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ĮSAKE KOMERCINIAM ATAŠĖ DOUGLAS 
MILLERIUI GRJŽTI NAMO

Jungt. Valstijos, bent artimoj ateity, ne
ieškos glaudesnių ryšių su Vokietijos bizniu

PASIRAŠĖ J. VALSTIJŲ-BRITANIJOS- 
KANADOS SUTARTIS

Vokietija dėl to gali nutolti

BERLYNAS, Vokietija, lap
kričio 17. — Jungt. Valstijos 
įsakė savo prekybos atstovui 
Berlyne, Douglas Milleriui, su
grįžti namo. Milleriui įsakyta 
būti Washingtone ne vėliau, 
kaip sausio 1 d. 1939 m.

Tai jau antrą atstovą Jungt. 
Valstijos atšaukė iš Vokietijos 
paskutinėmis dienomis, nes 
prieš 24 valandas Berlyną ap
leido ambasadorius Hugh R. 
Wilson.

Millerio atšaukimą amerikie
čių kolonija Berlyne skaito kai
po ženklą, kad Jungt. Valstijų 
prekybos departamentas nuta
rė, bent šiuo metu, neieškoti

Lojalistai stengiasi 
atsiimti Tremp 

miestą
HENDAYE, Francuzija, lap

kričio 17. — Ispanijos sukilė
liai ketvirtadienį '* skelbė, kad 
jie galutinai išmetė-Jojalistus 
iš visų pozicijų Ebro upės de
šiniajam krante. Pasak sukilė
lių, daug lojalistų karių pate
ko nelaisvėn ir daug amunici
jos jie prarado.

Tačiau lojalistų pranešimas 
sako, kad ne vienas kareivis, 
ne vienas šautuvas nepateko į 
sukilėlių rankas.

Tuo tarpu respublikos gynė
jai pradėjo ofensyvą tikslu at
siimti iš sukilėlių miestą Tremp, 
kur randasi didelės elektros jė
gai gaminti įmonės. Šios įmo
nės praeity parūpino elektrą 
Barcelonai.

lap- 
pra-

Franco atnaujins 
ofensyvą prieš 

Valenciją
HENDAYE, Francuzija, 

kričio 17. — Gaunami čia 
nešimai sako, kad Ispanijos su
kilėlių vadas, gen. Franco, pla
nuoja atnaujinti ofensyvą prieš 
svarbų respublikos gynėjų mie
stą Valenciją.

Susirinko Čeko-Slo- 
vakijos parlamentas

PRAHA, Čeko-Slovakija, lap
kričio 17. — Ketvirtadienį su
sirinko Čeko-Slovakijos parla
mentas. Manoma, jo sesija bus 
trumpa. Ji priims naują kon
stituciją, užgirs autonomiją Slo
vakijai ir išrinks naują prezi
dentą. Stipriausiu kandidatu įl
prezidentus skaitomas užsienio!bą * in^ojanfių prez. Roo- ’ anunlfn banHidarnra i nroTidon-
reikalų ministeris Chvalkov- 
sky.

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

Gal bus lietaus; šalčiau; sau- kvotą, būtent 81,000 Vokietijos 
lė teka 6:42, leidžiasi 4:28 var- žydų, kurie nori išvykti iš Vo- 
landą. kietijos.

ąrtesnių ryšių su Vokietijos 
bizniu.

Washingtone ambasadoriaus 
ir biznio atstovo atšaukimas 
interpretuota kaip akcentavi
mas prez. Roosevelto pareiški
mų, kurie pasmerkė Vokietijos 
antisemitinį vajų.

Millerio vietai nepaskirtas 
naujas atstovas. Jo pareigoms 
eiti pasiliko jo pagelbininkas, 
Robert M. Stephenson. Įdomu, 
kad Jungt. Valstijų biznio at
stovo atšaukimas iš Vokietijos 
paskelbtas tą pačią dieną, ku
rią tapo pasirašytos Jungt. Val
stijų Britanijos-Kanados preky
bos sutartys.

Naciai vėl supyko 
ant New Yorko 

mero
NEW YORK, N. Y., lapkr. 

17. — Vokietijos konsulatui ir 
kai kuriems nacių aukštiems 
atstovams apsaugoti New Yor- 
ko meras La Guardia paskyrė 
kapitoną Maxą Finkelsteiną ir 
porą kitų žydiškomis pavardė
mis policininkų. Vokietijos na
ciai tuo labai įsižeidė. Propa
gandos ministerio 
organas 
padėkoti merui La Guardia, sa
ko, kad jo pareiga buvus pa
dėti sargybą prieš žydus, o ne 
žydus sargybinius.

Goebbelso
Der Angriff”, užuot

Industrinių unijų 
kongresas pildys 

kontraktus
lapkr.PITTSBURGH, Pa 

17. — Industrinių Unijų Kon
greso (CIO) konvencija priėmė 
rezoliuciją, kuri pareiškia, jo- 
gei Kongresas pavartos visą 
savo įtaką, kad unijų padary
tos su samdytojais sutartis bu
tų pildomos.

Konvencija taipgi priėmė re
zoliuciją reikalaujančią, kad 
Teisingumo Departamentas pa
vartotų savo galią ir trauktų 
atsakomybėn tuos samdytojus, 
kurie kliudo darbininkams or
ganizuotis. Dar viena rezoliu
cija reikalauja kongresą paskir
ti naujų fondų senato civilių 
teisių komitetui, kuriam pirmi
ninkauja senatorius Robert La 
Follette ir kurs tiria šnipų veik
lą pramonėje.

Ketvirtadienį paaiškinta, kad 
konvencija turi keletą rezoliu
cijų užginančių Naująją Daly- 

sevelto kandidatūrą į preziden
tus trečiam terminui.

Prašo įleisti i Jungt. 
Valstijas 81,000 žydų

BERLYNAS, Vokietija, lap
kričio 17. — Įtakingi Amerikos 
žydai prašo Jungt. Valstijų val
džią įleisti j šalį tuojau trijų 
metų Vokietijos imigrantų
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KLAIPĖDOS KRAŠTE ŽEMĖS ŪKIS PUIKIAI KLESTI. — Viršuj ima
mos paskutinės gerybės nuo laukų. Apačioj pavyzdingai sutvarkyta Lauksar
giuose ūkininko sodyba..

Amerikos respubli- į 
kos pritaria prez.

Roosevteltui
BOGOTA, Colombia, lapkr. 

JL7. — Eduardo Santos, Colom
bia respublikos prezidentas, 
ketvirtadienį pareiškė, kad Co
lombia pritaria prez. Roose'vel- 
to nuomonei, jogei visos Vaka
rų Kontinento tautos turėtų 
sudaryti stiprų frontą prieš 
fašistus. Brazilijos atstovas iš
reiškė taipgi pritarimo. Nors 
latinų respublikų tarpe nuomo
nės šiuo klausimu yra pasida
linusios, tačiau dauguma res
publikų rodo pritarimo prez. 
Ęoosevelto sumanymui.

Atima žydams 
radijas

MIUNCHENAS, Vokieti j a, 
lapkr. 17. — šiame mieste na
ciai vaikšto iš vienų žydų na
mų į kitus. Atima žydams ra
dijo setus. Atėmimo priežastis 
tokia: radijas yra kultūros po
žymis, jis priklauso arijams, o 
ne žydams.

Dar vienas patvar 
kymas prieš žydus
BERLYNAS, Vokietija, lap

kričio 17. — Propagandos mi- 
nisterio, Dr-o Goebbels, orga
nas “Der Angriff” išspausdino 
naują patvarkymą atkreiptą 
prieš Vokietijos žydus. Pagal 
tą patvarkymą, žydus namų 
renduotojus galima bus išvyti 
iš butų, neduodant pirma įspė
jimo, kurio iki šiol reikalavo 
įstatymas ir kurio reikalauja 
dabar, jei norima pašalinti iš 
buto vokiečius renduotojus. 
Manoma, kad, dėka šio patvar* 
kymo, vien Berlyne apie 8,000 
žydų bus išvyti iš namų, ku
riuose jie dabar gyvena.

TRUMPOS ŽINIOS 
Iš ( VISUR

© MASKVA, Sovietų Rusi
ja, lapkr. 17. — Sovietų spau
da, minėdama .20 metų sukak
tį nuo to laiko, kai sovietų 
Ukraina tapo paliuosuota iš vo
kiečių okupacijos, įspėjo Vokie
tijos nacius nė nesvajoti apie 
pasisavinimą sovietų Ukrai
nos.

© LONDONAS, Anglija, lap
kričio 17. — Ketvirtadienį at
stovų rūmai laukė Chamber- 
laino pareiškimo, kad Jungt. 
Valstijos ir Britanija priėmė 
Jungt. Valstijų ambasadoriaus 
Kennedy planą daugumai iš 
600,000 Vokietijos žydų apgy
vendinti šiaurės ir pietų Ame
rikoje ir Britanijos, Francuzi- 
jos bei Holandijos kolonijose.

• NEW YORK, N. Y., lap
kričio 17. — Pranešama, kad 
generalis paštorius Farley ke
tina rezignuoti ir eiti į priva
tų biznį. Esą, jam permaža 
$15,000 metinės algos.

• BALTIMORE, Md., lapkr. 
17. — 100 asmenų ketvirta
dienį pikietavo Vokietijos kon
sulatą. 200 policininkų saugo
jo konsulatą.

Čekoslovakija 
čia plinta gandai.

• PRAHA 
lapkr. 17, 
kad Vokietija reikalauja dau
giau čekų žemės.

— Audros km. spalių mėn.
4 d. avinas užmušė’I. Dabre - 
gos 4 metų amžiaus berniuką.

— Rokiškio m Nepriklauso-
mybės aikštėje 8 nr. parduo-ftono apgynimus ir kad yra pa
tu vės savininkas Juozas žekas siruošę pulti Cantono biznio 
sii žmona yra pasižymėję kaip centrą. Tais pačiais praneši- 
geraširdžiai žmonės. Jų butas mais, japonų pajėgos pasitrau- 
visados atviras vargšams ar į ke iš įvairių punktų ir susi- 
šiaip nelaimės ištiktiems žmo- koncentravo ginti miestą nuo 
nėms. kinų.

Skaičius slaptų imi
grantų į Jungt. Val

stijas padidėjo
WASHINGTON, D. C., lap. 

kričio 17. — Imigracijos depar
tamento viršininkai praneša, 
kad žymiai pakilo skaičius 
slaptų imigrantų (stowaways), 
kurie mėgina įkeliauti į šią ša
lį be leidimų. Dauguma jų yra 
pabėgėliai nuo politinių ir ti
kybinių persekiojimų centrali- 
nėję Europoje.

Kas mėnuo tokių slaptų imi
grantų dabar Jungt. Valstijų 
imigracijos departamentas su
ima po 50 arba 60.

Pataria nutraukti 
santykius su Vo

kietija
17. 
ta-

SEATTLE, Wash., l'apkr.
— Vietos centralinė darbo 
ryba priėmė trečiadienio vaka
re rezoliuciją, kuri reikalauja, 
kad Jungt. Valstijos nutrauk
tų diplomatinius santykius su 
Vokietija. Be to, rezoliucija pa
taria boikotuoti Vokietijos pre
kes.

Kinai artinasi
Cantono

prie

HONG KONG, Kinija, lap
kričio 17. — Prieš kurį laiką 
japonai paėmė pietų Kinijos 
sostinę Cantoną faktinai be 
mūšių. Kadangi japonų jėgos 
Cantone palikta nedidelės, tai 
kinai pradėjo ofensyvą miestui 
atsiimti.

Kinų pranešimai sako, kad 
jie jau sulaužė išorinius Can-

VVASHINGTON, D. C., lap-atžvilgiu. Numatoma, lengvatos 
kričio 17. — Ketvirtadienį, 3 padidins prekybą tarp Angli- 
valandą popiet, Jungt. Valsti- jos-Kanados ir Jungt. Valstijų 
jų užsienio reikalų departa- ir apsunkins Vokietijos kompe- 
mento sekretorius Hull, Kana- ticiją. 
dos premjeras King ir Brita
nijos ambasadorius Sir Ronald stijos yra padariusios su Ku- 
Lindsay pasirašė visų trijų ša-(ba, Brazilija, Belgija, Eųuado- 
lių prekybos sutartis. Apskai- ru, 
čiuojama, kad jos lies $1,500,- Hondūras, Holandija, šveicari- 
000,000 Amerikos prekybą.

Sutartys duoda pažymėtoms j tomis valstybėmis, bet ne su 
jose prekėms lengvatų muitų j Vokietija.

40 sužeistų riaušėse 
prieš Daladier 

valdžią
PARYŽIUS, Francuzija, lap- 

,kričio 17. — 40 asmenų sužei
sta ketvirtadienio vakare, kai 
2,000 minia suruošė demon
straciją, o policija mėgino iš
vaikyti demonstruotojus. De
monstrantai šaukė: “Pakarti 
Daladierą!” Demonstracija bu
vo surengta protestuoti nese
niai išleistus Daladier valdžios 
patvarkymus.

Pataria pataisyti 
konstituciją

WASHINGTON, D. C., lap- 
kričio 17. — Paskirų valstijų 
atstovai užbaigė konferenciją, 
kuri svarstė įstatymus taiko
mus darbininkų gerovei. Kon- 
ferencfja rekomendavo darbuo
tis, kad juo greičiau butų įvyk
dyta pataisa prie konstitucijos 
liečianti vaikų darbą. Kita re
komendacija pataria paskirų 
valstijų valdžioms kooperuoti 
su federalia valdžia vykdymui 
algų-darbo valandų įstatymo ir 
pakelti savo valstijų darbo 
standartus iki nacionalio įsta
tymo standartų lygmens.

Daladier ruošiasi pa
leisti parlamentą
PARYŽIUS, Francuzija, lap- 

kričio 17. — Atstovų rūmų na
rių tarpe eina kalbos, kad 
premjeras Daladier ruošiasi 
paleisti parlamentą ir valdyti 
šalį bent kurį laiką savarankiai, 
jeigu parlamentas nepriims jo 
kabineto išleistų patvarkymų. 
Tuo tarpu socialistai, komunis
tai ir darbo unijos ruošiasi at
kakliai kovoti sakytus patvar
kymus. Unijų federacija, pri- 
skaitanti 5,000,000 narių, pla
nuoja paskelbti net generalinį 
streiką, jei bus reikalas.

Palaidojo von Rathą
DUSSELDORF, Vokietija, 

lapkr. 17. — Ketvirtadienį čia 
palaidotas Ernest von Rath, 
.buvęs Vokietijos ambasados 
Paryžiuje tretysis sekretorius, 
kurį prieš savaitę laiko nušo
vė jaunas 17 metų žydas. Lai- 
.dotuvėse dalyvavo ir pats Hit
leris. Kalbose pasakytose Ra- 
,thą laidojant naciai grūmojo 
.žydams naujais persekioji
mais. I

Panašias sutartis Jungt. Val-

Haiti, Švedija, Cofombia, 

ja, Francuzija, Suomija ir ki-

Iš Lietuvos
Nubausti darbininkai 

šventė tautos šventę
KLAIPĖDA. — Sendvario 

dvaro savininkas p. Konradas 
pastarosiomis dienomis, mokė
damas savo kumečiams ir an
trininkams atlyginimą, atskai
tė iš kiekvieno po 8 Lt už ne
dirbtą dieną. & Mat, kalbami 
dvaro samdiniai rugsėjo 8 die
ną, jausdamasi lietuviais, ne
dirbo ir atėfft į Klaipėdą’ 
vauti šventės iškilmėse. Kume
čiai ir antrininkai teigia, kad 
jų dienomis uždarbis siekia tik 
iki 1,2’0 Lt, tad jeigu ir nemo
kėti už nedirbtą dieną, tai tik 
po 1,20 Lt galėtų atskaityti.

Dvarininkas paaiškinęs, kad 
1,80 Lt esanti kaip pabauda.

Prašo kolonijas pri
imti žydus

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
,17. — Premjeras Chamberlain 
kreipėsi į Britanijos Guiana, 

.Tanganayiki, Kenya ir kitų ko
lonijų vyriausybes prašymų 

' pranešti, kiek žydų jos gali 
priimti jų teritorijose apsigy
venti. Be to, Britanijos valdžia 
atsiklausė savo domi jų ir J. 
Valstijų, kiek Šios šalys gali 
žydų priimti.

Apskaičiuojama, kad žydų 
problemos išrišimas gali kaš
tuoti apie $600,000,000.

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.



NAUJIENOS, Chicago, BĮ.

A. CONAN DOYLĘ Vertė MIKAS ŠILEIKIS

Kruvinos Studijos
(Tęsinys)

i
Eidamas prie durų, jis atsi

gręžė rodydamas piktų veidą 
ir žibančias akis. “Jonai Fere- 
ri, jums butų geriau bpyę,” 
sukriokė jis, “jeigu jus ir ji 
būtumėte dabar gulėję ^bal
tintais griaučiais Sierra Ęlanr 
co tyrlaukiuose- Nęi ]K.etųrjų 
šventųjų Tarybai dėl jūsų ne
ištikimybės nereikėtų rūpin
tis!“

Drąsinančia ranka gestiku
liuodamas jis atsisuko nuo du
rų. Fereris girdėjo jo sunkius 
žingsnius, kai jis ėjo plytomis 
grįstu takeliu.

Jis sėdėjo alkūnę į kelį įrė
męs ir galvojo, kaip sutvarky
ti dukters reikalus, kai tuo 
pačiu metu švelni ranka palie
tė jo rapįtą. Pakėlęs galvą jis 
pamatė ją stovinčią šalia jo. 
Iš pirmo žvilgsnio jis pamatė 
išsigandusį jos veidą, kuris 
rodė, jog ji girdėjo kas atsiti
ko.

