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Atšaukė Vokietijos Ambasadorių J. Valstijoms
HANS DIECKHOFF PAŠAUKTAS DETALIAI
PAINFORMUOTI APIE “KEISTI” JUNGT.

VALSTIJŲ NUOTAIKI
Prieš keturias dienas buvo atšauktas J. 

Valstijų ambasadorius Wilson
BERLYNAS, Vokietija, lap- 

kričio 18. — Vokietija penk
tadienį įsakė savo ambasado
riui Washingtone, Hansui Die- 
ckhoff’ui, sugrįžti namo. Ji at
šaukė ambasadorių vos ketu
rioms dienoms praslinkus po’ 
to, kai Jifngt. Valstijos atšau-! 
kė iš Vokietijos savo ambasa
dorių Wilsoną.

Dieckhoffo atšaukimas nu
stebino, savo netikėtinumu, ir 
daugelį užsienio reikalų depar-j 
tamento valdininkų. Jis inter
pretuojamas taip: Vokietijos 
užsienio reikalų ministeriui von 
Ribbentropui ir kitiems kabi
neto nariams sunku 
kabelio pranešimais, 
Dieckhoff pasiuntė

Mūšiai Ebro upes 
fronte pasibaigė

BARCELONA, Ispanija, lap
kričio 18. -— -Pereitą-* vasarą p 
liepos 25 dieną, Ispanijos loja- 
listai perėjo Ebro upę ir pra
dėjo ofensyvą jos dešiniajame 
krante. Tuo laiku sukilėliai 
stipriai spaudė lojalistus Va- 
lencijos fronte.

Kad sulaikyti lojalistų ofen
syvą Ebro upės srity, sukilė
liams teko ištraukti stiprias 
savo jėgas iš Valencijos fron
to. Jų ofensyvas prieš Valen- 
ei ją nuslūgo, jis visai pakri
ko.

Vietoj jo sukilėliams ėmė 
septynis mėnesius atgauti po
zicijas, kurių jie neteko Ebro 
upės fronte. Dabar šios pozici
jos atsiimtos. Sukilėliai ir lo- 
jalistai randasi pozicijose, ku
riose buvo prieš liepos 25 die
ną. Tik per tą laiką lojalistų 
apsigynimo linija Valencijos 
fronte tapo sustiprinta. Antra 
vertus, iš 100,000 žuvusių Eb
ro upės fronte karių, 80,000 
pražudė sukilėliai, nes jiems 
teko pulti lojalistų pozicijas.

11 žmonių žuvo mi
niai besigrudant

ISTANBUL, Turkija, lapkr. 
18. — 100,000 žmonių penkta
dienį mėgino pamatyti Turki
jos mirusio diktatoriaus Ata- 
turko palaikus Dolma Bagtche 
rūmuose. Susigrūdime 11 žmo
nių nuspausta, daug kitų su
žeista. Daugiausia nukentėjo 
moterų.

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

Bendrai giedra; vidutinio 
stiprumo ir smarkesni šiaurės 
iki šiaurės vakarų vėjai; sau
lė teka 6:44, leidžiasi 4:27 va
landą. Sekmadienį giedra ir 
šilčiau.

tikslu nušviesti Amerikos re
agavimą į nacių antisemitinius 
žygius.

Oficiali Vokietijos žinių agen- 
tija DNB Dieckhoffo atšauki
mą aiškina taip: jis detaliai 
painformuos užsienio reikalų 
ministerį von Ribbentropą apie 
“keistą” Amerikos nuotaiką 
dėl Vokietijos vidaus reikalų, 
matomą iš prez. Roosevelto ir 
kitų autoritetingų asmenų J. 
Valstijose pareiškimų. »

Reiškiama nuomonė, kad 
Dieckhoff grįš į Vokietiją po 
to, kai Jungt. Valstijų amba- 

patikėti’ sadorius Wilson parvyks į Wa- 
kuriuos!1 shingtoną ir pasimatys su prez.

Vokietijai Rooseveltu.

Italija kviečia emi
grantus grįžti namo

ROMA, Italija, lapkr. 18. —--. 
Mussolimo vyriausybė sudarė 
specialią komisiją, kurios tik
slas bus rūpintis sugrąžinimu 
į Italiją emigrantų gyvenan
čių svetimose šalyse. Reiškia
ma betgi abejonė, ar Italijos 
išeiviai norės grįžti, nes pačioj 
Italijoj vietos sugrįžusiems ne
matyti, o apsigyvenimas Afri
kos kolonijose vargiai juos pa
trauks.

Latvija minėjo 20 
metų nepriklauso

mybės sukaktį
RTGA, Latvija, lapkr. 18. — 

Penkiadienį Latvija minėjo 20 
metų savo nepriklausomybės 
sukaktį. Latvijos prezidentas 
Ulmanis gavo daug sveikinimų, 
jų tarpe ir prezidento Roose
velto sveikinimus.

Lietuva, Lenkija, Estija ir 
Suomija pasiuntė delegacijas į 
Rigą iškilmėse dalyvauti.

Vokietijai nepatinka 
Britanijos — Jungt.

Valstijų sutartis
BERLYNAS, Vokietija, lap

kričio 18. — Dėl pasirašytų 
ketvirtadienį Britanijos-Jungt. 
Valstijų-Kanados sutarčių* Vo
kietijos valdininkai didžiai nu
sivylę. Jie, mat, dėjo energin
gų pastangų, kad sakytos su
tartys liestų ne tik Britaniją, 
Kanadą, Jungt. Valstijas, bet 
kartu ir Vokietiją.

Patars priimti 12,000 
pabėgėlių iš Vokie

tijos ir Austrijos
VVASHINGTON, D. C., lap

kričio 18. — Prez. Roosevel- 
tas painformavo spaudą, kad 
jis prašys kongresą leisti įva
žiuoti į Jungt. Valstijas 12,000 
iki 15,000 pabėgėlių iš Vokie
tijos ir Austrijos.

ŽEMĖS ŪKIO KLAIPĖDOJ VAIZDAI. — Viršuj Pagėgių apskr. ūkinin
kas ruošia dirvą rudens sėjai. Apačioj Dumpių kaimo gyventojas tręšia dir
vą, kad gautų geresnį derlių.

PARYŽIUS, Francuzija, lap- valdžią. 30 narių susilaikė nuo 
kričio 18. — Daladier 'valdžia balsavimo. Prez. Lebrun atsi- 
išleido patvarkymus, kurie šaukė per radiją, ragindamas 
skaudžiai užgauna Francuzijos1 priimti patvarkymus, tačiau 
darbo žmones. | Darbo Konfederacija pareiškė,

Francuzijos darbininkai, Pa- kad ji rengs demonstracijas 
šaulio karo veteranų organiza- visoj šaly lapkr. 26 dieną, 
ei jos, profesionalų grupės, so- Parlamento rateliuose paskli- 
cialistų ir komunistų partijos'do gandų, kad Daladier mė - 
ir Francuzijos unijų federaci- gins valdyti šalį, bent kurį lai- 
ja priskaitanti 5,000,000 narių ką, be parlamento. Buvęs Liau- 
stojo kovon prieš Daladiero pa- dies Fronto premjeras Leon 
tvarkymus. i Blum įspėjo Daladierą, kad

Paties Daladier partijos at- Francuzija yra demokratinė 
stovų buto narių susirinkime respublika ir diktatoriškų užsi- 
kelioliką dalyvių išėjo prieš mojimų be kovos nepriims.

LEON BLUM ĮSPĖJO D ALADIERĄ Milionierių skaičius 
i

Jungt. Valstijose 
didėja

VVASHINGTON, D. C., lap
kričio 18. — Iždo departamen
tas praneša, kad 1937 metais, 
413,499 asmenys išpildė paja
mų taksams blankas. Tarpe tų 
išpildžiusių pajamų taksų blan
das buvo 61 asmuo, kurio gry- 
1 nas pelnas siekė daugiau nei 
$1,000,000 per metus. Tai di
džiausias skaičius milionierių 
Jungt. Valstijose nuo 1931 me
tų.

Nepajėgia parduoti 
Jungt. Valstijų 

kviečių
WASHINGTON, D. C., lap- 

kričio 18. — Jungt. Valstijos 
šiemet turi per 100,000,000 bu
šelių kviečių eksportui. Tai ne 
kažin kaip didelis kiekis. Bet 
ir kitose šalyse kviečiai užde- 
rėrjo gerai. O tuo tarpu Euro
pos pirkliai perka daugiau bom
bų, negu kviečių. Rezultatas 
toks, kad Jungt. Valstijos, nu
kapojusios eksportuojamų kvie
čių kainą iki 19 centų bušeliui, 
iki šiol, per tris mėnesius, te
pajėgė parduoti tik 15,000,000 
bušelių, šešis kartus kita tiek 
kviečių pasilieka neparduotų.

Prez. Rooseveltas 
prašys 9,280 lėk

tuvų armijai
BOSTON, Mass., lapkr. 18. 

— Louis Johnson, karo depar
tamento sekretoriaus asisten
tas, penktadienį pareiškė, kad 
prezidentas Rooseveltas prašys 
busimą kongresą asignuoti pa
kankamai pinigų oro laivynui 
padauginti iki 9,280 lėktuvų.

Kalba apie pakeiti
mus prez. Roose

velto kabinete
WASHINGTON, D. C„ lap- 

kričio 18. — šiomis dienomis 
prez. Rooseveltas paskelbė, 
kad sausio 1 dieną 1939 m. 
rezignuos generalus prokuro
ras Homer Cummings. Wash- 
ingtone betgi plinta gandai, 
kad ketina rezignuoti dar ka
ro sekretorius Woodring, gene
ralus paštorius Farley ir gal 
būt prekybos departamento se
kretorius Roper.

Japonija atmetė 
Jungt. Valstijų 

protestą
TOKIO, Japonija, lapkr. 18. 

— Jungt. Valstijos spalių mėn. 
6 dieną įteikė Japonijai notą, 
kuri protestuoja varžymą Ame
rikos piliečių teisių tose Kini
jos dalyse, kurias užkariavo 
Japonija. Penktadienį Japonija 
atmetė Amerikos notą kaipo 
nepagrįstą. Japonai sako, kad 
praeities principai, kuriais 
Jungt. Valstijų nota yra re
miama, nebeątatinka šių dienų 
gyvenimo tikrovei.

Surinko $8,000 jau
nam žydui ginti

NEW YORK, N. Y., lapkr. 
18. — New Yorko žurnalistai 
suorganizavo fondą Heršeliui 
Grynszpanui ginti. Per vieną 
savaitę sukėlė $8,000. Tas 17 
metų žydas nušovė Vokietijos 
ambasados sekretorių Paryžiu
je, ir dabar neužilgo prasidės 
jo bylos nagrinėjimas. $8,000 
pasiųsti garsiam Francuzijos 
kriminaliam advokatui Moro 
Giafferi, kurs gins Grynszpa- 
ną.

Vienas iš 20 kūdikių 
proto ligonis

VVASHINGTON, D. C., lap
kričio 18. — United States Pub
lic Health Service apskaičiuo
ja, kad vienas iš kiekvienų 20 
kūdikių, kurie gims 1939 me
tais Jungt. Valstijose, bus pro
to ligonis, šaliai teks laikyti jį 
visą amžių patalpose sergan
tiems proto ligomis. D-ro Horn 
pareiškimu, skaičius serganšių- 
jų proto ligomis, proporciona- 
liai sveikųjų šalies gyventojų 
skaičiui, Jungt. Valstijose didė
ja.

JOHN LEWIS IŠRINKTAS INDUSTRI
NIŲ UNIJŲ KONGRESO PREZIDENTU

KALBA APIE BOIKOTAVIMĄ FORDO

niją. Ji kalba apie boikotą, jei
gu Fordo kompanija nesutiks

PITTSRURGH, Pa., lapkr. i Tarpe rezoliucijų, kurias 
18. — CIO — dabar Industri-- konvencija priėmė, yra viena 
nių Organizacijų Kongreso 'liečianti Fordo Motorų kompa- 
konvencija užsibaigė penkta
dienį 1:55 valandą popiet.

John Lewis, buvęs CIO pir
mininkas, tapo išrinktas vie- daryti kolektyvias sutartis su 
nu balsu Industrinių Organiza- automobilių darbininkų unija, 
cijų Kongreso prezidentu. Phi- Kita rezoliucija instruktavo 
lip Murray ir Sidney Hillman vykdomąją tarybą studijuoti 
išrinkti vice-prezidentais. James technologinį nedarbą ir dar- 
B. Carey, Elektrikos, Radijo ir duotis, kad butų išleisti įsta- 
Mašinų darbininkų unijos pre- tymai apriboją darbo laiką 6 
zidentas, išrinktas Kongreso valandomis dienoj ir 30 valan- 
-sekrotorium iždininku. dų savaitėje.

Iš Lietuvos
STASYS LOZORAITIS PA
TVIRTINTAS UŽSIENIŲ REI

KALŲ MINISTRU.

KAUNAS, lapkričio 15 d. 
laikinai ėjęs užsienių reikalų 
ministro pareigas Stasys Lozo
raitis Prezidento aktu tose pa
reigose patvirtintas.

MINISTRAS LOZORAITIS 
APIE LIETUVOS UŽSIE
NIO POLITIKOS UŽDA

VINIUS.

KAUNAS, lapkričio 15 d. už
sienių reikalų ministras Lozo
raitis spaudai pareiškė, kad' 
musų užsienių politikos vyriau-i 
sias uždavinys dabar apdrausti 
visomis priemonėmis ir toliau 
visomis linkmėmis stiprinti mu
sų nepriklausomybę, palaikyti 
geriausius santykius su visais 
kaimynais, nesikišant į kitų 
valstybių ginčus ir jų vidujinę 
santvarką.

NAUJI ĮSTATYMAI.

KAUNAS, lapkričio 11 d. — 
Seimas priėmė akcinių bankų • 
įstatymo pakeitimą. Pavardžių. 
atlietuvinimo įstatymo svarsty-1 
mas atidėtas ligi gruodžio 1 
dienos. i

VOKIETININKAI SMARKIAI 
RUOŠIASI SEIMELIO 

RINKIMAMS.

KLAIPĖDA, lapkričio 15 d. 
— Seimelio rinkimams vokie
tininkai ruošiasi su ligšiol ne
būtų jėgų įtempimu. Prieš rin
kimus numatoma dar tūkstan
čiui lietuvių atimti pasus. Į rin
kikų sąrašus neįtraukta daug 
lietuvių. Organizuotos grupės 
užpuldinėja lietuvius mokslei
vius ir net mergaites Klaipė
dos Miesto savivaldybė prane
šė, kad sklypus namams staty
ti gaus tik išgyvenę mieste 
daugiau kaip 15 metų. Direk
torija lapkričio 12 d. išleido 
politinį paliepimą darbui tvar
kyti, varžantį lietuvius darbi
ninkus Klaipėdoje, šiomis die
nomis įvyko gausus Klaipėdos 
krašto lietuvių Visuomenės Są
jungos ir Darbininkų Susivie
nijimo suvažiavimai.

SIDNEY, Australija, lapkr. 
18. — Premjeras Joseph Lyons 
penktadienį atmetė prašymą 
leisti dideliam žydų skaičiui 
apsigyventi Australi  j o j.

Kansas valstija dau
giausia miltų mala

TOPEKA, Kas., lapkr. 18. 
— J. C. Moller, Kansas valsti
jos žemės ūkių departamento 
sekretorius, praneša, kad. val
stijos malūnai per metus su
mala 13,000,000 bačkų miltų, 

. neskaitant kitokių produktų, 
t kurie padaromi ryšium su mil • 
’ tų malimu. Kansas, kaipo val
stija, sumala daugiau miltų nei 
bet kuri kita paskira Valsti
ja.

Vėl smūgis Cham- 
berlainui

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
18. — Vernon Bartlett, Cham- 
berlaino užsienio politikos prie
šininkas, laimėjo papildomus 
rinkimus i parlamentą Bridge- 
water apskrity, konservatorių 
tvirtovėj. Tai skaudus smūgis 
Chamberlainui. ♦

Šveicarija atsisakė 
priimti žydus

BERNE, Šveicarija, lapkr. 
18. — Šveicarijos valdžia penk
tadienį dar kartą pareiškė, kad 
ji nesutinka priimti žydų emi
grantų iš Vokietijos ir iš Au
strijos.

PASIUSKIT 
GIMINĖMS 

Lietuvoj 
DOVANŲ 

KALĖDOMS

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

Chicago, Illinois.
Ofisas atidaras kasdien 
nuo 8 ryto iki 8 vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 ryto 
iki 1 vai. popiet.
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(Tęsinys)Savo baimę jis slėpė nuo dukters ir stengėsi apsimesti nieko nebojąs, bet ji aiškiai matė, jog jo nuotaika biivo staiga pasikeitusi.Jis tikėjosi gauti kokio nors pranešimo ar jšpėjifno hito Youngo. Jis nfeapsitiko. Jo nujautimas nebuvo klaidingas. Ant rytojaus atsikėlęs jis nusistebėjo radęs inažytj popieriaus šmotelį, prisegtą prie marškinių ant krutinės. Atit popieriaus buvo parašyta didelėmis, šiurkščiomis raidėmis :—“Dvidešimt devynios dienos jums beliko pasitaisyti, o po to----- ”Pauža labiau baugino nei koks kitas gtąsiniihas. Kokiu budu šita įspėjimo nota buvo atnešta į kambarį, stebėjosi Fercris, nes jo tarnai miegojo lauke, o durys ir langai buvo užrakinėti. Jis atsegė popierių nuo marškinių ir apie įvykį dukteriai nieko nesakė, bet tas nuotykis labai paveikė jį patį. Dvidešimt devynios dienos, matyti, buvo likinys iš mėnesio, kurį Youngas buvo prižadėjęs. Kokia drąsa ir jėga yra reikalinga, kad butų galima atsispirti prieš šitokią ginkluotų priešų misterišką jėgą? Ranka, kuri prisegė šitą sagute notą, galėjo perdurti jo širdį ir jis nebūtų nė žinojęs, kas jį nužudė.Dar labiau jis buvo sujaudintas kitą dieną. Kai susėdo
utį Liti liquor 
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5931-33 Sb. Ashland Avė.
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Mes importuojam Lietuvišką 
Degtinę < .

F. Dzimidas, salininkas ii*3 Vist 
darbininkai lietuviai^* - *

ptie stalo pusryčiams, Lucija iš nuostabos sušuko pirštu rodydama į lubas. Viduryje lu-| bų buvo stora anglimi parašytas 28 numeris. Dukteriai tas' numeris attodė neinteligen-1 tiškurtio ženklu ir jis mažai ką tereiškė. Tą naktį jis sėdėjo su šautuvu rankose ir saugojo, tačiau nieko nematė, nieko negirdėjo. Bet ant rytojaus ant durų, iŠ lauko pusės, buvo išteptas didelis 27 numeris-Diena po dienos taS pat kartojosi ir kiekvieną rytą rasdavo kai nematomi priešai registravo dienas, pažymėdami jas keistais budais, kiek jų lieka iš duoto mėnesio laiko. Kartais grąsinantys numeriai pasirodydavo aht sienų, kartais ant grindų, retai kada aht mažų plakatų prismeigti ptie darželio vartukų arba tvoros. Nežiūrint visų Jono Fercrio pastangų, jis negalėjo sužinoti, iš kur tie kasdieniniai įspėjimai buvo daromi. Kiekvieną kartą, kai jis pamatydavo tuos numerius, baimė vis didėjo. Jis pasidarė bailys ir neramus. Jo akys rodė medžiojamo sutvėrimo isterišką baimę. Tik vieną viltį jis dabar turėjo, tai tą, khd lituke sugrįžtant jauną medžiotoją iš Nevados.Dvidešimt pasikeitė į pen- kioliką, o penkiolika į dešimt, bet nieko nesigirdėjo apie sugrįžimą medžiotojo. Vienas po vieno numeriai ėjo mažyn ir vis nieko apie jį nebuvo girdėti. Kai išgirsdavo keliu jojančius ar važiuojančius, senas ūkininkas tuoj bėgdavo prie vartų, manydamas, jog pagalios pagalba atėjo.Kai jis pamatė, jog penki

[ACME-NAUJIENV Foto:LEMARS, la. — Knox, kurios ndhio kieme liko palaidota jos motina Trow. Trow dingo prieš šešis mėnesius.

