai parašyti 
laiškų. — Patyrimai Kinijoje. — Neapsižiūrėjimas 
reikštų tai, kad aš daugiau nebeskaityčiau “Naujie
nų”. — {spėjimas jaunuoliams.

MENO
ŽINIOS

Rašo MIKAS ŠILEIKIS

Serija Naujų Paskaitų 
šeštadieniais Popiet.

Siųskite Kalėdinius 
Siuntinius Lietuvon 
Anksti!

Vakar gavome labai įdomų 
laiškų iš Philipinų. Laiško an
torius yra chicagietis jaunuo-
lis, kuris išvyko dirbti “Kini
jos labui”. Tolimuose Filipi
nuose atsitiktinai surasta “Nau
jienų” kopija, kuri buvo datuo
ta sausio 18 d. 1925 m., paska
tino jį parašyti laišką. Tą laiš
ką mes čia ir .spausdiname. Ka
dangi p. Šimonis pasižada dau
giau parašyti apie savo patyri
mus, tai tikimės, jog netolimo
je ateityje galėsime skaitytojus 
supažindinti su kai kuriais tik
rai įdomiais dalykais.

P-no Šimonio laiškas lietu
viškai (laiškas rašytas anglų 
kalba) skamba taip:

“Brangus Redaktoriau:—
“Rašau iš tolimos vietos, ku

ri yra Paeifiko vandenyne. Ra
šau tuo tikslu, kad galėčiau 
Tamstai pranešti, jog čia ra
dau kopiją ‘Naujienų’, kurios 
yra taip populiarios tarp Chi- 
cagos lietuvių. Nebuvau matęs 
jūsų šaunaus laikraščio kopijos 
nuo to laiko, kaip prieš metus 
apleidau Chicago. Surasto laik
raščio data buvo sausio 18 d. 
1925 m. Tačiau laikraštis dar 
buvo tokiame stovyje, kad jį 
ihivo galima skaityti. Aš pats 
esu lietuvis ir tikrai turėjau 
smagų laiką bandydamas laik-
raštį skaityti. Kai buvau Hong- 
konge, tai bandžiau nusipirkti 
lietuvių laikraštį; laikraščių 
pardavinėtojai pažiurėjo į ma
ne taip, tarsi norėdami pasaky
ti, jog jie nenori būti Tutina
mi’. Jie negalėjo suprasti, ką 
reiškia ‘Lilhuanian*. Bet štai 
grįždamas atgal aš radau lie
tuvių laikraštį, vienok neradau 
jame tokių žinių, kokių norė
jau rasti, būtent,, kas per per
eitus metus dėjosi Chicagoje. 
Vietoje to aš radau jame ži
nias apie tai, kas dėjosi prieš 
trylika metų. Aš gyvenu (t. y. 
gyvenau) Chicagoje; mano mil
tina, gyvena adresu 4607 South 
Paulina Street. Aš esu tikras, 
kad ji prenumeruoja jūsų laik
raštį: Lietuviškai mano vardas 
ir pavardė yra Benediktas Jur-

Lietuviškos

Kalėdų
pasveikinimo

KORTELES

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

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

čekį kartu su užsakymu.

« PO 10 CENTŲ KIEKVIENA

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.

SU JŪSŲ ISPAUSDINTU 
VARDU—UŽ SPAUDĄ:

Extra

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St 

CHICAGO, ILLINOIS

gis Šimonis, ‘and aš galiu dar 
kalbėti lietuviškai...’

“Aš dirbu čia kiniečių para-
ko fabrike. Aš esu vienas iš tų, 
kurie žiuri, kad parakas butų 
pristatytas tiems, kam jis yra 
skiriamas Kinijoje. Neapsižiū
rėjimas tame darbe reikštų tai, 
jog aš daugiau nebeturėčiau 
progos vėl ‘Naujienų’ skaityti.

“Prašau keliomis eilutėmis 
savo laikraštyje ispėti jaunuo
lius, kad jie nepriimtu jokio 
pasiūlymo pinigais ir nesusiža
vėtų įdomiais nuotykiais, jei iš 
jų bus reikalaujama kariauti 
‘Kinijos labui.’ Aš praleidau 
Kinijoje tris mėnesius. Vargas, 
skurdas, purvas ir ligos yra tie
siog nepakeliama žmogui.”

P-as Šimonis juokais dar pra
šo paskelbti, jog surastą “Nau
jienų” kopiją jis grąžinsiąs sa
vininkui, jeigu tasai apmokė
siąs pasiuntimo išlaidas.