“Nieko aš negaliu padaryti,“ 
ji atsakė į jo žvilgsnius. “Jo 
balsas nuskambėjo per visą 
šlubą. Ach, tėveli, tėveli, ką 
mes darysime?“

“Nebijok, dukrele,“ jis pa
sakė, prisispaudęs prie savęs 
ir glostydamas šiurkščia savo 
ranka jos kaštatinės spalvos 
plaukus. “Vienokiu ar kitokiu 
budu mes susitvarkysime. Tu

nętuyi Jcito vaikino, kuris tau 
labiau patiktų nei šis?”

Ji suspaudė jo ranką ir pra
virko, tai buvo jos atsaky
mas.

“Ne, suprantama. Taį ir ge
rui. Jis yra geras vyrukas, be 
Jo, ji$ yra j^rikščiųnis, kuris 
mums reiškia daugiau, npgu 
šitie, nežiūrint tp, kad jie 
meldžiasi ir pamokslus sako. 
Rytoj išvažiuos būrys žmonių 
į Nevadą. Aš pasistengsiu pa
siųsti jam žinių. Tegul jis ži
no, kaip dalykai pas mus susi
dėję. Jeigu aš žinočiau kur šis 
jaunas vyrukas yra, jis sku
bintus! čia taip greit, kad net 
telegrafo stulpai lenktyniuo
tų.”

Lųcija juokėsi per ašaras 
kai tėvas taip pasakė.

“Kai jis atvyks, tai mums 
patars, ką mes turime daryti. 
Kai dėl jūsų, brangus tėveli, 
tai aš prisibijau. Vienas girdi 
tą—kitas pasakoja baisius da
lykus apie tuos, kurie yra pra
našui prasikaltę arba priešin
gi. Visuomet kas nors baisaus 
jiems atsitinka.“

“Bet mes jam niekuomet 
dar nebuvome prasikaltę nei 
priešingi,“ jos tėvas atsakė. 
“Ateis laikas, kad jie sukrus, 
kai mes visiškai jį paneigsime. 
Mes turime visą mėnesį laiko, 
o gale bus geriausias daiktas 
išbėgti iš Jutos.” o

» » iBm

i aume-NA H.liEN Ų Fot.oi

MEMPHIS, TENN. — Pro- 
ponaujama įvesti tos rūšies 
automobilių licencijas (Jais- 
nūs). Manomą, kad tai kai 
kuriuos automobilistus para
gins atsargiau važinėtis.

sakote apleisti Jutą!“ 
bus geriausias daly

kaip bus su

“Tai 
kas.”

“Bet 
tikiu r

“Sukclsime pinigų 
daug, kiek galėsime, o 
tegul sau eina niekais.

musų

taip 
kitkas 
Pasa-

mą kartą aš apie tai galvo
jau. Aš nenoriu nusilenkti 
prieš šitą prakeiktą pranašą, 
kaip kiti kad daro. Aš esu 
laisvas amerikietis, o šičia 
man viskas nauja ir geista. Ąš 
manau, jau esu personas mo
kytis. Jeigu jis ateis čia bęšni- 
pinėdamas ir nieko neras, te-

Penktadienis, lapkr. 18,1938

CRANE COAL COMPANY 
3332 So. Long Avenue 

Tel. Portsmoiith 9022
POCAHONTAS Mine Run ' $7.50

SMULKESNĖS DAUG PIGESNĖS 
Perkąnt 5 Tonus ar Daugiau 

$1 KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI
'■-■■-■T—r1

R

M

i
j

Spausdinam
I

PLAKATUS, BILIETUS 
BIZNIO KORTELES 

\DR-MS ATVIRUKUS 
; KONSTITUCIJAS IR 
, DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS PARPUS

NAUJIENOS i
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. C<uia/ 8500

“Bet jie neleis mums išvyk
ti,” jo duktė kaip ir priešino
si. .

“Palauk kol Džefcrsonas 
atvyks, paskui viską sutvarky
sime. Tačiau tii nesibijok nie
ko, mano brangioji ir neverk. 
Čia nėpa ko bijoti ir nėra jo
kio pavojaus“

Jonas Fereris ištarė šias ko-1 
lias pastabas labai įtikinančiu 
tonu, bet ji negalėjo nekreipti 
dėmesio matydama, kai jis 
rūpestingai užspragiavo visas 
duris tą naktį, it Išvalė surū
dijusį seną šautuvą ir jį vėl 
užtaisė, kuris jo miegamame 
kambaryje kabojo ant sienos.

SKYRIUS IV.
BĖGIMAS DEL GYVYBES.
Ant rytojaus, po pasikalbė

jimo su mormonų pranašu, 
Jonas Fereris nuvyko į Salt 
Lake City. Ten jis surado 
žmogų, kuris vyko į Nevados 
Kalnus. Jis įteikė jam laiške
lį, kad nuvežtų Džefersonui 
Hopei. Savo laiškelyje jis jam 
paraše apie gręsiantį jiems pa
vojų, kad jo sugrįžimas yra 
labai reikalingas. Po to jis 
jautėsi geriau ir grįžo namo 
su lengvesne širdžią.

Priėjęs prie namų jis nusi
stebėjo pamalęs, kad du ark
liai buvo pririšti prie vartelių 
stulpų. Dar labiau nustebo, 
kai įėjęs į vidų rado du jau
nus vyrus sėdinčius jo kam
baryje. Vienas jų išrodė pail
gu išblyškusiu veidu, atsilošęs 
sėdėjo supamoje kėdėje, ko
jas užsidėjęs ant pečiaus. Ant
rasis buvo storu sprandu, šiur
kščiu šlakuotu veidu jaunuo
lis, kuris stovėjo prie lango 
laikydamas rankas kišeniuose 
ir švilpaudamas. Fcreriui įei
nant abudu kažką sumurmėjo, 
o vienas supamoje kėdėje už
vedė kalbą.

“Gal būt, jus musų nepa
žįstate,“ jis sakė. “Šis yra vai
to Drcberio sūnūs, aš pats esu 
Juozas Stangersonas, atsime- 
nąle, kąi kartu su jumis tyr
laukiais keliavome ir kai 
Vi.ešpats ištiesė savo rapką ir 
priėmė jus į savo išrinktųjų 
eiles.“

“Kai Jis poj-i, taį visąs tau- 
tąs sąvp* globoji pąsjįma,“ ant
rasis per nosį tardamas pasa
kė. “Jis tą dąro lėtą j if pasto
viai.”

t Joną? Ferpris šaltai linktp- 
rėj.o galvą. Jis atspėjo kas bu
vo tie jo yįzitoriąi-

“įies atėjome,” tęsė Stan- 
gersaįas, “savo tėvų patarti 
prašyti jūsų dukters rankos. O 
jus ir jūsų duktė, galite pasi
rinkti, kuris mudviejų geriau

patinkame. Aš turiu tik ketu
ri ąs žmonas, o brpjis Drebe
ris turi septynias. Atrodo, jog 
aš turiu dapgįau teise$, pęi 
jis.“

“Na, na, br°li §tąpgep§o- 
nai,“ šaukė antrasis. “Ne tas 
yrą dalyką? pp kįek z žpipnų 
mes turime, bet kiek jų mes 
galime išlaikyti. Mano tėvas 
man atidavė ?avo fabrikus, to
kiu budu aš esu turtingesnis 
už jus.“

“Bet mano, prospektai yra 
geresni,“ sake antrasis. “Kai 
Viešpats mano tėvą pasiims 
pas save, aš gausiu jo odų 
fabriką ir visą ūkį. Tuomet 
aš busiu jusų; vyresnis ir baž
nyčioje ąukštesnis.“

“Tegul pati panelė nuspren
džia,“ pertrauki Dreberis, žiū
rėdamas į savo atspindį lan
go stikle. “Mes viską paliksi
me jai pačiai nuspręsti.”

šito dialogo metu Jonas Fe
reris stovėjo tarpduryje, vos 
sulaikydamas sąyo botagą, 
kad nepradėtų, viziforiams nu
garas kapoti.

“Klausykite,” pagaliau jis 
pasakė eidamas artyn, “kai 
mano duktė pašauks, tuomet 
jus galėsite ą,teiti, bet pirm 
to, aš nenoriu jūsų veidų dau
giau matyti.”

Du jauni morinonaį nusiste
bėję žiurėjo į jį. Iš jų akių 
matėsi kompeticija dėl mergi
nos rankos ir kartu jai ir jos 
tėvui didelė garbė.

“Yra du keliai iš šilo kam
bario,” Fereris sušuko: “štai 
kur durys, o šįčią langas. Kurį 
judu pasirenkate?“

Jo parudęs veidas atrodė 
žiaurus, o licsios rankos buvo

r Ai niekuomet neturėjau taip 
SKAUDAMU IR SUSTIRUSIU MUSKULŲ 
SAVO SPRANDE. NEGALIU NET GALVOS 

PAJUDINTI.
‘jUMTRelKi^™'"

KfPAĮL|.EXPELLERIO. NUSIPIRKITE 80NKU1 
IR JŪS NUSISUKSITE KAIP ŪMAI JUMS
PAIENOVIMS SKAUSMĄ IR JUS NURAMINS.^,

Naudokite tq linimentq, kur] jutų tėvai ir tėvų tėvai nau- 
dojo nuo' 1867 metų palengvinimui muikulų ikaudijimo. 
Nuiiplridte bonkutę Pain-Expellerio tu Inkarų ant dėžutė* 
pat tavo va1»tinlnkq.

iPAIN-EXPELLER

monių jie gali imtis.”
Iš tikrųjų padėtis buvo' 

rimta. Taip rimta, kad kas 
nors sumanus ateitų ir duotų 
patarimą ir pagalbą stipriam 
senam ūkininkui ir jo myli-

't 1iTL ”< 4 . • L vt'—JI

grąsinanČios, kad jo vižiloriai 
greit pašokę ant kojų, sku
biai spruko laukan. Senas ūki
ninkas sekę paskui iki durų.

“Kai nusispręsiįe, praneški
te man,“ pasakė vienas.

“Jus už tai užmokėsite!” 
įsiutęs rėkė Stangersonas. 
“Jus paniekinote Pranašą ir 
Keturių Tarybą. Jus už tai iki 
savo gyvos galvos gailėsitės.”

“Dievas jus turėtų sunaikin
ti,” rėkė jaunasis Dreberis. 
“Jis už tai jus skaudžiai nu
baus!”

“Tuomet ir aš pradėsiu bau
sti,“ Fereris piktai pasakė, ir 
butų bėgęs į viršų pasiimti 
Šautuvą, jeigu Lucija nebūtų 
sugriebusi už rankos ir sulai
kiusi. (Pirm nei jis ištruko iš 
Lucijus, arklių kojų garsai ro
dė, jog jie buvo tolokai nujo
ję.

“įkyrus jauni išdykėliai!” 
tarė šluostydamasis nuo kak
tos prakaitą. “Aš geriau norė
čiau jus, mano panele, matyti 
Lapuose nei bet kurio šitų pa
laidūnų žmona.“

“Aš ir to norėčiau,

laip, 
kli. Juo 
nes mes

V

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

P. ŠALTIMIĖRAS.
* i J t .

Ofiso TeL Yards im

‘ DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

--------------  __ Nedėliomis pagal sutartį.
mai dukteriai. Visoje kolonis- Rez« ,S(į. blvd
tų istorijoje dar nebuvo tokio —,——-----------------------------
atsitikimo, kad kas butų taip į „ Ofiso Tel. Virginia 0036 

pažeminęs ir paniekinęs vy- tat) np TYTTNTIAITT TQ 
resniųjų autoritetą. Jeigu už LIK* !• JLr U ii JLr U IjIm 
menkas klaidas taip griežtai 
baudžia, tai kokis 
laukia šitą ark-sukilėlį? Fere
ris žinojo, kad jo turtas ir po
zicija jąm nieko gera nežada. 
Kiti taip pat, kaip ir jis, buvo 
turtingi ir geri žmonės, dabar 
jie pašalinti iš' šio pasaulio, o 
jų turtai buvo atiduoti baž
nyčiai. Jis buvo drąsus žmo
gus, tačiau iš baimęs virpėjo, i 
permatydamas tuos baisius' 
šešėlius, kurie rinkosi virš jo, 
galvos- 
pavojų 
sitikti,

likimas

Bet kokį kitą žinomą 
jis galėtų lengvai pa- 

bet šis jį labai erzino.
(Bus daugiau).

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE

Ofiso valandos: 
nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 

Rezidencija:
8939 SOjUTH 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. Eisin 
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

Treč. Susitarus
kiti telefonai neatsakys šauk 

MIDVVAY 0001

2-4

Jei

tėveli,“ 
“Dže- 

ks.”
nereikės jo ilgai lau- 
greičiau, juo geriau, 

nežinome, kokių prie-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jotai F. Eodeikh
SĘNJAPSIĄ IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ

Viši Telefoną! YARDS 17414742 
'4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

1—' -g __  • koplyčios visose1 L^ZcELI Chicagos dalyse

ivių Direktoriai

ADVOKATAIK. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Dr. F. Pulsuoki Le Vau
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6699

St.

JOSEPH J. GRISU
JIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 1824 
Namų Tel.—Hyde Park 3395KAL & ZARETSKY 

L|EfUVIAI ADVOKATAI 
6322 So. 'Western Avė.

VALANDOS:
Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 

nuo 2 iki 9 vai. vakare.
Seredoj ir Pčtnyčioj nuo 2 iki 6 v.v. 

Sųbatoj nuo 12 iki 6 v.v.
Tel. Prospect 1012AKIŲ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optomctpcally Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimu, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
truniparegystę 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. 
Nedalioj tiktai pagal susitarimą.

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

Pilone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS ĄKJŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas Ir Ąkjąiu Dirbtuvė 
756 jVest 35th Sf. 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
NedėJiopnję pagąl sutarti.LIETUVIAI 8

gydytojai ih dentistai 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

_______Draugijos Nariai 
Phone CANAL 6122 

DR, S, BIEŽIS 
GYDYTOJAS OI CHIRURGAS 

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

SeredoVhis ir nėdėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue 

T«P*f <\njR« Įt«roji>IUir 7R6S
—I. ..!■ —I..    ■! ■■III—   ■   I *4  .............................. ........

PR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR pjIRUąGĄS 
2808 West 63rd St 

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

Physician and Surgeon 
3103 SOUTH HALSTED ST. 

Res. 3261 S o. Halsted Street

Dr. V. E. Siedlinski
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šeštadienį
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tei. Yards 0994.
Antrad., Ketvirtad., Penktadienį

4143 SO. ARCHER AVĖ.
Tel. Lafayette 3650

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

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

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

DRTČrzr^EŪlS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

K»u Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus
Pilone YARDS 7299

Tel. Office Wcntworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vak. 
išskyrus seredomis ir subatomisKITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

TeL Canal 3110
Rezidencijos telefonai: 

Supefior 9454 ąr Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDVVAY 2889

Tejefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2409
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KORESPONDENCIJOS
Pittsburgh, Pa

Pittsburgho ir Apylinkės Lie
tuvių Draugijų Sąryšio konfe
rencija įvyko spalio 30 d. 1938 
m. Lietuvių Mokslo Draugijos 
name, 1 12 Orr St., Pgh, Pa.

1. Konferenciją atidarė sąry
šio pirm. F. Rodgers 2 vai. po

2. Į mandatų komisiją pa
skyrė šiuos draugus: J. Slieką,

3. Trumpą prakalbėlę pasa
kė F. Rodgers apie sąryšį ir 
Amerikos Lietuvių Kongresą. 
Kalbėjo A. Kublickas. Jo visa 
kalba susidėjo iš peikimo sąry
šio komiteto, kad komitetas 
buk nieko neveikęs. Jam pirm.

Lietuvių Amerikoje 40 kuopa 
Pittsburgh, Pa., K. Šimkūnas 
ir F. Masiejus; 95 kp. Coal 
Center, Pa., B. Durša; 353 kp. 
Pittsburgh, Pa., D. Sanda; Lie
tuvių Pašelpine, Draugija Ame
rikoj McKees Rocks, Pa., G. 
Parčevskas, J. Marazauskas, F. 
Rodgers, B. Zabela, A. Laucai- 
tienė ir M. Imbrazienė; Lietu
vių Mokslo Draugija Pitts
burgh, Pa., J. D. Sliekas ir J. 
Vainorius; Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Draugi
jos 40 kuopa McKees Rocks, 
Pa., J. Purtikas ir J. Kazlaus
kas; 87 kp. N. S. Pittsburgh, 
Pa., H. Kairiene; 180 kp. Wil- 
merding, Pa., S. Ivanauskas; 
iš viso 25 delegatai atstovau
dami 14 draugijų bei kuopų, ir 
7 sąryšio komiteto nariai, ku
rie nebuvo delegatais. Iš viso 
32 su sprendžiamu balsu ir vie
nas svečias su patariamu balsu, 
lai yra SLA vice-prezidentas J.

Jau Laikas Pasi 
ruošti Šventėms

n ’

DUODAME
Draugijų

Amerikos

viii Kongreso, įvykusio Scran- 
ton, Pa. Raportas - priimtas 
vienbalsiai.

9. Nauji reikalai. Buvo per
skaityta šie konstitucijos patai
symai: a) Amerikos Lietuvių 
Kongreso Skyrius Pittsburgh, 
Pa. (vardas iš Pittsburgho ir 
Apylinkės Lietuvių 
Sąryšio pakeistas į 
Lietuvių Kongreso
Pittsburgh, Pa. Dabar vadinsis 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
Skyrius Pittsburgh, Pa. Už var
do pakeitimą balsavo 23 dele
gatai, prieš pakeitimą 3 balsai, 
b) ALKSP metinė konferenci
ja renka skyriaus komitetą iš 
9 narių. Delegatų pataisymas, 
kad rinktų tiktai iš 7 narių. Už 
pa taisymą 4 balsai, už, origina
lų įnešimą 26 bal. ALKSP ko
mitetas bus renkamas iš 9 na
rių. c) ALKSP komitetas susi
rinkęs į pirmą savo posėdį po 
konferencijos išsirenka iš savo 
narių tarpo šiuos viršininkus: 
pirmininką, vicc-pirm., užrašų

Iki Dėkos Dienos tik kelios 
dienos. Tad, gyvas reikalas jau 
šventėms pasiruošti. Reikia ap
sivalyti, reikia ir valgiams pro
duktus susipirkti. Iš viso ko at
rodo, kad kiekviena šeimininkė 
turės darbo pilnas rankas.

