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Įsake Pašalinti iš Vokietijos Bažnyčių Jehovą
VIETOJ JEHOVAH LIEPIA VARTOTI 

ŽODI GOTT
Paliepta likviduoti ir žydų pranašus

SUORGANIZAVO NACIU JAUNIMU 
KLAIPĖDOJ

Derybos su Lietuva negalimos — 
sako nacių vadasBERLYNAS, Vokietija, lap- troliuojamų) bažnyčių centras, 

kričio 20. — Evangelikų baž- Tačiau nužiūrima, kad daugu- 
nyčios vyriausios tarybos pre- ma iš 10,000 Vokietijos pašto- 
zidentas, Friedrich Werner, iš- rių įsakymo nepriims, 
leido įsakymų panaikinti pro- Wernerio įsakymas paskelb- 
testonų bažnyčiose Vokietijoj tas ryšium su varomu Vokie- 
žodį “Jehovah”. Tas žodis, pa- tijoj vajumi, kurs yra taiko- 
imtas iš žydų kalbos, reiškia mas bet kokiam žydų įtakos 
Dievų. Vietoj “Jehovah” Wer- ženklui į Vokietijos gyvenimų 
nėr liepia vartoti vokiškų žo- išnaikinti.
dį “Gott”. | Biblijos studijuotojai Wer-

Be to, įsakyta išmesti žydų nerio Įsakyme mato ir komiš- 
pranašų vardus — visų prana- ką pusę. Dalykas toks, sako 
šų, kurie yra minimi Senąją- jie, kad žodis “Jehovah” nėra 
me Testamente. ! žydiškas. Jį nukalė krikščionys^

Manoma, kad Wemerio įsa-;jau šimtmečiams praslinkus po 
kymo paklausys protestonų ku- Kristaus gimimo — gal būt 
nigai Turingijoj, kuri yra vo- arti 900 metų po Kristaus gi- 
kiečių krikščionių (nacių kon- mimo.

Borah priešingas 
žydu imigracijai 

į J. Valstijas
VVASHINGTON, D. C., lap

kričio 20. — Prez. Rooseveltas 
pareiškė noro leisti didesniam 
skaičiui žydų iš Vokietijos ir 
kitų Europos šalių, kur žydai 
persekiojami, apsigyventi Jungt. 
Valstijose. Ryšium su prezi
dento pareiškimu senatorius 
Borah įspėjo, kad bandymas 
susilpninti imigracijos įstaty
mus iššauks kongrese stipriau
sių opozicijų.

Atėmė darba 15,000 
žydų Italijoj

ROMA, Italija, lapkr. 20. — 
Apskaičiuojama, kad naujieji 
antisemitiniai įstatymai, išlei
sti Italijoje, paskutiniomis die
nomis atėmė 15,000 Italijos žy
dų darbus valdžios įstaigose ir 
privačioj samdoje. Italijoj viso 
priskaitoma 57,000 žydų. Kai 
kurios žydų šeimos yra Italijoj 
apsigyvenusios nuo cezarių lai- 
kų.

Vatikanas ruošia 
nusiskundimų 

sąrašą
VATIKANO MIESTAS, lap

kričio 20. — Pranešama, kad 
Vatikanas paruošė • sąskaitų 
skriaudų, kurias padarė naciai 
katalikų bažnyčiai Vokietijoje 
ir Austrijoje. Nusiskundimų 
sąraše yra ir nacių atakos prieš 
kardinolų Innitzerio Vienoje ir 
Faulhaberio Miunchene rū
mus.

Manoma, memorandumas pa
ruoštas ryšium su pastangomis 
atnaujinti Hitlerio vyriausybės 
ir katalikų bažnyčios derybas.

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

Veikiausia giedra; Šalčiau; 
lengvi ir vidutinio stiprumo 
daugiausia šiaurės iki šiaurės 
rytų vėjai; saulė teka 6:46, 
leidžiasi 4:25 valandą.

Vengrijos ir Čeko
slovakijos pasie

niu neramu t
BUDAPEST, Vengrija, lap

kričio 20. — Pereitų šeštadie
nį Čekoslovakijos pasienio sar
gybos būrys, besivydamas ru~ 
tėnus pabėgėlius iš kariuome
nės, perėjo rubežių ir įsiveržė 
į Vengrijos teritoriją. Čia įvy
ko čekų kariuomenės susirėmi
mas su Vengrų kariuomene. 
Tūlas skaičius čekų buvo už
mušta ir sužeista.