Dabartiniu laiku p. Šimonis 
gyvena Maniloje. Laišką jis iš
siuntė spalio 14 d., o Chicago 
jis pasiekė tik vakar.

U. S. Muitinė Šian
dien Išparduoda 
Konfiskuotas Prekes
Varžy tinęs Prasidės 9:30 ryto.

Šiandien nuo 9:30 vai. ryto, 
U. S. muitinė Chicagoj varžy
tinėse išparduos daugybę pre
kių, kurias atėmė nuo kontra
bandininkų, konfiskavo arba 
sulaikė. Varžytinės įvyks mui
tinės rūmuose, ties 610 South 
Canal Street.

Už pirkinius mažiau $5.00 
reikės tuojau užmokėti visus 
pinigus, o už didesnius pirki
nius galima palikti tiktai de
pozitas, o likusius sumokėti 
vėliau.

Muitinė išparduos gana 
daug knygų, įvairių indų, įraii 
kių, rūbų, ginklų, vyno, deg
tinės, popierio, perfiumo ir 
tam panašiai. Pardavimui bus 
išstatytas net vienas konfis- 
tas automobilis. Jeigu kam
reikia—bus ir setas netikrų
dantų.

Varžytinėse gali dalyvauti 
visi žmonės be skirtumo. Deg
tinė ir vynas bus parduodami 
tiktai privatiškiems žmonėms, 
ne aludininkams.

Ar jus žinote ką žmogus iš 
Clevelando atvažiavęs sakė pa
matęs didelį požemini tunelį 
La Šalie gatvėj?

— O ką jis sakė?
Jis sakė: aš negaliu tikėti, 

kad jus Chicagoj turėtumėt to
kias dideles žiurkes.

— A. Faiza.

Mirusios Kate S. Bucking- 
ham paminėjimui Meno Insti
tutas nutarė nemokamai teik-
ti publikai paskaitas šeštadie-
niais popiet (3:30 vai.).

žiemos sezono paskaitos yra 
suskirstytos į keturias grupes: 
Grupė I. “Meniška Japonų 
spauda,” skaito p-lė Helen 
Gunsaulus; grupė II. “Kinie
čių Menas,” skaitys muziejaus 
kuratorius Charles Fabens 
Kelly; grupė III. “Europos Me
nas,” skaitys p-le Bessie Ben- 
nett; grupė IV. “Kiniečių Ke
ramika ir Porcelianas,” skai
tys kurą t. Charles Fabens Kėl- 
iy-

Ateinančio šeštadienio pas
kaitos tema bus iš pirmosios 
grupes: “Evoliucija spalvotos 
spaudos, nuo dviejų spalvų iki 
Harunobu pilnos spalvos.”

Reguliarė
Paskaita.

Ketvirtadienį, lapkričio 17 
d. Meno Institute 6:30 vai. va
karo, įvyks reguliarė iliustruo
ta paskaita tema: “Mados Me
ne.” Skaitys p-lė Helen Par
ker.

Dėl Padėkos Dienos šven
tės, lapkričio 24 d. paskaitos 
nebus. • • •
Naujos Parodėlės 
Mieste.

Marshall Field galerijose 
(2-ras aukštas) vizituojantis 
anglas Leonard Richmond turi 
solo parodėlę. Eksponatais 
neskaitlinga, bet patraukli pa
roda, daugiausiai Kanados 
vietovaizdžiai, kuriuos jis pa
darė ten vizituodamas.

P-as Richmond yra žinomas 
kaipo pirmaeilis Anglijos dai
lininkas. Jis yra parašęs as
tuonias knygas įvairiais plasti
kinio meno klausimais.

333 N. Michigan 
Avenue.

Sakytu antrašu pirmame au
kšte tebėra suruošta vietos 
dailininkų grupės parodėlė, 
kurios organizavimo darbu 
rūpinosi gerai žinomas daili
ninkas Dale Nichols. Jis taip 
pat parašė gerą knygą vardu 
“Phylosophy of Aesthetics”. 
Paroda patraukli ir kokybe 
mišri.

Moterij 
Salonas.

Findlay galerijoje, 424 So. 
Michigan avė. ateinantį šešta
dienį pasibaigs Chicagos Mo
terų Salono dailės paroda, ku
ri truko keletą savaičių.

• • • 
Tarptautinė
Grafikos Paroda.