ROOSEVELT
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pasikeitė į keturis, ir vėl į tris, jis pametė savo širdį ir neteki) jokios vilties išbėgti iš Jutos. Budamdš vienui vienas ir nč- lurėdantas didesnio patyrimo apie kalnus, kurie iŠ visų pusių laikė suspaudę kolioniją, jis žinojo, jog yra bejėgis. Visi didesni keliai buvo stropiai saugojami sargybos. Nė vienas begali iš kolionijos išvažiuoti be Tarybos leidimo. Kokių priemonių nesiimtam, vis tik neištrūksi nuo smogikų rankų, kurios laikė jį iŠ visų pusių apsupę. Be to, senelis nėnorėjo skirtis su gyvybe begelbėdamas savo dukters garbę-Vieną vakarą jis sėdėjo vienas giliai galvodamas apie savo bėdas ir ieškodamas bent kokios išeities. Sekantį rytą ant slubos sienos pasirodė numeris 2, o ant rytojaus bus jau paskutinis iš skirto skaičiaus. Kas tuomet bus? Visa tai pripildė jo vaizduotę baisiomis mintimis. Jo duktė — kas su ja atsitiks, kai jo nebus? Nebuvo galimybės ištrukti iš nematomos, bet organizuoto darbo jpgp^ kuri , iš visų pusių jį laikė savo naguose. Jo galva nusvyro ant stalo ir jis pravirko.

teris patylomis tarė* “kaip| ta mahe išgąsdinai. Kodėl tu! paš mus taip slaptai atėjai?”“Duok mah valgyti,” šis stačiai pasakė. “Aš neturėjau! laiko įiei valgyti, ilėi IiiiegOti per aštuonias—ir keturiasdešimt valandų.” Jis tuoj užsigulė ant šaltos mėsos ir duonos, kuri tebestovėjo ant stalo po vakarienės. Numalšinęs alkį, jis paklausė: “Kaip Lucija laikosi?”“Ji taip ir nežino, koks jai pavojus gręsia,” još levas atsakė.“Tai ir gerai. Stabą iš visų pusių saugoja. Dėf to aš taip įšliaužiau čia. Gal būt, jie yra gėli safrgdi, Jtet iiėrh liek bttd- rųs, kad sugautų vašų medžio-Jonas Feretįs pasijuto kitas žmogus, suldųkįis ištikimo garbihgo žmogaus, Jis sugriebė jaunuolio sausas odines rankas ir nuoširdžiai pasveikino. “Jus esate toks žfnogtis, kurtai) galima didžiuotis,” jis pasakė. “Nedaug tbklų žmonių yra, kurie ateitų pasidalinti musų pavojum ir musų nelaime^’“Jus esate apshptas, draugė,” jaunas medžibtojaš tarė. “Aš jums prijaučiu, bet jeigu šitose pinklėse jus būtumėte vienas, aš du kart pagalvočiau pirm to, negu savo galvą kiščiau į šitą širšių lizdą. Dėl Locijos aš čia atvykau. Aš maliau, pirma nei kas jai bloga spės padaryti, vienu nariu Hopė šeimoje bus mažiau Jutoje.” j“Ką mes dabar darysime?” jūsų paskutinė die-

..■■—i, ................................ . t, Hm -■*

ŠIS BANKAS
Pasiūlo

niAžV JšlAidV—ilgų teRm

Nekilnojamo Turto

PASKOLŲ
j Į • Naują Namą

• Rėf iriarisavimo
• Pirkimų
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Apdrausta Morgičių Sistema 

Chicago City Bank 
and Trust Company 
Halsted prie 63-Čios gt.

Tel. Wentwortli 8800
Federalės Depositų Apdraudos 

Korporacijos Narys

na. Jeigu jus nieko nedarysite šiandien, jus busite pražuvę. Aš tUtltt mulą ir du arklius belaukiančius Aro Griovyje. Kiek pinigų jus turite?”“Du tuksiančius dolerių auksu ir penkis Įlotomis?”“Pakaks. Aš turiu kita tiek pridėti. Mes ttirėsiiiie prasimušti per kalnus į Carson City. Jus geriau pažadinkite Lucijų. Gerai, kad jūsų tarnai nemiega siūboje.”(Bus daugiau).Valgykloj žydas užklausė ką turi valgyti. Patarnatilojas atsakė: Porkčapo.— Oi, oi* oi, duok man ken- džių šmotą ir užteks.

JUOKAI
PRISITAIKĖ PRIE VIETOS 

NUOTAIKOSViehaš pilietis prie kapų atidarė alaus barą. Nors jis ir rodydavo liūdną miną, su kuria reikia sutikti kapų lankytojus, bet biznis nepaprastai nesisekė. Vieną dieną pas jį užeina kapų sargas ir baro savininkas jam pasiskundžia. •— Tamsta esi didelis neišmanėlis, — sušunka sargas,

Oils® TeL Yards 6921

DR. BERTASH
756 West 35th St

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

TeL Kenwood 5107

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

7 dalių Dining Room Setas vėliausios mados 
iš gražiausio riešuto medžio 
tik.............. ..............................

$40.50

Asbestos table pad, vertas $12.00, 
Dykai su šiuo SietuROOSEVE f*-

Furniture Co.
2310 WEST ROOSEVELT ROAD

IR
2301 WEST ROOSEVELT ROAD 

BARGENŲ KRAUTUVĖ SKERSAI GATV. 
I.............. ......... , ............... #

Kas čia? Tylumoje jis išgirdo negarsų barškantį garsą —žemą, bet Ulbai aiškų nakties tylumoje. Balsas girdėjosi už durų. Fercris išėjo koridorių ir atidžiai klausėsi. Porą minučių truko tyla, po to žemas duslus garsas pasikartojo. Kažkas, matyti, palengva barškino į durų lentą. Ar nebus kažkokie vidurnakčio žmogžudžiai, kurie atėjo įvykdyti kruvinus tribunolo nutarimus? O gal koks agentas, kuris atėjo užrašyti šitą paskutinį numerį, primindamas jam, kad jeigu nepasitaisys, tai atėjo galas... Jonas Fercris tuoj pajuto, jog staigi mirtis busią geriau, negu kančios, kurios ir taip jau sukrėtė jo dirks- nus ir sušaldė širdį. Pašokęs į priekį ir ištraukęs velkę, plačiai atidarė duris.Lauke buvo tyla ir ramuma. Buvo graži naktis: virš galvos skaisčiai spindėjo žvaigždės. Mažas priešakinis darželis stovėjo prieš ūkininko akis, apsuptas tvora ir varteliais, bet nei ten, nei ant kelio, nesimatė gyvo žmogaus Truputį atsipeikėjęs, Fereris pažvelgė į dešinę ir į kairę, kai netyčia prie savo kojų pamatė kniūpsčią suriestom rankom ir kojom gulintį žmogų.Jis visiškai nėšinervino pamatęs figūrą gulinčią prisispaudusią prie sienos ir ranka užsiėmusią burną, kad reikalui esant, galėtų ją užčiaupti nho bet kurio garso. Iš karto jis pamanė, jog ši keista figūra buvo sužeista arba niirš- lahti, bet kai gerai įšižitirčjo, £&mate> jog ji šliaužė žeme pSsiėiiiu į koridofj. šliaužė taip tyliai ir sparčiai lyg ždl- tys. įšliaužęs j koHdbrį, vyrhs greit pašoko ant kojų, Uždai-ė duris ir, didesniam nusistebėjimui, ūkininkui pasirodė* kad baisus veidas ir griežtame pilnds akys, buvo nė kas kitas,, kaip Džefersonas Hope.
“Gerasis Dieve!” Jonas Pe

>•

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

P. ŠALTIMIERAS.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
B B ' ' RR H ta ■John F. Eudeikis

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

U AMBULANCE
■■ DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
i ' r* i<•. i

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

T—x . -u • koplyčios visose
J__ LCZcEI l Chicagos dalyse

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS4704 So. Wcstern Avė. Phonė Virgipia 0Š83
. • ______ < « ■ < ______ _____________ ■ _____ ._____ ■ _________________ ______ •___________ ________________________ .__________ ________ .

ANTUONY B. PETKUS6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

| LACHAWICZ IR SŪNŪS2314 West 23rd Dlace Phone Canal 2515,
SkYRiUS: 42-44 East lb8th Stteėt Te!. Pullman 1270

Laidotuvių Piręktorjąi
NARIAI 
Chicagos,, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908
J. Liulevičius4348 S. Gdlifornia Avenue Phone Lafayette 3572

p. j. ridikas
3354 So. Halsted Street YARDS 1410

. 11 - - - ■ ' ■ 1 • 1- .

I. J? ZOLP Phbhe Yards 0781
1646 Wešt 46th Street Yards 0782

y.tkt m-.. . u .......l..." t.'f,.-.; . ;

S. P. MAŽEIKA Yards 1130
3319 Litiiūniča Avenub Yardš 1138

— tamsta nemoki pritaikyti prie vietos nuotaikos: ne savo veidą, bet prekę turi turėti gedulingą.Jau rytojaus dieną bare liko tik vienas juodasis alus ir, nė porai savaičių nepraėjus, baro savininkas galėjo girtis puikiomis pajamomis.

Marquette Medical Building 
6155 So. Kedzie Avė.

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

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

Treč. Susitarus
Jei kiti telefonai neatsakys šauk 

MIDWAY 0001

r

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH
I TETŲ VIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St 
Telephone: Republic 9723

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospeęt 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
>e akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
*712 South Ashland Av.

Phohe YARDS 1373 

diTgJšerner 
LIE1UVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tfel. Yards 1829
e Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis
Ištaiso

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

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

______ Draugijos^Nariai
Phone CANAL 6122

DR* S; BIEŽIS
gVDyToJas ir chirurgas

2201 West 22nd Street
Vfelahdos: huo 1—3 ir 7—8 

Setedotnis ir rtedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631, So. California Avenue

Telefoną* Ifennhlif *186®

DR. BRUrtO J.
ŽtTBtftlCKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 Wešt 63rd St 

VALANDOS: 2—4 poviet fr 7—t 
vakaro. trečifidiAftlaiš ir sekinadife 

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS-CIIIRURGAS, X-RAY
Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6699

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvvick 0597

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

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

Dr. V. E. Siedlinski
DENTISTAS

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

Tel. Yards 0994.
Antrad., Ketvirtad., Penktadienį 

4143 SO. ARCHER AVĖ.
Tel. Lafayette 3650

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

K>t« Lietuviai Daktarai_____

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI "
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorih
1034 18th SL, netoli Morgan 8t 

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Supcrior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
ofisas

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

Nūn 1b iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 6:30 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas YaMs 0994

Dr. Maurice Kahn
ti»3i sbUTH Ashland avė.

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

Rez. Telephone PLAZA 214M
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KORESPONDENCIJOS
“JAPONIEČIAI” 

ROCKFORDE
Roekfordo Lietuvių Kultū

ros Draugijos spektaklis 
puikiai pavyko
Lapkričio 13 d. Roekfordo 

Lietuvių Kultūros skyrius su
rengė čionykščiams ir apylin
kes lietuviams pramogų dienų. 
Ši draugija saviems parengi
mams visados stengiasi parū
pinti kuogeriausiai galimų pro
gramų savo publikai kultūrinių 
atžvilgiu, nepaisydama jokių 
nepalankių apystovų arba sun
kios šių laikų ekonominės pa
dėties. Tokie užsimojimai įvyk
sta galimais dalykais tik tuo
met, kuomet bendrai užsimoju
si grupė žmonių sutartinai dir
ba, žiūrėdama į vienų taškore- 
gį, ir ypatingai tuomet, kada 
priešaky tokios grupės yra vai
dybinis asmenų vairas su darb
ščia, nuoširdžia intencija ir su
mania perspektyva. Sakau “per
spektyva”, nes mine mintijime 
randasi žmogaus nepermatomų 
gabumų sunarpliojimas, kuris 
minties akimi permato ateities 
tamsybes.

Tokia tai perspektyva Rock- 
lordo Kultūros Draugija buvo 
pakvietusi “japoniečius” iš Chi-

Leiskit Patiems Saldainius Daryti
Rašo BARBARA B- BROOKS 

HOME ECONOMICS DEPARTMENT
Kellogg Company

Battle Creek, Michigan

Jųsų vaikai gal jau užaugę ir 
seniai jau nebekepa purvo pyra
gaičių, tačiau saldainius kepti mėg
sta jie visi: maži ir dideli. Jie pa
tys maišo, patys saikuoja, už tai 
jie jiems gardesnį ir geresni, o pa
sėkos t. y- sveikatos žvilgsniu jie 
taipgi vertesni.

Kiekvienas darbas pradžioje nė
ra pasekmingas. Tas pats yra ir 
su saldainių darbu—trukumų vi
suomet gali atsirasti. Visgi, galime 
užtikrinti, kad jie patys besipratin- 
dami įgys patyrimo ir todėl dėl 
pradžios nepasisekimo nereikia nu
siminti, o vaikai—jie savo darbą 
dažniausiai vertina daugiau, nors 
ir ne taip pavykęs butų. Betgi, no
rint geresnio pasisekimo, patarti
na nusipirkti termometrą, nes vi
sas saldainių darbas termometrų 
remiasi ir tuo pačiu išvengiama 
spėjimo darbo. Jį galima gauti bet 
kokioj geležies parduotuvėj.

Štai ir kai kuriuos taisyklės: Ne
reikia maišyti dirbant cukraus ir 
vandens saldainius, k. a. fondant, 
taffy ir bristtle. Bet dirbant fudge 
galima maišyti.

Sekantis Honied Rice Krispie 
Balis receptas yra toks, kokį vai
kai labiausiai mėgsta. O jei tokius 
dar suvynioti į cellophane, tai ti
krai butų puikus saldainiai vaikų 
parems. Jais butų galima kalėdinę 
eglaitę puošti, ar šiaip sau valgyti-

HONIED RICE KRISPIES BALLS
Vk puod. cukraus
% puoduko medaus
14 šaukšto druskos
1 šaukštą uksuso.

1 pakelis rice krispies
Virti cukrų ir medų, nuolat mai

šant, kad ne degtų, prie 270° F. 
temperatūros. Nukelk nuo ugnies, 
pridėk druską ir ukusą. Užpilk ant 

cagos su imperatorium “Mika
do” pryšakyj po vadovyste gar
bingo “japono” ir pono Jurgio 
Steponavičiaus, kad užpildytų 
programų savo pramogų dieno
je. Tai “Naujosios Gadynės” 
choristai, kuriuos aš taip na- 
chališkai “japončikais” apšau
kiau.
Del Perkūno ir Patrimpo dievų, 
Kad loska, nerauki t man plati- 

kų.
Taigi, pasakyti, kad progra

mų “Naujosios Gadynės” cho
ras išpildė gerai, ar tam pana
šiai, lai dar butų nieko nepa
sakyta. Chicagiečiai, ypačiai p. 
Nora Gugienė, daug ko kom- 
plementariško pasakė naujaga- 
dyniečiams, — ir užsitarnauto. 
Aš gi, ne mėgėjo laipsnio mu
zikoje neturėdamas vargiai no
rėčiau po tyruosius muzikos 
šaltinius drumstis.

Pirmų sykį naujagadyniečius 
mačiau “Mikado” vaidinant So- 
kolų svetainėj Chicagoj. Veika
las buvo gerai suvaidintas ir 
aš jį labai pamėgau, šį kartų 
stebint vaidinimų Rockforde aš 
jį dar daugiau pamylau. šį sykį 
vaidinimas išėjo dar puikiau, 
ko, be abejonės, reikėjo ir ti
kėtis. Sustatė šį kartų pasirodė 
pakaitų. Katisha rolėje, kurių 
šį kartų p-lč Aldona Grigonio-

rice krispies dideliam sviestu tep
tam bliude. Gerai maišyk. Kol kar
štas, leisk su šaukštu į sviestu iš
teptus puodelius ar bandučių ble- 
kas, arba daryk rutulius. Tešlą ga
lima suspausti ir į negilią išteptą 
blėką ir kad atvės, išpiaustyti į 
gabalėlius.

Išeis 20 mažų rutulėlių apie 2 
colių skersmeny.

COLLEGE FUDGE
2 puod. cukraus 
2/3 puodu, pieno 
2 gabalai šokolado (2unc.).
2 šaukštai šviesaus kornų sirupo 
2 šaukštai sviesto
1 šaukštas vanilijos ekstrakto.

Sutrupink čokoladą į trupinius, 
kad lengvai ištirptų- Sudėk cukrų, 
pieną čokoladą ir kornų sirupą į 
varinėlį ir lengvai virk, maišant 
kol ištirps cukrus. Paskui virk, nuo
lat pamaišant, kad nedegtų iki 
temperatūra pasieks 236° F. Nu
kelk nuo ugnies, pridėk sviestą ir 
padėk, kad atvėstų, nemaišant. Ka
da atvės iki 110° F. temperatūros 
(drungnas) pridėk vanilijos ir pra
dėk plakti. Plak tol, kol pradings 
žibėjimas ir mažas kiekis numes
tas nuo šaukšto laikys savo for
mą. Supilti į lengvai ištepta blėką.

COKOLADO CORN FLAKES
Vz sv. saldaus čokolado
1 uncija parafino 
4 puod. korflaksų

Ištirpyti čokoladą ir parafiną 
virš vandens ir maišyti kornflak- 
sus atsargiai. Dėti į krūveles ant 
vaškuoto popieriaus ar į išteptą blė
ką, darant formas su šaukštu.

Pastaba. Jei norima plonos čoko
lado kartos, tai dėkite daugiau corn 
flakes.

IAUJO-NaUJIENV Foto I

LEMARS, la. — Sumner 
Knox, kuris nežinia kur din
go

te vaidino, buvo viena pakaita, 
kuri atliko savo “džiabų” labai 
gerai. Aš jų pirmų sykį mačiau 
vaidinant, ir neklystu pasakęs, 
kad p-lė Grigoniutė yra gera 
dainininkė ir dar geresne vai
dintoja. Gi trys sesutės ant kal
nelio: Peep-Bo — Josepliine
Millcr, Pilti-Sing — Anloinette 
Mankus-Slephens, ir Yum-Yuin 
—Florence Balsis, — šios trys 
lakšlingėlės jautėsi kai maniš
kės savo tėvelio sode. Florence 
Balsis turi gana tvirtų ir aiškų 
balsų, ji jį dainuoja taip leng
vai, be pastangų, kad yra ma
lonu klausytis.