Čeko-Slovakijos vyriausybė 
praneša, kad lenkų ir vengrų 
teroristų būriai paskutinėmis 
dienomis kėlė neramumų rutė- 
nų provincijos pasieny. Prane
šimai iš Vengrijos šaltinių 
skelbia, jogei rutėnų provinci
jos nacionali taryba prašiusi 
Vengrijos kariuomenės vadus 
atsiųsti kariuomenę į Huszt 
apylinkę, kur įvyko riaušių.

570 žydų “neitralioj” 
zonoj

BUDAPEST, Vengrija, lap- 
kričio 20. — Sekdami Vokieti
jos pavyzdžiu, velionies kata
likų kunigo Hlinkos suorgani
zuotos partijos nariai — Slo
vakijos fašistai — šiomis die
nomis surinko 350 žydų ir per
varė juos į Vengriją. Vengrai 
nepriėmė deportuotų žydų. Pri
dėję dar 220 savo šalies žydų, 
vengrai sugrąžino visą 570 žmo
nių būrį į Slovakiją. Slovaki
ja pervarytų žydų nepriėmė. 
Tas būrys žmonių — vyrų, mo
terų ir vaikų — ir laikomas, 
kaip gyvulių pulkas, pasieny, 
“neitralioj zonoj”.

Įspėjo apie naujus 
žydų persekiojimus

BERLYNAS, Vokietija, lap
kričio 20. — Kalbėdamas pe
reitą šeštadienį mieste Reichen- 
berg, ryšium su zudetų savi
valdybių rinkimais, Vokietijos 
propagandos ministeris Joseph 
Goebbels įspėjo svetimas šalis 
paliauti protestavus žydų po- 
.gromus Vokietijoj. Svetimų 
Šalių protestai, Goebbels davė 
suprasti,. gali iššaukti aršesnių 
antisemitinių priemonių Vokie
tijoj, negu iki šiol.

NVASHINGTON, D. G. — Prezidentas Rooseveltas (sėdi viduryje) ir Amerikos, Anglijos
bei Kanados valdžių atstovai, kurie pasirašė prekybos sutartį.

Iškėlė bylą Fordo 
kompanijai

DALLAS, Texas, lapkr. 20.
— Gasifier Manufacturing Co. 
iškėlė Fordo motorų kompani
jai bylą. Reikalauja $12,500,- 
000 atlyginimo. Sako, kad For
do kompanija išnaudojanti pa
tentą, kurio teises turi Gasifier 
Manufacturing Co.

CIO atsišaukė į Vy
riausią šalies teismą

WASHINGTON, D, C., lap
kričio 20. — Neseniai New 
Jersey U.S. District Court iš
leido indžionkšeną, kurs drau
džia Jersey City merui Hague 
ir jo bendrams kliudyti CIO 
ir Civil Liberties Sąjungos vie
šus mitingus bei literatūros 
dalinimą tame mieste.

Meras Hague dėl šio teismo 
sprendimo padavė apeliaciją į 
U.S. Circuit Court of Appeals 
Philadelphijos srity. Dabar 
CIO ir Civil Liberties Sąjun
gos advokatai sako, jogei Cir
cuit Court of Appeals vyriau
sias teisėjas Davis parodė prie
lankumo merui Hague, ir to
dėl prašo, kad Vyriausias teis
mas atimtų bylą iš Philadel
phijos teismo.

Paskyrė Igoe ir Ker- 
neri teisėjais

WASHINGTON, D. C., lap- 
kričio 20. — Prez. Rooseveltas 
paskyrė Jungt. Valstijų Ap
skrities prokurorą Michael Igoe 
apskrities teisėju. O Illinois 
valstijos generalus prokuroras 
Otto Kerner tapo paskirtas 
U.S. Circuit Court of Appeals 
teisėju septintame šio teismo 
distrikte.

Karo lėktuvas sudu
žo, 7 žuvo

LAGRANGE,, Ga„ lapkr. 20.
— Patekęs į lietaus audrą di
delis Jungt. Valstijų kariuome
nės lėktuvas bombonešis nukri
to šeštadienio vakare į miškj 
šioj apylinkėje. Septyni lėktu
vo pasažieriai užmušti. Aštun
tas sunkiai sužeistas.