Meno Institute neseniai atsi
darė didelė tarptautinė grafi
kos meno paroda, kuri truks 
.iki sausio mėn. Ten pat dar 
tebėra visos Amerikos tapybos 
ir skulptūros meno paroda, 

į kuri truks iki gruodžio 4 d. 

Iškilmingas Parodos 
Atidarymas.

Ateinantį šeštadienį, lapkri
čio 19 d. Stevens viešbutyje 
bus iškilmingai atidaryta ru
deninė tapybos ir skulptūros 
meno paroda. Ją rengia The 
All-Illinois Society of the 
Fine Arts, Ine. Ši organizacija 
gyvuoja jau 14-ti metai.

Parodoj turi tris ekspona
tus šio skyriaus vedėjas.

• • • 
Archeologiniai 
Trupiniai.

Archeografija: yra aprašo
moji archeologija.

Rytoj 
Vakare...
Išgirsime svarbias prakalbas,

Max Brouer

Rytoj vakare, ketvirtadieni, 
lapkričio 17 dieną, — įvyks 
prakalbos J. Yuškos Holly- 
wood svetainėje, 2417 W. 43 
st., Brighton Parke. Kalbės 
Ma& Brauer žymus Vokietijos 
socialdemokratas kalbėtojas, 
dabartines Europos ir Azijos 
politiškos padėties žinovas. 
Vėlesniuoju laiku buvęs Tau
tų Sąjungos skirtu ekspertu 
tyrti tolimųjų rytų ekonomi
nės padėties. Hitleriui ver
čiant, dabartiniu laiku turėjęs 
apleisti Chiniją ir atvykęs šion 
šalin važinėja po kolionijas 
su prakalbų maršrutu. Lietu
viams kalbės apie Hitlerio po
litiką Europoje ir ypač apie 
Klaipėdos kraštą ir pačios Lie
tuvos ateitį. Lietuviškai kalbės 
“Naujienų” redaktorius Dr. 
iP. Grigaitis, jojo kvalifikacijos 
kaipo kalbėtojo, nereikalinga 
nurodinėti.

Nepraleiskite progos, ir ne
pamirškite ląiį<O ir vietos. 
Rengia Liet. Socialistų Sąjun
gos kuopa bendrai su Liet. 
Darbininkų Draugijos 4 kp.

Pradžia 8 vai. vakare, įžan
ga 10 centų ypaTai. Kuopietis.

■'f'

• • •
Archeolitas: ąis žodis reiš

kia primityviškįausią akmens 
amžiaus istorijos formą.

Archeologiškas y reiškia tu
rėti žinojimą apie įvairias se
nienas. 

• • •
Archeologas', žmogus, kuris 

studjjuoja, supranta atrba 
praktikuoja archeologijos mo
ksle, atseit, senienų tyrinėto
jas. 

• • •
Archeologija', yra mokslas 

apie senienas plačiausiu mas
tu, įskaitant tyrinėjimą žmo
nių civilizacijos ir jų darbų. 
Paprastai būna generalis mok
slas, nes rišasi su priešistorija 
ir geologija, sekant evoliuciją, 
vedančią naujon civilizacijom 

• • •

Archetipiškas: reiškia origi
nalus, be jokios įtakos iš nie
kur—absoliučiai originalus. 

• • •
Archetipas', originalumo šal

tinio forma, iš kurio panašios 
formos yra kilę.

Archaiškas', nudėvėtas daik
tas, laipsniškai nykstąs, pasi
traukiąs iš apyvartos, priklau
sąs arba turįs panašumo ku
riam nors laikui arba kuriai 
tautai. t

• •
Ar'cas\ Zeus’o sūnūs, arka

dų pirmtakunaš. 
• • •

Piktografija'. 'šis žodis reiš
kia tokį raštą, kad be garsinių 
ženklų (raidžių) senovės žmo
nės braižiniais perduodavo 
kitiems žmonėms savo mintis. 
Yra labai senai rašto forma, 
siekianti priešegiptinės civili
zacijos laikus. Musų laikų sur- 
realistai dailininkai šitą stilių 
praktikuoja minčių ir emocijų 
išreiškimui, dažnai muzikos 
emocijų. Kol kas, Šita forma 
dailėje tebėra tik teorijai nie
kuo nepagrįsta sensacija.

Laiškus Nevėliau Gruodžio 8, 
Ryšulius — Tuojau!