Aliau I)owns, Mikado rolėj, 
labai puikiai imponavo valdovo 
ypatybes. Savimi pasitikįs, jis 
savo vaidinimu aiškiai rodė Mi- 
kados tvirtas asmenybes. Savo 
stipriu, aiškiu ir visur girdžian- 
čiu balsu jis aiškiai užakcenta
vo imperijos civilę kirvio galy
be. Ryškumas jo balso tiesiog 
varstė klausytojų ausis toli
miausiuose salės kampuose. Jis 
man patiko.

O taip, p. Jonas Virbickas— 
Pooh-Bah, aukšto lordo ypaty- 
be... Jis yra tikras aktorius, ku
ris moka save užmiršti, 
kada įeina į scenų. Jo 
grimasos, judesiai,*' poza
vimas, žodžių akcentavimas 
arba jų išdriekimas yra 
tikrai artistiškas. Scenoj jo sa
vijauta yra dingusi iki zero. 
Taip ir turi būti. Jaunieji vai
dinimų mėgėjai galėtų nuo jo 
pasimokyti. Kada po perstaty
mo p. Virbickų, bandžiau supa
žindinti su kai kuriais žmonė
mis salėje ir jiems pasakiau, 
kad jis buvo tas ir tas scenoje, 
tai tie žmonės visai nustebo. 
Tas daug pasako apie artistų.

O Ko-Ko — Joe Valentas, jau 
senas scenos veteranas ir ka
daise buvęs rockfordielis. Jo 
scenos nuopelnai yra seni ir 
visur gerai žinomi, kad aš nie
ko naujo ir geresnio prie jų 
pridėti negaliu.

Nanki-Poo — John Roman. 
Tai kitas senas scenoje veikė
jas chicagietis. Jei neklystu, p. 
Roman, tur būt, pirmų syk bu
vo Rockforde ir tikiu jis išdi
džiai užžavėjo rockfordiečius 
savo maloniu balsu.

Pish-Tush — Eddie Budrai
tis. Tai dar vienas jaunuolis, 
kuris daug žada vaidinimų ir 
dainos dirvoje ateityj.

Iš visų, klausytojų atžvilgiu, 
John Virbickas suteikė daug 
skanaus juoko ir sėdynių tri- 
nimo (suprantat kaip tas pana
šiai esti); Aliau Downs rimtaus 
kvapo sulaikymo ir baimės šir
dyje ir akyse. Tokį vaidinimų 
publika visada mėgsta.

Tariant žodį visam naujaga- 
dyniečių chorui turiu pasakyti, 
kad jisai dainavo kuo puikiau
siai, arba anglų žodžio prasme 
— superb! Ne tik dainavimas 
ėjo kuo sklandžiausias, nežiū
rint estrados mažumo. Už tai 
paskutinis garbės žodis turi bū
ti tariamas p. Jurgiui Stepona- 
vičiui-George Stephens už jo 
puikių vadovystę ir sumanu
mus. Kritiško pobūdžio žo
džiais, tik dviejų dalykų tetru
ko. Vienas, tai daugiau kon
trastinės maliavos apie kai ku
rių antakius, kad padarius “ja- 
poncus” daugiau japoncais. Bet, 
atsiprašau; šių kritikų paėmiau 

iš kilų žmonių lupų. Atrodo, 
kad su maliava scenoje žmo
gus gali eiti “to the limit”. An
tra trukmena, — tai rožės. Ro
žių reikėjo visokių — baltų, ru- 
žavų ir raudonų. Rockfordie- 
čiai su jomis apsilenkė, tur būt, 
vien dėl to, kad jie ir jos gal 
manė, kad Roekfordo kvietlty- 
nai nebūtų galėję tiek daug pa
rūpinti.

Roekfordo lietuvių visuome
nės lupomis tarsiu naujagady- 
niečiams širdingų padėkos žo
dį už puikų spektaklį.

—Dr. P. G. Luomons

Indiana Harbor. Ind.I •
Pasekmės iš miesto virši

ninkų rinkimo
Tur būt niekuomet nebuvo 

taip dideles varžytynės prieš 
rinkimus tarp vietos demokra
tų ir republikonų dėl valdiškų 
vielų kaip šį kartų.

Pagaliau tarp Indiana Har
bor ir East Chicago, Ind., išėjo 
su pilnu laimėjimu visi demo
kratai. Jie nelyginant kaip su 
šluota iššlavė visus republiko- 
nus nepalikdami nė vieno jo
kioje vieloje.

Frank Migas, demokratas, 
skaudžiai supliekė republikonų 
Dr. McCormick. Jis gavo 11,- 
570 balsų prieš 7,623 balsus. 
Vadinasi, 3,947 balsus daugiau. 
Be jo, miesto klerkas, teisėjas, 
trys konsilmanai ir šeši alder- 
manai irgi išėjo didele daugu
ma balsų laimėtojais.

Beje, ketvirto distrikto alder- 
manu liko išrinktas Dr. Joseph 
Rogers, lietuvis. Tai pirmas lie
tuvis užims valdiškų vietų šia
me mieste. Ačių tenka lietuvių 
vieningumui. Jie sugebėjo išsi
derėti, kad ir lietuvis turi bu Ii 
padėtas į balotų, jei norite, kad 
ir lietuviai remtų , jūsų kitus 
kandidatus. Tokiu pudu prieita 
prie susitarimo ir Šiandien jau 
turime kuo pasidžiaugti.

Suprantama, ir tarp lietuvių 
atsirado tokių ..ar tai iš pa
vydo ar šiaip iš nesupratimo,—: 
kurie varė šlykščių demagogijų. 
Jie išleido net tam J tikrus lape
lius niekindami demokratus ir 
piršdami republikohus. Bet tiek 
jie laimėjo, kiek Zablockas ant 
muilo. Čia turi būti pamoka at
eičiai: jei norime išeiti laimė
tojais, tai reikia vieningumo.

Turiu mintyje penktę Jistrik- 
tų kur tirštai lenkų gyvenama. 
Nominacijų metu lenkai be su
sitarimo statė net tris kandida
tus į vienų vietų. Negrai pasta
tė vienų. Susiskaldžius lenkų 
balsams, negras liko nominuo
tas į aldermanus. Lenkai paju
tę negerai padarę grūmojo, kad 
balsuosiu už republikonų, o ne 
už negrų. O kas dabar išėjo? 
Kadangi mašinomis balsavo, tai 
sunku lenkams buvo atlikti 
“splitinimas” balsų, todėl neg
ras P. Dent lenkų penktam dis- 
trikte liko išrinktas aldermanu 
didele balsų dauguma. Dabar 
su juo turės per keturis metus 
džiaugtis. —Demokratas

'A

Hart, Mich.
Musų margumynai

Ruduo dar vis gražus, dar 
daugelis ūkininkų aria žemę at
einančiam pavasariui, kad ga
lėtų turėti gatavų ankstyviems 
javams sėti.

Nelaimė ištiko lietuvį Jonų 
Dovils. Per neatsargumų pate
ko po troku, liko sunkiai su
žalotas ir kairioji ranka nu
laužta. Dabar jis guli Ocean li
goninėje. 

• ■
Praeitų sekmadienį apsilankė 

Hart, Mich. ponai Milleriai iš 
Evanstoh, III., pasiteiraudami 
nusipirkti sau gerų ūkį. Ponai 
Milleriai žino, kada geriausia 
surasti derlingų ūkį, tai yra ru
denį, kuomet derlius suvežtas, 
kluonai prikimšti šieno ir ku
kurūzų (kornų), aruodai kupi
ni visokių grudų, o tvartai pil
ni gyvulių. Tuomet lengva su-

ir 

prasti, kad forma gera ir bus 
galima gražiai pragyventi.

P-ia Hanson Osbarn, (agen
tė, kuri daugiausia lietuviams 
farmas parūpina) apvežiojo po
nus Millcrius po Harto apylin
kės farmas, aprodė daugelį ge
ros žemės su gražiais budim 
kais. Tikiu, kad ponai Milleriai 
pasirinko vienų iš geriausių.

Butų malonu matyli ponus 
Millerius Harto lietuvių ūkinin
kų tarpe, čia lietuviai sutikime 
gražiai gyvena ir per darbyme
tį viens kitam pagelbsti.

DEPOZITŲ APSAUGA
THE HALSTED EXCHANGE 
NATIONAL BANKO dideli ir 
nedegami vaultai yra tinkami 
jūsų visoms vertybėms apsaugo
ti. Visi legalus popieriai, bran
genybės, apdraudos polisai ir t. t. 
turėtų būti tuo budu apsaugoti 
nuo ugnies, pametimo ir vagies. 
Apsaugos dėžutė suteiks jums 
apsaugą už taip pigiai kaip po 
vieną centą į dieną.

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

HALSTED EXCHANGE
National bank

HALSTED ST. prie 19th PLACE

Nariai FEDERAL RESERVE SYSTEMOS IR 
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE KORPORACIJOS

■

P-ia . Osborn turi labai gerų 
farmų lengvais išmokėjimais. 
Geriau nusipirkite rudenį. Per 
žiemų prisirengsite senesnių! 
farmerių pasiteiraudami, ku
rioj dalyje jūsų žemės kokius 
javus auginti. Čia dažnai įvyk
sta išpardavimai ūkio apdirbi-! 
mo įrankių ir gyvulių. Naujam ■ 
ūkininkui kaip tik tas tinka nu
važiuoti ant išpardavimo ir nu
sipirkti, jeigu trūksta. Galima 
nusipirkti gerų daiktų ir pigiau 
kaip krautuvėje.

—Marė Dunduliene

KENTUCKY BOURBON YVHISKEY

DUODAME
PINIGUS!

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

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

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

o iki 8 vakaro, išskyrus ne- 
lėldienius.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St
•

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

po pietų.

Rudeninių Madų 
Knyga

fUk ką gavome naują madą 
knygą, kurią galite gauti pas 
■ras už 15 centų. Siųskit sava 
orderius:,
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Antausis Chamberlainui

nįgai yra laikomi Pittsbur- 
ghe, Pennsylvanijoj. Naujas 
newyqrkiečių susivienijimas 
iš Pittsburgho tų pinigų nie
kad negautų. Apsaugai SLA 
čarterio ir apsaugai Pęnnsyl- 
vanijos SLA kuopų pa|i 
Penpsylvanijos valstija pa
reikalavo, kad Susivienijimo 
pinigai butų sudėti Pennsyf- 
vanijoj, ir tų pinigų iš ten 
neišleis, kuomet to reikalaus ♦ • - <7 * - • ’
bent viena musų Pennsylvą- 
nijos kuopa.”
Reiškia, jeigu Vinikas, Vitai- 

tis ir Strimaitis sukurstytų kai 
kuriąs SLA kuopas New Yorko 
valstijoje imti toje valstijoje 
čartęrį, tai jos faktinai steigtų 
naują susivienijimą; kitaip sa
kant, SLA butų suskaldytas I

Nuostabu, kad žmonės, kurie 
dedasi SLA “gelbėtojais”, drįs
ta siūlyti organizacijai tokį pra
gaištingą sumanymą.

Ir tokių svečių pasitaiko
Kąip kanadietis liĮcvidayo Lietuvoje savo tėvo palikįmą, 

parduodamas jį dyiem pirkėjams.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

GYVYBE GALI IŠLAIKYTI DIDELI KARŠTĮ 
IR DIDELĮ ŠALTI

Prieš keletą dienų viename stipriame konservatorių 
distrikte Britanijos Darbo Partijos kandidatas sumušė, 
papildomuosiuose rinkimuose į parlamentą, konservato
rių. Dabar tokį pat smūgį britų konservatoriai, gavo ki
tame distrikte, Bridgewater.

Prieš konservatorių kandidatą šitame distrikte ėjo 
“nepriklausomas pažangus” kandidatas Vernon Bartlett, 
kuris savo kalbose aštriai atakavo valdžią už jos nuolai
das Hitleriui ir šaukė balsuotojus kovoti prieš “ministe- 
rio pirmininko Chamberlaino užsienių politikos pavojus”. 
Jisai laimėjo 2,332 balsų daugumą, gaudamas 19,540 
prieš 17,208 balsus, paduotus už konservatorių.

Pirmiau tame distrikte buvo laimėjęs konservatorius 
10,569 balsų dauguma. Reiškia, beveik 13,000 žmonių, iš 
38,000 balsuotojų, persimetė iš konservatorių pusės į 
Chamberlaino priešų pusę, t. y. daugiau kaip trečdalys!

Šitie rinkimų rezultatai yra ne tiktai smūgis val
džiai, bet tiesiog antausis Chamberlainui — už jo “Miun
cheno taiką” ir už begėdišką Ispanijos pardavimą fašis
tams.

ATREMIA KOMUNISTŲ 
ŠMEIŽTĄ

“Naujienose” jau buvo pažy
mėtas faktas, kad Connecticut 
valstijoje komunistai per rin
kimus kovojo prieš socialistų 
kandidatų į gubernatorius, Jas- 
per McLevy. Tenka čia paste
bėti, kad McLevy yra ne Nor
mano Thomaso plauko socialis
tas, kuris visai suardė socialis
tų partijų New Yorke. McLevy, 
Bridgeporto meras, , pagarsėjęs 
savo gabumu, kaipo adminis
tratorius, yra demokratinio so
cializmo šalininkas.

Šiemet Lietuvoje vasarojo išfvoje buvo uždirbęs didelius pi- 
Toronto atvykęs Chicagos unį- - ~ ” • ' ' J -
versiteto teisės fakulteto stu
dentas Kazys Pocius. Jo motina 
gyvena Toronte, jo brolis, ro
dos, tarnauja pas Lietuvos gar
bės konsulą.

Kazys Pocius čia Lietuvoje 
turėjo tėvo palikimą. Jo tėvas, 
savo laiku grįžęs iš Kanados, 
Lietuvoje vertėsi namų statyba 
ir gerus pinigus uždirbo. Jisai 
dirbo kartu su savo gimine ki
tu Pocium, rodos, Stasiu.

Sūnūs Kazys atvykęs iš Ka
nados susimėtė likviduoti tėvo 
turtų palikimą. Tėvas buvo pa
statęs viešbutį “Lozanos” var
du. šitas viešbutis neturėjo 
Kaune gerą vardą. Jis vis pra
garsėdavo įvairiose bylose. Tai
gi Kazys Pocius atvykęs į Lie
tuvą ir čia ilgai viešėjęs nuta
rė tėvo palikimą parduoti ir tą 
viešbutį pardavė Stasiui Pociui, 
reiškia, savo giminei. Bet lygiai 
tą pačią dieną jisai tą viešbutį 
pardavė

nigus. Jisai namus statydavo ir 
juos parduodavo. Keletas metų 
atgal kaip jo tėvas yra nuiręs. 
Jei tikrai jisai tokią aferą bus 
padaręs, tai bene bus pirmas 
atsitikimas, kuomet Lietuvoje 
amerikietis lietuvis šitaip skau
džiui butų nusikaltęs. O ypač 
tai butų labai apgailėtina, kad 
tai padarė jaunuolis studentas, 
žinoma, tuo pačiu jisai butų la
bai pakenkęs geram amerikie
čių lietuvių vardui.

Kazys Pocius iš Lietuvos iš
vyko, rodos, spalių mėn. 18 die
ną ir į laivą turėjo sesti snalių 
mėn. 28 dieną. Tai Lietuvos po
licija dar jį galėtų suimti į lai
vą neįsėdus, vadinasi, nuo 
kranto grąžinti atgal į Lietuvą, 
jei, žinoma, sutiks svetimos val
stybės policija tai padaryti.

Reikia tikėlis, kad visas tas 
reikalas paaiškės artimiausio
mis dienomis. —Betkas

dar vienam pirkėjui 
iš kurio paėmė Lt 
o iš Stasio Pociaus 
175,000 ir pardavimo

GRAŽI DOVANA

Naciai dūksta
Jungtinės Valstijos ta pačia diena pasirašė prekybos 

sutartį su Anglija ir* Kanada ir įsakė savo prekybos at
stovui Berlyne valiuoti namo. Jungtinių Valstijų amba
sadorius Berlyne tik-ką'buvo gavęs tokį pat įsakymų. •

Visiems aišku? ką tai reiškia. Jungtinės Valstijos, 
paršaukdamos savo diplomatinį ir prekybinį pasiuntinius 

• iš Berlyno, parodė Vokietijos valdžiai savo griežtą nepa
sitenkinimą žiauriais nacių darbais, — nepasitenkinimą, 
kuris gali privesti prie santykių pųtraukimp su Vokietį 
ja.

Tuo pačiu laiku WashingtQnas davė Hitleriui su
prasti, kad Amerikos rankose y^a stiprus ekonominis 
ginklas prieš Vokietiją. Padariusi prekybos sutartį sų 
Anglija ir jos dominijomis bei kolonijomis, Amerika gali 
visai uždaryti duris vokiečių prekėms į šią Šąjį ir į daų-

Hitleris suprato, ką tie Roosęyejto administracijos 
žingsniai reiškia ir — šoko keršyti. Jisai liepė ir savo 
ambasadoriui Dieckhoffui važiuoti nąmo.

Bet Amerika to nenusigąs. Ji gali palinkėti tam na? 
cių agentui laimingos keliones. Jisai čia slaptai organi
zavo rudmarškinius ir drumstė santykius tarpe ramių 
gyventojų. Juo greičiau jisąį išsinešdins, juo bus geriau.

PRAGAIŠTINGAS SUMA
NYMAS

SLA
New

Kilus klausimui apie 
centro kėlimų, pasklido 
Yorke, o paskui ir kitose kolo
nijose, kur yra SLA kuopos, a- 
gitacįjų, kad butų išimtas Susi
vienijimui čarteris Nęw Yorko 
valstijoje. Kąs tų “skymąv su
galvojo, sunkų tikrai pasakyti. 
Brooklyne teko girdėti, kad a- 
pie Susivienijimo inkorporavi
mų New Yorke kalbą, kur pa
sitaiko proga, Dr. M. J. Vini
lais, SLA sekretorius.

Ar jisai yra šito “gudraus” 
sumanymo autorius^ ųę^inia. 
Bęt jo arliinaiųsięjį sėbrąį, pp. 
Viįaitit, ir ŠtpmajUis, jau rekįu- 
mavo jį “Vienybėje”. Per juos, 
lur bui, jisai yra skleidžiamas 
ir tolimesnėse kolnoijope

Tačiau mintis apie SLA čąr- 
terio ėmimų New Yorko vals
tijoje galėjo ateiti į galvų tik
tai žmonėms, kurie arba nie
ko neišmano apie frąternabų 
organizacijų įstatymus, arba 
kurie nori įvelti Susivienijimų 
į pinkles. Nes, jeigu SLA bau-

dytų tokį (ląjyką pusryti, tai 
Pennsylyąjįiįps yąJsĮįją, kurio
je Susiyienijimąs yrą inkorpo
ruotas, galėtų tųpjąųą paskirti 
“gaspadorių” Susivienijimui, 
kuris pąimtą į sayp rąnkas vi
są SLA turtą.