Dewey ir Taft — nu
matomi republikonų 

kandidatai į pre
zidentus ’n C

WASHINGTON, D. C., lap
kričio 2*0. ^Politikos stebėto- 
jų manymu, dabar, gyvenamuo-Į 
j u momentu, daugiausia šansų 
gauti republikonų partijos no
minaciją kandidatu į preziden
tus 1940 metų rinkimuose tu
ri Thomas Dewey, New York o 
valstybes gynėjas, ir Robert A. 
Taft, naujai išrinktas senato
rius Ohio valstijoj. Tačiau, sa
ko stebėtojai, iki 1940 metų 
gali įvykti pakaitų, ir pas re- 
publikonus gali atsirasti stip
resnių už Dewey ir Taftą kan
didatų.

400 žuvo lojalistų 
amunicijos įmo

nėse
PERPIGNAN, Francuzija, 

lapkr. 20. — Barcelonoje, Is
panijos lojalistų amunicijos 
dirbtuvėse, Įvyko eile eksplozi
jų ir gaisrų. 400 žmonių žuvo. 
Amunicijos dirbtuvės skaudžiai 
nukentėjo. Reiškiama net nuo
monė, kad eksplozijos gali rim
tai sutrukdyti amunicijos pri
statymą į karo frontus.

Areštuota būriai asmenų nu
žiūrimų simpatijomis sukilė
liams. Tačiau eksplozijų prie
žastis iš karto nenustatyta. 
Vienas pranešimas Sako, kad 
pirmas gaisras prasidėjo, kai 
vienas darbininkas įmetė pa
dirbtą sviedinį į ugnį ir svie
dinys eksplodavo.

Naciai suėmė Čeko
slovakijos čeverykų 

fabrikantą
BERLYNAS, Vokietija, lap

kričio 20. — Dienraštis “Der 
Zeit” pranešė sekmadienį, kad 
Vokietijos policija areštavo 
turtingąjį Čeko-Slovakijos če
verykų fabrikantą Batą. Areš
tuotasis yra kaltinamas tuo, 
kad mėginęs išvežti iš Vdkie- 
tijos $730,000. Bata buvo su
imtas mieste Leitmeritz.

Martin pasiliks CIO 
organizacijoj

PITTSBURGH, Pa., lapkr. 
20. — Homer Martin, automo
bilių darbininkų unijos prezi
dentas, pareiškė, kad jo vado
vaujama unija pasiliks Indus
trinių Unijų Kongrese. Kalbos, 
buk jis planuojąs nutraukti 
ryšius su Kongresu, sako Mar
tin, yra nepagrįstos.

Standard Oil planuo-
■ t t

ja senatvės pensijas
CHICAGA, lapkričio 20. — 

Standard Oil Company of In
diana viršininkai ketina Įteik
ti šerininkams užgirti naują 
planą. Pagal tą planą kompa
nijos samdininiai vyrai, sulau
kę 65 metų, ir samdinės moters, 
sulaukusios 60 metų, gaus se
natvės pensijas. Į senatvės pen
sijų fondų kompanija mokė
sianti tiek, kiek mokos darbi
ninkai.

Mokestis planuojama pada
ryti toks: samdiniai uždirbą 
iki $2,500 per metus mokės po 
2% savo algos, samdiniai už
dirbą daugiau mokės po 5%.

Paskyrė Padėkos 
Dieną

WASHINGTON, D. C., lap- 
kričio 20. — Prez. Roosevel
tas išleido proklamaciją, kvies
damas šalj minėti Padėkos Die
ną ateinantį ketvirtadienį.

Naciai suradę dide
les vagystes Aus- 

trijoj
e VIENA, Austrija, lapkr. 20. 
— Nacių kriminalinė policija 
paskelbė sekmadienį, kad bu
vusi Austrijos katalikų vald
žia, vadovaujama Schuschnig- 
go, mokėjusi slaptai po $4,000 
kas mėnuo Hapsburgo kuni
gaikščiui Otto, pretendentui į 
Austrijos sostą. Slaptų sumų 
gavę taipgi kai kurie įtakingi 
Schuschniggo valdžioj asme
nys. Policijos pranešimu, vald
žia slaptai išdalinusi tarp $1,- 
400,000 ir $2,000,000.