Jeigu ruošiatės giminėms 
Lietuvoj pasiųsti dovanų Kalė
doms arba sveikinimų, nelauki
te ilgai. Ryšulius reikia išsiųsti 
tuojau, kitaip gal nenueis laiku. 
Mat, ryšuliai turi pereiti per 
muitinę, o kartais ryšuliai už
truksią. Jeigu ne čia, tai Lietu
voj.

Sveikinimus ir laiškus reikia 
pasiųsti nevėliau gruodžio 8 d.

Sveikinimai į Latviją, Rusi
ją irgi turi būti išsiųsti prieš 
gruodžio 8, o į Lenkiją —- 
gruodžio 14 d.

Paštas dėl karų tuose kraš
tuose nepriima kalėdinių siun
tinių Ispanijai ir Kinijai.

Dar kartą primenanti, siųski
te kalėdinius ryšulius ir laiškus 
Lietuvon anksti.

Jeigu norite lietuviškų Kalė
dinių atviručių, kreipkitės į 
“Naujienas”.

Bene Seniausia 
Lietuvių Draugija 
Chicagoj

Simano Daukanto Draugija
Simano Daukanto Draugija, 

veikianti Bridgeporte, šiemet 
švenčia 45 metų sukaktuves. Ji 
buvo įsteigta 1893 metais ir y- 
ra bene seniausia gyvuojanti 
lietuvių organizacija Chicagoj.

Spalio 30 d., Draugija turė
jo jubiliejinį vakarą Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, kur kartu 
pagerbė ir narius, čurie neėmė 
pašalpą per 10 ar daugiau mė
ty- .....

Vakaras buvo įspūdingas ir 
gražus. Tvarką vedė Dr. J. Poš
ka.

Parengimą suruošė komisija 
susidedanti iš J. Racevičiauš, 
K. Valaičio, A. Vilkio ir P. Kil- 
lio.

Simano Daukanto Valdyba 
šiems metams sudaro šie na
riai: Wm. Krikščiūnas, pirm.; 
J. Racevičia, vice-pirm.; P. Kil
tis, sekr.; A. Kaulakis, fin. 
rašt.; A. J. Žala toris, iždininkas 
ir Dr. J. P. Poška, sveikatos 
prižiūrėtojas.

Simano Daukanto Draugijai 
linkim toliau pasekmingai gy
vuoti. V. B. A.

JUOKAI
PAGAL LAIKO DVASIĄ
Mokytojas su savo mokiniais 

išvyko j ekskursiją. Jis pano
ro įsąmoninti mokinius, kad 
reikia mylėti gyvulius. Reikė
jo gyvo pavyzdžio ir kaip tik 
prieš juos pasirodė moteris 
dviem, — vienu juodu, kitu 
baltu, — šunimis vedina.

— Ką tu darytum, Jonuk, 
jei tiedu šunes imtų dabar su- 
sipiautų ir imtų draskytis? — 
klausia vieną berniuką moky
tojas.

Jonukas (gerai apžiūrėjęs 
šunis): “Aš neabejodamas sta
tyčiau už juodąjį”.

Tėvas: “Na, dukrele, ar ta
vo sužadėtinis jau gavo tarny
bą?”

Duktė: “Dar ne, bet jis iš 
karto uždirbs apie 25,000 do
lerių.”

Tėvas: “Iš tikrųjų? Kokiu 
budu?”

Duktė: “Jis perskaitė laik
raštyje, kad bankininkų sąjun
ga paskelbė norinti geruoju 
susitarti su čekių klastotojais 
ir jiems sumokėti 50,000 dole
rių, kad tik jie liautųsi klasto
ję. Parašęs laišką, manasis ga
vo atsakymą ir 25,000 dolerių 
pažadą.”

UNIVERSAL STATE IR KITU UŽSIDARIU
SIU BANKU STOVIS

Dividendų Nežada Greitai Mokėti
valstijinių kės.Generalis Illinois 

bankų likvidatorius Charles H. 
Albers—neseniai užbaigė skelb
ti užsidariusių bankų stovio ra
portus.