Gerai todėl, kad prieš tą 
“skyiųą” įspėjo SLĄ ųąrius 
“Tėvynės” redakcija. Ji sako:

“Užtenka tik štai ką pasa
kyti, kad pamačius to suma
nymo juokingumą: Pennsyl 
vanijos kuopos nieką.J ueįš- 
leis Susivienijimo iš Pennsyl- 
vanijos. Pennsylvanijos kuo
pos turi, taip sakant, ‘pįrrpą 
morgičių’ ant musų Susivie
nijimo. Jeigu New Yorko 
kuopos pabandytų nnjti nau
ją čarterį New Yorke, tąi jos 
tvertų jau visai naują Susi
vienijimą. IJĘS PĘNNSYL- 
VANIJQS ĘUQPQ$ RĄSIr 
LIKS PRIE SENO SLA ČAR
TERIO, O SU TUO SENU 
ČARTERIU JOS PASILAI
KYS IĘ VISUS susivieni
jimo PINIGUS. Juk ne be 
reikalu visi Susivienijimo pi-

Komunistai ne tik kovojo 
prieš tą kandidatą, bet dar jį 
ir apšmeižė, paskelbdami savo 
spaudoje, kad jisai “apgavo 
daug žmonių”, surinkdamas 
netoli 170,000 balsų, ir “pasb 
darbavo republikonų partijai.” 

Į šituos Bimbos šmeižtus tin
kamai atsako “Keleivis”.

“Visų pirma”, pastebi ji
sai, “yra melas, kad socialis
tai ‘pasidąjįįjhvo republikonų 
partijai’. Jie darbavosi už sa
vo kandidatą, už McLevy, o 
ne už republikonų partiją.

“Jeigu ‘Laisvė’ norėjo pa
sakyti, kad ąocjąjistai turėjo 
nestatyti sąvo kąndidato, bet 
ątidųotį sąyo balsus demo
kratui, Jai ir tuomet jos po
ziciją neišlaikytų k^itikojs, 
nes soęįąlisląi organizuojasi 
juk ųe tam, kad įdppųkratų? 
yemtų, bpt kąip tik tap, kad 
gąįetų sįątyįį sąyq kąndida- 
ta-

“MpLęyy yrą Jąpąi populia
rus žmogus Coųnecįicut val
stijoj. fyį yrą Ęrįdgeporto 
mayoras ir jau keliuose iš ei
lės rinkimuose tenai sumušė 
abidvi kapitalistines partįjas. 
Ir gubernatoriaus rinkimuo
se dabar jam visai necįąug 
truko. Pagal ‘Laisvę’, tąi 
‘jam čįą pavyko apgauti 
daug žmonių’.

“Bet apsisukus ji rašo, kac 
komųąįstų Įtandiclatas New 
Yorke irgi gavęs dąng bąl^ų. 
Taigi reįkėtų pasakyti, kad ir 
jąnj ‘pąyykų ąpąautį ,dąug 
zjųųųįjįj’. Bet -įąi§yp? taip ne
sako. Jį /įįjjžįuojasi, kąd 
žmonės už komunistą bąlsa- 
yo. Tik tylcLpyy yra ‘ąpgąvi-

“Nų, vyrai, kur čia logi 
ka?”
Logikos čia, žinoma, nėra jo

kios. Bet komunistai jos ir pa
vartoja. Jie visuomet turi dų 
mastu: sau jie taiko vieną ųiąs- 
tą, o kitiems kitą. Sakysjųąę, 
jpigų komunistus klJD°je P9FS 
šalyje yaldžią persekioja, tąi 
Bimba ir jo draugai rėkia |cte|c 
drūti ir protestuoja; bet kai Ęip 
sijųs sovietų valdžia persekiąją 
speiąlį^iią, tai jie sako: “J’ąip 
ir reikią!” Ir jeigu kas nors pą- 
kelia balsą prieš tokį Stąųno 
despotizmą, f ai jie tą žiųųgų 
visajp išniekina ir išplūsta.

Klausimas, ar srovė, 
šitaip neatsižvelgia į logiką ir 
teisingumą, galimą laikyti pa
žangia?

150,000, 
gavo Lt 
sutartis padarė pas du notarus 
Kaune. Tuodu notarai taip umu 
laiku negalėjo susinešti ir susi
žinoti, kad tasai patsai namas 
jau dviem asmenims parduotas. 
O Kazys Pocius tokį dvilypį 
biznį padaręs tuoj rytojaus me
tų išvažiavo atgal į Kanadą. Da
bar Lietuvos policija Kazio Po
ciaus pradėjo ieškoti ir, tųr 
būt, jam įteks prievartos keliu 
atgal grįžti į Lietuvą.

Likę Kazio Pociaus draugai 
Lietuvoje negali patikėti, kad 
jisai butų'tokių šunybę iškirtę^, 
tai sako rimtas jaunas vyras, 
studentas teisininkas ir jis ge
rai gali žinoti, kas jam už tai 
gręsia. Jie mano, kad čia įvy
kęs koks įtars nesusipratimas ir 
labai galimas daiktas, kad jo 
giminė S t. Pocius lik jį įklam
pino, nes tarp jų jau iš seno 
buvę nekokie santykiai ir Sta
sys Pocius likęs Kazio Pociaus 
tėvui daug skolingas.

Sunku dabar patikėti, kaip 
tikrai tenai buvę, bet viena ne
abejotinai aišku, kad Kazys Po
cius du Įtartu tuos pačius na
mus yra pardavęs. Be to, var
gu ar jisai galėjo tiek daug pi
nigų iš Lietuvos kaip svetimša
lis išvežti. O jei tuos pinigus 
jisai vežė, tai vežė kontraban
dos keliu, tai jei jisai .bus su
imtas ir į Lietuva kaipo nusi
kaltėlis grąžintas, tai dar jam 
tektų atsakyti už kontrabandos 
keliu valiutos vežimų iš Lietu
vos.

Tikrai nepatikę tina, kad tok
sai jaunas, žvalus vyras butų 
linkęs savo viso gyvenimo kar
jerų sudarkyti. Juk, rodos, tiek 
jisai galėjo nusimanyti, kad jo 
du kartu namų pardavimas 
tuoj paaiškės ir jisai gali būti 
suimtas. Be to, jo brolis taip 
pat rimtas vyras turi gerų tar
nybų pas Lietuvos garbės kon
sulą, jo sesutės Toronte lanko 
konservatoriją, o motina yra 
rimta veikėja, taigi tasai jau
nuolis yra kilęs iš visąi rimtos 
ir visuomeniškai nusiteįkusios 
šeimos.

Greičiausiai čia bus koksui 
nors nesusipratimai, šis įvykis 
Kaune sukėlė labai dąųg visų- 
ki||j kalbų ir spėliojimų. Ka^į 
Pocių čia Kaune daug kas pa
žino kaipo rimtą jąuųikąilį. 
Niekas negali patikėti, kaip jį- 
sai tokį neapgalvotą žygį galėjo 
padaryti. Cliicagos universitete 
jisai, rodos, jau mokėsi du me
tus. Rodos, jisai yra dalyvavęs 
ir studentų sporto organizaci
jose. Kazio tėvas sayo laiku ne 
tik Kaune, bet ir Lietuvos prų- 
vincijos miestuose yra nemaža 
namų pastatęs. Jo tėvas Lietu-

Buvusios socialdemokratų 
partijos pirmininkas inžinie
rius S. Kairys savo gimtinės 
pradžios mokyklos statybai pa
aukojo 8,000 litų. Tai vieninte
lis Lietuvos inteligentas, kuris 
tokią dovaną yra suteikęs Lie
tuvos pradžios mokyklai.

Šia proga tenka pastebėti, 
kad inž. S. Kairys kovo mėne
sį yra pasirašęs į visuomenę iš- 

švietimo
jam kaipo Lietuvos 

universiteto docentui yra atė
męs teisę globoti bet kurią stu-

leistų atsišaukimų ir 
ministras

kite, tuo budu buvo inž. S. 
Kairys nubaustas!

visai ncsi- 
kerštu, lo- 
aukštumo-

vaduodamas jokiu 
kioje visuomeninėje 
jc yra pakilęs, kad tai pačiai 
švietimo ministerijai paaukojo 
mokyklos statybai tokių didelę 
pinigų sumų. Atseit, jisai kul
tūros ir švietimo reikalus daug 
aukščiau vertina, negu patsai 
ponas švietimo ministras. Švie
timo ministrui tik teko padė-

Negi nuo jos atsisakysi!
Tai tikrai gražus ir kilnus

Inž. St. Kairys dirba Kauno 
miesto savivaldybėje kaipo vie
nintelis Lietuvoje vandentekio 
įrengimo žinovas.

Tokių inteligentų Lietuvoje, 
kurie savo sutaupąs iš darbo 
paaukotų tokiems kilniems tik
slams kaip pradžios mokyklų 
statybai, iki šiol nėra buvę. 
Daug Lietuvoje yra praturtė
jusių inteligentų, bet daugumo
je jie labai yra šykštus kultū
ros reikalams.

Jei kuris nors iš tautininkų 
sąjungos butų mokyklos staty
bai žymiai mažesnę pinigų su
mą davęs, lai tautininkų spau
da tokį atsilikimą nežinia kaip 
butų išputusi ir kaip jį butų 
garbinte garbinusi, o apie Kaį- 
rio tą dovaną tik tarp kito su
minėjo, tarytum Lietuvoje tąi 
butų kasdieninis atsitikimas. O 
tautininkų inteligentų tarpe yra 
ii’ lokių, kurie turi dvarus, ge
rai apmokamą tąrpybą, varo 
dar biznius, bet visuomenės 
reikąlams jie nieko neaukoją. 
Bet užtai skaitosi patentuotais 
patriotais, pašauktaisiais kraš
to reikalus tvarkyti.

Šiuo metu, kada daugelis yra 
susirūpinę tik savo asmens reį- 
kąlais, kada kiekvienas skuba 
pinigus kalti, tai inž. S. Kąirip

Jei žiemą kuomet paspirgina f ma gyvybės, kuri gali ir kur 
20—30 laipsnių šalčio, tai'] 
mums atrodo jau taip šalta, 
kad vos iškęsti galima. Vasaros h 
metu keliasdešimts laipsnių , 
karščio taip pat jau nežmoniš
kai kepina.

Gyvybė žemėje yra prisitai
kiusi prie įvairios temperatū
ros. Šiaurėje mes matome gyve
nančius gyvulius, kurie turi šil
tus kailius, kurie juos apsaugo 
nuo didelių šalčių. Jei tuos gy
vulius perneštumėm į šiltus 
kraštus, tai karštis jiems butų 
nepakeliamas, ir jie tuojau tu
rėtų nugaišti. Tas pats pasaky
tina ir apie šiltųjų kraštų gy
vulius: jei juos nukelsiine į šal
tuosius kraštus, tai jie greitai 
sušals. Bet ir šiltųjų kraštų gy
vuliams dideli karščiai yra sun-l 
kiai pakeliami, o taip pat šal
tųjų kraštų gyvuliams per di
deli šalčiai. Per didelis karštis 
ir per didelis šaltis trukdo gy
vybės funkcijas ir gali jas net 
užmušti.

Kadangi pačiose šalčiausiose 
žemės vietose pasiekia maždaug 
iki 70° šalčio, o karščiausiose 
vietose per 60°, tai tose ribose 
žmogus ir didesnieji gyvuliai ir 
gali gyventi.

Tačiau esama žemės gyvybes, 
kuri gali pakelti kur kas dides
nius šalčius ir didesnius karš
čius. Įdomu tai, kad esama dau
giau organizmų, kuriems leng
viau yra pakelti didelius šal-> , . .v. i. , > v v. raluros dar nėra pavykę gauk,cius, negu didelius karsčius. K. . . ... . .& Manoma, kad šitoj temperalu-

Šaltosc ašigalio srityse gyve- roję gyvybe laikytis nebegilii. 
na daugybės vėžių, šimtakojų, Tačiau, kol tokios tcmpcralu- 
strėlinių sliekų, kurie yra ga- ros dar nėra pasiekia, ką 
na stambus, o jų giminaičiai, tikra pasakyti sunku.
gyveną šiltuose vandenyse, yra I 
žymiai mažesni. Gelmėse gyve
ną gyvūnai, kur vanduo šalto
kas, kai tik patenka į šiltesnio 
vandens sroves, tuojau nugaiš
ta. Yra daug žuvų, vėžlių ir kt„ 
kurios gali gyventi tik ledo šal
tumo vandenyse. Šitos gyvybės 
išlaikyti ekvariumuose visai ne
galima, nes vanduo greit sušils
ią ir ji žūva.

Mes žinome, kad žiemos šal
čiams užėjus kai kurie gyvūnai 
užmiega. Kas nežino apie lokio 
žiemos įmigį. Gyvulių žiemos 
miegą tyrinėjo daugelis moksli- 
niliRų. Daugelio manyta, kad 
stambieji gyvuliai žiemą užmie
ga todėl, kad negali surasti pa
kankamai sau maisto. Paskuti
niais tyrinėjimais nustatyta, 
kad žiemos miegas vykstąs dėl 
vidujinių sekrecijų pari^eitimo: 
esą, skydynė liauka rudenį sa
vo veikimą beveik visiškai su
stabdo, o pavasarį vėl atnauji
na. Gyvybės pasireiškimas la- 
rytuni sumažėja: gyvulys be
veik vįsįškąi nebekvėpuoja, šir
dis beplaka visiškai nežymiai, 
kraujas lėtai funkcijoliuoja.

Kai kurie gyvūnai, kaip var
lės, žuvys ir kt., žiemos metu 
gali net sušalti į ledą, o vasa
rą vėl atbunda. Įdomu tai, kad 
esama gyvių, kurie tokiu budu 
sušalę gąli iškęsti ne lik 50— 
60° šalčio, bet net 120 ir dau
giau laipsnių. Tuo budu gyvy
bė, nors ir ne tiesioginiai, gali 
pakelti nepaprastai didelius šal
čius.

Bet ir tai dar ne viskas; esą-

kas didesnius šalčius iškęsti.
Nepaprastai žemas tempera

tūras mokslininkai paprastai 
gauna dideliu spaudimu. Saky
sim, jei suspausti orų tiek, kad 
jis iš dujinio stovio virstų skys
tu kunu, tai jo temperatūra bus 
nepaprastai žema. Taip pat di
deliu spaudimu galima paversti 
skystais kūnais helijaus, vande
nilio ir kitas dujas. Suskystin- 

i tų dujų temepraturos gali nu-

nių šalčio.

tai ji pasijus taip pat, kaip pa
tekusi į milžinišką karštį: tuo
jau visa ranka pasidengs bai
siausiomis pūslėmis.

Ir tai parodo, kad esama gy
vybės, kuri ir tokią nepapras
tai didelę temperatūrą gali per
gyventi. Sakysime, yra lokių 
bakterijų rūšių, kurios gali iš
būti gyvos po keletą dienų ir 

Į net keletą savaičių suskystinto
se dujose. Suskystinto helijaus 
temperatūra yra — 271°. Bet ir 
tokiame šalty dar kai kurios 
bakterijos gyvena po keletą va
landų: išėmus iš 
padėjus šiltesnei! 
kiek laiko jos vėl

Pati žemiausioji 
kokia žemėj yra 
absoliutinio nulio

lo šalčio ir 
vieton, po 

atsigauna.
temperatūra,

tcmepralura,

nors

kuri 
inil-

vertintina.
Bet Lietuvoje apie tai mą- 

žiausiai rašoma ir kalbama. O, 
rodos, turėtų būti sektinu p^-

Taip pat yra gyvybės, 
gali iškęsti ir nepaprastai 
žiniškus karsčius. Daugelis gy
vūnėlių paprastai žūva jau ver
dančiame vandeny, vadinasi 
prie 100°. Tačiau esama bakte
rijų rūšių, kurios pakelia net 
po keletu šimtų laipsnių karš
čio.

Taigi, žemėje yra

didelius šalčius ir nepaprastai 
didebus karščius.

Iš Lietuvos
Trūksta mokykloms 

patalpų
ALYTUS — Alytuje besimo

kančios jaunuomenės skaičius 
kasmet didėja. Tai rodo, kad 
dzūkai smarkiai šviečiasi. Bet 
tenka apgailėti, kad mokyklų 
patalpų reikalai Alytuje yra 
skaudus. Pradžios mokyklos 
pusiau su bėda, bet gimnazi
ja ir naujai įsteigta amalų mo
kykla neturi tinkamų patal
pų. Gimnazijoje yra per 600 
moksleiviu. Šiemet teko mies
te samdyti privačių asmenų

Liepynu kaime rasti is
torinės vertės kapai

vyzdžiu kiekvienam atku tu
siam inteligentui lietuviui, ku
ris dar taip neseniai yra kaimo 
bakūžėlę apleidęs ir dabar į po
nus išėjęs. Ypač šiuo metų, ka
da Lietuvai gręsia tiek daug vi
sokių pavojų, inž. S. Kairio ta
sai žygis Jabąi yra prasmingas 
ir vertintinas.

Jūsų bendradarbė Vaųda By- 
anskienė įstojo į V. D. univer
sitetų Lietuvos istorijos, lietu
vių literatūros ir lietuvių kal
bos kursų išklausyti. Nors ji 
jau pavėluotai stojo, nes pa
skaitos jau buvo prasidėję, jbet 
jų priėmė išimties keliu.

Betkas.

i MARIJAMPOLĖ. — Buv. 
Kvietiškio dv. laukuose esan
čiam Liepynų kaime jau seniai 
ūkininkai, imdami žvyrą, ras
davo žmonių kaulų, kaukolių, 
žalvarinių žiedų ir kt. Apie ši
tuos radinius buvo paskelbta 
spaudoj, kas sudomino Vytau
to D. muziejaus administraci
ją, ir neseniai dr. Puzinas at
vyko Marijampolėn ir vietoj 
apžiurėjo tas vietas. Ten kiek 
vėliau buvo atvykę ir daugiau 
archeologų, kurie sustabdė iš 
tų vietų žvyro ėmimų, darė ka
sinėjimus ir kt. Nustatyta, kad 
Liepynų kaime yra senų pil
kapių, t. y. lokių kapų, kur la
vonai bųdavo apdengiami gra
žiai sukrautais akmenimis. Ra
stomis šituos pilkapiuos senie
nomis praturtinta Marijampo
lės sodžiaus ir gimnazijos mu
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AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

KAS RANDAMA BURNOJE
Rašo Dr. K. Draugelis

Vienas anglų mokslininkas 
Landė surasti asmenį, kurio 
burna visiškai butų laisva nuo 
bakterijų. Bet jam tai nepavy
ko. Todėl, remiantis jo studi
jomis, galima prileisti, kad to
kio dalyko, kaip be mikrobų 
burnos, nėra. Didžiuma musų 
visų savo amžių gyvename su 
visokių rųšių bakterijomis bur
noje, o taipgi prie gleivinių plė
vių gerklėje ir nosyje prikibu
sių.

Kiek metų atgal buvo daryti 
bandymai nųujagimius gyvū
nus maitinti sterilizuotu mais
tu, sudarant tokias aplinkybes, 
kuriose maistas ir maitinamie
ji indai butų be bakterijų. Pa
sekmėje gauta vien mažo ūgio 
gyvūnai, greičiausia iš priežas
ties bakterijų sumažėjimo žar
nose. Todėl, rodos, ir burna be 
bakterijų butų keista vieta. Gal 
tuomet burna neturėtų skonio 
jausmų — nejaustų maisto sko
nio, nes nuo bakterijų dažnai 
priklauso maisto skonis. Pavyz
džiui, kai kurie aštraus skonio 
ir kvapo sūriai. Burnos bakte
rijos maitinasi (gyvena) ant

lietuvio jr dąptų tarpupse pasi- 
likusip muisto (įąlej'ėinis. Bur
noje jos taipgi turį ją gyveni
mui reikąlįpigą šilumą įr drėg
numų.

Bakteriją burnop įėjimą, iš
skyrus bprnos gįpiyjnps pjeyes, 
nieks daugiau nesn|aį|<Q. prie
šingai yrą su posią? kuojoje 
plaukui ir UTp i^irąpgy- 
mai daugeli bakterijų iškošia— 
sulaiko, J<ad orą įkvepiant jų 
neįtraukus į plaučius.