KAUNAS, lapkr. 20. — Dr. 
Ernst Neumann, Klaipėdos na
cių vadas, paskelbė pereitą šeš
tadienį, kad jis sukurė Klaipė
dos krašte Vokietijos jaunuo
menės judėjimą — panašų uni
formuotos Hitlerio jaunuome
nės judėjimui Vokietijoj. Jis 
pareiškė, kad naciai Klaipėdos 
krašte laikysis tokio pat rasi
nio nusistatymo, kokio laikosi 
Vokietija.

Iš Lietuvos
Užsienių jūrininkystės 

mokosi 40 lietuvių
KAUNAS. šiais metais 

užsienių jurų mokyklas lanko 
40 lietuvių, kurių 30 valsty 
bes stipendininkų ir 10 moko
si savo lėšomis.

Gauną stipendijas mokosi: 
12 — Latvijos jūrininkystės 
mokykloje, 6 — Italijos (ten 
netrukus išvyksta dar 5 stipen
dininkai) ir 4 Francuzijos mo
kyklose. Trys stipendininkai 
kol kas atlieka praktiškos sta
žą Lietuvoje: jie vėliau bus 
išsiųsti užsienin tęsti mokslą.

Savo lėšomis mokosi: 4 — 
Suomijoje, 1 — Italijoje, 1 — 
Prancūzijoje ir 3 — Latvijoje. 
Iš pastarųjų daugiausia ruo
šiasi denio vadovybei (kapitono 
laipsniui įgyti). Iš stipendinin
kų — 10 denio ir 14 — mašinų 
vadovybei.

Vagia avis
PANEVĖŽYS — Paskutiniu 

laiku pradėjo smarkiai vogti 
avis. Pavogtos avys dažniau
sia vietoje paplaunamos ir nu- 
sivežama mėsa ir kailis. Dau
giausia vagysčių pasitaiko Ro
kiškio, Panemunio ir Panevė
žio valsčiuose.

Rugsėjo mėn. iš 20 į 21 d. 
naktį iš tvarto pavogta pil. 
Daunio Jono gyv. Bajorų km. 
Rokiškio v. avį ir netoli tvar
to papiovė. Vietoj paliko gal
vą ir kojas. Iš 24 į 25 d. naktį 
iš užrakinto tvarto pro pama
tus pavogė pil. Ruželės Povilo 
gyv- iPablizgės vienk. Rokiškio 
valsč. dvi avis, kurias netoli 
tvarto papiovė. Rugsėjo mėn. 
iš 28 į 29 d. naktį iš tvarto pa
vogė pil. Kielos Prano gyv. 
Kuosių, km., Rokiškio valsč. 
dvi avis ir aviną.

Nenori grąžinti ko
lonijų Vokietijai

BERLYNAS, Vokietija, lap
kričio 20. — šiuo metu Vokie
tijoj lankosi Oswald Pirow, 
Pietų Afrikos Sąjungos apsau
gos ministeris. Kaip manoma, 
jis svarsto su vokiečiais šių 
reikalavimą grąžinti jiems bu
vusias kolonijas, kurių plotas, 
pirm Pasaulio karo, siekė 1,- 
300,000 kvadratinių mylių. Rei
škiama betgi nuomonė, kad Pi- 
row nepritaria reikalavimui 
grąžinti Vokietijai Į kolonijas.

Neumann kalbėjo ryšium 
Klaipėdos seimo rinkimais, ku
rie įvyks gruodžio 11 dieną. 
Pasak Neumanno, kol Klaipė
doj pasiliks Lietuvos apsaugos 
policija ir kol Lietuva nepanai
kins tam tikrų patvarkymų, tol 
derybos su Lietuva bus neįma
nomos.

Naciai rekalauja Klaipėdai 
teisės turėti savą autonominę 
policiją ir savą administratyvę 
valdžią.

Lenkų teroristų gau
jos puola rutėnus
PRAHA, čeko-Slovakija, lap

kričio 20. — čekų laikraščiai 
sako, kad lenkų armija apgin
kluoja teroristus \ ir atgabena 
juos savo sunkvežimiais į Kar
patų Rusijos pasienį. Teroristų 
būriuose yra vadų net regulia
rios lenkų armijos karininkų.

Lenkai ir vengrai kelia Kar
patų Rusijoj neramumų. Jie 
vis dar turi viltį, kad jiems pa
vyks prijungti rutėnų provin
ciją prie Vengrijos.