Tačiau kokios nebūtų sun
kios maisto problemos, jas vi
suomet bus galima lengvai iš
spręsti atsilankius į Midvvest 

krautuves, čia gana į- 
pasirinkimas namams

Stores 
vairus 
reikalingų daiktų, labai daug į- 
vairių muilų, muilo miltelių,

Ką galima pasakyti apie daik-

peikė sąryšio komitetą už ne
veikimą dar negirdėjęs sąryšio 
komiteto raportų. Kuomet ko
mitetas išduos raportus, tuo
met bus matyti, ar komitetas;K. Mažukna. 
ką veikė ar nieko neveikė.

4. Mandatų komisija rapor
tavo, kad delegatus prisiuntė 
šios draugijos! bei kuopos: Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mas 105 kuopa New Eagle, Pa.
S. Dočius ir A. Suopis; 142 kp.

A. Šerbinas;
Pa. J. čir-

5. Konferencijos vedėjais bu
vo išrinkti 
Rodgers pirm., J. 
pirm, pagelbininkas, 
veckas rašt., E. K. 
rašt. pagelbininkė.

6. Į rezoliucijų komisiją įei
na šie draugai: J. Baltrušaitis, 
S. Ivanauskas ir A. šerbinas.

šie draugai-ės: F. 
Mažeika 
J. Gata- 
Sliekiene

Pittsburgh, Pa., 
1 13 k p. Carnegie, 
vinckas; 145 kp. 
Pa., E. K. Sliekienė ir J. Mi- 
keška; 153 kp. Coal Center, 
Pa., A. Kubilckis ir F. Kubilc- 
kienč; 160 kp. N. S. Pittsburgh, 
Pa., K. Kairys; Susivienijimo

Gavome
Kultūrą No. 10

TURINYS:
Dide’ės ir mažos valstvbės 

filosofijos i 
vičius.

žmogaus kilmė—K. R. Darvinas.
Vidurnakčio saulės krašte—A. Ven- 

slova.
žodis žmonėms—broliams — Levas 

Tolstojus.
Tortas—V. Krėvė.
Taika ar Karas?—Zg. Belevičius.
Gulbės Daina—D. Pumputis- 
Poouliaris Mokslas.
Apžvalga ir t. t.

KAINA 45 CENTAI.
Galima gauti

NAUJIENOSE,
1739 SO. HALSTED ST.

teisės

7. Sąryšio komiteto raportai: 
pirm. F. Rodgers išdavė raštu 
platų raportą iš sąryšio veiki
mo. Raportas priimtas vienbal
siai; vice-pirm. J. Mažeika iš
davė raportą žodžiu; raportas 
priimtas. Rašt. J. Gataveckas 
išdavė raportą raštu; raportas 
priimtas. Fin. rašt. A. Žvirblis 
išdavė raštu raportą; raportas 
priimtas. Pinigų įplaukė iš vi-

dabar 
yra pinigų iš viso $6; ižd. S. 
Bakanas išdavė raštu raportą, 
kurio raportas sutinka su fi
nansų raštininko raportu. Ra
portas priimtas; iždo globėjų: 
J. Baltrušaitis ir G. Parčevskas 
raportavo, kad jie sutinka su 
fin. rašt. ir iždininko; rapor
tas priimtas.

8. Delegatas A. Pipiras išda
vė raportą iš Amerikos Lietu-

šviesoje—V. Stanke- **o $9.80, išmokėta $3,

A. F. CZESNA BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ

Telefonas BOULEVARD 4552
Užlaikom elektrikinj Kabinetą, karštus ir garo kambarius; suteikiam
elektrikinius ir švedų masažus; Pagelbėsim jūsų sveikatai VIOLET 
Spinduliais ir sieros vanom. Kainos, labai prieinamos; Moterų diena 
utarninkais.

1657 West 45th St., kampas S. Paulina St.

te

NAUJIENOSE
JŪSŲ

NES VISI JIE 
SKAITO 

NAUJIENAS

PASVEIKINIMAI TILPS DI
DELIAME NAUJIENŲ KALĖ
DINIAME NUMERYJ, KURIS 
IŠEIS

GRUODŽIO 24
PRAŠOME PAŠAUKTI MUSŲ 
OFISĄ—MES PASIŲSIME SAVO 
ATSTOVĄ.
• Pasveikinimo Ratos Prieinamos.

JŪSŲ KALĖDŲ

GIMINES
DRAUGUS
KOSTUMERIUS

O M

iždininką ir du iždo globėjus, 
d) Skyriaus komitetas laiko 
savo posėdžius nemažiau, kaip 
vieną kartą per mėnesį, e) 
Skyriaus komiteto posėdžiuose 
yra reikalaujamas skaičius 
(kvorumas) vienas trečdalis 
viso • komiteto narių, f) Bile 
vienas iš skyriaus komiteto na
rių, kuris nedalyvaus dviejuo
se posėdžiuose iš eilės, turi bū
ti kviečiamas laišku į trečią 
posėdį, ir jei neprirodo svar
bių priežasčių nedalyvavimo 
dvejuose posėdžiuose, arba ne- 
pribuna dar ir į trečią posėdį, 
lai tokis narys netenka vietos 
skyriaus komitete trečiame po- 
sėdyj. Iš prašalinto ar prasiša
linusio nario iš skyriaus komi
teto, Skyriaus komitetas užpil
do tą tuščią vietą kitu nariu 
ar nariais, g) Paragrafas 8-tas 
buvusio sąryšio konstitucijos 
liko pakeistas sekančiai: 8. 
ALKSP rengia visokius paren
gimus, kaip tai: prakalbas, 
prelekcijas, diskusijai, koncer
tus, teatrus, piknikus, balius ir 
kitokius pamarginimus, kad 
sukelti finansų kovai už taiką 
ir demokratiją kaip Lietuvoje, 
taip ir čionai Amerikoje. Pa
rengimams darbininkus sutei
kia prie ALKSP prigulinčios 
draugijos, h) ALKSP iždas su
sideda iš draugijų, kuopų bei 
klubų duoklių ir iš parengimų 
pelno. Jei ižde susidaro dau
giau kaip $100 pinigų, tai tuo
met 25 nuošimtis yra skiria
mas A. L. K. Centro Komite
tui vesti kovą už taiką ir de
mokratiją. 1) Duoklės ALKSP 
nustato metinė delegatų kon
ferencija, ir jos privalo būti 
užmokėtos: sausio, vasario ar
ba kovo mėnesio kiekvienais 
metais, j) ALKSP komiteto na
riai negauna jokios algos ir vi
si dirba be atlyginimo, išėmus 
išlaidas, k) Skyriaus finansų 
raštininkas ir iždininkas pri
valo būti po kaucija, o jos di
dumą nustato skyriaus komi
tetas. Kaucijos užsistatymo iš
laidos yra užmokamos iš sky
riaus iždo, (šitie visi pataisy
mai, be perkeitimo vardo ir 
skaičiaus narių įėjimas j komi
tetą buvo priimti vienbalsiai).

10. Delegatas K. Kairys įne
šė, kad Amerikos Lietuvių 
Kongreso Skyrius Pittsburgh 
imtų iniciatyvą surengti Lietu
vos nepriklausomybės minėji
mo ap vaikščiojimą; delegatas 
S. Bakanas duoda pataisymą, 
kad Lietuvos neprik, minėjimą 
pavesti ALKSP komitetui, ku
ris sykiu su SLA 3 apskričio 
komitetu surengs Liet, neprik. 
minėjimą, nes jau SLA 3 ap-* 
skričio paskutinis suvažiavimas 
yra nutaręs kviesti visas drau
gijas Pittsburgho ir Apylinkės 
dėl minėjimo Lietuvos nepri
klausomybės apvaikščiojimo. 
Už pataisymą 22 balsai, už įne
šimą 2.

11. Rezoliucijų komisijos na
rys J. Baltrušaitis skaito šias 
rezoliucijas: rezoliucija Lietu
vos klausimu priimta vienbal
siai; rezol. Amerikos Lietuvių

apie valgius. Pilnas pasirinki
mas jūsų laukia Midvvest Sto
res krautuvėse. Vienok, per
kant maisto daiktus, pirmiau
siai reikia atsimint jų kokybė 
ir kainas. Tačiau Midwest Sto
res užtikrinimas ir tuo atveju

perkamos stambmenomis, per
kama jas iš žinomų gamintojų 
ir dirbtuvių, kas leidžia labai 
daug sutaupyti.

Taigi, planuojant Dėkos Die
nos švenčių valgius kiekviena 
šeimininkė pirmiausiai turėtų 
atsiminti Midwest Stores krau
tuves. šiandien Naujienose tel
pa jų didelis skelbimas, kur 
kiekviena gali įsitikinti ką už 
kokią kainą galima nupirkti.

(Skelb.)

Kongreso klausimu — už rezo
liuciją balsavo 7, prieš rezoliu
ciją 8 balsai. Rezoliucija at
mesta.

12. Į ALKSP komitetą liko 
išrinkti šie draugai: A. šerbi
nas, J. Baltrušaitis, > J. Mažeika, 
S. Ivanauskas, K. Kairys, G. 
Parčevskas, J. Vainorius, F. 
Rodgers ir A. Pipiras.

13. Nutartar konferencijos
protokolas paskelbti šiuose 
laikraščiuose: “Naujienose”,
“Laisvėje” ir “Tėvynėje”.

14. Konferenciją, užsidarė 6 
vai. vakaro.

Konferencijos pirm.
F. Rodgers,

Konferencijos rašt.
\ J. Gataveckas.

Didžiausios Santaupos
Puikios Kokybės Maisto ir Kitų Dalykų

IŠPARDAVIMAS! PENKT. ir ŠEŠT., LAPKR. 18 ir 19

“GOLD MEDAL”

MILTAI 241/2 sv. ?rp 
Maiš. j J b

KIAUŠINIAINolBulk tuz 29c
“MIDWEST” Puikiausia Golden Santos

KAVA sv. maiš. 1

“MIDVVEST” DeLuxe Kava Sv. Ken. 25c
“OUR GOAL” Corn No. 2 kenai 2 ken. 19c
“LIBBY’S” DEEP BROWN PUPOS 2 ken. 19c
“MIDWEST” Pure
EGG NOODLES Sv. Cello pak. 2 už 25c
“MIDVVEST” Grapefruit No. 2 kenai 2 už 25c
“TASTEWELL” Pyčiai Aukš. No. 1 kenai 2 už 19c
“LIBBY’S” Piaustyti Pineapple 14 unc. kenai 2 už 27c
“WHEATIES” Pusryčiams 2 pak- 21^
“GERBER’S” Kudikams Maistas 3ken. 25£
“RED CROSS Spaghetti pietus su suriu pak. 14c

“JUSTICE” Ryžiai 2 sv. 9c
LIMA BEANS California 2sv. 17c
“NANCY HANKS”
KIEFER Kriaušės did. 21/2 ken. 14c
PFĖFFERNUESSE Špice Drop Cookies sv. 210
Extra Puikios Bose Kriaušės 3 sv 19c
Puikus Virimui Obuoliai 5 sv. 19c

“ROYAL LEMON” Cleanser 4 ken. 19c
“IVOBY” Muilas 2 vid. 11c 2 maž. 190
“BRILLO” did. pak. 17c 2 maž. 17£
“CHIPSO” 2.maži 17c did. pak. 210
“RINSO” 2 mažas 17c
“LIFEBUOY” Muilas

______ did. pak 210
3 už 170

“LUX” Muilas ________1^1250
“LUX’‘ Flakes mažas 9c did. pak. 210
“NO-RUB” Floorwax paint. ken. 390

$100 UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ 
TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

PIRK NUO IBWE

ĮMEST
400

NES PIGIAU

STORES
GARS1NKITES “NAUJIENOSE”

NEPADĖJUS
nėra ko 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.

PINIGUS!

Jeigu reikia atnauj'in- 
ti morgičius; jeigu no
rite taisyti namą; jeigu 
^norite pirkti namą; jei
gu budavoti namą,—

I

Kreipkitės j NAU
JIENŲ SPULKĄ. 

i Gausite ant lengvų 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- 
lėldienius.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

Raštinėje per
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

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

Garsinkites “N-nose”

MUSCULAR
RHEUMATIC

PAINS-ACHES
Kad gauti greitą pagelbą, reikia dau
giau. negu “tik mosties.” Reikia “PrleS- 
erzlnanėlo,” tokio kaip seno Švelninan
čio, raminančio Musterole. kad persun
kti per odos paviršj. pagelbai nuo krau
jo sukepi mų ir skausmų, slogų pasek
mių.

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

Geriau negu seno budo mustardinis 
plasteris. Per 30 metų milionai varto
ja. Daugelis iš gydytojų ir slaugių pa
taria vaitoti. Yra trijų stiprumų: Pa
prastas, vaikų (švelnus) ir ekstra stip
rus, 40c visose vaistinėse.

Rudeninių Madų

INSUREDB

Užtikrink savo indeliams tikrą apsaugą 
ir pelną

Čia visų INDELIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

(AriTV
r OF voun V 
INVftTMCNT \

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

TELEFONAS, CANAL. 8500

1739 a. Halsted St.,
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Naujojo Pasaulio apsauga nuo fašizmo
Prezidentas Rooseveltas padarė drąsų žingsnį užsie

nių politikoje, atsikreipdamas į 20 respublikų Centrali- 
nėje ir Pietinėje Amerikoje ir į britų dominiją Kanadą, 
ragindamas jas bendrai su Jungtinėmis Valstijomis gin
ti Naująjį Pasaulį nuo agresorių.

Visi žino, kas tie agresoriai. Tai Europos fašistinės 
diktatūros, kurios žiauriai persekioja žmones savo teri
torijose ir puola kitas tautas, ir Japonijos militaristai, 
kurie smaugia Kiniją. Prieš tuos pasaulio taikos ardyto
jus ir civilizacijos priešus J. V. prezidentas siūlo visoms 
valstybėms Amerikos kontinente sujungti savo jėgas.

Aišku, kad šitą pasiūlymą Amerikos valdžia pateiks 
ir Pan-Amerikinei konferencijai, kuri prasidės gruodžio 
9 d. Limoje (Peru). Jungtinių Valstijų delegacija iške
liaus į tą konferenciją lapkričio 25 d. Jai vadovaus vals
tybės sekretorius Cordell Hull. Galimas daiktas, kad į ją 
bent trumpam laikui nuvyks ir pats prezidentas, jeigu jo 
nesutrukdys reikalai namie.

Rooseveltas, matyt, yra nusistatęs padaryti vyriau
siu savo užsienių politikos uždaviniu Amerikos kontinen
to saugojimą nuo fašizmo. Tai bus savo rųšies sumoder
ninta “Monroe doktrina”, kurios šūkis “Amerika ameri
kiečiams” įgis dabar naują prasmę: Amerikos demokra
tijos turi gintis nuo fašizmo invazijos.

Šita politika reikalaus ne tiktai visų ginkluotų šiau
rės ir Pietų Amerikos jėgų suderinimo. Reikės taip pat 
imtis priemonių, kad Amerikos kontinente butų užkirs
tas kelias vokiečių, italų ir japonų prekybai ir fašizmo 
propagandai.

Rooseveltas nori šituo keliu sustiprinti Jungtinių 
Valstijų įtaką lotyniškose Amerikos respublikose, kur 
iki šiol vokiečiai ir italai darė joms didelę kompeticiją.

Bet šitam tikslui reikės padėti nemažai pastangų, 
kadangi daugelis šalių Pietinėje Amerikoje dabar turi 
diktatoriškas, fašistams simpatizuojančias valdžias.

Pasklidus gandams Europos 
spaudoje, kad lenkai ir vokie
čiai' tarias| pasidalinti Lietuvą, 
Lenkija tuos gandus griežtai 
nuneigė. Tai yra maloni lietu
viams žinia.

“Elta” praneša iš Varšuvos, 
kad Lenkijos užsienių reikalų 
ministeris Bekas, atsakydamas 
į vieno atstovo pakkrusimą a- 
pie tariamą lenkų vokiečių są
mokslą prieš Lietuvą, pareiškė 
taip:

“Tame nėra nė vieno žo
džio tiesos. Toks spėjimas y- 
ra stačiai pasityčiojimas. Aš 
esu įsitikinęs, kad Lietuva vi
siškai supranta Lenkijos 
draugišką ir konstruktyvį ei* 
gimosi būdą. Paskutinio mė
nesio įvykiai gali būti įrody
mu taikingų Lenkijos ketini
mų.”
-Toliau Bekas pasakė:

“Nėra jokios sutarties su 
Vokietija Lietuvai padalinti. 
Jei Lenkija turėtų tokių pla
nų, tai kaip paaiškinti jps 
nuosaikumą Lietuvos atžvil
giu tuo pačiu momentu, ka
da ji galėjo išnaudoti progą 
iškelti labai kietoms sąly
goms. Aš esu tikras, jog1 lie
tuvių tauta supranta, kad 
Lenkija neturi j.okių nedrau
gingų jausmų jos atžvilgiu. 
Mes norime palaikyti su lie
tuviais geros kaimynystės 
santykius, pagrįstus gera va
lia, pagarba, teisėmis ir pa- 

i pročiais, priimtais tarptauti- 
nicins santykiams. Aš. neabe
joju, kad Lietuva tinkamai 
vertina Lenkijos geras inten
cijas.’*

Lietuvai dabar, žinoma, ne
mažai rūpesčių sudaro klausi
mas apie Klaipėdos krašto at
eitį. Bet galima pastebėti, kad 
Kaune šiuo laiku panikos ne
jaučiama. Taip, “Elta” paduo
da ištraukų iš “Manchester Gu
ardian” straipsnio, kuriame nu
rodoma, kad Anglija nelaiko 
rimta dabartinės padėties Klai
pėdoje.