Kadangi daug visokio maiste 
(labai mažai sterilizuoto) per
eina per žmogaus burnų, dėl to 
galimas dųiktas, kad musų 
burnoje yra apie 100 įvairių rų
šių bakterijų. Didžiuma jų gy
vena labai trumpų laikų, ypač 
svetimos bakterijos. Bandymui 
taipgi įrodė, kad burnai sveti
mos bakterijos gyvena trumpai; 
jos yra greitai sunaikinamos, 
kuomet daugelis bakterijų rų
šių yra burnos kasdieniniai gy
ventojai. Kaip kūno oda, no
sies gleivinė plėvė, taip ir bur
nos gleivinė plėvė (mucous 
membrųne) turi galimybę ne-

[ ACME-NAUJIENŲ Foto J

LQS ANGELES, Gal. — 
Hclen Jjulick turės sėdėti 
kąlėjime penkias dienas už 
tai, kad nepaklųųsė teisėjo, 
kuris paliepė tinkamiąu ap
sirengti. Ji į teismų atvyko 
su tais drabužiais, kurie 
šiame paveiksle atvaizduoti.
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PEOPLES
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Turi Būti Išparduota 130 Visokių Pečių 
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$109.50 Didžiausios mieros naujos mados aliva kūrinami 
šildomi pečiai po ....................

80.00 Naujos mados aliva kūrenami šildomi 
pečiai ..................................................

GO.OO Aliva kūrenami pečiai dėl apšildymo
$29.50

M
$27-50

M

50.00 Didelės mieros (18 colių) Parceluoti 
Parlor Hcaters po ....... ......................

25.00 Anglių arba medžių kūrenami šildomi 
pečiai po .............................................

19.50 Augštos rūšies naujos mados Kitchen 
Hcaters po .......... -.............................. .

*

150.00 Kombinacijos Anglių ir Geso
Pečiai po .....................................................

$28-50

$14.50

$10-95

M

ĄPRJBUOTĄS SKĄĮČIUS
Pąęfcųbikite Atsilankyti į

$79-50
55.00 Naujausios mados pilnai parceluoti virtuvėm 

i pečiai

prie pat Maplewood Aye.
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Krautuvė atvįra Nedėlioj nuo l(Mų vąląųdų ryto iki 4-tos 
valandos po pietų dėl Tomistų patogumu

pageidaujamas bakterijas nai
kinti.

Tyrinėjimai parodė, kad li
gas gaminančios bakterijos daž
niausia tuno lupų kampuose, 
prie vidurio lupų ir ant liežu
vio galo. Gausingiausį derlių te
ko laboratorijoms užauginti pe
rus imant nuo tų vietų, kur 
viršutinė ir apatinė lupos susi
siekia, nuo šonų ir šaknies lie
žuvio, gleivinių žando plėvių ir 
dantų kiaurumos.

Bakterijas studijavę moksli
ninkai Stewart ir Arnold nu
statė, kad žmogaus burnoje y- 
ra dvi bakterijų rūšys. Viena 
rųšis, kuri burnoje gyvena vi
suomet ir kita, kuri burnon į- 
eina su maistu, gėrimu bei į- 
vairiais burnų ir lupas palie
čiančiais daiktais. Jie taipgi su
rado, kad svetimom (ir ligų) 
bakterijom pasiekt užpakalinę 
liežuvio dalį ir gerklę nuo lu
pų ima tik dvi ar tris minutes 
laiko.

Nors žmogaus seilės negelbs
ti bakterijoms burnoje augti, 
kaip jau yra įrodyta, jos taip
gi bakterijų nenaikina. Kuomet 
seilės laisvai teka jos vien me
chaniškai gelbsti bakterijas iš
plauti. Seilės panašiai išplauna 
daug maisto burnoje likučių.

Vienok, burnoje yra tokių 
vietų, kurios turi galimybę 
bakterijas naikinti. Pavyzdžiui, 
žandai, vieta po liežuviu, bet 
dentalės smagenos, pats liežu
vis, ipažai, o gal ir visai, tokios 
galimybės neturi.

Čia dar galimą pridurti, kad 
į mikroskopiškų arimų panašus 
lupų plėvės suskirdimas (rauk
šlelės) yra tinkamiausia vieta 
bakterijų augimui. (O gal todėl 
yra “Suzanos saldžios lupos.”)

Prie tokių burnos aplinkybių 
yra labai svarbu Deptisterijos 
praktikanlui ne tik savo ligo
nį, bet ir save patį,, nuo infek
cijos apsaugoti, kuomet pasi
taiko nors ir mažas įžeidimas.

Gavome
Kultūrą No. 10 (

TURINYS:
Didelės ir mažos valstybės teisės 

filosofijos“ šviesoje—V' Stanke
vičius.

žrppgaus kilmė—K. R. Darvinas. 
Vidurnakčio sauįės krašte—Ą. V^n- 

sįova.
Čo/Įiš žmonėms—broliams — L.evąs 

Tolstojus.
Tprtas—V. Krėvė.
Taika ar Karas?—£g. Beleyičius.
Gulbės p$iną—D. Pumputis- 
Popųlmns Mokslas.
Ąpžvąlga' ir f. t.

IfAiNĄ 45 <WTĄI.
Galima gauti

NAUJIENOSE,
1739 80. HAL8TED 8T.

Stabtelėjimas Kretingoj

Vienoje prekybininko šeimo
je jau keletu metų tarnavo jąu- 
pą, gražiai atrpcĮanti ir darbšti 
mergaitė. Ji dirbdavo namuose, 
o esąnt reikalui padėdavo šei- 
piįninkuį ir jo prekyboje. Kre
tinga, kaip žipįa, nedidelis 
miestelis, truputį nešvarus, tru
putį murzinas, bet užtat čia 
“aukštoji visuomenė” savo ver
tę žino ir niekas nedrįsta jos 
ępripažinti. Toks ilgas tarnai

tės išbuvimas pas vienus šeimi
ninkus stebino Kretingos po
niutes, įr jos nutarė, kad ši 
tarnaitė įr esanti tik vienintelė 
visoje Kretingoje, nes pas jas 
tarnaitės ilgiau pusmečio retai 
tęišbuųą.

Atsitiko, kad vienąm Klaipė
dos piliečiui prireikė tarnaitės. 
Jis skelbėsi laikraščiuose, klau
sinėjo pažįstamų, bet tinkamos 
neišsirinko. Pripuolamąi kal
bamasis pareigūnas atvyko į 
Kretingą. Čia pasiguodė, jog 
nėra tinkamų tarnaičių.

Aš žipaų yiejių tarnaitę, kuri 
yra geriausia Kretingoj, nes 
vienoje vieloje tarnauja kelin
tus metus, — pareiškė Kretin
gos ponia klaipėdictiškam. ■

—Jei iš tikrųjų ji tokia gera, 
lai aš jų pasisąpidy.sių, — už
tikrino ponia “parelgųnienė”.

—Abejoju, ar ji eis. Jį čia 
pripratus, — dar paabejojo 
kretipgiškįs. Bet ponios jau ty

ruoju įtikinti prekybininkų leis
ti tarnaitę išvesti. Bet šis ne
nusileido, Galop prįėjo kom
promisų pasikalbėti su tarnai
te. Jis jai išdėstė, kas ta ponia, 
kuri nopi jų samdyti, kokius 
darbo ir atlyginimo sąlygos. 
Tarnaitė trumpai ir aiškiai pa
reiškė :

—Jei dąbar, nian dirbant 
pas kitą, jau nori prįvprsti pus 
ją tarnauti, tai kas bus, kai aš 
jau įen busiu? Juk ten ta po
nią dar daugiau priemonių tu
rės. Tąjgi —- ąš nesutįpky.

Kųgi, Klaipėdos pareigunuį 
teko be nieko grįžti atgal, o 
kretingiškiams šis įyykis sukė
lė daug kalbų ir skanių juokų. 
Per dvidešimts nepriklausomos 
Lietuvos metų prisigyvenorų 
iki tokių dalyl<ų.

Atrodo, kad ramieji Kretin
gos pįliečįųi šito įvykio ilgai, 
ilgai neužmirš. [“L. Ž.”]

Grindžiama Ą, Panemu
nės turgavietė

A. PANEMUNE. — Ą. Pa- 
nemupėje iki šiol buvo negrį
sta turgaviete ir rudenį, no
rint jų pasiekti, reikėdavo brai
dyti po purvynų, šiuo laiku 
M. s-bė pusę turgavietės jau 
išgrindė ir jei darbas šiek tiek 
daugiau butų paskubintas, tai 
grindimas butų užbaigtas dar 
kol tebėra geresnis oras.

ATEIK | DIDŽIAUSI KOKI CHIC AG A 
BET KADA YRA MAČIUSI AUTO

MOBILIU IŠPARDAVIMU
Pasirink iš virš G00 šioj šalyj puikiausią automobilių. C
Visų išdirbyspių ir modelįų tokiomis k^npmįs, kokių negalima 

niekur rasti. Kokio markete neieškotum—naujo ar seno karo — 
mes galime patarnauti gerai —Ir sutaupyti jums šimtus (įolerlų.

1938—ir 1937—Puįęks—Qldsųiobile$— Cręvrpletą—Fords—Eon- 
tiacs—Chryslers— Plymouths^-- DeSotos — Stūdebakers — Cadil- 
Jacs—LeSalles — Raekards — Dodges '— Grabams — Willys —už 
pigiai kaip $295.00—kai kurie ąądųfėįlai.

Kiekvienas karas musų ekspertų patikrintas—musų garantija 
tam, kad duoti jums ilgametinj patarnavimą.—Taipgi virš Joo— 
1930-1935 iy 1934 karai visų iŠdirbysčių už pikiai kaip $85.00. — 
Musų stakas yra Chicagoj didžiausias. Kodėl laukti?—kada gali nu
pirkti gražų veik naują ąųtonųotnįį U? taip mažus pinigus.

Kiekvienas karas turi musų naujo karp ir dešimties dienų vą- 
žiavimo bandymo gurantijaš.

Nąręikia jujųs ir grypų Pjpigą — mes imsime jųsų sepą karą 
kaip įniokėjimą—likusią dąl| mąžais mėnesiniais {mokėjimais iki 
dviejiį metų. Nesvarbu kur gyventum, nepraleisk šio didžio iš- 
^MUSŲ^DVI ĘRĄUTUVĖS yra atdaros kasdien iki 10 P. M.

‘ ir visą dieną Sekmadienį.

Cook Oounty Finance Co.
1340 W. 63rd Street 2828 W. North Avė.

prip Loojnis prip Pąltfornią

i -——------------------------------------------------------------

Nuolatinis, Greitas Susisiekimas
Tarp New Yorko ir Klaipėdos, Per Gothenburgą 

Kelionė prasideda ir baigiasi švedų Amerikos Linijos laivais. 
Nuo Švedijos, vykstą iš Stpėkliolmo ar Kalmaro 

moderniškuoju S. S. “Marieholm”.

Platesnių žinių ir laivakorčių kręipkitės į 
vietinį laivakorčių agentą, arba

Nereik švedų vizos keleiviams i Lietuvą per Švediją.
KALĖDINĖS EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 

IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO
DROTTNINGHOLM ........... Lapkričio 30
GRIFSII'OlM ................... ’ Gruodžio 7

SWEDISH AMERICAN LINE
181 NO. MICIIIGAN AVĘ. CHICAGO, ILL.

GARSINKITE “NAU.IIENOSE"
rėsi. “Pąręigunįepė” nuėjo pąs 
jyekybinįnkų į jo įstaigų įr pa
reiškė :

—Aš norėjau kalbėti su tayi- 
slos tarnaite.

—Kokiu reikalu? — nustebo
I 

prekybininkas dėl tokio tono.
—Mano dalykas. Prašau jų 

čia pakviesti,!
Prekybininkas pyktelėjo ir 

pasiaiškino:
—Jęį tąnista nesakai, kokiu 

reikalu su inųųo tarnaite nori 
kalbėti, be to, tamsta man įsa- 
kįnėji, įai aš neleisiu pasįkal- 
bėti.

—Prašųu pakartoti, kad tąip- 
sla neleųii! — paraudo ponia.

—Neleisiu!
Ponia trepkė cįuris, pareikš

dama :
—Tamsta pasigailėsi šitokio 

savo elgesio su pianini, bet bus 
v,ėiu.

Po vąlani|ėĮės pa§ preĮcybi- 
ninkų prisistatė sųrgo žpiblia 
ir išgųsdinlti veidu pradėjo pre
kybininkų graudenti, jog jis 
dabar galįs dįdžiausitį “koro- 
nę” užsitraukti. Jis papasakojo, 
kokio žmogaus ta ponia.

—Tuč tuojau savo tarnaitę 
atsiųsk pas ponų, pasikalbės su 
ponia ir viskas. Negi tamsta 
sulaikysi, jei tas ponas užsima
nys paties tarnaitę samdyti, —> 
kalbėjo moteriškė iš širdies.

Bet prekybininkas užsispy
ręs*

—Pasakyk ten jiems, —\ ša
bo jis, — Jcad aš ne nemanau 
leisti jiems su mano tarnaite 
pasišnekėti.

Moteriškė į prekybininkų iš
žiūrėjo, kaip į pamišusį.

Po pusvalandžio į prekybi
ninko krautuvę įėjo “pareigū
nas” ir pareiškė, kad jam įsa
kyta prekybininko tarnaitę pri
statyti.

—Kokiam reikalui ?
—Nežinau.
—Raštiškų įsakymų turi? — 

pasiteiravo prekybininkas.
—Ne.
—Atsinešk oficiųjp įsakypių, 

gulėsi jų veltis, kur iinrė^L '
Įspjo ir tuoj gj-įžę vedniaji 

dar viopu. Prękyįiįpiąkąis pa- 
i-eįskė, kad jis be rų^tį|kp {sa- 
kyipo peleis tarnaitės išsiga
benti.

PągaĮįau, jis paskąmbino jų 
šefui. Pasirodo, kąd šefo kali
ne te sėcjejo ir pats Klaipėdos 

. šefas stengėsi ge-

AND SACRAMENTO AVENUĘ)

OFISO VALANDOS

STANDARD FEDERAL SA
VINOS and LOAN ASSO- 

CIATION of CHICAGO yra di- 
d^jąusįą lietuvių taupinimo ir 
skolinimo įstaiga visoje Ameri
koje.

Turtas virš $2,6OQ,O0O.0Q. Re- 
serve, atsargos fųndąs virš 
$200,000.00.

Kviečiame jus atsilankyti į 
rnusų naują vietų. Gulimą pini
gus pasidėti ir atsiimti visados. 
Dabar mokam 4% už padėtus 
pinigus.

Duodam paskolas ant . 1-mų 
Morgičių, nuo 1 iRi 20 metų len
gvais mėnesiniais atmokėji- 
ma i s.

STANDARD FEDERAL
SAVINGS and LOAN 

' r* * f • 9

Association of Chicago

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOGIATION of CHICAGO

4192 AKCĘĘĘ AVĘ.NUE Phonf LAFayetle 0461
JUSTI# MACKĮEWię#, Presiileut HELEN KUCHIlfS^ĄS, Sec.

United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypatai 
pinigui apdrausti iki $5,000.00.

SAFĘTY DEPOSIT DĖŽUTES GALIMA PASIRENDUOTI 
nuo 9 ryto iki 5 yąk. Seredom mio 9 iki 12 dieną, 

Subatom nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro.

^W!im*4! ■ ...........................

4192 ARCHER AVENUE
(NŲRTIJ ĘAST CQRNPR ARCHER

Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa
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Naujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.
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Prakalbos apie Tolimuosius Rytus; japonų užpultų Kiniją ir 
kaip tas atsiliepia į pasaulio ekonominius santykius, įvyks 
antradienį, lapkričio 22 d.MHdos svetainėje, 3142 S. Halsted 
St., pradžia 8 vai. vakare. Kalbės žymus ekonomistas, po
litiškas pabėgėlis iš Vokietijos Max Brauer angliškai ir 
“Naujienų”, redaktorius Dr. P. Grigaitis lietuviškai apie 
Klaipėdą ir Lietuvą. Rengia L.S.S. centrinė kuopa ir L.D.D. 
4 kuopa jungtinai. Įžanga 10 centų ypatai, bedarbiams vel
tui. —Rengimo Komisija

F -—r-------- *•
Lietuviai tikisi didesnio laimė

jimo pavasario rinkimuose

^Birutė

Sekmadienį, lapkr. 20 d. 1 vai. po pietų, paprastoj vietoj įvyks 
Draugijos “Lietuvos Ūkininko” mėnesinis susirinkimas. 
Bus svarbiij raportų svarstymui. Prašoma narių susirinkti. 
Taipgi nariai atsilikę su mokesčiais, malonėkite užsimokėti 

J. žurkauskas, pirm.

Amerikos Lietuvių Piliečių Politiško ir Pašelpinio Klubo mė
nesinis suširhįkimas įvyks sekmadienį, lapkričio (Nov.) 20 
d. JIollywood l^vet., 2417 W. 43 St. Nariai privalo skaitlin
gai susirinkti ir apsirūpinti su užsilikusiais mokesčiais.

Paul J. Petraitis, rašt.

“Bijūnėlio” jaunuolių choro pamokos įvyksta kiekvieno šešta
dienio popietį, nuo 1:30 iki 4:30 vai. Tėvai, kurie turi pri
augančio jaunimo prašomi atvesti ir prirašyti į “Bijūnėlio” 
mokyklą. Taip jau primename “Bijūnėlio” draugams, kad 
sekmadienį, lapkričio 27 d. įvyks “bunco party”, pradžia 
4 vai. po pietų. Pamokos ir party įvyks masonų svetainėj, 
3349 W. North Avė., antros lubos.

- - - - - - - PAREN GIM Ar-—:—
Dr-tės Susivienijimo Brolių ir Seserų Lietuvių rengia Rožinį 

balių lapkričio 20 d. Dievo Apveizdos parap. svetainėje ties 
18-ta ir Union Avė. Pradžia 6 v. v. Visi nariai malonėkite 
atsilankyti. Bus gera muzika. Galėsite linksmai laiką pra
leisti. Kviečiame suaugusius ir jaunus atsilankyti. Norintie
ji įstoti į draugystę bus priimti be įstojimo mokesčio.

Komisija

Darius-Girėnas Auxiliary Unit 271 American Legion Auxiliary 
rengia Hard Times Party, nedėlios vakare, lapkričio 20 d. 
llollyvvood Ballroom, 2417 West 43rd St. Bus gražių lai
mėjimų dėl tų, kurie bus biedniausia apsirėdę. Suraskite 
ką seniausį drabužį ir ateikite praleisti linksmai vakarą. 

Muzika bus labai linksma ir smagi. M. Narys

SLA 226 Kuopos Metinis Pokylis lapkričio 20 d., 6 vai. vak., 
Grigaičio svetainėj, 3804 Armitage Avė. Įžanga 35 centai.

Valdyba

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

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
F1RANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS. NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.