Prez. išvyko 2 savai
čių atostogoms

WASHINGTON, D. C„ lap- 
kričio 20. — Prez. Roosevel
tas išvyko į Warm Springs, 
Ga., dviejų savaičių atosto
goms. Jis ilsėsis resorte, kur 
gydomas vaikų paralyžius. Tą 
resortą įsteigė pats prez. Roo
seveltas.

Statys 3 karo laivus
WASHINGTON, D. C., lap- 

kričio 20. — Jungt. Valstijų 
karo laivynas pereitą šeštadie
nį atidavė tris kontraktus ka
ro laivams statyti. Kiekvienas 
tų trijų laivų bus 35,000 tonų 
įtalpos. Pastatymas kaštuos 
daugiau nei $200,000,000.
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A. CONAN DOYLE

Kruvinos
(Tęsinys)
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Kol Fereris ruošė dukterį 
kelionei, Džefersonas Hope 
sudėjo maišau visuš valgo
mus daiktus, kokius tik galėjo 
rasti ir pripildė stiklą van
dens, nes iš patyrimo jis žino
jo, jog kairiuose šulinių mažai 
tėra ir tai toli.vienš- rilio kito.

“Jeigu mus sulaikytų ?” Fe
reris paklausė.

Hbpė sudavė rahka per re
volverio kotą, kuris buvo iš 
tuniko išsikišęs. “Jeigu mums
jų bus perdaug, mes pasiimsi- 
me du ar tris su savim,” ciniš
kai šypsbdairiašis jis pasakė.

Stul3bj& užgesirio visas šviė- 
jis dar neužbaigė viško sif- šas. Ffcfėris iškišęs iš tairišaūš 
tvarkyti kelionei, kai ukinin- Į lango galvą perleido akis per 
kas sugrįžo su dukteria apši-• šavb laukus, kūrinos dabar 
rengę ir pilriai pasiruošę pra- buvo priverstas apleisti ant 

visados. Jis ilgai iiervindsi pa
siaukodamas dukters garbei 
ir ' laittifei. Išsižadėjo gražaus 
ūkio, iš kurio buvo susikūręs 
užtikrintą pragyvenimą ir šio- 
kio-tdkib tūrio. Lauke matėsi 
ramumas ir tyla. Tamsus me
džiai ir platus tylus derlingi 
laukai, stovėjo kaip buvę nak
ties nuotaikoje. Buvo sunku 
įsivaizduoti, kad tuose laukuo
se siaubė žmogžudžių dvasia. 
Be to, jis prisiminė jduno me
džiotojo veidą ir išgąstingas 
akis, kai jis čia atėjo.

Fereris nešesi maišelį su 
auksu ir notomis, Džefersonas 
Hope—su maistu ir vandeniu,

dėti kelionę. Meilužiai Šiltdi, 
bet trumpai pasisveikino.

“Mes turime greit pradėti,” 
Džefersonas Hope pasakė že
mu, bet ryžtingu tonu, kaip 
tas, kuris buria pasiruošęs su
tikti baisiausi pavojų sti ta- 
mia širdžia. “Priešakinės ir 
užpakalinės durys yra saugo
jamos, bet būdami atsargus, 
mes galėsime išeiti per šoninį 
langą ir per daržus... Kartą 
ant kelio, busime už dviejų 
mylių nuo Aro Griovio, kur 
stovi arkliai. Prieš aušrą mes 
-tarime būti pusėje kelio per 
kalnus.”

NERVAI, SILPNAS, 
KULNYS IŠTINĘ

Prie nervingrumo daug prisideda rūgščių Ir 
nuodų perviršis, kas pasidaro dėl Inkstų |r 
pūslės negero veikimo. Tai gali būti priežas
timi nakties IMbudlmo, deginimo apsireiškimą, 
sąnarių ištinimo, nugaroe skausmų, Juodymių 
apie akis, rūgščių perteklius perviršio, kojų 
gėlos ir svaigulio. Paprastai jau pirmoji do
žą padeda inkstams kraujų išvalyti ir tuoj 
pasijausti vėl kaip naujas. Po pinigų grąži
nimo garantija Cystex turi patenkint pilnu
moje arba jums niekas nekainuoja, (slgykit 
Cystev (ssis-tex> šiandien. Pas vaistininkus 
doza tik 3c, o garantija apsaugoja jus.