“Lietuvos Vokietijos san
tykiai yra visiškai norma
lus”, rašo tas laikraštis. “Ne
galima tų santykių lyginti su 
Vokietijos ir Čekoslovakijos 
santykiais prieš porą mėne
sių. Nėra jokių žymių, ro
dančių ■ santykių įtempimą, 
nei kad santykiai galėtų at
eityje pablogėti. Kai kada vo
kiečiai nusiskundžia lietu
viais, tačiau šitie nusiskun
dimai Lietuvos vyriausybės 
visuomet išsprendžiami pa
tenkinamu budu. šitoks rei
kalų, tvarkymas iki šiol vyk
davo taikingu budu ir nėra 
priežasties manyti, kad to
liau taip nevyks. Visuose pa
sikalbėjimuose tarp Berlyno, 
ir Kauno diplomatinė kurtu
azija (mandagumas. — “N.” 
Red.) išlaikoma.”
Panaikinus karo stovį Klai

pėdos krašte (ir visoje Lietuvo
je), Lietuvos vyriausybė nuta
rė pravesti du nauju apsaugos 
įstatymu. Manchesterio laikraš
tis sako, kad Didžiosios Brita
nijos valdžia tuos įstatymus a- 
tidžiai išstudijavo ir pripažino, 
kad juodii yra pilnai “statuto 
ribose.”

Atvaizdų kombinacija ar
ba persidraudimo politika 

krėtė? — klausiu jo.
—Pats pas save kratą pada

riau, — trumpai atsakė jisai.
—Tai dėlko?
—Buvau matai tos sąjungos 

nariu. O dabar, kai lenkai įtei
kė ultimatumą ir jį Lietuva pri
ėmė, tai skaitau negarbė pri
klausyti prie Vilniaus vaduoti 
sąjungos.

—O aš kaip tik manau da
bar įsirašyti, dabar tikrai va
duos Vilnių tie, kuriems jisai 
iš tikrųjų rūpėjo ir rupi...

Nebežino ką atsakyti mano 
kaimynas, sumišo... Žiurau pas 
jį ant stalo guli Pilsudskio at
vaizdas.

Jis pastebėjo mano žvilgsnį.
—Matai, kaip dariau pas sa

ve kratą, tai ir jo atvaizdą kaž
kur užtikau, — lyg ir teisinasi 
jisai.

M argumy nai
“ŠEŠĖLIŲ SKLAIDYMAS”

Lietuvos padėtis

Lietuvoje šitie ministerio Be
ko žodžiai padarė gerą įspūdį. 
Pav. “Lietuvos Žinios” juos į- 
vertino, kaip sąmoningą “tam
siųjų šešėlių sklaidymą” Len
kijos-Lietuvos santykiuos. Kau
no dienraštis sako:

KAS SENOVĖJE
SKRAIDĖ?

Dabartinė Lietuvos padėtis tai — kaip to Biblijos 
Danieliaus, kuris buvo įmestas į liūtų urvą. Tačiau Da
nielius išliko gyvas; reikia tikėtis, kad išliks ir Lietuva.

Visiems Amerikos lietuviams pasidarys lengviau šir
dyje, patyrus, kad Lietuvoje dar nėra to didelio pesimiz
mo, kurio buvo galima laukti, skaitant sensacingus kai 
kurių Amerikos korespondentų pranešimus. Kaune laik
raščiai pažymi, kad ir vokiečiai, ir lenkai paskutiniu laiš
ku stengiasi įtikinti Lietuvą, jogei jie neturi- prieš ją, jo
kių blogų tikslų (žiur. Apžv.).

Galima suprastų nuo ko toks šitų Lietuvos kaimynų 
taikingumas pareina. Lietuvos žemė ne taip jau didelis 
kąsnis agresoriams; bet jeigu jie imtų ją draskyti, tai 
lengvai galėtų patys tarp savęs susipiauti. O Berlynui ir 
Varšuvai kolkas’ svarbu nesusipykti.

Naujas tamsus šešėlis Lietuvos padangėje tai — vis 
dažniau ir dažniau pasikartoją gandai apie galimą Hit
lerio susitaikymą su Stalinu. “Interesų sferų” pasidalini
me, kuris įvyktų po šito, susitaikymo, Lietuvai butų sun
ku išvengti nepatekus į vieno arba antro tų diktatorių 
nasrus. Bet ir čia dar nėra reikalo perdaug nusigąsti.

Berlyno ir Maskvos diktatoriai vienas antru labai 
nepasitiki. Iki juodu susikalbės, dar gali praeiti daug lai
ko; o tuo tarpu sąlygos Europoje keičiasi, ir diktatūrų 
šalyse dar gali viso ko atsitikti.

Be to> patiems diktatoriams butų sveikiau palikti 
bent keletą šalių (kurios jiems nepavojingos) ramybėje. 
Jeigu, sakysime, Hitleriui arba Stalinui tektų kada nors 
nuo savo “mylimų” tautiečių bėgti, tai kur jisai rastų 
prieglaudą?

Matėme, kas atsitiko su Trockiu, kai sovietų valdžia 
jį išvijo: turėjo vargšas bailadotis po visą pasaulį, iki jį 
priglaudė Meksika. Gerai, kad turkai, paskui franeuzai 
ir norvegai leido jam bent po kelias savaites paviešėti — 
o jeigu ne, tai kur jįsai butų dingęs?

Vokietijos kaizeris, pralaimėjęs karą, suspėjo pa
sprukti dėl to, kad buvo arti neitralioji Holandija, kuri 
sutiko jį priimtu O atsidūrusiam tokioje pat bėdoje Na
poleonui Bonapartui pabėgti nepasisekė, nes Europoje 
jam nebebuvo vietos; kai jisai bandė pasiekti Ameriką, 
tai jį pagavo anglai ir suėmė.

“Šis mih. Beko pareiški
mas reikia pažymėti kaip i- 
tin teigiamas reiškinys, ypač, 
kad Beitas ne tiktai patikina 
Lietuvai! Lenki jos taikingu
mą, bet net stengiasi įrodyti, 
kad kitaip ir būti negali.

“Be abejo, toks tvirtas pa
reiškimas yra ne tiktai tei
giamai vertintinas, bet ir itin 
alžymėtinas. Toks pareiški
mas yra aiškus ir sąmonin
gas tamsiųjų Lenkijos-Lietu
vos santykiuose šešėlių, ku
rių deja yra nemaža, sklai
dymas ir gero noro įrody? 
inas taikai ir sugyvenimui.”
Kartu “L. Žinios” džiaugiasi, 

kad ir Vokietija stengiasi iš
sklaidyti šešėlius. Jos rašo:

“Reikia ta proga pažymė
ti, kad užsienių paskleistų 
gandų atšaukimą bei išsklai
dymą dar anksčiau yra pa
daręs ir Berlynas. Berlyno 
pareiškimai juo tvirtesni, 
kad jie buvo pareikšti pakar
totinai. To, žinoma, negali
ma nevertinti teigiamai, net 
rezervuojant didžiausį šiems 
laikams budingą skepticiz- 

i mą.”
Pastebėtina, kad ir rimtesnio- 

ji spauda užsieniuose dabar 
kalba apie Lietuvos padėtį ga
na ramiai, — pav. anglų libe
ralų laikraštis “Manchester Gu
ardian”.

I . / . .. ... .

1 •Sako, kad senovėje skraidę 
ar bandę skraidyti Daedalus ir 
jo sūnūs Ikaras — tie lakūnai 
yra mistiški graikų asmenys: 
graikai rašytojai sijo su jų var- 
:dais aviacijos meną-. Daedalus 
vienur vadinamas atėniečiu,, ki
tur kretiečiu. Legendos pasako
ja: Daedalus buvo Minoso ka- 
Įraliaus kalinamas Kretos salo
je; Minoso žmonos, Saulės — 
Helios duktė Pasipaja išlaisvi
no Daedalų. Patyręs, kad iš 
Kretos salos negalima išvykti,, 
nes Minosas buvo suėmęs visus 
laivus, Daedalus pasidarė sau 
ir sunui Ilkarui sparnus, ku
riuos sulipdė su vašku. Persk
ridę Aigėjų jurą, nusileido Gu
moje, Italijoje ir iš čia skrido 
į Siciliją. Ikaras pasikėlė per 
arti prie saulės, jo sparnų vaš
kas ištirpęs, jis pats įkritęs į 
įkąri jos jurą prie Samoso ir 
prigėręs...

Sako, kad tas pats Daedalus 
pastatęs ir garsųjį Knosaus- 

: Labirintą.

Tai buvo 1926 metais gruo
džio mėn. 17 d. Anksti rytą nu
ėjau į vieną valdžios įstaigą.) 
Žiurau senelis sargas rupestin- . 
gai kabina ant sienos preziden
to daktaro K. Griniaus atvaiz
dą. Kala, lygina, derina, gėlė
mis dabina. Juk Lietuvos pre
zidentui tuomet sukako 60 me
tų, reikėjo tą dieną jo atvaizdą 
prideramai papuošti. Tuo pačiu 
metu atėjo į įstaigą jos virši
ninkas. Kaktą suraukęs dėbte
lėjo į prezidento dakt. K. Gri
niaus atvaizdą ir tarė sargui:

—Nekabink, padėk 
tą atvaizdą nuošalyje, 
nia kaip bus!

—Ar tai iškilmės 
tos? — teiravosi jo sargas.

—Perversmas įvyko, ar dar 
negirdėjai? — Trumpai atkirto 
viršininkas. Sargas lyg perkūno 
nutrenktas, žiuri į savo virši
ninką ir nebežino ką sakyti. Vė
liau kiek susigriebęs tarė:

—Juk šitą vietą tuščia nepa
liks, tai ką įsakysite pakabin
ti ? /

—Pulkininkas Plechavičius 
suėmė visą valdžią į savo ran
kas! — Trumpai, drūtai atsakė 
Viršininkas.

—O kad jis suruktų, — pra
bilo sargas, bet tuoj susigriebė 
ir pridūrė, — gal teks jo čia 
atvaizdą pakabinti?

—Neskubėk, palauk.
Taip ir užsibaigę tasai įdo

mus pasikalbėjimas.
Keletui metų praslinkus va

saros metu buvau viename pro
vincijos miestelyje. Užėjau į 
paštą. Pašte ant sienos kabojo 
Voldemaro išleistoji konstituci
ja, kuri buvo papuošta jo mi
nistrų atvaizdais. Tuo pačiu 
metu į paštą atėjo vienas vy- 
riškis! Pamatęs tą konstituciją 
su Voldemaro atvaizdu, jisai 
savo lazdos galu pradėjo nai
kinti A. Voldemaro atvaizdą. 
Tai pastebėjęs pašto viršininkas 
šukte sušuko:

—Ką gi tamsta darai?
—Nugi šį gongalvį išskulu!
—Juk tai tamsta išniekini vy

riausybės galvą! Aš šauksiu po
liciją, tamstai protokolą sura-

kur nors 
dar neži-

atmainy-

Kokia yra Jungtinių 
Valstybių prezidento 
priesaika?

Jungtinių Valstybių prezi
dentas, perimdamas pareigas, 
iškilmingame susirinkime pri
daro tokio, turinio priesaiką :

“Aš iškilmingai prisiekiu ir 
tvirtinu, kad ištikimai eisiu 
Jungtinių Valstybių Prezidtenr 
to pareigas ir Sulig geriausio* 
mis savo, išgalėmis išlaikysiu, 
saugosiu ir ginsiu Jungtinių 
Valstybių Konstituciją.”

rijau apsižiūrėti iš ankšto, kad nelaimės atsitikime jie 
turėtų užvėją. Jeigu Lietuva butų palikta neitrali, ji ga
lėtų šitam reikalui patarnauti. Miškų Lietuvoje yra, to
dėl Stalinas ir Hitleris galėtų tenai malkas kirsti, kaip

iri irfriaMShiitfcabfaiiii

riausybei vyras. Žiurau garbin
goje vietoje pas jį ant sienos 
naujai pakabintas A. Voldema
ro atvaizdas.

—Aš ir nežinojau, kad tams
ta esi A. Voldemaro garbinto
jas? — nusistebėjau as.

—Nesupaisysi, — sumikčiojo 
jisai, — bet matai, kaip pama
nai vis dėlto ir jisai Lietuvai

Pilsudskis buvo vyras, — kiek 
patylėjęs prabilo jisai.

Nebuvo kas man daugiau su 
juo kalbėli. Atsisveikinau ir iš
ėjau. Tokiais atsitikimais ge
riau žmogų palikti vieną, negu 
jam teikti nemalonumus.

Vos tik kelios dienos atgal, 
mų. Senas tautininkas, visais 
Aplankiau vieną savo pažįsta- 
atvejais palikimas esamai vy-

nau...
—Bet juk jus jį tautininkai 

ilgus metus kalėjime laikėte?
—Bet dabar kitokie laikai. 

Reikia užmiršti tai, kas buvo, 
o, be to, politika toksai daiktas, 
kad geriau būti visuomet per- 
sidraudžius, — nusišypsojo ji
sai ir dar pridudė — kas gali 
atspėti kas rytoj bus...

—Suprantu tamstą, bet jei 
jau persidrausti, tai iš karto ke
liose rimtose firmose. Hitleris 
turėtų būti pirmoje vietoje, 
paskui Beckas, gal Mussolini... 
tai bent ramiau butų...

Daugiau mudviem neteko a- 
pie nieką kalbėti. Vienas kitą 
kerai supratome.

Tikrai, dabar politiškas per- 
sidraudimas kaip pas ką dide
lis galvosūkis. Šiais neramiais 
ir nelaiko metais tiek daug iš
dygo visokių asmenybių ir jų 
gyvenimas tiek nepastovus, ne
tikras, kad kiškio dvasios poli
tikams tikras vargas.

—Vistaspats

CHARAKTERINGA BYLA DĖL NETIKUSIŲ 
AUKLĖJIMO PRIEMONIŲ

Kaltinamuoju patrauktas vie
nas vilijampoliškis mėsininkas 
už savo vaiko kankinimą ir 
jam laisvės atėmimą.

Bylos aplinkybės rodo, kad 
buvo taip: vienas vilijampoliš
kis • mėsininkas turi 9 melų 
amžiaus vaiką, kuris labai iš
dykęs ir tėvo neklauso: muša- 

, si su vaikais, akmenimis mėto 
i į praeivius, nelanko mokyklos, 

mokytojų irgi neklauso.
Tėvas vaiką dažnai mušdavo, 

bet nieko negelbėdavo. Tai tė
vas sumanė vaiką nubausti to
kiu budu: kieme grandimi vai
ką pririšo prie stulpo, o pats 
išvyko į Žąslius kiaulių pirkti.

Netoliese darbininkai remon
tuodami stogą pamatė pririštą 
grandimi už kaklo vaiką. Dar
bininkai pakėlė aliarmą ir prie 
pririšto vaiko susirinko minia 
žmonių.

Vaikas rankose turėjo ele- 
. mentoliu, nes tėvas išvažiuoda
mas jam įsakė mokytis ir įda
vė elementorių. Kadangi Žąs- 
;liai toli ir tėvas nemanė greit 
grįžti, tai vaikui paliko prie 
istulpo ir maisto.

i i Žmonės pašaukė policiją, ku
ri vaiką paleido.

Taip buvo šiemet liepos 23 
dieną.

■ Vienas dešimccntis laikraštis 
'tą įvykį aprašydamas, be ko 
kita, tėvo žiaurumą charakteri
zavo tuo faktu, kad kai jis 
vienąsyk savo šunim užpju- 
,dęs kiaulę ir šuo kiaulei uode
gą nukandęs, tai mėsininkas 
.gyvam šuniui liežuvį išlupęs. 
įToks esąs žiaurus tas žmogus. 
į Mėsininkas šia charakteristi
ka įsižeidė ir to dešimcenčio 
^redaktorių patraukė tieson.
! Bet dabar pakalbėsime apie 
jo byląi. Kabinimą palaiko po
licijos atstovas, gina adv. S. 
•Kozioląs.
| Kaltinamasis prisipažįsta kal
ėtu, bet kitos išeities nebuvę, 
•nes vaikas esąs nesuvaldomas. 
; Prie teismo stalo pašaukia- 
;mas ir nukentėjusi s vaikas. Jis 
Joks1 nedrąsus, atrodo lėtas, 
įžvalgos į šalis, kaip sugautas 
paukštis.

—Ką darė tėvas, kad priri
šo? — klausiamas nukentėjusis.
i —Davė knygą ir liepė skai
dyti.
j —Kiek sykių buvai taip pri- 

—Na, kas gi tamstą taip iš- rištas?

—Prašau, — ramiai atsakė 
tasai svečias.

Skubiai atėjo policijos virši
ninkas su dviem policistais.

Aš žiurau kas čia bus.
Policijos viršininkas pama

tęs kas padaryta, žiuri ir šyp
sosi.

Pašto viršininkas pykčiu ne
tveria. <

:—Žiūrėk tamsta, pone virši
ninke, tai šitas tipas taip išnie
kino vyriausybės galvą.

—Gal keletas valandų atgal 
butų buvę kitaip, o dabar, dir
bat viskas tvarkoje, — atsakė 
policijos pareigūnas.

Išpūtė akis pašto viršininkas 
ir* nebežino ką sakyti.

—Taip, jau A. Voldemaras 
nebe vyriausybės galva, — at
kirto policijos viršininkas.

Visų veidai prašvito.
—Tai linksma naujiena, do

vanok man tamsta, kad taip pa
sielgiau, juk tikrai jisai vertas, 
kad jo veidą galu lazdos gero*- 
kai' padraskyti.

Visi iškilmingai nukabino jau 
'sužalotą konstituciją. Ir aš tik 
tuomet patyriau, kad A. Volde
maras jau nebeteko valdžios.

Tai buvo šių metų kovo me
nesio pabaigoje. Mano kaimy
nas geras šiaudinis patriotais. 
Jisai priklauso visoms toms or
ganizacijoms, kurios suteikia 
gerą vardą, o svarbiausia išti
kimybės liudijimą, kad esi pa
triotas. Jis be kitų organizaci
jų priklauso ir Vilniui vaduoti 
sąjungai. Užėjau pas jį pasikal
bėti. Jis buvo labai neramus 
Daug visokių popiergalių pas jį 
kambaryje buvo primėtyta. At
rodė, kad kratos butą.