Raportai parodo, kad retas 
kuris bankas žada artimoj at
eityj grąžinti depozitoriams pi
nigų. Daugelis likvidaciją jau 
užbaigė ir nebežada nieko mo
kėti. Kai kurie bankai dar nie
ko neatmokėjo ir nieko nemo

kai kurie finansiniai yra 
stipresni.

iča paduodame kai kurių 
bankų raportų sutraukas* čia 
yra parinkti tokie bankai, su 
kuriais lietuviai darė biznį ir 
kur turėjo taupymo sąskaitas:

Universal State Bank — šis 
bankas jau išmokėjo depozito
riams 37V2 cento nuo dolerio. 
Žada išmokėti dar 5 ar 10%, 
bet neartimoj ateityj. Reikės 
palykėti ilgoką laiką.

Reikalaus Trafiko 
Šviesų 18-toj 
Apylinkėj

Kreipsis į 21 wardo Alder- 
moną Ropą

18 APYLINKĖ — 18-tos A- 
pylinkės lietuviai susirūpino la
bai svarbiu reikalu, kuris lie
čia jų pačių ir jų vaikų gyvy
bių saugumą.

21-mo Wardo Lietuvių Poli
tinis Kliubas, neseniai vėl pra
dėjęs veikti, nutarė reikalauti 
trafiko šviesų1 18-toj Apylinkėj. 
Tam tikslui išrinko trijų asme
nų komisiją, kuri yra įgaliota 
pasitarti su visais vietos biznie
riais ir kitais gyventojais, ir 
kreiptis su reikalavimu į alder- 
moną Ropą.

Kliubas nutarė reikalauti 
šviesų sekamoms krykžkelėms:

Prie 18-tos ir Halsted;
Canal ir 18-tos, ir 
Canalport ir 18-tos.

Prie visų tų kryžkelių judė
jimas yra labai didelis. Kartais 
reikia išlaukti 5-ias — lOts mi
nučių kol gauni progą pereiti 
skersai gatvę. Pavojingiausias 
kampas apylinkėje yra 18-ta ir 
Halsted, kur einą dvi gatveka- 
rių linijos ir mašina paskui ma
šiną važiuoja be pertraukos. 
Prie to kampo beveik kasdien 
įvyksta kelios nelaimės.

Trafiko šviesos 18-tai Apylin
kei būtinai reikalingos ir reikia 
komisijai palinkėti pasisekimo.

R.
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Teisėjas: Kaltas ar nekal
tas?

Petras: Nekaltas.
Teisėjas: Ar dar pirmą kar

tą stoji teisman?
Petras: Taip, šis yra pirmas 

kartas kad aš ką nors pavo
giau.

Stockmen’s Trust And Sav- 
ings Bank — Išmokėjo 35%. 
Laikui bėgant išmokės dar apie 
10%. Dalies tos sumos galima 
tikėlis už kelių mėnesių.

Tvvelfth Street State Bank— 
Išmokėjo 27l/2%, laikui bėgant 
pridės dar apie 13%.

Depositors State Bank—Lai
kui bėgant sugrąžins depozito
riams nuo 10 iki 15%. Praei
tyj sugrąžino kelis dividendus; 
viso 28%. -i. ..

First Englewood State Bank
— Šis bankas tikisi sugrąžinti 
depozitoriams 70 centų nuo do- 
Icrio. 60% atmokėjo, dar žada 
mokėti 10%, bet ne artimoj at
eityj.

West Side Trust And Savings 
Bank — Išmokėjo 19%, gal pri
dės dar kelis nuošimčius, bet 
negreitai. Bankas turi atmokė
ti $120.000, paskolą B. F. C. 
korporacijai.

West Lawn Trust And Sav
ings Bank — Atmokėjo 20%. 
Gal pridės dar 10%, bet tas 
priklausys nuo to kaip išeis re- 
ceivėrių užvestos bylos prieš 
šėrininkus.

Wiersema State Bank — Iš
mokėjo 35%. Gal dar išmokės 
5 ar 7%%, bet negreitai.

Roseland State Savings Bank
— 40% jau atmokėjo, bet ža
da netolimoj ateityj atmokėti 
dar 10%.

Proviso State Bank of Mey- 
wood — Atmokėjo tiktai 5%. 
Gal dar atmokės kitą dividen
dą, o gal ne.

Halsted Street Bank — Viso 
žada sugrąžinti 65% ar dau
giau.. Kitais metais tikisi atmo; 
kėli 10%.

Panašiai skamba ir visų kitų 
bankų raportai, kurių čia ne- 
paduodam. Tik vienas-kitas 
bankas atmokėjo depozitoriams 
nuo 75% iki 100% pinigų, kiti 
didžiumoj atmokėjo arija atmo
kės tiktai apie 40—45%.
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