Gavome
Kultūrą No. 10

TURINYS:
Didelės ir mažos valstybės 

filosofijos šviesoje—V. Stanke
vičius. .

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

slova.
žodis žmonėms—broliams

Tolstojus. s.
Tortas—V. Kre^ė.
Taika ar Karas!—Zg. Belevičius. 
Gulbės Daina—D. 
Populiaris Moksfa 
Apžvalga ir t. t.

KAINA 45 
Galima

NAUJIENOSE,
1739 SO. HALSTED ST.

i

teisės

Levas

Pumputis-

CENTAI, 
gauti

NAUJIENOS, Ghicago, ūk

Vertė MIKAS ŠILEIKIS

»w. __

•i:#'

<
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Kada jus vidurių užkietėjimas 
mėti parsimeta, tada p4sijilnlace 
vargę, pagrimzdę, visai įveiktais 
tai Idlkas; kada tavęs kai k<J 
klausti.

Ką tada- turite valgyti? Vien mė
są, duona, kiaušinius, bulves? Tad 
rieniičstabu, Kad' tdtiri ❖iaiiHtĮ Už
kietėjimą. Tai yra todėl, kad ne
gaunate gana "rupumo”. Bet "ru- 
pdifias” dar nereiškia krU^ą maistd. 
Tai yra maisto rūšis, neta kūno su- 
vattojamas, bet palieka minkšta "ru
pia” mase žarnose, kuri padeda vi
duriais veikti.

Jei tai yra ko stokuojatė, tai jū
sų rėika'aš Kėlldgg’s All-Brart pus
ryčiams kas dieną. Jis turi jums 
r ikiamo "rupumo” plūs Gamtos di
dį žarnų toriiko, vitaminus Bl.

Valgykit- Ąll Ktan kasdien, ger
kit gana vartdens ir paimkite nau- Į 

. ją gyvenimui lysą. All-Btąn Kellogg I 
iri Battlė Cteek daromas. Visiį krau- I 
titvriirikų parduodamas;

lACME-NAUJlENŲ Foto]

GRĖAt NECK, N. Y. —- 
Pearl Buck, išgarsėjusi A- 
riiėfikoš raŠJrtbja, kuriai 
šiais metais liko paskirta 
Nobelio dovana. Dovaną 
($37,975) ji gavo vyriausiai 
tiž parašyiną romano “Ge* 
ro j i Žemė” (“The Good 
fearth”).

Fereris

\ JUOKAI
Pirmadienis, lapkr. 21, 1938
L Ofise TeL Yards 0921 

DR. BERTASH 
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos ruo 1-3 nuo 6:30-8:31 

Nedėliomis pagal sutartį.
Rėz. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

TeL Kenwood 5107

labiau vertinamus ir reikalin
giausius savo daiktus. Atsar
giai ir patylomis atidarę lan- 
;ą, laukė kol tamsus debesys 
paslėps mėnulio šviesą. Pas
kiri vienas po kito išlindo pro 
langą ir perėjo per darželį. 
Jžėriię kvapą ir prisilenkę 
rie žemės, perėjo skersai dar- 

.ą ir pasislėpė po pastoge. 
Paskui slinko pasieniu iki ku
kurūzų lauko. Kai pasiekė šią 
vietą, jaunas vyriškis sugrie- 
ęs savo du kompanionus į- 
empė

griuvo tylėdami ir virpėdami.
Gerai, kad Džefersonas Ho

pe buvo laukuose augęs ir 
.lavinęsis ir turėjo lūšio ausis. 
Vargiai jis butų juos prilenkęs 
prie žemės, jeigu ne melan
choliškas kdlmį pelėdbs rėki
mas, pasigirdęs visai arti iJt-ic 
galviį, į kurios garsą kiek to
liau, kitų atsiliepimas. Tuo 
pačiu ihomėritu keistos figūros 
šešėlis išlindo iŠ po pastogės, 

kurią jie buvo tik ką praėję,

visi su-

Mokytojas: — Ar tu žinai 
kada ši mokykla atsirado?

Mokinys: — Aš ir nežino
jau, kad ji buvo paklydusi.