—Dusyk.
—Ar dažnai muša?
—Pasitaiko...
—Kodėl praleidi tiek daug 

pamokų ?
—Kad mokytis nemėgstu.
Pašaukiama visa eilė liudy-

prisipažino kaltu ir jo prisipa
žinimas atitinka bylos aplinky
bes, tai klausiami tik du liu-

grandies paleido ir nukentėju
siojo motina.

Policininkas sako, kad kai 
žmonių pakviestas nuėjęs prie 
pririšto vaiko, lai jis negalėjęs

ląs ant vaiko kaklo apsuktas 
buvęs spyna prie grandies pri
rakintas, o antras galas gran
dies taip pat spyna prirakintas 
prie stulpo. Tai tekę pakviesti 
šaltkalvį, kuris pielyčia nupie-

vęs paleistas.
Vaiko motina skundžiasi prie 

teismo stalo, kad vaikas iš tik
rųjų nesuvaldomas, labai išdy

Kaltintojas, policijos atsto
vas, sako, kad tėvas vaiką pri
rišęs, kaip lėliuką, nežmoniš
kai, žiauriai su vaiku elgęsis ir 
prašo teismą, kad tėvą nubaus- 
tų.

Adv. Koziolas sako, kad ši 
byla yra teisminė staigmena, 
tai pirma tokia byla Lietuvos 
teismo praktikoje.

Įstatymai tėvams suteikiu ne 
tik pareigas, bet ir teises vai
kų atžvilgiu. Juk dažnai tėvai 
traukiami tieson už nerūpes
tingą prižiūrėjimą savo vaikų, 
kai neprižiūrimi vaikai nusi
kalsta. Čia esą priešingai: tė
vas kaltinamas už per didelį 
stengimąsi. Priemonę tėvas gal 
ir netikusią pasirinkęs, bet tai 
priklausą nuo kaltinamojo kul- 
turingumo laipsnio. Bet tėvai 
turi neapribotą valdžią ant sa
vo vaikų.

Jei dabar tėvas butų nubaus
tas, tai jo santykiai su vaiku 
nepataisomai pairtų: tėvas ne
apkęstų vaiko, nes dėl jo butų 
nubaustas, be to, vaikas tėvo 
dar labiau neklausytų, būda
mas įsitikinęs, kad jis neteisin
gai baudžiamas.

Prašo išteisinti.
Teismą* kaltinamąjį išteisino.
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Detroito Lietuvių Žinios
IŠ DETROITO PADANGES
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Stasė Rimkaitė
Žymi dainininkė vyksta kar-

jy-

žuolėms nepatogu važiuoti, tai

Dailės choras, kuris sumanė 
pasikviesti svečių dainininkų iš 
kitur, kviečia detroitiečius kiek 
galima gausingiau atsilankyti į

kur sekmadienį jie linksmins 
lietuviškąja daina vietos lietu
vius.'

lapkričio. Laukia ir vieni kitų 
klausinėja daugiau informaci-

Rcikia tikėtis, kad visi De
troito lietuviai, kurie mėgsta 
dainas, lapkričio 20 d', užtvenks

važiuoja būrys gražuolių, ku
rios priklauso Chicagos Pirmyn

VISI KALBA APIE 
KONCERTĄ

ienos bėga, o detroitiečiai

TAIP Iš TIKRŲJŲ ATRODO ŽEMAIČIŲ KRAŠTAS. Viršuje Ventos upė tarp Mažeikių ir Viekšnių. Apačioje—Mažeikių linų fabrikas, dešinėje 
—Mažeikių naujai pastatyti gimnazijos rūmai. VDV foto

tu su Pirmyn choru į Detroitą, I j° sezono atidarymo koncertą.
...................................... .'Tikrai nesigailėsite. —Mariutė

Ti?

NAUJIENOS, Chicago, III.

Vernor Hy.). Koncertas prasi
dės 5:30 vai. popiet.

Be detroitiečių, dalyvaus dar 
ir būrys kanadiečių. Pavyz
džiui, p. Viktoras, KaJanda jau 
turi ir tikfetų nusipirkęs. Wind- 
sor lietuviai, galite į jį kreip
tis, o jis visus aprūpins tikie- 
lais. Jo adresas: 1'359 Cadillac.

v-

.1Z--Jt&s; z

lydovų, atseit, būrys jaunų ir 
gražių vyrų.

Bet čia ne tai noriu pasaky- 
chicagiečių alva- 
sakoma, ne tiek 
ir kitus pamaty-

žiuoja, kaip 
save parodyti 
ti, kiek palinksminti detroitie
čius savo skambiomis daino
mis.

Pirmyn choras bus musų sve
čias. Jį pakvietė vietos Dailės 
choras, kuriai vadovauja p-lė 
Onute Masalskiutė.

AR ŽINOTE KA
RAŠO

“KELEIVIS?”

Iš SLA 352 KUOPOS 
PARENGIMO

Lapkričio 1'3 d. Lietuvių sve- 
lai nėję įvyko SLA 352 kuopos 
pa rengimas. Programa buvo 
gera, be netruko ir agitaci

jos už Susivienijimo pažangos 
vajų.

Programą pildė Dailės cho
ras. Sudainavo, rodosi, astuo
nias dainas. Tenka pasakyti, 
jog choras labai gražiai ir su
derintai dainuoja. O už tai di
delis kreditas priklauso p-lei 
Onutei Masalskiutei, kuri pajė
gė taip šauniai chorą sumokyti.

Programoje dalyvavo dar 
šios kuopos jaunuoliai, būtent, 
broliukai Ambrozevičiai. Vy
resnysis broliukas tikrai puikiai 
valdo smuiką ir stačiai sužavė
jo publiką. Kitas broliukas yra 
šaunus pianistas. Publika ir 
jam katučių nesigailėjo. Abu 
broliukai priklauso kuopos jau
nuolių skyriui, o jų tėvas yra 
kuopos iždininkas, žodžiu, visa 
šeima yra musų organizacijos 
nariai. f

Programoje dalyvavo dar ir 
kitas jaunuolis, Cibulskis. Jis 
taip pat yra kuopos narys ir 
nepaplastai gabus akordionis- 

i tas. Jis publikai tiek patiko, jog 
nepa liaujamais aplodismentais 
buvo priverstas antrą kartą

'Z?:-:

A GLANCE
by Dr. E. G» Peterssu-

Helping Our RailroadsKre

įvyko muštynės, per kurias vie 
nam jaunuoliui smarkiai 
daužyta galva ir sužalotas vei
das.

stock of the New York Central by 
$50,000,000. Būt the water continued 
to be pumped into our railroads, until 
by 1-930 “there were an estimated
$8,000,000,000 of watered stock" in
the Capital structure or thc roads", ac-
cording to Professor Dumond.

Skuodo Rudens 
Nuotrupos

SKUODAS—paskutinis 
valsčiaus mieste- 
pat Latvijos sic- 
nemažas, bet la- 
ir aplūžęs. Daug

r

ĮVAIRENYBĖS
CIBULIAI IR LIGOS.

palislėpę jj 
savo parapi
ją j rankas

Ar žinai, kodėl vieni jj gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 

’ jj skaityti?
Net kunigai 

studijuoja, nors
• jonims draudžia 

paimt.
“Keleivj" žmonės mėgsta dėl 

to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų. grvžių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

Pabaigoje labai gražią agita- 
1 cinę kalbą pasakė drg. Kazys 
Morkūnas (Martin). Jis vyku- 
šiai apibudino dabartinį pa
žangos vajų ir kvietė visus į 
talką. Ypač ragino susirūpinti 
jaunimu ir stengtis jį į organi-

Vakaro vedėjas buvo kuopos 
sekretorius J. Overaitis. Po pro- 
gramo organizatoriai Budvidis, 
Mackelis, Martin, Kemešienė, 
Vasiukonis, Mickevičienė, Ši
manskienė ir kiti pasirūpino 
visus atsilankiusius pakalbinti, 
kad stotų į organizaciją. Kiek 
teko patirti, prospektų gauta 
pusėtinai daug. Atrodo, kad jei 
mes sunkiai padirbėsime, tai

; noma, tai bus sunkus darbas, 
bet be darbo niekas nesidaro.

—Lakštutė

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj 

“KULTŪRĄ” 
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

Literatūros Žurnalas
Eina XV metus. Redaguoja garbes prof. P. LEONAS 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos mokslininkai, rašy

tojai, kritikai, visuomenininkai.

1938 m. žurnalo priedu specialiai išleidžiama 
įžymiojo rusų rašytojo Maksimo Gorkio 

g>erau&iiį kurinių rinktinė knyga.

Žmogaus Gimimas 
“KULTŪROS” kaina: metams 4 dol. pusmečiui 2 dol. 

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
Adresas: “KULTUBOS’’ Žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė 
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Būdvietės Jcaime uk. Šim
kaus tarilait?ei «per neatsargu
mą kuliama mašina nutraukė 
koją. Bukime atsargesni su 
šinomis!

Vandinj kubilais
Vežiojasi

mą-

Our railroads are 
the sočiai, economic, 
of this nation to allow thcm to break 
down. In time of peace, those roads 
are štili our greatest carricrs; in time 
of war they become so important that 
we mušt do as we 
World War 
vate control 
run thcm.

too importam 
and cultural

to
life

d$d during tbe
— take thcm out of pti- 
and have thc governmcnt

murzinų ir apiplyšu- 
buriai.
a daugiausia
išskiriant

KIDULIAI — Praėjusią 
sąrą išdžiūvus blogesniems 
lininius, 
niems upeliams, 
linkės ūkininkų 
kubilais 1-2 km. 
rija kartojasi ir
gą laiką nebuvus lietaus, pri
truko vandens. Bijoma, kad 
taip sausai neužšaltų-

žydų
“Lietūkio”

Our railroads need Help, much 
I patient suffering Irom a tumor 

a surgeon would eut out thc 
tumor first, s 
wring thc water out of thc 
If rid of that back-breaking 

sbould be able to

as a 
nceds

va- 
šu- 

kūdroms ir mažes- 
d augeli s apy- 
jį veždavosi 
Ta pati isto- 
dabar, nes ii-

V

■M

tingos apskr. 
lis, esąs prie 
nos. Miestas 
bai išsimėtęs
kur matyti blogai atrodančių 
lūšnų, apirusių ir duobėtų gat
vių bei šaligatvių.

Iš miesto į gelž. stotį 
kilometrų. Susisiekimas palai
komas aplužusiomis žydų veži
kų gurguolėmis. Sumoku ve
žikui 50 et. ir dantis sukandęs 
dardu dulkių debesyse pasken
dęs miesto link. Mieste mane 
pasitinka 
šių vaikų

Prekyb 
rankose,
skyrių, vieną kitą smulkesnę 
parduotuvę ir keletą arbatinių, 
kur vienoje nuolat lošiamas bi
liardas ir kiti lošimai. Lošia 
daugiausia jaunimas ir paau
gančioji karta. Tur būt, jauni
mas neturi kur kultūringai pra
leisti laisvą laiką, ar nėra kas 
parodo kelią į kulturinį gyve
nimą.

Miestas apšviečiamas elektra 
silpnai ir, be to, elektra kiek 
brangoka. Gatvės labai silpnai 
apšviečiamos, kur neretai įvyk
sta įvairių nemalonumų, o kai 
kada girdėti “linksmųjų brolių” 
dainos. Atėjus rudeniui suva
žiuoja dideli turgai, gausus vi
sokiomis rudeniškomis gerovė
mis.

Apie rugsėjo 29 d. — spa
lių 20 d. Skuode kas metai bū
na tradiciniai jomarkai, vadi
nami “mikeliais”.

Jomarkai nepaprastai gau
siai lankomi tiek ūkininkų, tiek 
jaunimo bei įvairaus plauko 
vertelgų ir sukčių; pastarieji 
dar daug Skuode randa klijen- 
tų — silpnos valios žmonių. 
Jomarkuose, ypač vakarop, mie
ste matyti daug “linksmoje ru
dens nuotaikoje” nusiteikusių 
pilksermėgių. O vakare, kai 
ima temti, priemiesčių gatvė
se girdėti baisus riksmai ir 
įvairių 
atseit,
Skuode retai . apsieinama. Ir 
šiemet per “mikelių” jomatką

Triukšmavo lenkoma 
nai

ALYTUS — Spalių 9 d. ke
letas lenkuojančių vietinių gy
ventojų užėjo į šaulių klubą 
ir besivaišindami ėmė lenkų 
kalba triukšmauti, nustelbda
mi visus kitus lietuviškai kal
bančius. Tokiu lenkų elgesiu 
pasipiktinę, ten buvę šauliai 
paprašė nusiraminti tri uksini- 
ninkus. Bet jie dar labiau ėmė 
ūžti. Tada triukšmautojai iš 
klubo buvo išprašyti.

Būt this 
that wc the 
the sins, ; 
borne, 
Commodore Vanderbilt and Jay Gould 
down to Jim Hill, E. H. Harrimen, 
and their spiritual descendants of to- 
ęlay. We the people should not suffer 
eiohcr trough bad Service at high ptices, 
or through our being milked in taxes 
to aid thc greatly overcapitalized roads.

When, however, Jesse Jonės of the 
Reconstruction Finance Corporation 
promises hundreds of millions of dol’ars 
to help the siek railroads, we Ameri- ' 
cans, who muse foot the bill, ought to 
be suspicious. For Jonės is generous 
with our money, whcn it comcs to aid 
some Corporation that is suffering from 
anoverdose of “vvatercd stock”. Charles

got 
save

importancc doesn’t mcan
: peop'.e suffer any more for 

grievous and heavy to be
of the' railroad promotors from

E. Dawcs, you remember, once 
$90,000,000 from the RFC to 
bis tottering Chicago bank.

Just to refresh our metnories, 
look at a few facts, as given

let’s 
in 

' "Roosevelt to Roosevelt", a rccent book 
by Dwight L. 
history

Dumond, professor of 
at the Univcrsity of Michigan. 

begin with, the railroads were 
aided in bcing bui’t by gifts 

from
statės and the 

Then the 
rates and

— SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos
Lietuvi y Balsas

U. S. A. metams kainuoja
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

greatly 
from citizens and communities, 
towns and citics, from 
national governmcnt. Then the roads 
:harged such high rates and discrint- 
inated so much against the farmers of 
the Middle West that they banded ,to- 
gether during tbe 1870’s in the Gran- 

movement to bring the roads un
der statė supervision. The aim of those 
tillers of the soil was faix and reason- 
able rates without any discrimination 
betvveen big and little shippers. The fe- 
deral government had to help witb the 
Interstate Commerce Act of 1887, and- 
with other lavvs

į To built the 
itance, originally

(tbe figbt for 
through. bribing judges and kgislatures, 
through printing and manipulating 
Rock, Dantei Drew and Jay 
poured $45.000,000 of water

j that road. The Union. Pacific, 
cost $60,00(h000 tq construct, 
soon capitalized. by promotors at

since.

Erie Railroad, for in- 
cost $ 1 5-,000,000, In 

control of that line

help. As 
offending 
ought to 
railroads. 
burden, the roads 
travel under their ovvn steam vvithout 
morc financial aid from Uncle Sam. 
Būt if he mušt continue to aid thcm, 
he ought to 
merely pump 
operators to 
pockets.

Californijos universiteto mo
kslininkai surado, kad cibulis 

so Uncle Sam yra geras bakterijų naikinto
jas. Cibuliai, kurie priverčia 
moteris verkti turi allyl ir ai- 
dehyde, stiprius 
kintojus. Dabar 
rasti būdą cibulį 
dymui materijos, 
tų ligų, kurias iššaukia bakte

rijos. A. Faiza.

own thcm outright, not 
in our moncy for private 
shove down their ovvn

bakterijų nai- 
bandoma su- 
pritaikyti gy- 
džiovos ir ki-

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtove Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybes fraternalė organizacija. SLA- trokš
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy
nom Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 
Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi- 
• zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys j jūsų namus, pa

klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y.

SKAITOT Naująją Gadynę”? 
“NAUJOJI GADYNĖ” yra populiarus savaitinis laikraštis 
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja tik du doleriu metams.

Tai nedaug.
“NAUJOJI GADYNĖ” lauko visus ir kas savaitę, teikda

ma įvairiausio pasiskaitymo.
“NAUJOJI GADYNĖ’’ dabar yra paskelbus vajų ir kvie

čia visus didinti jos skaitytojų šeimą.
“NAUJOJI GADYNĖ” yra darbininkų laikraštis ir tokiu 

ji liks.
“NAUJOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt žemiau einančią 

blanką ir būt jos skaitytoju.
I

“NAUJOJI GADYNĖ”
220 Leonard Street, Brooklyn, N. Y.
Gerb. Administracija:

Čia prisiunčiu $..............už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

99

Casilla de Correo 303; ■' 
Buenos Aires, Argentina.

Vardas ................
Numeris ir gatvė 
Miestas ir valstija

įrankių žvangėjimas; 
muštynės, be kurių

Gould 
into 

vvhich 
was 

__________r-------------- $94.^ 
(foo.čOO. By 1887 promotors and ma- 
nipulator* had already “watered” the



Diena Iš Dienos
Dominic T. Balis

Bridgeportas

$1.00

tu girdi, 
tavo širdį 
mylėdami 
niekados.

šies biznis, užlaikomas lietu7 
vių.

Šį rudenį Zig-Zag kliubo sa
vininkės Estelle Andruliutė su 
motina, biznio vietą padidino 
ir naujai išpuošė. Ta proga yra 
rengiamas balius lapkričio-Nov. 
18 ir 19 d.d. Busiąs “Floor 
Show” ir šokiai. J. A. S.

Ambrozaitės ir Jesuno 
.vedybų proga
| Ambrozaitės ir Jesuno vedy- 
bos jau čia pat.