1803 VVEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

Phone CANal 9560 Vonias visada galima imti

RUSIŠKA IR TURKIŠKA MAUDYNE
ANT KETURIOLIKTOS GATVES

£08-910 West 14th Street, Chicago, Illinois
Pertaisyta moderniškai. Visi parankamai įvesta

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

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

TeL Portsmouth 9022 
POCAHONTAS Mine Run <7

SMULKESNES DAUG PIGESNES 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

Budriko Radio Progra- Marąuette Parko Politikos 
ma Iš WCFL
Sekmadienį, 5:30 vai. vaka

ro Chicagos laiku, bus progai 
išgirsti iš galingos stoties WC 
FL—970 k. gražų lietuvišką 
programą. Vokalį dalį išpildys 
Šv. Jurgio parapijos mergai
čių choras, vadovaujamas prof.i 
Pociaus. Budriko Simfonijos 
Orkestras iš 12 instrumentų' 
duos lietuviškas melodijas. Jos. 
F. Budriko Korporacija duo-i

Klubas kviečia visus į savo at
einantį susirinkimą, kuris įvyks 
rytoj, lapkričio 20 d., lietuvių 

! parapijos salėj, antrą valandą 
4 Į po pietų.

Į Kaip musų lietuviai darbinin
kai ir precinkto kapitonai iš
vedė savo precinktus ir kaip iš
rodo ateitis? šis ir kiti svar
bus klausimai bus išspręsti 

* šiame susirinkime.
Ar lietuviai turės savo kan

da šituos programos jau de-/Bdatą ateinančiuose rinki muo- 
šimti metai be svetimtaučių se> ar ne? Tatai priklausys nuo 
garsinimų ir Juozas Budrikas, musų pačių organizuotų lietu- 
Korporacijos Prezidentas, virvių, 
suomet veda šituos progra
mos. šitie programai yra gir- viai surengė pagerbtuvių bau
di mi visoj Amerikoj, nes yra kietą stambiam politikui, kad 
duodami ir trumpomis bango
mis. —B.

Progress Bendrove 
Rengiasi Užinteresuoti 
Klausytojus Gražiu 
Programų
Teko nugirsti, kad rytoj, ne- 

dėldienį, 11-tą Valandą prieš 
piet, yra užkviesta keletas žy
mių dainininkų ir dainininkių, 
taipgi muzikų ir kalbėtojų, 
kurie bendrai planuoja duoti 
gražią ir sykių įdomią progra
mą iš stoties WGES. Prie to 
radio klausytojams bus nau
dinga patirti apie dideles ir 
nepaprastą išpardavimą, tai 
yra Thanksgiving Sale, kokis 
dabar eina (Progress Krautu
vėje, 3224 South Halsted St., 
kame negana, kad galima ra
sti puikiausios namų reikme- 
nes mažiausiomis kainomis, 
bet sykiu Progress Krautuvė 
duoda labai naudingas dova
nas dykai, tai kalakutą ar di
delę žąsį, kurias užsitarnavęs 
pirkėjas gali atsikreipti pas 
savo kaimyną bučerį ir išsi
rinkti kalakutą ar .žąsį, o Pro
gress Krautuvė užmokės už 
dovaną. Verta pasinaudoti.

—Rep. J.

tą

Neseniai 13-to Wardo lietu-

Stato komišką, operą 
Perikolą

VVarehouses
Išpardavimas

Birutės choras, J. Byansko 
vadovaujamas, visu smarku
mu rengiasi pastatymui gra
žios ir meliodingos komiškos 
operos “Perikolą”, gruodžio 11 
dieną Sokolų svet., 2345 So. 
Kedzie avė. Visi turės’ progoj 
pamatyti šį gražų kurinį, ku
riam muziką pagamino garsus 
kompozitorius Offenbach.

Kurie matė šį veikalą pir-, 
miau, reikalavo iš “Birutės” 
choro vedėjo J. Byansko, kad 
butų ir vėl pakartotas. 
“Birutė” suteiks progos 
tyti “Perikolą ir tiems, 
jos nematė. —Busiu.

/ Šiuo 
pama- 
kurie

parodytų, jog lietuviams būti 
palankiu apsimoka. Tuo pat 
sykiu jie parodė savo didelę je-' 
gą, ir dabar laikas šią jėgą iš-, 
naudoti.

Todėl ryt 2 vai po pietų lie-1 
tuvių parapijos salėj, 68th ir 
Washtenaw, reikalinga ir nau
dinga būti visiems lietuviams.’

Pagerbimo vakarėlis
Vertindami p. Onos Davgin 

darbštumą socialėje veikloje, 
o ypač jos daineles, kuriomis 
ji dažnai linksmina lietuviš
kas .sueigas, be to dar, ir su 
plunksna, pasižymėjus laikraš
čiuose—ypač Naujienose trum
pate, bet įdomiais rašinėliais, 
didokas būrys jos širdingų 
draugų ir pažįstamų jos na
muose 6108 S. State St., lap
kričio 12 d., susirinkę p. Oną 
Davgin širdingąjį sveikino ir 
pagerbė.

Vakarėlio dalyviai sustoję 
prie stalo sudainavo tostą “Il
giausių metų,, Ogiausių . .. ”— 
visi buvo linksmi. Pasisotinę 
gerais valgiais Ir skaniais gė
rimais, draugai ’ ir pažįstami 
sakė trumpas kdlbds, sveikino

Kepurinis Balius Su 
Pamarginimu

RYTOJ, Tautinės Bažnyčios 
nariai rengia pasilinksminimo1 
vakarą šv. Marijos parapijos 
svetainėje, 35th ir So. Union 
Avė. Pradžia 7 vai. vakare. Vi
si esate maloniai užkviečiami 
atsilankyti.
Parapijos kleb. kun. St. Linkus 

ir Komitetas.

Dvidešimt Penkių 
i Metų Jubiliejinis 
Balius

Morning Star Klubas rengia
si sidabrinio jubiliejaus baliui. 
Mat, sukanka dvidešimt penki 

. metai nuo to laiko, kaip saky
mas klubas įsikūrė. Balius įvyks 
lapkričio 26 d. North West sve
tainėje, 2403 W. North Avė.

1 Kalbamas klubas šiaurinei 
miesto daliai yra gerai žino
mas. Gyvuodamas per tiek me-

-— .. . . " ■■■■■■■.. ... , ■ ------- ------------- 'tų jis daug yra prisidėjęs prie
ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORAS DAINININKfiS — ARTISTALRS :jvaįriŲ darbų, kurie buvo ver- 

KLAUSYKITĖS jti paramos. Apie klubo narius

ir linkėjo p.'Davgin ilgiausių 
metų ir energijo's darbuotis ir 
toliau. ■' ■ '■

Po vakarienės dar buvo dai
nų: jaunos mergaitės—Brazai
ty te ir Sakalauskaitė — pašo-' 
ko keletą klasiškų šokių, o po 
to dar buvo dainų, ir kurie no
rėjo, tai šoko ir linksminosi 
iki išsiskirstė.

Dalyvavo šie: J. Kiauda, K. 
Kriščiūnas su žmona, S. Yuš-j 
ka su žmona, Df. P. H. Wit- 
kowski, J. E. Ark, S. A. Ge- 
niotis, kun. Jonas V. Liūtas, 
W. Bočkus su žmona, A. Mi
leris su žmona, E. Puronas, A. 
Zubavičius su žmona, J. Bia- 
lek su žmona, K. Zaveckas su 
žmona, A. Šimkus su žmona, 
K. Radvilas, C. Kenkei, L. 
Adams, S. Narkis ir kiti.

Vakarienė ruošė ir daly
viams mandagiai patarnavo 
pp. Bružienė, Petrauskienė, 
Šimkienė ir Bialek. Tikrai bu
vo jaukus ir malonus vakarė
lis.

|P-ia Ona Davgin visiems da- 
lyviams-draugams ir pažįsta
miems už gerą širdį reiškia 
širdingą dėkui. >

Onos Draugė

ŠALTIMIERO
ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ— —f IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENĮ— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ-- -7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

tenka pasakyti tai, jog jie yra ---------------- ——
labai paslankus ir paprastai' geriausių dainininkų sudary- 
gausiai dalyvauja kitų organL-|tas choras, šokiams gros gera 
zacijų parengimuose. Reikia ti- muzika. Pradžia 7:30 vai. va- 
kėtis, jog šį kartą klubas su- karo. Įžanga tik 35 centai. Kas 
silauks svečių ir iš kitų orga- atsilankys, tas- tikrai nesigai- 
nizacijų. šiaip kviečiame visus lės, nes klubiečiai stengsis šve- 
kiek galima gausingiau atsilan- čius kuo gražiausiai priimti, 
kyti ir išgirsti kaip dainuos iš Kviečia valdyba ir komisija.

CHICAGO CITY 
OPERA CO.

rURANDOT—Šiandien . 2:00—Turner, Gar- 
rofto, Masini, Lazzari, Cavadore, Veda 
Kopp.

TRI8TAN AND ISOLDK—šj vakar 8:00 
—Flagstad, Glatz (I)ebut), Althouse, 
Czapiieki, Sclnnidt, Veda Weber.

LOIIENGRIN-—Pirmadieni, Lapkr. 21 — 
Flagutad, La Mance, Maison, Szaplicki, 
Gurney. Veda McArtlmr (I)ebut).

GALA DOL’BLE BILL — LITTLKFIELD 
BALETAS ir CAVALERIA RUSTICA- 
NA—Antrad., Lapkr. 22—Baletai: I’ar- 
able in Bhie, Vfenneae Waltz. Opera 
Castl: Glannini, Pane-Gasser. Veda Mo- 
ranzonl. Kainos: titic. iki $2.75.

LUCIA DI LAMMERMOOR—Treė., Lap
kričio 23—Poną, Masini, Morelli, Laz
zari. Veda Moranzoni.

CARMEN—Ketvlrt., Lapkr. 24—Gianni- 
ni, Garrotto, Margolyne, Barova, To- 
katyan, Fardulli. Veda IlaaselmanH.
ApSvietoH Tarybos Serijos. Kalnus $.83, 
$1.10, $1.65, $2.20.

Vakarais Rodymas 8 valanda.
ReguliarSs Kainos:

$1.10, $1.65, $2.20, $3.30, $4.40.
Sėdynės Jau parsiduoda: B0X OFFICE,

Civic Opera House

Kalakutas dykai su perka
ma radi ja, Pečiumi, Bed- 
roorn Setu, Stalu, Skalbia
ma Mašina, Eleklrikine Le- 

daune, Parlor Setu ar 
Karpetu

Jūsų Senas Parlor Setas Per
dirbama įsnauja nauju mate- , 

rijolu už $38.00

JOS. F. BUDRIKĖFURNITURE COJ, i
3409-21 S. Halsted St.

Tel. Yards 3088

Skolinant Pinigus
Be komiso nuo $30 iki $300.00 ant 
parašo, algos, furniture ar ant au- 
;omobilių.
Namon Finance Corp.

po Valstijos priežiūra.
6755 SOUTH WESTERN AVĖ. 

Tel. GrovehilI 1038.

Prakalbos!
Temoje: 

“Penkta Abelna 
Karalystė”

šita penkta karalystė jau atėjo 
iš dangaus ir ji bus amžina. Ir 
ta Dievo Karalystė bus įsteigta 
čia ant žemės. Tuojaus po sunai
kinimui esančių šitų nedorų ka- 
ralvsčių. Dan. 2:44-7:27-

šita tema yra be galo įdomi. 
Prašome visus ateiti pasiklausyti 
girdėsite tikrus faktus ir nuro
dymus visų pranašų, kad tikrai 
gyvename paskutinėse dienose 

, senojo pasaulio.
Nedėlioj, Lapkričio- 

Nov. 20 d., 1938 
SCHOOL HOUSE 

MAŽOJOJ SVETAINĖJ 
4758 South Honore Street 

Pradžia 3 vai. popiet. 
—Rengia ir kviečia— 

BIBLIJOS TYRINĖTOJAI
Įžanga Liuosa, nėra Kolektos.

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

Nedelioj vakare 5:30 pasiklausy
kite gražaus lietuviško progra- 
mo iš stoties WCFL 970 k.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE” Garsinkitės “N-nose”

Northsidiečių Iškilmės
Koncertas, Prakalbos, Šokiai, Balius 

Rengia SLA 226 KUOPA įžanga 35c
. „Sekmadieni, Lapkr. (Nov.) 20, 1938

■ ARMITAGE HALL, 3800 Armitage Avė.
Kviečiame visus, Nes Naujos Gadynės Choro Nariai Pildys Kon
certinį Programą Pirmą Sykį North Sidėj.

Roselando Liet. Laisv. Etines Kultūros 
Drg. 1-mos Kuopos

PARENGIMAS 
Įvyks 

LAPKRIČIO 20 d., 1938 
LIETUVIŲ DARBININKŲ SVETAINĖJ 

10413 So- Michigan Avė.
Dainuos Liet. Laisvamanių Vyrų Choras — Kalbės Daktaras 

Dundulis — Vėliau šokiai
Pradžia 6:30 v. v. Įžanga 25c

Kviečia L. L. E. K. D.

NAUJIENU 
4 

Jubiliejinis

KONCERTAS
ĮVYKS

Kovo-March 12,1939

ASHLAND BLVD. AUDITORIUM
Ashland Boulevard ir Van Buren gat.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

F* Selemo n a v i c h
/ ffM Sveterių ir drobių
I dčl paklodžių ir už-
\ valkalų krautuvė at-
j 1 dara kasdieną ir va- 
• v karais —ir sekma-

dieniais.

Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

Bowling-Biniardai
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 i 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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $|2.50
GYDYMAS...........................S^n.OO
LIGONINĖJE ................... wU
RAUDONGYSLES IŠIMAMA viena

diena ligoninėje . *15-oo
RAUMATIZMAS *9.00

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

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

Tel. Lavmdale 5727.

• FOTOGRAFAS
C0NRAD 

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlaido

mis ir Hollyvvood 
šviesomis. Dar b a s 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840

s» ŠOKIAIS ir DAINOMIS I KSlKM5-KIŲ
VEIKSMŲ

DRAMĄ
— STATO —

Lietuvių Keistučio Paš. Kliubas j
2343 SO. KEDZIE AVĖ.

Durys Atsidaro 3:30 p. p.—Lošimas Prasideda 4:30 p. p.
TIKIETAI IŠ KALNO 40c PRIE DURŲ 65c

ŠOKIAI PRASIDĖS
7:30 VAKARE

Šokiams Įžanga 35c 
Bus 2 Geros Orkcstros

KVIEČIA
KOMISIJA

l
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KĄ MACIAU IR GIRDĖJAU BRIDGEPORTE
BIRUTĖS CHORAS SPARČIAI RUOŠIASI DIDELIAM 

SPEKTAKLIUI — “PERIKOLAI”
Važinėjant į darbą ir šiaip nas jauittiolls. Žiiiomdį neatsi

sakiau ir padėkojęs ženglti pas* 
kui jį į sdlę.

Jei khs butų shkęs, nebučlhu 
tikėjęs, kad Čid tbks gražus bū
rys susirinktų. Ttti btivb gal a- 
pie 70 su viršum jaitnų vaiki
nų ir merginų. Tai musų lietu
viška jaunoji karta. Choro ve
dėjas p. Jonas Byanskas, jhu 
nuo seniai manu pažįstanias, 
net iškaitęs skambina piahu ir 
chorui dirlgubja. Rodos, kad ir 
mažiausią klaidelę tuoj pastebi 
ir reikalauju, kUd buitį pataiso
ma taip išdainuojama kaip kad 
turi biiti.

Ne tik kad p. Byanskas Cho
ristus kamantinėja, bet štai dar 
datigiau choristai gaitna “ko
mandos“ iš ponios G. Giedrai
tienės. Ji veikalo Operėtės “Pe- 
rikola“ režisierltts, o režisierius 
žinot ką reiškia. Tai tas, kuris 
veikalo vaidinimą sūdiriguoja 
ir nurodo ką kuris vaidyla tu-

besilankant vidurmiestyje, ma
tyti puikiausiai išpuošti krau
tuvių langai. Išstatyti įvairiau
si pirkiniai ir dar paraginimai, 
kad tik atkreiptų praeivio akis, 
kad jis nepamirštų nusipirkti 
kas jam reikalinga užėjus ru
dens sezonui arba prieš šven
tes. Visa tai žiūrint, atrodo, vis
kas labai meniškai sutaisyta. 
Vien tik apie krautuves pasi
vaikščioti traukia ir norisi pa
sigrožėti tais gražiais reginiais.

Sėdžiu aną vakarą namie ir 
galvoju. Kažin kaip lietuviai 
biznieriai, ar ir taip gražiai mo
ka savo langus išpuošti? Sakau 
yra laiko, tai reikih eiti pasi
dairyti į lietuviškus centrus. Pa
sirenku lietuvių koloniją Brid- 
geportą. Atvažiuoju ir pradedu 
žingsniais matuoti Bridgeporlo 
žymiąją gatvę Halsted St., ku
rioj randasi daug lietuvių įvai
riuose bizniuose.

Kaip matyt ir lietuviai neat
silieka nuo svetimtaučių. Ir lie
tuviai biznieriai moka neblo
giau savo krautuvių langus į- 
vairiai išpuošti. Taip ir žings
niuoju iš pietų į šiaurę. Atėjus 
prie 33rd ir jau pusėtinai pa
sivaikščiojus, atėjo į mintį Už
eiti atlankyti vieną mano drau
gą ant Litdanica. Tuoj ir pa
sukau 33-čia į vakarus. Einant 
pro Sandarą, staiga pasigirsta 
dainavimas. Stabterėjau trupu
tį, kad įdomiau pasiklausyti, 
maniau, kad man tik taip au
syse pasigirdo. Bet iš tikrųjų 
dainuojama ir dar gana gražiai. 
Prisiminiau, kad šiandien yra 
penktadienis, lai, vadinasi, Bi
rutes choras čia penkiadieniais 
susirenka pamokoms, 
tai butų įdomu užeiti 
žiūrėti, jei bus galima.

įėjus radau kelis
• bcsikalbitnčln^/ Pa-smliatr gerą 
la ką, ir paklausiau, kas čia 
ta p dainuoja, kad net gatvėje 
girdisi?

—Ar dar tamsta nežinai, juk 
tai Liritficčiii dirba išsijuosę 
suvaidhrimm operetes “Beriko- 
los“.

— Prašom tamstą į vidų, ga
lėsite pasiklausyti musų daina
vimo. - - kreipiasi į mane vie-

generolas savo armiją visaip 
varinėja, komanduoja, manev
ruoja.

Pertraukos metu priėjau pa
sveikinti p-ią Gicdraitichę, nes 
ji irgi mano gera pažįstama.

—Kaip žiurau, lai pusėtinai 
energijos ir darbo dedate į pa
siruošimą suvaidinti operetę 
Perikolą. — pareiškiu sti užuo-

—O, taip, — sako ji man at
sidusdama. — Pereitą pavasa 
rį susimokinom, atlošėm, bet 
pageidaujant lietuvių visuome
nei, nutarėm tą patį veikalą pa-

Jei taip 
ir pasi-

ANTANAS LEŠKAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkričio 17 d, 10 vai. ryto, 
1938 m., sulaukęs 71 m. amž., 
gimęs Vilkaviškio apskr.

Amerikoj išgyveno 45 m.
Paliko dideliame nuliudime 

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

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.

mes prie pakartojimo, bet turiu 
pasakyti, reikia padėti daug 
triūso norint dar geriau veika
lą pastatyti negu jis buvo su
vaidintas praeity. Be to, į chę- 
rą šį sezoną įsirašė daug nau
jų narių, na, ir jiems viskas 
nauja. Titigi reikia padirbėti ir 
visus suvienodinti.