—----------- | Ofiso Tel. Vlrginia 0036
— Aš ėmiau augštąjį medi- ResMence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

8939 SOUTH CLAREMONT AVK 
Valandos —^—10 A. M. 
NediMiaii oaval sutartj.

cinos mokslą.
— O tai jau pasveikai?

damas ranką prie šautuve, ku
ris buvo prikabintas prie bal
ino.

Visi1 jie iš tolo žiurėjo į sar
gybinį, kai šis laikė šautuvą į 
jiloš atstatys, lyg būtų buvęs 
netikras jų atsakymu. 

Į •

“Kieno leidimu jus einate?” 
jis paklausė.

“Keturių Šventųjų,
atkilifepė. Turėdamas mormo- 
niškų patyrimų, jis 
esąs aukščiahsias autoritetas 
tai padaryti.

“Devyni prieš septyhis,” su
šuko sargybinis.

“Septyni prieš penkis,” Dže
fersonas Hope atsakė, greit 
atsiminęs ’kontržėnklą, kai jis 

i gitdėjo darže.
“Eikite ir Dievas tegul jus 

lydi.” atsako balsas iš vir
šaus. Nuo sargybos punkto ke
lias buvo platesnis. Arkliai 
pradėjo sparčiai bėgti. Atsi
gręžę jie matė tą patį sargy
binį tebestovintį atsirėmusį į 
šautuvą. Jie žinojo, kad perė
jus išrinktųjų žmonių žemės 
rubežių, laimė jiems prieš akis 
nusišypsos.

(&us daugiaus)

jautėsi
Piktadarys pritikojęs prie 

miegančio naktisargio nUpiovė 
jam galvą. Bet ,ką jis darys 
kai atsibus?

Marquette Medical Building 
6155..So. Kedzie Avė.

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

OFISO VALANDOS

Bečleris kalbasi su ženočiu; 
skundžiasi tris metus išbuvęs 
kalėjime, vargą kentęs ir vos 
iš proto neišėjęs.

ženočius pastebėjo jam: — 2-4 ir 6-8 Treč1 Susitarus 3 4 ir 67 
Tik tris metus, o aš jau dešini- Jei kiti telefonai neatsakys šauk 
tį metų esu ženotas.  MIDWAY 0001

Treč. Susitarus

MIDVVAY 0001čių, pabėgėlių šildys pašidarė 
ramesnės. Su kiekvienų žings
niu priekin, jos darėsi dar 
lengvesnės, kai bėgo nuo bai
sių/ dėsliotų keršto.

Tačiau, kaip ten nebūtų, jie 
greit įsitikino, jog jie vis te
bebuvo' dar švęritiįjų jurisdik
cijoje. Kai jiė pasiekė labai 
supainiotą kelią ir nuošalią 
vietą, mergina išsigandusi stai
ga sušuko, ranka rodydama 
į viršų. Ant akmens, kuris ka
bojo šalia keliuko, tamsus, bet 
prieš Šviesų dangų aiškiai 
matomas, stovėjo vienatinis 
sargybinis. Jis juos iš tolo pa
matė ir pasigirdo militariškas 
jo balsas: “Kas ten eina?”, nu
skambėjo per tylųjį griovį.

“Keleiviai į Nevadą,” Dže- 
fetsorias Hope atsiliepė; laiky-

ADVOKATAI Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDTTOJAS-CniRURGAS, X-RA1 
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 WEST MADISON STREET 
Vai. J iki 3 po pietų, 6 iki 8 ak

TeL Secley 7330
Namų telefonas Rrtinswick 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

st.
NIEKUOMET MANE UAR TAiP „LKANmnO OIKIauMAS 

x KRUTINĖJĘ MANO KRUTINĖS MUSKULUS TAIF SKAUDA, 
u gauti nė minutei palengvinimo.ir davė signalą pelėdos halsu, 

į kurį atsiliepė kitas žmogus 
lįsdamas iš kukurūzų.

“Rytoj, vidurnaktyje,” tarė 
pirmasis, kuris matyti, buvo 
autoritetas. “Kai Wipuf-WiJl 
(paukštis) sušuks tris kartus.”

“Gerai,” antrasis atsiliepė. 
“Ar aš galiu pasakyti broliui 
Dreberiui ?”

“Pasakyk jam, o jis tegul 
kitiems pasako. Devyni prieš 
sep tynis!”