“Kam pritraukei, priviliojai 
Mane jauną mergelę. 
Išpažinti meilės jausmus. 
Bernužėli, ar 
Ar neskauda 
Vienas antrą 
Neužmiršime
Lietus lyja, sniegas snigo 
Aukšti kalnai ar žinai, 
Kad reikėtų atsiskirti, 
Akys verktų amžinai. 
Ateik, ateik mano mielas 
Prie stanguoto langelio 
Ir atnešk tą gėlelę, 
Kuri tinka prie širdies, ir 

t- ♦ »

šis jaunuolis yra sūnūs pla
čiai žinomų tavernos biznierių 
pp. Balių, kurie laiko savo biz
nio įstaigą adresu 6558 South 
Morgan St. Jaunas Balis drą
siai žengia j moterystės stono 
su p-le Ann Zabrauskas. Vedy
bos įvyks šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje šį sekmadienį, lapk. 
20 d., 3:30 vak popiet. Vedy
bų puota įvyks Lietuvių Audi
torijoj.

P-ai Baliai priklauso Chica- 
gos Lietuvių Draugijai ir yra 
nuolatiniai “Naujienų” skaity
tojai.

Linkėtina jaunavedžiams lai
mingo vedybinio gyvenimo.

— VBA.

Dabar Lietuvoje jaunimas 
kaimuose dainuoja šią dainelę 
su didžiausiu pamėgimu. Teko 
girdėti, kad žagariečių choras 
žada gražių dainelių padainuo
ti šių vedybų proga. Sako, ju
da bruzda ir į Roselandą šį šeš
tadienį suvažiuosią labai daug 
viešnių-svečių, ir visi pasipuo
šę gražiai. Štai pajauniai ir pa
mergės: Povilas Jasunas, So
fija Ambrozaitė, Alfonsas Ja
sunas, Ona Užkuraitė, Adolfas 
Ramašauskas, Esther Paukš- 
taitė, Aleksas Niprikas, Ka
stancija Paugytė, Charles Gas- 
per, Stella Eitmantaitė, Alber
tas Ambrozas, Elena Yovarau-- 

_________ _ ____ ____  skaitė, Vytautas Povilaitis, Al- 
patalpas adresu 6817 19-21 SoJdona Rimkaitė, Petras Pinas 
VVestern Avė., tur būt, yra puo- ir Malvina Stankaitė. 
šniausias ir didžiausias tos rų-

Zig-Zag Kliubas 
padidintas

Zig-Zag kliubas, kuris užima

Naujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.

Lithuanian Building Loan Association League susirinkimas į- 
vyks penktadienį, lapkričio 18 dieną Standard Federal Sav
inas 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.

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

IM«MI PARENGIMAI
SLA 226 Kuopos Metinis Pokylis lapkričio 20 d., 6 vai. vak

Valdyba

PATTERN 1714

NAUJIENOS, Chicago, HL Penktadienis, lapkr. 18,1938

I ACAlisi-NAUJlENŲ Finoj

Seržantas H. B. Gray tarp anglų Wellesley bombo
nešio instrumentų, šiomis dienomis tuo bombonešiu 
buvo be sustojimo nuskrista 7,162 mylių.

Šaunios sidabrinės 
vestuvės

šeštadienį ir sekmadienį, tai 
yra lapkričio 12 ir 13 d.d., šven
tė 25 metų vedybinio gyveni
mo jubiliejų p. Mažeikai, ku
rie gyvena adresu 3243 North 
Naragansette.

Puota įvyko jaukioj salėj, 
kuri yra adresu 1500 So. 49th 
Avė., Cicero,,, III. Publikos su
sirinko apie 300. Tai vis p. Ma
žeikų draugai ir giminės.

P-ai Mažeikai yra nuoširdus, 
draugiški ir užaugino pavyzdin
gą lietuvių dvasioje šeimą (17 
metų gražią dukrelę Genovai
tę, kuri lanko aukštespę mo
kyklą, be to, jaunoji p. Geno
vaitė yra gera pianistė). 
' Nors 
sunkiai 
stiprus

Taip
žeikai su draugais per dvi 
nas viešėdami ir šokdami 
gražios lietuviškos muzikos.

P-ains Mažeikiams visi lin
kėjo linksmo ir laimingo gy
venimo. — Klajūnė.

Lietuvių Universite 
to Klubo vakaras
Veikalas, kuris vaizduos se

novės lietuvių tikėjimą 
Senovės lietuviai gyvendavo 

tarp didelių miškų, kurie bu
vo prie Pabaltijo marių. Gyve
nant tarp tokių didelių miškų 

į visokius 
į darbus, 
Perkūnas 

dievas. Po

p. Mažeikams teko ir 
padirbėt, bet jie 
ir nepalaužiami, 
ir linksminosi p.

liko

Ma~| 
die- 
prie

A. Gramontas grįžo 
iš ligoninės

Savininkas Crystal taverno, 
3201 So. Lituanica Avė., An
tanas Gramontas buvo sužeis
tas dirbtuvėje, ir teko jam iš
gulėti tris savaites Columbus 
ligoninėj. Trečiadienį jis grįžo 
namo, bet dar kai kurį laiką 
busiąs daktaro priežiūroje.

So. Chicago
yra

Coopers Apatiniai Į 
Milton’s Vyriškų ! 
Rūbų Krautuvėje i

BRIDGEPORT. — šiandien 
Naujienųse telpa skelbimas iš 
garsios Čoopers apatinių aprė- 
dalų firmos. Tą firmą atsto
vauja Milton’s Vyriškų Rūbų 
Krautuvė Bridgeporte, antrašu 
3452 So. Halsted St.

— VBA.

Mirusi pagerbs. — Vedybos 
ir kitkas

šeštadienį, lapkr. 19 d., Liet. 
Taut. kapinėse bus iškilmingai 
atidengtas paminklas a. a. Vec- 
lovui Argustui. Paminklą pa
statė jo moteris Leoną Argus- 
tienė, geriau žinoma, kaipo Leo
ną Jaunius, kuri gyvena adre
su 3324 So. Halsted St. Leoną 
yra iš amato siuvėja. Ji moka 
siūti ne tik moterų drabužius, 
bet ir vyrų. Ar ji siuva čia 
Amerikoje vyrams drabužius, 
neteko girdėti, bet Lietuvoj 
siūdavo. Paminklo atidarymo 
apeigose dalyvauja Pirmyn cho
ras. Apeigos 
po pietų, h

jie įsigijo tikėjimą 
dalykus, tarp jų, 
ukius, namus, etc. 
buvo aukščiausias
to buvo ūkių dievai, namų die
vai, medžių, karo’ir meilės die
vai.

Lietuviai taip gyveno iki sve
timtaučiai pradėjo veržtis j jų 
žemę. Tada lietuviai susivieni
jo ir atmušė višu^ priešus. Nuo 
priešų jie išmoko daug daly
kų, ir tuo pačiu metu pametė 
savo tikėjimą. Taip prasidėjo 
Lietuvos didžiadši'oš dienos.

Šis istoriškas ’'veikalas bus 
suvaidintas gruodžio 4 dieną 
busimame Lietuvių Universite
to Klubo vakare. Nepamirškite 
atsilankyti į “Dainos ir Dra
mos Vakarą” ir pamatyti kal
bamą. veikalą. A. V. F.

Rengia balių
Demo-

LEG INSURANCE

Lietuvis Pliimberis 
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES 
2422 W. 69lh St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

F. Selemo n a v 1 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

ČESNAKAI-PETRUŠKOS nuo 
AUKŠTO KRAUJO spaudinio

Melikali raportai sako. wad Česnakų Pet- 
rnAkų konecntratAH turi drimbą veikimą 
aukotam kraujo apandinmi mažinti. Pirma, 
jis linksta atleisti sustin«rus!a« arterijas. An
tra. Jis patikrina ar eutruird > atmatų su- 

imą žsrunose. vieną ir ankfcto kraujo 
spaudimo priežastf. Norint šauti koncen
truotų česnakų ir petruškų bekvapėj. l>e- 
skonėj formoj, klausk savo vaistininko 
IMIN. Garlic-Parsley tablečių. Didelės dč- 

SO c. begalo pinigus taupantis pakelis
$1.00. AT.I.IMIN vartojamas pakartotinai su 
recnPari mis pertraukomis padeda sumažin
ti auk’to krauto spaudimą, galvos gėlą ir 
svaiguli, paeinančius nuo aukšto spaudimo. 
Kad sužinoti kas pakelia kraujo spaudimą 
ir gydymą, klausk gydytojau^. Del dykai 
sampelio ir knygclčs apie vertingas aukšto 
kraujo spaudimo žinias rafiyk
VAN PATTKN CO.. M W. Illinois. Dept. F.

Chicago

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

prasidės 2 vai.

lapkričio 20 dSekmadienį, 
bus iškilmingos vestuvės An
tano Banaičio ir Antaninos Vai
tiekūnaitės. šliubas Šv. Jurgio 
parap. bažnyčioje, o vedybų 
puota K. 
Lituanica

Ūkelio 
Avė.

sergaSunkiai 
mošauskiutė. Guli 
ninėj.

svet., 3436

Barbora Ta- 
kauntės ligo

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

UP PER GARMENT

Scientifically designed to 
fit the mate figure every- 
where; without bulk or 
bind. Mild 
masculine sup- 
port. Conveni- 
ent Y-Front 
(nogap)open- 
ing. No but- 
tons. Weights 
andmodelsfor 
every taste! 
Come in today.

n w «'<■■■« 
ClKtt 

larrcat n«> ut itn

Miton’s
MEN’S STORE
3452 So. Halsted St.
Phone YARDS 3111

Phone CANal 9560 Vonias visada galima imti

RUSIŠKA IR TURKIŠKA MAUDYNĖ
ANT KETURIOLIKTOS GATVĖS

908-910 West 14th Street, Chicago, Illinois
Pertaisyta moderniškai. Visi parankumai įvesta

MASAŽAS — CHIROPODIST
Atdara dieną ir naktį.—Moterim trečiadien. (Wedncsdays)

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS—-BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

Bowling-Billiardai
20 Aslų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

Naujos “Naujienų”
Raštines Valandos

Su spalio 2 d., “Naujienų” 
ofisas bus atdaras sekamomis 
valandomis:

Paprastomis dienomis, (nuo 
pirmadienio iki šeštadienio), 
8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro;

SEKMADIENIAIS
vai. ryto iki 1-mos po pietų.

Sekmadieniais skelbimus ga
lima paduoti ar informacijų 
gauti šaukiant CANal 8500 po 
3 vai. po pietų. “N” Adm.

nuo 9Lithuanian National 
cratic Club rengia rudeninį ba
lių, kuris įvyksta 19~tą dieną 
šio mėnesio, Hamlin svetainėj, 
prie 57th ir Hamlin gatvių. 
Prasidės apie 8 vai. 'vakaro.

šis balius nesiskirs nuo pir
miau įvykusių klubo balių. Ko
mitetas pasistengs svečius pri
imti kuogeriausiai, todėl visi 
atsilankiusieji bus patenkinti. 
Komitetės tikisi, kad parengi
mas bus sėkmingas, nes buvu
sieji klubo parengimai buvo vi
sada sėkmingi. Taigi, klubie- 
čiai, pasimatysime šeštadienį 
Hamlin svetainėje.

— Korespondentas.

ĮDOMIŲ IR nuolatinių

RAD10 PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ— TT ~ „ —7 IKI 8 VAL. VAK.

• ŠEŠTADIENI— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ—______________________ —7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

W. H. F. C

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

So. Chicagos lietuviai 
šaunus patri jotai, šeštadienį, 
lapkričio 12 d. įvyko iškilmin
gos vestuvės Bernardo Pečiu-* 
lio su Katre Gudaičiute, ku
riuos vietos parap. Klebonas 
švarlis surišo neatmezgamu 
mazgu.

Vestuvių puota buvo para
pijos svet. „ Publikos dalyvavo 
apie 200 asmenų. Buvo įvalės 
valgyti, gerti ir prisišokti, še
šios. gaspadinės ' dirbo sušilu 
sios, aptarnaudamos tokią di
delę šeimyną. Bartenderiai dir
bo pakaitomis, — vieniems pa
vargus buvo pakeisti kitais. 
Šokių orkestrą sudarė 5 geri 
muzikantai. Publika šoko iš
imtinai lietuviškus šokius ir vis 
prašė muzikantų: “grajykite 
tik lietuviškai”. Tai tikri lietu
viai patrijotai, pamaniau sau. 

(■Matyti, jiems'nusibodo* tą ra
lį dijo keninė muzika. Publikos 

. nuotaika buvo pavyzdinga. Jau
nas berniukas Joe Stulga pa- 

■ rodė savo gabumą, gražiai pa
grodamas koncertinką.

Laimingos kloties jaunaved
žiams

Northsidiečių vaišes

NAUJIENOS 
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

NAUJIENOS duoda daugiausia žinių iš Chicagos, 
kitų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa
saulio.

NAUJIENŲ specialus korespondentai praneša apie 
visus įdomesnius įvykius ir nuotykius Lie
tuvoje.

NAUJIENOSE telpa daug straipsnių bėgančiais gy
venimo klausimais, mokslinio turinio raštų, 
eilėraščių ir apysakų.

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

NAUJIENOS yra visuomenės organas — jūsų dien
raštis, Todėl skaitykite jas, skleiskite jas ir 
remkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE
NOSE.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $*12-50
GYDYMAS..........................$£0.00
LIGONINĖJE ....................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje . - « Į 5-00
BAUMATIZMAS $9.00

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

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

Tel. Lawndale 5727.

Northsidiečiai yra išlepę. Bi
le kuo jie nesitenkina. Jų pa
rengimai turi būti gyvi, gra
žus, draugingi ir vaišingi.

SLA. 226 kuopa čia yra se
niausioji lietuvių organizacija. 
Savo budrumu, sumanumu ir 
darbštumu ji pasižymi ne tik 
Chicagoj, o ir visame SLA.

Jos metinis parengimas įvyk
sta ateinantį sekmadiem, lap
kričio 20 d. nuo 6 vai. vakare, 
Armitage Hali, 3800 Armitage 
Avė. Įžanga 35c.

Naujos Gadynės choro na
riai pildys programą, šio visų 
mėgiamo choro vedėjas Jurgis 
Steponavičius ves ir orchestrą 
šokiams. Užkandžiai, gėrimai ir 
įvairus pasilinksminimai iki 
rytmečio. į

FOTOGRAFAS
No. 1714

Vardas ir pavardė
i

Adresas

— Komisija.Miestas ir valstija

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT, 
1739 So. Halsted St, Chicago, I1L 

, v 
čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

ALPHABET
No. 1714— įvairios rūšies raidės. Jas galit išsiūti ant mar

škų, užvalkalų, bliuzkų ir tt. Vartokit baltus arba spalvotus 
siūlus ar šilką.

CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųsies su mo
derniškomis užlaido

mis ir Hollywood 
šviesomis. Dar baa 
garantuotas.

420 W. 68rd St 
Tel. ENG. 5883-5840
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PUIKUS IR ĮVAIRUS 
KEISTUČIO PAŠALP.

KLUBO PAREN
GIMAS

Per pastaruosius kelis me
tus lietuvių publika įpratus 
matyti scenoje gana įvairių ir 
įdomių veikalų. Lietuvių Keis
tučio Pašalpos Klubas visada ir 
visuomet rūpinasi ką nors nau
jo ir įdomaus suteikti lietuvių 
visuomenei, tad ir šį kartą tuo 
pasižymės.

Lapkričio 20 d., sekmadienį, 
yra rengiamas puikus vakaras, 
kuriame bus suvaidinta penkių 
veiksmų melodrama “Iš Mei
lūs“. Tai veikalas, kuris turi 
daug įdomių ypatybių.

Veikalą vaidins gabus ir pri
tyrę vaidilos, kaip antai: Lei- 
bos rolę atliks K. širvis, kuris 
kaipo humoristas vargu turi 
kitą konkurentą lietuvių tarpe 
Cliicagoje. Jis ne tik moka vai
dinti ir atvaizduoti žydų tauty
bes asmenį, bet ir sukelia daug 
skanaus juoko. Sore bus B. 
Rašinskiene. šios artistes rolė 
reikalauja daug pergyventi. Ji 
bus iš gimimo žydelkaite, bet 
sėliau iš meiles pereina į ka
talikų tikėjimą ir apsiveda .su 
krikščioniu. Čia prasideda įvai
rios jos gyvenimo katastrofos. 
Kam yra tekę matyt lošiant B. 
Rašinskienę, tikrai pasakys, 
kad jinai puiki ir gabi artistė. 
Jos vyro Jono rolę vaidina A. 
Caspcr. Tai jaunas ir gabus 
vaidila bei dainininkas. Be su
minėtų vaidintojų turime ir ei
lę kitų, kaip antai: Danutė, 
jauna graži mergaitė, pilna

keršto dėl nepasisekusios mei
lės. Ji puikiai sugeba vaidinti. 
Jurgio Briedžio rolėje bus G. 
K. Budris. Tai jau per daugelį 
metų žinomas tarpe Chicagos 
lietuvių scenos darbininkas. Jo 
pasirodymas scenoje visada 
žiūrovams teikia malonumą.

Visi ir visos geros valios lie
tuviai lapkričio 20 d. atsipalai- 
dokite nuo kitų svarbių parei
gų ir dalyvaukite šiame taip 
įvairiame ir pilname įdomumo 
teatre.

Vieta patogi ir puiki, tai So- 
kol Hali, 2343 S. Kedzie avė. 
Durys atsidarys 3:30 vai. po
piet, o vaidiųimas prasidės 4:30 
vai. popiet.