Mums taip besikalbant ir Sa
vo mintimis besidalinant, p. By- 
anskas sušunka, kad jau per
trauka pasibaigė ir reikia to
liau pradėti dainavimą. Atsi
sveikinau su savo pažįstama, 
kad netrukdyčiau choristams 
repetuoti.

Einant jau prie durų susi lin
kti su tuo jaunuoliu, kuris ma
ne įsivedė į choro pamokas.

—Ar jau tamsta išeinate? — 
kreipiasi jis į mane. — O gal 
būt atsilankysite [ mtisų paren
gimą, kuris įvyks sekmadienį, 
gruodžio 11 d,, Sokolų salėje, 
ant So. Kedzie AVe ir 23rd St. 
Pradžia bus 4:30 vai. po pietų. 
O po vaidinimo bus dar ir šo
kiai, taip pat ir pasivaišinimai. 
Musų parengimuose visada 
žmones būna patenkinti ir ge
rai pasilinksmina.

-Tai jau nereikia ir klads-

ti, sdkatt. —-Matt jūsų 
viftlUŠ ir jūsų pastangos sUši- 
mbkiiilitttil {hijįj patiko, kad aš 
visai heabejojtt apie atsilanky
mą.

—Tai gal tamsta paimtuhi 
tikiėttiSi iš anksto pėrkaht kai
nuoja tik po 65c., o prie darų 
bdš po 75fc.

—Jėi taip tai dueik 5 tikie- 
tus. Nė tik sati, bet li‘ sdvO kai- 
įnyritti iidpif'ksitt. O taip pdl ir 
kitus savo pažįstanttiš dar pa
raginsiu, kad tikrai yra vėrto 
pamatyti tokį gražų sti Žavin
gomis dainomis veikalą. Be to, 
reikia reiiiti ir jtiSiį — jiiililtld- 
litį didelį pasiryžimą ir dat-btid- 
tę-

Padėkojo man jaunuolis Už 
jų darbuotės įvertinimą ir Už 
prižadėtą paramą 
rėhie.

Eidamas namo 
nors ir kalba kai 
m tisų tauta pyksta šioj šalyj, 
ir, kad senajai išeivijai išmirilS, 
išnyks ir lietuvių vardas šioj 
šalyj, bet matant jaunuolius 
taip darbuojantis, keliant lietu
višką kultūrą, tenka nuo tos 
minties atsisakyti. Jaunoji lie
tuvių karta sd jauna energija 
neš tą lietuvių vardą pitiiiyti. 
Tik mes, 
jaundolius turime padrąsinti ir 
pastūmėti pirmyn. Jų Užsiino^ 
j imtis, ypatingai kultdridius, 
kaip meno, dailės ir kitus tu
rime remti savo atsilahkymti.

Juk pamanykite koks tų jau- 
nuolip pasirįžimas. Kiekviėhą 
savaitę susirenka pamokų. Pra
leidžia laiko po kelias valan
das. Mokosi žodžius, mokosi 
gaidas, ir dainas, ir lošimus. Ir. 
kiek čia padėdama energijos it 
ką iš lo galina? Pasirodo sce
noje su vaidinimu viena cliehą 
ir jad jei nepasitaiko tas veika
las atkartoti taip it padedamas 
į šalį. Na, o tai viekai diedai 
prisiruošti ima mėnesiai laiko. 
Taip pat ir artistams, kurie 
kartu SU-i 
vaidina. Jie tutl padėti laiko iš
mokti savo roles, savo dainas 
išdainuoti. Ir šiuo kartu net iš- 
kailę p-lė I. Širvaitė, p. Pažars- 
kas, p. Kaminskas, p. Tarutis, 
p. Balaiida ir kiti drauge su 
choristais darbuojasi — ptakli-

ir persišky

ir galvoj it, 
kas, kad jau

tuos

CLASSIFIED AOVERTISEMENTS
HELP WANTED—FEMALE 

Darbininkių Keikia
PATYRUSIOS GĖLItJ DIRBĖ

JOS namuose dirbti. Gera kaintu
14 N. Michigan, Room 407. 1

i1 rįtfn-, i11 
BĖtF WĄNtED—MALĖ 

Darbininkų Reikia
RfclkALlNGAŠ ; BAkŠĖRYS, sti- 

braritahiiš šftVo darbą- 7 Pulaski 
Rbhd, Caltimet City, Ui.
.^4 Ii, ■ A ■■■«■■ H. ............... K,, —,■> .i .it ,

PAllSšĖAU gero KRIĄŪČIAUS 
dtatikė gyvėriti arba parduosiu pi
giai. . Darbo pilnai yra, nereikės 
ieškotį. Priežastis patirsitę. 653 W. 
59th St., Chicago. Nedalioj iki 12.

" .........  ■ ,<■■>! I-II-J ...UI I

REIKALINGAS SENYVAS žmo
gus priė hamų darbo — gyveni
mas vietoje, Kad butų teisingas 
žmogus. 3938 West lllth Ši* Bever- 
ly 0005. Skersai šv. Kazimiero ka
pines.

REIKALINGAS BARTENDERIS 
į Tavern 
Streėt.

- patyręs. 2301 VVest 21

Linksmas 
Vakarėlis

WEST SIDĖ. — Lietuvių Pi
liečių Darbininkų Pašalpos K1U-* 
bo vakarėlis įvyko lapkričio 12 
d. V. Nėffo svetainėje. Pavyko 
pUikiai ir svečių buvo pilna 
svetainė. Visi smagiai linksmi
nosi: vieni šoko, kiti šiaip sau 
šnekučiavo. Tikrai buvo malo
nu žiūrėti į susirinkusią pub
liką.

rr

Taigi musų yra šventa parei
ga remti jaunųjų lietuvių užsi
mojimus, remti chorų pramo-

jėgoms daugiau energijos. Tad 
ir šiuo kartu leiskite man pa

lietuvinsraginti chičagiečius 
skaitlingai atsilankyti gruodžio 
11 d. į Sokolų salę ir dalyvau
ti Birutes choro parengime. At
silankę nfesigailėsite tuos 75e. 
įžangos užsimokėję, bet vertės 
matysite už dvigubą ai* trigu
bą sumą. Matę tą veikalą, sa 
kyšite, kad teisybę sdkiaU. Tad 
iki pasimatymo Birutės pramo
goj. J. T. ŽygtiiiaS

Iš Amalgamėtų 
269 Lokalo 
Veiklos

A fl A Gėlės Mylintiems 11 H K A Vestuvėms, Ban- U||UM kietoms, Laido
tuvėms, Papuoši-

4180 Archer Avenue
'•Phone LAFAYETTE M0t

* Siunčiam Gėles

įiVEIKISB^*

ALEKSANDRA BUDO
Gyveno 4529 So. Wood St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkričio 17 d., 4:30 vai. po 
pietų, 1938 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Suvalkų apskr., 
Kalvarijos parap.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliudime 

3 sūnūs, Mieczeslovą, Vikto
rą ir Ignacą, 3 marčias Min- 
nie, llelen ir Adelę ir jų šei
mynas ir daug kitų giminių 
ir pažįstamų*

Kūnas pašarvotas 6128 So. 
Francisco Avė. Tel. Prospect 
7343. Laidotuvės įvyks Ant- 
rad., Lapkričio 22 d., 8:00 vai. 
ryto iš namų į šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a* Aleksandro Budo 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sunai, Marčios ir kitos Gim.
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.

amab

Tel.TAROS 7308 K

Lapkričio 11 d. įvyko 
gamčtų lokalo 269 susirinki** 
mas, kurio vyriausias tikslas 
buvo išsirihkti įvairius virsir 
ninkus. Bendrai susirinkimas 
praėjo labai sklandžiai. Į lokai* 
lo valdybą liko išrinkti šie: J. 
Bočiunas pirmininku, Butvilą 
vice-pirmininku, F. Frusis se** 
kretorium, J. Beriašius iždU 
ninku ir P. Brazis maršalka. ;

Nominuoti ir išrinkti liki 
Pildomosios Tarybos nariai, 
buieht: A. Bulis, K. Rugis, V. 
Pačkahskas, S. Beneckis, A; 
Bafeevičius, A. Žile ir Nor- 
Vaish.

Jungtinės tarybos delegatais 
nominuoti ir išrinkti liko šiė 
asmenys: A. Kedzel, F. Bra
zis, J. Bočiunas, Mary GintarĮ 
Georgę Bay, Walter Zalauskaš 
ir J. katilius.

Biznio agento vietai riomii 
nuotas liko C. kairia.

Buvęs.

FURNISHĖD ROOMS—TO RENT

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

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

RENDON KAMBARYS, karštu 
vandeniu šildomas. 708 W. 35 St. 
Antros lubos.

ANT RENDOS apšildomas kam
barys dėl vieno ar dviejų vyrų. Su 
visais patogumais. Mrs. Millet, 

3028 W. 55th St. arti Kedzie.

RENDON KAMBARYS, vaikinui 
ar merginai, šiltas vanduo, maža 
šeimyna. Victory 6146 3231 So. 
Emerald Avė., antros lubos prieky j.

RENDON KAMBARYS pigiai, 
švarus, apšildomas dėl gero vyro. 
6918 So. Artesiah. Prospect 9836. 
Šaukite 5 vai. vakaro.

REAL ESTATE FOR SALE 
Nam^

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 parūpinant iš F. H. A. ant ge
riausių išligų. Ofisas atdaras kas
dien nuo 10 ryto iki 8 vakaro iš
skyrus trečiadienius ir penktadie
nius iki 5 vakare, nedėliom 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 Bendrovės šioj apylinkėj, ku
rios ofisas yra virš sakytu antrašu.

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.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

RENDON KAMBARYS prie ma
žos šeimynos vaikinui ar merginai. 
Pusė bloko nuo Archer Avė. 4014 
Brighton PI. 2 lubos.

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

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

KAMBARYS ANT RENDOS prie 
mažos šeimynos. 3031 S. Emerald 
Avėhue*

RENDON 6 kambarių — pečium 
šildomi naujai išdekoruoti.

3139 W. 38th St. Antros lubos.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

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

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

SLOHRS, 5946 Belmont Avė. 
Avenue 5577.

La Šalies — Packards 
Willys

Aš manau, kad klubui ir pel
no liks kėli doleriai.

Rengimo komisija taria ačiū 
visiems to vakaro darbiilin- 
kams, o taip pat ir Visai pub
likai. ..

Klubo korcsponderitas.

Kviečiame
KviėČiainc zį’ SLA 226 kuopos 

parenginią, ktirife įvyks lapkri
čio 20 d., B 'ynJ. vakare, Jopo 
Grigaičio svetainėj, 3800 Armi- 

: visus 
kitų 

Morning 
Humboldt

tage avė. Kviečiame: 
SLA 226 jk,ųqpos narius, 
SLA kuopų t narius, 
Star Klubo pąrius, 
Baik Klubo narius, 
ktiopos darius, nes 
North Sldej,*.;ir mok jos paren
gimus lankome, Northwesl Si- 
dės Moterų Klubo nares, Chi- 
cagos Lietuvių Draugijos na
rius ir visus North Sides lietu
vius. —Kuopos Komisija.

ji čia pat

JUOKAI
PAS GYDYTOJĄ

Gydytojas, peršvietęs pacien
tą su rentgenu, taria:

— Tamstos širdis visai tvar
koje. Bet aš pastebėjau žemiau 
vieną dalyką, kuris būtinai 
tvarkytinas, o kitaip tamstai 
gali grėsti net iš tarnybos at
leidimu.

— Ką tamsta tokio paste
bėjai? — klausia išsigandęs 
pacientas. '

— Tamstos kišeninis laikro
dis vėluoja apie dešimtį minu
čių.

NEPAKENČIAMAS DALYKAS

— Iš tikrųjų, visai nepakeli- 
&atnds dalykas, kaip tas mano 
kaimynas elgiasi su savo žmo
na!

— Na, na, papasakok apiė 
tai ir man.

— Jis škvo žmonai perka ir 
perka naujus drabužius ir skry
bėles, o tai* mano žmoną bai
siai jaudina.

VIENINGA NUOMONĖ 
f

Pdnia Past|ittldalskienė, kuri 
sirgdama buvo pasikvietusi net 
penkis gydytojas, j tems išėjus 
j kitą kambarį pasitarti, kiau+ 
šia šavo slaugytoją:

— Ar tafnsta hėniigirdai, dr 
gydytbjai 
bes?

— Taip, 
šitarė visi 
is litų.

viėningoš nuomo *

visai vieningos. Sų- 
palmti už vizitą įd

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

PARSIDUODA BRIDGEPORT 
CENTER TAVERN

3359 So. Halsted Street* 
kampinis namas.

Tame pačiame name dirba apie 85 
darbininkai, už pusės bloko dabar 
baigė statyti didelį kliubo namą, 
vertės virš pusės milijono dolerių. 
Nauji barai ir kiti rakandai. Par
duosiu pigiai, nes aš turiu išva
žiuoti į kitą miestą.

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

4752 Fullerton Avenue. 
Tel. Spaulding • 1500.

CO.

MODERNAS TAVERNAS lietu
vių apylinkėje—turi būti paaukotas 
tuojau. Apleidžia miestą* 
6954 So. Wesfern, Hemlock 7692 *••• . ’ ~ r   * ■ ■. *------------- - ------------------- ---------------- _---------------

PARSIDUODA MAR Q U E T T E 
PARKE 4 fletų po 5 kamb. mūri
nis namas su mūriniu garažu, už 
$12500. 6 fletis muro kampas, tik 
$11,000. Mažai cash tereikia įnešti. 
2 fletų medinis $2,800. Ieškantieji 
pirkti bile kokio namo, mainyti 
arba norintis parduoti, patartina 
kreiptis pas Charles Urniką, su juo 
veikiant real estate reikale sučėdy- 
sit pinigą, gausite pelningesnį deal 
ir teisingą patarnavimą tikriname. 
Rašykite ir jis užeis prie tamstos.

CHARLES URNICH, 
56 W. Washington St* Room 514.

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 — Grahams 
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 
metų. Nesvarbu kur gyventum, ne
praleisk šio

Musų dvi 
kasdien iki 
sekmadienį. 
GOOK COUNTY FINANCE CO.

1340 W. 63rd Street
prie Loomis.

2828 W. North Avė.
prie Califorma.

dviejų 
didžio išpardavimo, 
krautuvės yra atdaros
10 P. A. ir visą dieną

PARDUOSIU TAVERN arba 
imsiu pusininkę moterį, kuri 
pranta gaspadiniavimą.

6500 So. State St.

pri-
su-

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

B- Pietkiewicz, 2608 W. 47th St.

TAVERNAS su NAMAIS ir ex- 
tra lotu—šokių salė ir valgomasis 
kambarys. Gera vieta. 4633 South 
Ročkwell. Matykite savininką.

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

1642 West 47th St.

PARDAVIMUI TAVERNAS, su 
namu ar be namo. Labai pigiai. 
3147 So. Halsted St* Tel. Victory 
6097.

PARDUOSIU TAVERNĄ sale 
teatro. Gera vieta, priimsiu pusi
ninką arba mainysiu ant automobi
lio. 5844 So. Racine Avė.

3419 LITUANICA AVENUE 2x5 
modernas namas, 9 metų amžiaus 
$6000.00 terminai, jei pageidauja
ma. Kreiptis į ofisą. 2554 Went- 
worth Avenue. Jos. Cacciatore and 
Company.

MĖSOS MARKETAS seniai išdir
btas geroj vietoj, refrigeracija, kai
nuoja virš $20.00 dolerių. Greitam 
pirkėjui viską parduos už $6000.00 
—pinigo dirbėjas atsakančiam bu- 
čeriui. 3853 N- Kedzie Avė.

GROSERNĖ—delikatesen, seniau
sias ir geras kampas — niekad 
rankų nemainė. Pigi renda, gyve
nimui kambariai—geri fikčeriai — 
didelis stakas. Viską parduos už 
$950.00. Vertas daug daugiau.

3858 N* Marshfield Avė.

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.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žeme Pardavimui

, GERA PROGA: * parsiduoda 2 
haftiai, nepaprastas bargehas su 
bižniu—Tavernas, geroj vietoj, tarp 
dirbtuvių, geroj apielinkėj, geros 
įpldUkbs. 611 W. 59th St., Chicago.

PARDAVIMUI ARTI 68-tos ir 
Western Avenue 6 kambarių frei- 
minė kaiedž. 3 miegkambariai, kar
štų vandeniu šildomas, konkryto 
pamatas sti aukštu cementiniu pa
matu, gbros sąlygos, 2 karų gara
žas, pilna kaina $2700.00. Skubėkit

A JV
NORMAN GEYER & CO*, Ine. 

4801 So. Ashland Avė. Yards 0200

jei jo norite.

ĮMOKĖK $100.00
Nupirksi 5 kambarių mūrinį bun- 

galow, visi įtaisymai, 15 metų se
nume), gražioj vietoj, prie mokyk
lų, ir parkų, kaina $2950. Savinin
kas priims mainais ką jus turite. 
Turime visokių kitokių bargenų 
ir mainų.

C. P. SUROMSKIS 
2502 West 69th Street, 

Tel* Grovehill 0306.

REAL ESTATE—WANTED 
Ieško Pirkti Namus žemę

5 FLATŲ MŪRINIS namas South 
Sidėj. Noriu mainyti. į didesnį ar
ba bungalow* Savininkas negyvena 
tame name. Tel. Rockwell 6556.

MAINYSIU NAMĄ ir taverną 
į privatų namą. 4635 So. Wood St.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

RESORTS—MISCELLANEOUS 
Kurortai—Bendrai

ŽIEMAVOKIT ŠILTOJ SAULĖTOJ 
FLORIDOJ, puiki vieta arti juros, 
pigus pragyvenimas, mineralinis 
šaltinio vanduo. Sveikiausis klima
tas. Sustiprinsit sveikatą. S. Jo
naitis, Star Route, BUnnell, Fla.

P. S. 10 mylių į pietus nuo Bun- 
nell pasukti į rytus 600 pėdų iš U. 
S. No. 1 highway, baltas namas.

FURNITŲRE-FIXTURE FOR SALF 
Rakan^ ir j^isai pard^^^ 
IŠPARDUODAME BARŲ FEL

ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikčetius dėl bile ktirio bizklič 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
icė baksius. Cash arba ant iŠmbkė* 
jimo. Pamatykite mus pirm negi 
pirksite kitur.

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

CALumet 5269.

DĖL UŽTIKRINTO Refrigerato- 
rio pataisymo šauk Haymarket 0241

Mes sutaupysime jums pinigų 
perdirbant refrigeratorius jūsų na
rnoms; teStatirahtams, delikatesų 
įstaigoms. Didelis pasirinkimas.
REFRIGERATION ENGINEERS 

& SERVICE CO.
32 So. Jefferson St.

v IŠPARDUOSIU visus rakandus ! 
iš musų krautuvės labai pigiai.1 
Priežastis—persikėlimas į didesnę 
ir gražesnę krautuvę.

ALEK ALIŠAUSKAS, 
7126 So. Rockwell St*

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

PARSIDUODA AUTOMOBILIŲ 
dirbtuvė — biznis išdirbtas per dvi
dešimt metų, šiltu vandeniu ap
šildomas, renda tik $25.00. Parduo
siu biznį tik už $75.00. Pašaukite 
telefonu CANAL 2824.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

Tel. Victory 4965.
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

WATCHMAKER—JEVVELER 
Laikrodininkas ir Auksakalis.

H. BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 

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

4184 Archer Avė.
COAL—WOOD—OIL 

Anglys—Malkos—AMejua

Kainos Numažintos
ANGLYS

EGG
NUT
BIG
MINE RUN $5.75
SCREENINGS  $5.00

PIRKIT DABAR I — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

LUMP
$6.00
$6.00
$6.00

Tel. ARDMORE 6975

Ar Ieškot
• PIRKTI
• PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO.

PAŠAUKIT MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakarto j i m a s 
duodame gerą nuolaidą.
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DU MILIONU VOKIEČIU KONCENTRACI
JOS STOVYKLOSE

Nacių Diktatūros Žlugimas Neišvengiamas
“Amerikos plačioji visuome

nė, tartum, tiktai dabar paste
bėjo Hitlerio diktatūros žiauru
mų, kai nacių gaujos Vokietijo
je padarė negirdėtų istorijoje 
žydų pogromų”, tarė Max Brau-

sugriauta viskas, kų Vokietijos 
darbininkai buvo sukurę sun
kiu dviejų gentkarčių darbu ir 
pasišventimu. “Gal būt, jus ma
note, kad dabar aš, į tuos griu
vėsius žiūrėdamas, nustojau vil-

er, buvęs per 14 metų Allonos 
burmistras ir Schlezwigo legis- 
laluros pirmininkas. “Bet na
cių valdžia jau buvo sugrudu- 
si į kalėjimus ir koncentracijos 
stovyklas du milionu žmonių— 
darbininkų unijų vadų, socialis
tų, komunistų, demokratų, li
beralų ir katalikų!

“Kai Hitleris žudė ir arešta
vo darbininkus ir jų vadus, tai 
Amerikos pramonininkai nema
tė tame nieko blogo. Trečiasis 
reichas jiems atrodė geras, nes 
tenai nėra nei ‘sit-down’ strei
kų, nei riaušių, nei priešingų 
valdžiai demonstracijų. Tik da
bar, kai rudoji diktatūra pra 
dėjo pulti katalikų bažnyčių, 
plėšti žydų krautuves ir degin-

lies ir daugiau nebetikiu į dar
bininkų klasės progresų ir de
mokratijos ateitį?” — klausė 
kalbėtojas.

“Nieko panašaus”, tarė jisai. 
“Šiandien tvirčiau, negu kuo
met nors aš esu įsitikinęs, kad 
tik demokratijoje yra darbinin
kų išganymas ir kad demokra
tija laimės. Vokietijos demo
kratija atsikels, ir ji bus tvir
tesnė ir vaisingesnė, negu Wei- 
maro respublikos demokratija.”

Kalbėtojas šitų savo įsitikini
mų parėmė daugeliu faktų.
Milžiniška dauguma priešinga 

Hitleriui
Jisai pirmiausia nurodė, kad 

laisvuose parlamento rinkimuo-

Iš ATLANTIC KOLONIJOS

ti sinagogas, tai visa Amerikos 
visuomenė pamatė tikrųjų na
cizmo prigimtį.”

Šitais žodžiais Vokietijos so 
cialdemokratas Brauer savo 
prakalboje, pereitų ketvirtadie
nį, Hi)Jlywood svetainėje, 2417 
W. 43 Si., apibudino Amerikos 
reagavimų į paskutinių dienų į- 
vykius Vokietijoje. Tas prakal
bas rengė LSS Gentralinė kuo
pa ir 1.1)1) 4 kp. Pirm jo kal
bėjo apie dabartinę Lietuvos 
padėti diktatūrų apsėstoje Eu
ropoje “Naujienų” redaktorių... 
P. Grigaitis.

Demokratija vistiek laimės
Max Brauer atrodo visai jau

nas, dar pilnas energijos žmo
gus, nors jisai jau turi 52 me
lu amžiaus ir savo gyvenime y- 
ra daug visko patyręs. Nuo 16 
metų amžiaus jisai pradėjo 
dirbti kooperacijose, darbinin
kų unijose ir socialdemokratų 
partijoje. Paskui jisai buvo pa
skirtas milžiniško kooperacijų 
sųryšio vedėju Altanoje (mies
tas netoli Hamburgo, turįs dau
giau, kaip 200,000 gyventojų) 
ir įmesto burmistru.

Kai Vokietijos respublikų, po 
keturių metų baisios ekonomi
nės depresijos, užplūdo naciz
mo banga, tapo sunaikinta Vo
kietijos socialdemokratų parti
ja; tapo sunaikintos kooperaci
jos ir Altonos (kaip ir kitų 
miestų) savivaldybė, kurios 
priešakyje jisai stovėjo; tapo

se Hitleris niekuomet nebuvo 
gavęs daugumos. Jisai įgijo ga
jų liktai per apgavimų, smur
tų ir melų. Hitleris apgavo liau
dį, žadėdamas kiekvienam 
sluoksniui tai, ko tas sluoksnis 
nori: darbininkams — aukštas 
algas, fabrikantams — žemas 
darbininkų algas; namų savi
ninkams — aukštas nuomas, 
biednuomenei — žemas nuo
mas; smulkiems biznieriams— 
xad bus panaikintos departa- 
nientines krautuvės; departa- 
. lentinių krautuvių šėrinin- 
<ams — didelius pelnus, ir 1.1.

Hitleris, anot Brauer’o, ap
gavo ir geriausius savo rėmė
jus. Kapitalistai, kurie finansa
vo nacių judėjimų savo pini
gais, šiandien nebėra savo įmo
nių šeimininkai. Jų pramones 
naciai paėmė į savo kontrolę. 
85% Vokietijos industrijų da
bar dirba karo reikalams. Vi
sas kraštas yra sumilitarizuo- 
las. Nacių diktatūrai ir šian
dien yra priešinga milžiniška 
dauguma žmonių Vokietijoje. 
Podėl areštai nepasiliauja. Kon
centracijos stovyklos prigrūs
tos.

Aiškindamas hitlerizmo es
mę, kalbėtojas nurodė, kad ta 
diktatūra tai — organizuotas 
militarizmas. Neapykanta prieš 
žydus, kurių skelbia naciai, yra 
tik priemone militarizmo tiks
lams pasiekti. Skelbdami anti
semitizmų, naciai užnuodija 
žmonių protų, pateisina savo

MIRUSIUOSIUS PRISIMINUS
Mes visi dažnai prisimename 

savo draugus ir pažįstamus, 
su kuriais turėjome progos 
veikti, linksmintis ir kurių 
daugiau jau nebėra ... Taip, 
jų nebėra gyvųjįj tarpe: jie 
nukeliavo ten, iš kur niekas 
nebegrįžta.

Dažnai aš prisimenu savo 
kolonijos gerus draugus ir pa
žįstamus, kurie jau ilsisi juo
doje žemelėje, štai gruodžio 
3 d. sukaks lygiai vieni metai, 
kaip iš musų tarpo atsiskyrė 
Antanas Badžius (240 W. 51 
St.). Jis tenai gyveno per il
gus metus ir paliko apie save 
kuo geriausį atminimų. Jis 
buvo siuvėjas ir labai teisingas 
bei geras žmogus. Su visais 
kaimynais jis palaikė gerus 
santykius. O tie, kurie jį ar
čiau pažino, buvo jo geri drau
gai. Štai kodėl ir šiandien jo 
apgailestauja tiek draugai, 
tiek pažįstami. Gailisi jo ir 
kitataučiai, su kuriais jis la
bai gražiuoju sugyveno. Da
bar jis ilsisi Tautiškose Ka
pinėse, baigęs savo gyvenimo 
dienas.

Velionis Radžius buvo labai 
pavyzdingas siuvėjas, kuris 
stengėsi kaip galima tinka
miau darbų atlikti. Visuome
niškame gyvenime jis dalyva
vo su pažangiaisiais ir skaitė 
progresyviškus laikraščius bei 
knygas. Šiaip jis buvo labai ge
ros širdies žmogus ir už ma
žiausių paslaugų stengėsi at
silyginti.

kti kuo geriausių patarnavimų. 
Ypačiai jis buvo susidomėjęs 
vidurių ligomis. Toje srityje 
jis specializavosi ir turėjo di
delį pasisekimų.

Iš viso tai buvo didelių ga
bumų žmogus. Tačiau mirtis 
neatsižvelgia į tai,—tikrai be 
laiko nuvarė jį į kapus, štai 
jau eina treti metai, kaip jis 
ilsisi Beverly Hills kapinėse. 
O draugai ir pažįstami vis 
dar jo pasigenda.

Visiems lietuviams 1933 m. 
yra istoriški ir atmintini. Kaip 
žinia, Darius ir Girėnas tais 
metais išsirengė žūt būt Lie
tuvą lėktuvu pasiekti. Mažai 
betruko. Visai netoli Lietuvos 
užklupo audra ir nubloškė 
lėktuvų į medžius. Sudužo 
lėktuvas, o drauge su juo žu
vo Darius ir Girėnas.

Lietuviuose tas įvykis sukėlė 
didžiausį nusiminimų, didžiau- 
sį susijaudinimų. Bet tuo pa
čiu laiku gimė pasiryžimas, 
kad pradėtų tų dviejų drąsuo
lių žygį kas nors turi baigti. 
Atsirado lakūnas Janušauskas, 
kuris pasisiūlė tai padaryti. 
Vėliau su juo teko nutraukti 
ryšius. Tada jo vietą užėmė 
leitenantas Wailkus. Štai 1935 
m. Įeit. Waitkus išsirengė ke
lionėn. Atlantą jis nugalėjo, 
tačiau buvo priverstas nusi
leisti Airijoje, nes pritruko ku
ro. Vėliau, kai nuvyko į Lie
tuvą, Waitkus ten buvo pri
imtas lyg koks herojus. Nors 
jo žygis ir nebuvo visiškai pa
sisekęs, vienok jis sukėlė daug 
džiaugsmo.

Nftujienų-Acmp Telephoto

CHICAGO. —- John Boyle, valstijoj prokuroro padėjėjas klausinėja dešimt 
metų amžiaus Martha Jean Mattcr ryšimų su jos motinos nužudymu. Dėl mo
tinos nužudymo yra kaltinamas jos tė^a^.;

nepasisekimus ir paruošia dir
vų pasipinigavimui, plėšiant žy
dus. Bet vyriausias hitlerizmo

•V
šaukimas iš j° '™°-' šmeižtus 'spausdina, 
mone, kirto tokį'smūgį Hille- , i i •
riui, kad jisai paliko be žado bet palankių pareis-

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 vienų dienų, bet šešias die
nas į savaitę per visus metus. Su dovana mes pasių
sime ir Gražų Kalėdų Pasveikinimo kortelę.

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

1SPILDYKIT ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN.
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NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St. , 
Chicago, III.
Aš čia prisiunčiu už Naujienų prenumeratą visiems metams. 
Pradėkit siuntinėti nuo ...... ....................................... dienos šiuo
adresu:

V ARDAS ............................................

ADRESAS ------------- ----------------------------------------------------------

tikslas tai — smurtu stiprinti 
ir plėsti savo galių.

Sekantis Hitlerio žygis — į 
lenkų koridorių?

Nacių diktatūra turi nuolatos 
turėti naujų sensacingų “pasi
sekimų”. Kas šeši mėnesiai jai 
reikia naujo triumfo. Ji negali 
nurimti ir gyventi taikoje su 
pasauliu. Sekantis Hitlerio “žy
gis”, kalbėtojo nuomone, vei
kiausia bus į lenkų koridorių, 
kurį jam reikia, militariniais 
sumetimais, likviduoti. Bet ir 
čia, kaip ir Sudetų krašte, jisai 
nevartos ginklo. Jisai atims tų 
koridorių iš lenkų “geruoju”, 
o lenkams už tai “atiduos” Lie
tuvą.

Tačiau tie visi Hitlerio lai
mėjimai nesudaro tvirto pa
grindo nacių diktatūrai. Pagro
bęs Austriją, “fiureris” įgijo 
nusigyvenusį kraštų, kurio pre
kyba su užsieniu visuomet neš
davo milžiniškus deficitus. Pri
jungęs prie Vokietijos atimtų 
iš Čekoslovakijos sudėtų žemę, 

(Hitleris beveik nepadidino Vo
kietijos maisto ir žaliavų šalti
nių; bet sudėtų krašto dirbtu 
vės be valdžios pašalpų neišsi
verčia. Tokiu budu padidėjo 
našta Berlynui.

Taigi, šitokiu keliu eidama, 
nacių diktatūra neišvengiamai 
turi prieiti liepto galų.

| Publika, kurios buvo susi
rinkę apsčiai, labai atidžiai 
klausėsi įdomių kalbėtojo išva
džiojimų. Jisai kalbėjo angliš
kai. Po prakalbos Max Brauer 
atsakė į keletu klausimų. Atsa
kydamas į Dr. T. Dundulio 
klausimų, jisai ypatingai pabrė
žė didelę reikšmę prezidento 
Roosevelto nusistatymo prieš 
nacius. Amerikos ambasado
riaus ir prekybos atstovo par••

riui, kad jisai paliko be žado
—r ir Von Raibo JaidotuvŪsc ne- 
pi'atare nū vieno žodžio!

Kita prakalbų Max Brauer 
pasakys ateinantį antradienį, 
lapkričio 17 d., Mildos svetai
nėje (3142 S. Halsted St.). Te
ma bus apie Kini jų ir karų To
limuose Rytuose, šitame klau
sime jisai yra žinovas, kokių 
Amerikoje rasime nedaug, ka
dangi Tautų Sąjunga 1934 m. 
pasiuntė jį Kinijon, kaip eko
nominį ekspertų, kur jis dirbo 
prie gen. čian Kai-Šeko ir tu
rėjo progos gerai susipažinti su 
to krašto reikalais.

Antradienio prakalbose “N.” 
redaktorius P. Grigaitis kalbės 
apie Klaipėdą. Buvęs

Pirmyn Choras 
Svečiuosis
Detroite

................ . ■■—

Rytoj Pirmyn’ choras ^sve
čiuosis Detroite. Jis ten vyk 
sta Dailės choro kviečiamas ir 
pildys programų. Važiuoja ge
riausias sąstatas: V. Benderis 
Onuks Skeveriutė, Al Brazis 
,Rimkaitė, Pažarskis, Narbutas 
ir kiti.

Koncertas įvyks Detroite 
Lietuvių Svetainėje. Reikia ti
kėtis, kad detroitiečiai Pirmyn 
choru bus patenkinti.

— Pirmynietis.

kimų ne
Vienas Chicagos Liet. Vyrų 

Choro narys, būtent, Mažiola, 
keliais atvejais nusiskundė, kad 
jisai kaipo vilnietis ir vaduo
damasis bendro fronto Šukiu 
kelis kartus bandęs į “Vilnį” 
parašyti apie Chicagos Lietu
vių Vyrų chorų, bet jo raštus 
tiek redakcijoje sudarko, kad 
biauru ir skaityti. Vienok kas 
šmeižtus apie Vyrų chorų pa
rašo, tai, girdi, tiems duoda iš
tisas špaltas. Taigi čia nėra nie
ko nuostabaus — lai paprasta 
Maskvos garbintojų taktika: 
kas jiems nesiduoda už api- 
nasrio vedamas, tų jie niekina 
kiek galėdami. Laimė tik drau
go Mažiolos, kad čia laisva de
mokratiška šalis, o ne komu
nistiška Maskva. Kadangi čia 
kitaip nubausti negalima, tai 
pasitenkina nors tuo, kad su
darkoma jo raštai, kurie liečia 
Chicagos Lietuvių Vyrų choro 
kulturiniųs darbus.

Reikia pasakyti, kad drau
gas Mažiola yra linksmas, 
Irauigškas vyrukas ir senas 
lainų mėgėjas grenadierius, 
jei kada užėjo ta komunistiš
ka epidemija, tai ir draugas 
uažiola apsikrėtė ta biauria li
tą ir po šios dienos dar nepa- 
ėgia nuo jos atsikratyti, nors 
au ir nebesiduoda už nosies 
zedžiojamas. Draugas Mažiola 
lainavo ir prie komunistų cho- 
o, bet kada liko atgaivintas 

LSS 81 kp. choras, kuris pa
ikiau pasivadino Chicagos Lie
tuvių Vyrų choru, tai draugas 
Mažiola kaipo senas dainų my- 
etojas grįžo prie savo senųjų 
Iraugų su lygiomis teisėmis 
kaip ir visi choro nariai, ir nie
kas jo neklausė, kur jisai pri
klauso. —X, š.

Antras mano geras draugas 
ir kaimynas — tai Dominin
kas Ūselis, 4820 S. Princeton 
Avė. Jis jau du melai kaip iš
siskyrė iš musų tarpo ir ilsisi 
šv. Kazimiero kapinėse. Dau
gelis jį prisimena kaipo gerą 
kovotojų už darbininkų reika
lus bei unijų veikėjų. Dirbo jis 
prie geležinkelio West India
noje. Pasižymėjo jis savo dai
nomis. Būdavo jokis pobūvis, 
jokia sueiga neapsieidavo be 
jo dainų. Ir dainuodavo jis 
tokias dainas, kurios ragina 
žmones susiprasti ir vieningai 
stoti į kovą su bendrais dar
bo žmonių priešais. Jo dainos 
dažnai davatkoms nepatikda
vo, bet jis to nepaisydavo. Per 
visą savo gyvenimą jis pasili
ko laisvas ir su laisvais žmo
nėmis bičiuliavo. Bet kada mi
rė, tai jo kūnas liko priglaus
tas ne ten, kur jis pageidavo 
...Bet tai jau ne jo kaltė: mi
rusieji juk tyli ir protestuoti 
negali.

• '

O štai trečias musų koloni
jos stambus šulas, kurio dau
gelis chicagiečių pasigenda. 
Tai Dr. A. L. Dovidonis, ku
ris gyveno ir ofisą laikė ad
resu 4910 So. Michigan Avė. 
Tai buvo visų gerbiamas 
žmogus ir geras daktaras. Ma
lonaus budo ir visada draugiš
kai nusiteikęs, jis sugebėdavo 
su visais gražiai sugyventi. Sa
vo pacijentų jis buvo labai mė
giamas, kadangi stengėsi šutei-

'Prisimenu visą tai ryšium su 
I Dr. A. L. Dovidoniu, kadangi 
jis buvo didelis entuziastas ir 
antrojo transatlantinio skridi
mo rėmėjas. Kai susikūrė AL 
TAS, tai jis įėjo į valdybą ir 
su didžiausiu nuoširdumu ton 
dirbo. Nepasisekimai jį labai 
jaudino, tačiau rankų jis ne
nuleisdavo: dar su didesniu 
pasiryžimu griebdavosi darbo.

Be to, Dr. Dovidonis buvo 
jautrus ir šiaip visokiems kil
niems darbams. Gaila, tikrai 
gaila, kad jis iš musų tarpo 
taip anksti išsiskyrė.

Praėjusią vasarą aš turėjau 
progos aplankyti jo kapą. Ten 
gražus paminklas pastatytas. 
Aplinkui nemaža medžių, ku
riuose vasaros metu linksmai 
čiulba paukšteliai. Jauki ir 
graži viela, kur niekas nebe- 
sudrums jo ramybės ...

— M. K.
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Lietuviškos

Kalėdų
pasveikinimo

KORTELES

NAUJIENŲ 
SKAITYTOJAI

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

Naujienų Adm.

PO 10 CENTŲ KIEKVIENA

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

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

čekį kartu su užsakymu.

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

SU JŪSŲ ĮSPAUSDINTU 
VARDU—UŽ SPAUDĄ:

Extra

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted S t 

CHICAGO, ILLINOIS