Įžanga iš anksto 40c., prie

Iš anksto tikietus galima įsi
gyti iš Klubo narių arba iš šių 
biznierių: New Deal Tavern, 
sav. Jokantas, 4138 Archer avė. 
“Vilnies“ raštinėje, 3116 South 
Halsted St.; Triangle Tavern, 
sav. D. Kondrod, 3059 W. 34 
S t.; Liberty Tavern, sav. J. Ka
valiauskas, 1401 S. 49 Ct., Ci
cero, III.; G. K. ir Adelė Bud
riai, 2710 W. 59 St.; Nations 
Tavern, 120 W. 111 St., Rosę- 
land, Ilk; N. Klimas, 4516 So. 
California Avė.; Wcstern Aulo 
Service, sav. J. Blouzdis, 
1318-20 S. Weslern Avė.; Hol- 
lyvvood Hali, J. Yuška, 2117 W. 
13 St.;1 Joe’s Barber Shop, sav. 
J. Gegužis, 1904 W. 63 St.

Bile vienu aukščiau nurody
tu adresu kreipkitės, tikrąj bu
site aprūpinti įžangos bilietais.

Visi, kurie mylite meną, dai
lę, draugiškumą, dalyvaukite 
šiame parengime, o busite pa
tenkinti ir tinkamai Keistučio

Draugystė 
Palaimintos
Lįettivos

- Drau- 
Liętuyos 

susirinkimas įvyko

BRIDGĘPOĘTAS. 
gystės Palaimintos 
mėnesinis 
lapkričio 9 d. Chicagos Rietu
vių Auditorijoje. Susirinkimų 
atidarė pirmininkas J. Jacką. 
Neatvyko vicę-pirmininkas.

Pirmininkas raportavo, kud 
jnorgičio savininkas sumokėjo 
$125. Be to, pranešė, jog mirė 
du nariai, būtent, K. Kemarau- 
skas ir V. Rupkis. Tokiu bil
du teks išmokėti $250.

Auditorijos klausimu susi 
rinkimas pasisakė už tai, kad 
ji butų perorganizuota prisilai
kant specialio akto 77B. Pirmi 
ninkas ragino, kad nariai at
siskaitytų už serijas.

Toliau sekė ligonių raportai. 
Pasirodė, kad .G. Gracky ligos 
pašalpos išmokėta $15, K. Po
vilaičiui — $10, p-iai A. šast- 
kus — $22.50 ir K. Virbickui 
— $10.

Pusmetiniam susirinkimui 
nariai bus kviečiami atviru
kais, nes bus renkama 'valdy
ba kiliems

Pajamų 
kėjimų — 
ant rankų
gija laikosi gana tvirtai, nes 
turi apie $9,000. Patartina lie
tuviams tai draugijai priklau
syti. — Koresp.

metams.
buvo $260, o išmo- 
$131. Pas iždininką 
buvo $2'81.60. Drau-

Klubo narių sutikti ir pavaišin
ti.

Beje, šokiams grieš geras or
kestras. —Narys.

Iš. Narni} Savfointaj
£

' W95'J

HELP ZANTED—MĄLE' 
arblninkų ReikiaC1CEĘO.- Cięero Lietuviu

Namų Savim^U PoJUįJtos JGu- ------------------
ho susirinkimas ivvkn antra-' ’ KEIKIA PUSAJdŽIAUS VYRO no susirmRjmąs įvyko ąntią farmčj dirbti> kad SUprastų kiek 
dięnį, ląpkrįčio 8 d., JLįuosybęS fųrjrios darbą arba kas norėtų dir- 
svetaine, jjorę |a Jjuyo ^So^Sa^-er“^: 
neparanki sp^irinĮdmąins (mąt, - ---------- ------ -—------
buvo rinkimų dįęna), vipnok REIKALINGAS BARBERYS, su- 
žmonių susirmltp gauęjųęai. bų- £pad, Calumet City, III. 
•irinkiinas pasižymėjo gyvumu. -----------

progų ienka priŲiiiifj, jpg. jBgSnjBąS CHĄNCJĘg 
j)as|ąr.ųoju ląiku kaĮbąnius su*1--------
brinkimus pradėjo ir moterys
a. Į<yti. Matyti, jos pętojųupje nis,' geroje vietoje. 2301 West 21st 
.itpityje yrą pasiry^ųsip^ yy- Stęęet. 

J. N., 4340 Šo. Sawyer Ąvę.

; savo darbą- 7 Pulaski 
Flciąd, Calumet City, III.

--- —

PARSIDUODA TAVERN pigiai, 
arba priimsiu pusininką- Geras biz-

j i
.-ų pirmenybę payeržti. 1

Šiaip susirinkimas ėjo sklan
džiai ir įyaįrių komisijų rąpor- 
a,i Ji ko i

PARSIDUODA BRIDGEPORT 
CENTER TAVERN 

3359 Šo. Halsted Street- 
kampinis namas. 

Tame pačiame name dirba apie 85

FURNISHED ROOMS—TO RENT

RENDON KAMBARYS — su vi
sais patogumais, karštas vanduo, 
telefonas. Galima renduoti garažą. 
2519 W. 45th St. Tel. Virginia 1398

RENDON KAMBARYS, šiltas 
švafus—prie mažos šeimynos, nėra 
vaikų. 1813 So. Desplaines, 2 lubos. 
Antros lubos.

RENDAI KAMBARYS apšildo
mas, vaikinui, merginoms arba ve
dusiai porai. 3933 So. Talman Av.

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai

TAVERN, RENDUOJU arba par
duodu—Biznis išdirbtas per 6 me
tus. Nauji barai—renda pigi, štymu 
apšildymas. Priežastį patirsite ant 
vietos. 6425 S. Ashland.

FOOD PROVISIONS 
Maisto Produktai

PARVEŽTOS BULVĖS iš Mi
chigan farmos; parduosiu po $1.25 
už maišą. Pristatysime bile kur.

ALEX ALIŠAUSKAS, 
7126 So. Rockwell St. 

Tel. Republic 5099.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
_____ ^Įvairus Pardavimai_______
TAUTIŠKOSE KAPINĖSE, 

parsiduoda lotas 8 duobių arba 4, 
pirmoj eilėj, kur koplyčios, pigiai 
važiuoju į Kaliforniją, Stanley 
Geležius, 3231 So. Green St.

No. 4955—Elegantiška svečiuosna 
eiti suknelė. Sukirptos mieros 14, 
16, 18, 20, taipgi 34, 36, 38, 40 ir 
42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžių kainą 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

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted SL, Chieago, IB.

čia |deda 15 centą k prašau
atsiųsti man pavyzd} No ■ —
Mieros  per krutiaf

- ■ . .. - - - T ~

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstijai

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui
ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimą. 
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių to

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

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

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

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

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

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

1340 W. 63rd Street
prie Loomis.

2828 W. Norlh Avė.
prie California.

lame pačiame name airoa apie užguli. Svąrbęsmej] darbininkai, už pusės bloko dabar 
palikta spręsti priekine- baigė statyti didpiį kliubo namą, 

.inianr susirinkimui, kuris bus 
sušaukiąs atvirukai^. i

P-ia Nifięjiė pareiškė pądęką 
iž jai sųtęįktą pagalbą, butęnt, 

už pąšaliųijną nepageidaujamų 
nuomininkų.

Buvo pakvietimai nuo vietos 
prganjzącijų, kad remtų jų pa
rengimus. Pavyzdžiui, Lietuvos 
Kareivių Draugija kvietę į savo 
pa rengimą lapkričio 12 d. Toks 
pat kvietimas buvo nuo Cicero 
Lic tuvių Kultūros 
kurios parengimas 
kričio 20 d. Abu 
Liuosybčs svetainėje. Pakvieti
mai palankiai priimti.

Teko išklausyti ir nepapras
tą skundą. Dalykas toks, kad 
S. Pocius klubo yra išrinktas 
“Draugo“ korespondentu. Vadi
nasi, jo pareiga yra “Draugo” 
skaitytojus informuoti apie klu
bo veiklą, šiame susirinkime p. 
Pocius nusiskundė, kad “Drau- 

jo žinučių nespausdinąs. 
3ikalą aptaręs, susirinki

mas įgaliojo valdybą atsiklaus
ti “Draugo”, kodėl jis klubo 
korespondento pranešimų ne- 
dedą,(.Atsakymas bus .aptaria
mus prįešmeliniąmc susirinki- 
me. j

Tikrai keistas “Draugo” nu
sistatymas įgųoruoti klubą, ku- 
rįajn prikIąų$oH nemažas skai
čius ir kątąlikų. Šiaip klubas 
stengiasi visišką nc$ališksiimą 
išlaikyti ir nevaržyti narių įsi- 
tikininių. Klubo svarbiausias

Nauji barai ir kiti rakandai. Par
duosiu pigiai, nes aš turiu išva
žiuoji į kitą miestą.

MODERNAS TAVERNAS lietu
vių apylinkėje—turi bųti paaukotas 
tuojau. Apleidžia mieštą- 
6954 So. Westęrn, Hęmlock 7692

PARDUOSIU TAVERN arba 
imsiu pųgininkę moterį, kuri 
pranta

sųsinmkę motei „ 
Aspadiniavjmą.
W)0 So. State St.

pn- 
su-

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

Draugijos, 
įvyks lap- 

parengimai

BRĮGHTON PARK — Bargain— 
Tavernas ir budinkas, taipgi šokių 
salė ir dining room. Kreiptis į 

B- Pietkiewicz, 2608 W. 47th St.

TĄVĘRNAS su ŲĄMAIS ir ex- 
tra lotu-—šdkių sale ir valgomasis 
kambarys. Gera vieta. 4633 South 
Rockwell. Matykite savininką.

DABAR LAIKAS STATYTI
Aš statau naujus namus, taipgi 

darau visokį taisymą ant senų be 
jokio cash įmokėjimo. Jei turi tin
kamą lotą, aš pastatysiu tamstai 
naują gražų namą be jokio cash 
įmokėjimo pagal F. H. A. planą.

Kam reikalingi pinigai dėl mor- 
gičių, taisymo arba statymo naujo 
namo, matykite mane, mes daro
me paskolas iš musų spulkos, taip
gi parupinam iš F. H. A. ant ge
riausių išligų. Ofisas atdaras kas
dien nuo 1U ryto iki 8 vakaro iš
skyrus trečiadienius ir penktadie
nius iki 5 vakare, nedėhom iki 2 
vai. popiet.

JOHN PAKEL, 
Building Contractor, Real Estate, 

Insurance.
2502 W. 69 St. Phone Grovehill 0306

Visi vietiniai lietuviai yra kvie
čiami prisirašyti prie vietinės Chi
cagos Lietuvių Taupymo ir Skoli
nimo Bendroves šioj apylinkėj, ku
rios ofisas yra virš sakytu antrašu.

La Šalies
— Grabams — Willys

Packards

Mietinės pirties Sukaktuvės

LEŠKAUSKAS 
su šiuo pasauliu 
d-, 10 vai. ryto, '

Visus širdingai kviečiu da
lyvauti.

A j A' 
ANTANAS IŽDONIS

li nn a G6,&' Mylintiems
11 n nu y,e:tuvėms-W 11 U n klotams, La i d o- 

favėms, ^ąpjioši-

ADELA ŠEČKIENĖ, 
po tėvais Salvaitaitė

PersiskVrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio y4 d., 10:30 valandą 
vakaro, 1938 m., sulaukus 36 
metų amžiaus, gimus Suvalkų 
apskr., Alvyto 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 šyogerį 
Antaną Rųdinskius ir brolį 
Joną ir brolienę Oną Salvai- 
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, Tėl. 
YARDS 1741.

LĘONA ARGUSTAS užpra
šau gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti mano myli
mo vyro Vacloyo Argusto pa
minklo atidaryme SiibatOje, 
Lapkričio-Nov. 19 d., 1938 m. 
2-rą vai. po pietų,i Ųietuvių 
Tautiškose Kapinėse, Justice 
Illinois.

Paminklo atidaryme daly
vaus Pirmyn Choras, vadovy
bėj Charles Steponavičiaus, ir 
jo 8 kavalkų orkestrą.

LEONĄ ARGUSTAS, 
3324 S- Halsted St.

tikslas yra rūpintis lietuvių gy
venamos kolonijos pagerinimu. 
Nariai veikia vieningai ir su
tartinai nustatytose ribose. O 
tokį veikimą, mano supratimu, 
reikėtų visiems laikraščiams 
remti, kadangi nė vieno laik
raščio nusistatymui tas veiki
mas nėra priešingas........Buvęs

Mt. Greenwood
' " 1 ■,i —

SLA 178 kuopoj bankietas 
labai gražiai pavyko

SLA 178 kuopos bankietas, 
kuris įvyko lapkričio 12 d., bu
vo labai sėkmingas. Bankiele 
dalyvavo didelis būrys žmonių 
ir visi jie buvo patenkinti vai
šėmis. Kuopa tikrai gali pasi
džiaugti tuo, kad ji tupi nuošir
džių draugų įr rėmėjų.

Kuopos nariai ir biznieriai 
visai neprašomi prisiuntė ban- 
kietui keturias bonkas degtinės, 
kalakutų, ančių, vištų, žąsų il
ki lokių gėrybių.

GERA PROGA: parsiduoda 2 
namai, nepaprastas bargenas su 
bizniu—Tavernas, geroj vietoj, tarp 
dirbtuvių, geroj apielinkėj, geros 
įplaukos. 611 W. 59th St., Chieago.

2 FLATŲ PLYTINIS 6—6 kam
bariai, ąžuoliniai irimai, karšto 
vandens šiluma, bungalow stogas, 
uždaryti porčiai, 13 metų senumo, 
33 pėdų lotas. Kaina $8500. 6736 S. 
Campbell Avenue.

PARDAVIMUI ARTI 68-tos ir 
Wėstern Avenue 6 kambarių frei- 
minė katedž. 3 miegkambariai, kar
štu vandeniu šildomas, konkryto 
pamatas su aukštu cementiniu pa
matu, geros sąlygos, 2 karų gara
žas, pilna kaina $2700.00. Skubėkit 
jei jo norite.

NORMAN GEYER & CO, Ine. 
4801 So. Ashland Avė. Yards 0200

TIKRAS 1BARGENAS. Pardavi
mui 6 kambarių modernas plytinis 
bungalow, karštu vandeniu šildo
mas, garažas, 5311 So. Savvyer Avė.

4 KAMBARIŲ MEDINIS bunga- 
low pilnas beismentas, eonerete 
fundamentas ir refrigeratoriai, au
tomatiškas aliejaus šildymas. Diver- 
sey ir Austin sekcijoj. $3000.00.

SLOHRS, 5946 Belmont Avė. 
Avenue 5577.

t7 BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

A >
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.

VVATCHMAKER—JEWELER
Laikrodininkas ir Auksakalis.

H. BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 

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

4184 Archer Avė.

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 nubudime 

moterį Marijoną, po tėvais 
Jovaišaitę, sūnų Jurgį ir duk
terį Lucille, seserį Petronėlę 
Birgąutienę, 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, 
VVisconsin. ir daug kitų gi
minių, o Liet, brolį Antaną 
Krajinskį ir patėvį Aleksan
drą Krajinskį.

Kūnas pašarvotas 4447 So. 
Fairfield Avė. Laidotuyės 
įvyks šeštad., Lapkričio 19 d. 
8:00 vai. ryto iš J. F- Eudeį- 
kio kopi. į Nekalto Prasidėji
mo Pan. šv. parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos j 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. j 
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.

Nubudę liekame,
Moteris, ir Giminės.

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

ANTANAS
Persiskyrė 

Lapkričio 17 
1938 m., sulaukęs 71 m. amž., 
gimęs Vilkaviškio apskr.

Amerikoj išgyveno 45 m.
Paliko dideliame nubudime 

dukterį Marijoną, žentą An
taną, anūkę Olgą Zabelus, 3 
seseris, Oną, Uršulę ir Mari
joną ir brolį Petrą ir jų šei
mynas ir draugus, o Lietuvoj 
—brolį Jurgį ir gimines.

Kūnas pašarvotas Frank- 
fort, III.

■ Laidotuvės įvyks Pirmadie
nį, Lapkričio 21 dieną, 1 vai. 
po pietų. Iš namų bus nuly
dėtas į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Antano Leskausko 
giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Duktė, žentas, Anūkė, Sese

rys, Brolis ir Giminės-
Laid. Direktorius Zechlin, tel. 

Frankfort 90.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapikričio 18 d., 1937 m-, su
laukęs 59 mėty amž., gimęs 
Lietuvoj, Raseinių apskr., Kai
riųjų parap. ir mieste.

Paliko didėliame nubudime 
brolį Liudviką,' seserį Barbo
rą ir švogęrį Stanislovą Globį, i 
pusseserę Apoloniją ir švoge- 
rį Juozapą Jenienius ir gimi
nes Amerikoj, Lietuvoje mo
tiną Oną, seserį Zofiją ir 
ŠvOgęfį Viktorą Šukius, anų- | 
ką Liudviką Šukį, dėdę Petrą , 
ir dėdienę Barborą Radžiu- ! 
nierię, pusbrolį Juozapą Ra- j 
džiųną ir giminęs.

Jau praslinko metai kaip 
musų mylimą brolį nelaimįn- 
ga mirtis atskyrė iš musų 
tarpo. Musų širdyse paliko . 
neužgydomas žaizdas, mes ta- 
ye laukiame sugrįžtant, bet 
musų laikimąs veltui. Viso
kios gėlės pranyksta ir vėl 
sugrįžta, bet tu musų bran
gus broli nebesugrįši, tiktai 
sulauksi mūšų ateinančių. Lai 
tau būna lengva šios šalies 
žemelė. Nubudę:
Brolis Liudvikus ir Sesuo ir 
švogeris, Barbora ir Stanislo

vas Globiai.

180• Archer Avenue i 
.rhoneiLAFAYETTE W0»

i

žodžių, bankietas visais ąt- 
žviįgįąis gerai pavyko ir jis pa
siliks musų kolonijos lietuviams 
atmintinas. —B. Walantinas

MODERNIŠKAS KAMPINIS 
4x4 kambarių apartmentas, steamu 
apšildomas, refrigeratoriai, rendos 
$1680- Kaina $8000.00. Prieinamos 
sąlygos.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Avenue. 
Tel. Spaulding 1500.

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

Šauni Puota 
Sereikiams

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

JuliusBRJĘGEPORTAS.
ir Frances Sereikiai (3814 S. 
Lowe Ąvę.) buvo labai paten
kinti, kai lapkričio 12 d. .atvy
ko į Ūkelio svetainę, kur jiems 
buvo surengta labai puiki puo
ta. Svečių buvo pilna svetainė 
ir yisi smagiai ir gražiai links
minosi. Šokiams muziką parū
pino visiems gerai žinomas 
akprdinistas Jonas Sereikis ir 
draugai.

Prie gardžių užkandžių ir vi
sokiausių gėrimų laikas nepa
prastai greit prabėgo. O už vi
sokius gardumynus ir skanė
sius kreditas tenka Juliaus ir 
Frances motinoms, ponioms Se- 
reikienei ir Tamašauskienei. 
Jos ne tik 'viską šauniai pa
ruošė, bet taip pat žiurėjo, 
svečiams nieko netruktų.

Ponai Julius ir Frances Se
reikiai tebėrą dar visai jauni 
įsrponęs, tačiau jie jau augina 
Įrįs dukreles, kuriu vyriausio
ji yra $,ešių metų amžiaus, o 
jaunesnioji — dviejų metų.

Linkiu jiems kuo geriausio 
pasisekimo.

' — Anna J. Marąuardt.

160 AKRAI — pusė mylios iki 
grindinio, sveiki pastatai, upė per 
ganyklas—tiktai $7.00 už akrą. Ter
minai. HANSON-OSBORN, Kart, 
Michigan.

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

.ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
įce baksius. Cash arba ant išmokė- 
jimo. Pamatykite mus pirm negi 
kirksite kitur.

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

CALumet 5269. 
t \ • t r • '

kad

DĖL UŽTIKRINTO Refrigerato- 
rip pataisymo šauk Haymarket 0241 

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

& SERVICE CO.
32 So. Jeffęrson St.

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

ALEK ALIŠAUSKAS, 
7126 So. Rbckwell St-

lyiIEGKĄMBĄRIO, valgomojo l 
kambai’io ir kiti baldai, taipgi ra
šomoji mašinėlė, kauras ir drabu
žiai. ‘ 3436 So. Halsted, Millinery 
SHpp.

PARDAVIMUI “BUCHER BOY” 
Iceboxis 10x10 didutno, beveik nau
jas.’634 West 35th St.

EGG
NUT 
B1G LUMP  $6.00 
MINE RUN$5.75 
SCREENINGS$5.00

PIRKIT DAĘARI — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975

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

Ar Ieškot
f PIRKTI
• PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VIS f SKAITO.

PAŠAUKIT MUS TUOJAUS
JDANĄL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakartojimus 
duodame gerą nuolaidą.
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Ką Žmonės Mano
PASIKALBĖJIMAS TRIJŲ CICERO 

PARAPIJONU
Petras — Labą vakarą, Jo

kūbai.
Jokūbas — Labą, labą, ma

no mieli draugai. Na, kas gero 
pas judu girdėti? O gal ir vėl 
su įdomiu klausimu?

Petras — Tai, taip. Bet 
dar su, kokiu?

Jokūbas — Nagi, nagi.
Petras — Šį vakarą pasikal

bėsime apie moteris.
Jokūbas — O, boy! Ar nebus 

pagal seną priežodį: žilė gal
von, velnias uodegon.

Petras — Visai ne. Viskas y- 
ra tvarkoje. Matote, Jokūbai, 
šitas klausimas mums kilo per
skaičius vieną dalyką viename 
Romos katalikų laikraštyje.

Jokubas — Klok tą laiki’aš- 
tį čia ant stalo ir skaitykime 
visi.

Petras — Štai anglų Romos 
katalikų savaitraštis “The Rė

ir

liepia tą pasenusią praktiką 
rimtai imti. Be reikalo Romos 
katalikų bažnyčia tą dalyką į 
savo kanonus įtraukė. Tuo Ro
mos katalikų bažnyčia iab«i na- 
žemina moteris ir pažemino pa
ti save. Ar vyrams reikia kano
niškų įstatymų, kad jie nusiim
tų kepures įeidami į bažnyčią? 
Vyrai savo papratimo prisilai
ko ir be jokių kanonų. Moterys 
būdamos religingesnės, maldin- 
gesnės už vyrus, butų dengu
sios savo galvas 
kų įstatymų. Iš 
Romos katalikų 
šininkai moteris
mesniu už vyrus 
kad joms parašė net kanoniš
kus įstatymus. Aišku kaip die
na, kad tas Romos katalikų 
bažnyčios kanonas baisiai paže
mina moteris.

Jonas — Labai įdomiai kal
bi, 
iki 
Aš

ir be kanoniŠ- 
to išeina, kad

laikydavo že- 
sutvėrimu,

ve čia 3-čia puslapy yra klau
simų ir atsakymų skyrius. Vie
nas iš klausimų yra: kodėl mo
teris bažnyčioje privalo būti su 
uždengtam galvom? Ar tą 
praktiką reikia rimtai imti? At

čion su apdengtum galvom dėl 
to, kad tai yra paprotys nuo a- 
paštalų laikų, šv. P 
re moterims savo

pia klika reikia imti rimtai dėl 
to, kad bažnyčios kanonas No. 
1262 reikalauja to senoviško 
papratimo prisilaikyti. Na, ką 
į tai, Jokūbai, pasakysi?

Jokubas — Galima butų daug 
ką pasakyti, bet galima ir su 
mažai apsieiti.

Jonas — Jei bus įdomu, tai 
kalbėk ilgai; jei ne, tai užbaik

vesim kalbą.
Petras — Jokubas bet kokį 

klausimą įdomiai išguldo. Nea
bejoju, kad ir dabar ką nors į- 
domaus ir svarbaus išgirsiva.

Jokubas — Ačiū tau, Petrai, mo 
kad taip įvertini mano nuomo
nę. Dabar klausykite. Su tuo 
papratimu, kad moteris Romos 
katalikų bažnyčioje turi būti su 
uždengta galva, mes susigyve
nome ir kelti prieš jį revoliuci
ją nėra reikalo. Tačiąu Romos 
katalikų bažnyčia be reikalo

Į i

Didžioji šių dienų Klaipėdos statyba. Viršuje šį rudenį baigti statyti didieji Respublikos Pedagoginio Instituto Kūno Kultūros Rūmai. Apačioje 
baigiamas statyti Klaipėdos Valstybinės Amatų Mokyklos rūmai. VDV foto.

Cicero
Draugystės Lietuvos Karei- 

vių metinis parengimas 
buvo sėkmingas. — Pro
grama visi patenkinti.
Praeitą šeštadienį Liet. Liuo

sybės svet. buvo kupina gra
žios publikos, —- pačios draugi-

mes sau turtų. Kristus liepė sa
vo apaštalams neturėti nei auk
so, nei sidabro. Apaštalai to ir 
laikėsi. Šv. Povilas rašo: “Aš 
nenoriu nė kieno, sidabro, auk
so ar drabužių.” Arba: “Jus, 
broliai, juk atsimenate musų 
darbą ir nuovargį. Kaip darba
vomės dieną ir naktį, kad nei 
vieno jūsų neapsunkinti.”

O ką šiandien daro musų Ro- jos narių ir pašaliečių. Pirmyn 
mos katalikų bažnyčios kuni- Choras, t. y. jo' nariai, išpildė 
gai. Ar jie pildo tuos Kristaus programą: 
pamokinimus, ar jie seka apaš- 
lalų pavyzdį? Reikli visai aklo, vaidino
kad nematytų kaip šių dienų Al, Brazis, RukŠ'tala. Jie ne tik 
Romos bažnyčios kunigai elgia-' geri dainininkai,' bet ir gabus

... . . — ..

: suvaidino operetę 
Gražioji Galetėja”. . Puikiai

S t u pefrd 11 ė, Rimkai te,

:o

Lietuviškos

Kalėdų
pasveikinimo

KORTELES

PO 10 CENTŲ KIEKVIENA

IK**^

E žiemos vaizdeliai, gėlių bu- 
kietai su lietuviškom eilėm

3 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

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

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

čekį kartu su užsakymu.

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St 

CHICAGO, ILLINOIS

Cicero Skyriaus įvyks sekma
dienį, lapkričio 20 dieną, Liuo- 
sybės svetainėj. Programą pil
dys p. Šaltimiero radijo artis-

liek. Ateikite 
nesivėluokite. 
popiet.

Tik narių 
keturi šimtai 
visi ateitų ir 
vieną svetį, 
nai.

pamatytį, — tik 
Pradžia 5:30 vai.

čia pr iškaitoma 
su viršum. Jeigu 
dar atsivestų po 

lai butų pakak Ii-

si ir kaip seka Kristaus apašta
lų- pavyzdį? Jie elgiasi visai at
bulai. Kas yra godesnis ant tur
to, ant pinigų, jei ne Romos 
kataliku bažyčios kunigai.

— Ale jau ir dvylika 
Aš jau turiu bėgti na- 
kitaip ant manęs mo-

vaidintojai. Vaidinimas visiems 
patiko, tik gaila, kad pats cho
ras pilnam sąstate nepasirodė. 
Čia buvo daug norinčių išgirs
ti chorą dainuojant. Na, nėra 
ko nusiminti, bus dar progų

paau- 
d i dėl ė

Petras 
nebetoli, 
mo, nes 
teris rūstaus.

Jonas — Ir aš einu sykiu. nas gavo: P. Baltkojus, B. Dek- 
čius, K. Dekčius, Balčiūnas, S. 
Raudonis, J. Vilkus. Dovanas 
parūpino laikrodininkas J. 
Kishkunas, draugijos narys, ge
ras žinovas savo amato. Turi 
įvairių brangenybių, patarnau
ja visiems palankiai. Pasibai
gus programai prasideda links
moji dalis, — šokiai, dainos. 
Viršutinėje svetainėje papuošti 
stalai garbės draugams ir biz
nieriams, draugijos rėmėjams. 
Valgyklos savininkas p. J. Pil
kis' su savo štabū pateikia ska
nią vakarienę “Chicken Din- 
ner”. įy .

Visa puota užsitęsė iki ant
ros nakties.

Kitas remtinas parengimas 
Chicagos Lietuvių Draugijos

Jokūbai. Aš tokių dalykų 
šiol visai nebuvau girdėjęs, 
vis manydavau, kad tar vis- 
Dicvas taip paliko.

Jokubas — Labai gerai. Judu 
jau žinote, kad Romos katali
kų bažnyčia reikalauja, kad 
moterys eitų į bažnyčią su ap
dengtomis galvomis, tai yra ne
šiotų arba skarelę kaip Lietu
voje, arba skrybėlę kaip čia A- 
merikoje, arba nešiotų bent ko
kį skarmalą, bile tik nebūtų su 
plika galva, taip kaip vyrai kad 

| eina bažnyčion, dėl to kad tai 
esąs apaštalų laikų paprotys. 
Na, o kaipo tokį labai “šventą” 
paprotį, tai esą labai reikia 
stropiai pildyti.

Na, jei jau Romos katalikų 
bažnyčia statosi taip baisiai a- 
paštalų laikų papročius užlai
kanti ir pildanti, tai statykime 
Romos bažnyčiai kitą klausimą, 
kuris, man rodos, yra daug 
svarbesnis, negu moterų galvų 
dengimo klausimas. Kodėl Ro
mos katalikų bažnyčia nepara
šė nū vieno “Kanoniško įstaty- 

kitų apaštalų laikų labai
svarbiu klausimu ir paprati
mu? Kas nežino, kad pirmųjų 
Sekminių rytą šventoji Dvasia 
nužengė ant apaštalų galvų ir 
suteikė jiems kalbų mokėjimo 
dovaną, kad jie galėtų skelbti 
Kristaus evangeliją visoms tau
toms jų prigimta kalba. Rei§-X 
kia, skelbti Dievo žodį prigim
ta kalba buvo ne vien apašta
lų papratimas, o tiesiog parėdy
mas iš dangaus. O ką Romos 
katalikų bažnyčia padarė su 
tuo parėdymu ir tuo apaštalų 
laikų papratimu? Kur yra Ro
mos bažnyčios kanonai apie 
skelbimą Kristaus evangelijos 
prigimta kalba? Kur yra kano
nai, kad stipresnė tauta, nors ir 
katalikiška, neturi teisės versti 
silpnesnę tautą atsižadėti savo 
kalbos?

Taip, mano brangus draugai; 
jei Romos katalikų bažnyčia 
butų taip rinitai pildžiusi apaš
talų laikų parėdymą ir paprati
mą, kad Dievo žodis turi būti 
skelbiamas kiekvienos tautos 
prigimta kalba, kaip jinai rūpi
nosi moterų galvų apdengimu, 
tai šiandien katalikiškos tautos 
nesmaugtų viena kitos, nebūtų 
nutautinimo, šiandien lenkai 
nenaikintų lietuvių kalbos Vil
niaus krašte.

Jonas — Be galo įdomių da
lykų papasakojai, Jokūbai. Na, 
o kokių dar Romos katalikų 
bažnyčia papročių nesilaiko?

Jokubas — Dabartinė Romos Lietuvos istorinių vietų, tarp 
katalikų bažnyčia labai daug a- kurių ir Dariaus motinos kapą 
paštalų laikų papročių ir parė- J Judrėnų kapinėse.
dymų nesilaiko, bet visus juos į Emilijos vyras Povilas, su- 
išskaičiuoti užimtų labai daug nūs Ignacas ir duktė Bronisla- 
laiko. Todėl' aš jums paminėsiu va yra patenkinti jos sugrįži- 
tik keletą iš jų. Tarp daugel a- mu.
paštalų laikų papratimų buvo Emilija yra siuvėja ir varys 
Kristaus parėdymas, kad jo pa- toliau savo darbą, kurį atlieka 
sekėjai neturi krauti čia ant že- namuose. —Steponas.

Tad lik sveikas, Jokūbai. Ačiū1 
tau labai už taip gražų šių

Jokūbas — Likite sveiki, ma
no mieli. Nepamirškite kitą sy
kį užeiti. —Cicero Jokūbas

Emilija Nesteckiene 
grįžo iš Lietuvos

Emilija Nesteckiene, 843 W. 
34th Street, jau grįžo iš Lie
tuvos. Aplankė žymių vietų 
Lietuvoj, kaip antai Klaipėdą, 
Telšius, Rietavą, Plungę, Kre
tingą, Palangą ir daug kitų. 
Išbuvo Lietuvoj keturis mėne
sius.

Emilija > parsivežė iš Lietu
vos daug dovanų, kurias ant 
vietos išdalino. Gavau ir aš.

Emilija savo keliohe yra la
bai patenkinta ir pataria vi
siems važiuoti į Lietuvą, ku
riems tik aplinkybės leidžia.

Emilija Nesteckiene važiavo 
ir parvažiavo su “N*-nų” laiva
korčių skyriaus vedėjo T. Ryp- 
kevičiaus padarytais dokumen
tais ir jokių keblumų niekur 
neturėjo.

Beje, Emilija turėjo kamerą 
ir nutraukė paveikslus įvairių

taipgi

io išdalinta dovanos draugijos 
nariams, kurie nėra ėmę pašal
pos per 20 ir 10 metų. Dova-

NAUJIENŲ
SKAITYTOJAI

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

minėms. Tfcmykit praneši
mus, kurie netrukus tilps 
Naujienose.

Naujienų Adm

Seni draugijos nariai, p.p. 
Kavaliauskai (14 Št. ir 48 
Avė.) laiko taverną. Darbo die
nomis duoda pietus. Viskas 
pirmos rųšics. Dėl šio paren
gimo p. p. Kavaliauskai 
koja bačką alaus. Tai 
parama draugijai.

Antanas Knistoftas
prisidėjo su stipresniais gėri
mais. Draugijos vardu tariu 
jums ačiū. Dar kartą primenu 
ir prašau visus, ne tik vieti
nius, bet ir iš toliau atsilanky
ti į šį musų parengimą 20 die
ną šio 
Pietų 
Įžanga lik 35 centai. Gera pro-Į 
grama 
tistų. Po programų smagus šo
kiai prie gero jaunuolių 
kestro, kurį parūpino 
Barca, senas ir patyręs muzi-' 
kas žinovas. O dabar jam daug 
gelbsti sūnūs Pranukas. 

» » »
Joną Paugą ištiko nelaimė, 

— koją susižeidė. Keletą sa
vaičių turės susilaikyti nuo 
savo pareigų, bet jo biznis 
kaip ėjo, taip ir eis. Vadinasi, 
alus ir kiti gėrimai yra išvežio
janti po plačiąją apylinkę.

« » »
SLA vietos 301 kuopa turėjo 

savo mėnesinį susirinkimą pra
eitą pirmadienį p. Šameto sve
tainėje. Liko priimti keturi 
nauji nariai. Organizatorius K.1 
Deveikis įrodė, kad galima gau
ti naujų narių ir kvietė kitus,' 
kad atsivestų po vieną naują.! 
O tai galima padaryti, tik rei
kia noro. Kitas susirinkimas 
bus šauktas atvirukais. Bus 
renkama nauja valdyba, balsa
vimas centro kėlimo ir kiti 
/ 

svarbus reikalai atlikti.
K. Deveikis.

mėnesio, 5:30 vai. po 
Liet. Liuosybės svet.

p. šaltimiero radijo ar-

or

IACME-NAUJIENŲ Foto f
DETROIT, MICH. — George W. Walkcr, naujojo 

Nash automobilio kūrėjas. Drauge su kitais inžinieriais 
jis sudarė 1939 m. Nash automobilio modelį.

8$

NAUJIENOS
yra GERIAUSIA
Kalėdų Dovana!

I?

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

tams.
Tai bus geriausia dovana iš visų dovanų, šia 

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

NAUJIENOS metams Chicagoje 
Kitur Suv. Valstijose ir Kanadoje

$8.00
$5 00

IŠPILDYKIT ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN.

VARDAS

GARSINKITE “NAUJIENOSE”

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

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gu žinių ir gerų pa-

ADRESAS

■