“Septyni prie penkis!” ant
rasis pakartojo. Po to dvi fi
gūros išsiskyrė ir nuėjo į skir
tingas puses. Iš jų pasikalbė
jimo atrodė, jog buvo kokios 
nors formos ženklai ir kontr- 
ženklai. Kai jie nuėjo toliau, 
Džefersonas Hope pašoko ant 
kojų ir prigelbėdamas savo 
kompanionams, išvedė juos iš 
krūmo ir bėgte nuvedė skersai 
laukus. Merginai, kai ji pail
so, jis gelbėjo kone nešdamas 
ją, kad tik greičiau išbėgti.

“Greičiau! Greičiau!” karts 
nuo karto jis ragino. “Mes jau 
perėjome sargų punktą. Vis
kas priklauso nuo musų grei
tumo. Tik greičiau.”

Išėję ant didžiojo kelio, jie 
sparčiai keliavo. Tik retkar
čiais kai ką sutikdavo, šone 
kelio krūmuose pasislėpdavo, 
kad galėtų išvengti pažįstamų. 
Pirm nei pasiekė miestelį, me
džiotojas užvedė siauru, nely
giu takeliu, kuris vedė į kal
nus. Dvi. tamsios kalnų viršū
nės kyšojo iš tamsos dangaus 
š'kliaude virš pabėgėlių galvų, 
ten buvo Aro Griovys, kur sto
vėjo paslėpti arkliai. Džefer- 
sonas Hope instinktyviai šoko 
į didelių akmenų krūvą, ku
riuos perlipęs, prisigavo į iš
džiuvusio griovio kertę, kur 
laukė ištikimi gyvuliai. Mergi
ną pasodino ant mulo. Senis 
Fereris atsisėdo ant vieno ar
klio su savo pinigų maišu, o 
Džefersonas Hope su kitu ark
liu išvedė iš^. pavojingos vie
tos.

Buvo labai klaidinantis ke
lias bet kuriam, kas nėra ge
rai pasiruošęs sutikti šitą 
gamtą didžiausiuose jos tyr
laukiuose ir žiauriausioje nuo
taikoje. Vienoje milžiniško 
skardo pusėje kabojo tūkstan
tį ar daugiau pėdų aukštumo
je juodas atsikišęs, grąsinąs 
ilgomis basalto kolumnomis, 
kai kokio sūakmenėjušio pa
baisos šešėlis. Kitoje griovio 
pusėje riogsojo baisus sugriu
vusių uolų chaosas. Tarp šitų 
dviejų išgraužtų kalno uolų, 
Čjo siauras vingiuotas; vieto
mis nutrukdamas dėl užgriu
vusių akmenų takelis. Jie jojo 
kai indėnai vienas paskui ki
tą. Arkliai laipiojo žemyn, tai 
vėl aukštyn piestu pašokdami 
per akitiėiių krūvas. Tik gerai 
prityrę jojikai ir laiviriti ark
liai tegalėjo tai padaryti. Aky-

’yaizdoje Visų pūvojiį it kliu-

• AŠ ŽINAU KO JUMS REIKIA 
MlEMVINIMUI TU MUSKULŲ SKAUOfJIMO 
PAIN-EXPELLERI$!ttRAI IŠSITRINKITE 

JVr ŠIUO UHIMENTU IR NUSISTEBĖSITE
i KAIP ŪMAI SKAUSMAS PALENGVĖS

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 mėty

Aelbiinai Naujienose 
uodą naudų dėlto, 
ad pačios Naujienos

■ :i naudingos.
KassBEsaBffinsūrani

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

£

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCĖ
DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 17414742 
4605-07 So.Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYfcTTE 0727

_ -i • koplyčios visose

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Vlięsto ofisas—127 N. Dearborų
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2

Tamų ofisas -- 3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarai? nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818. 
ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISU
T IETUVIS 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

Dr. V. E. S1EDLINSKI
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šeštadienį
4631 So. Ashland Avė.

Tel. Yards 0994.
Antrad., Ketvirtad., Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

Tel. Lafayette 3650

LIETUVIAI ADVOKATAI
<>322 So. Wcstern Avė.

VALANDOS:
Panedėlį, Ųtarnirike ir Ketverge 

nuo 2 iki 9 vai. vakare.
^redoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v.v.

Subatoj nuo 12 iki 6 v.v.
Tėl. Prospect 1012

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki F 
vak. Nedalioj pagal susitarimą

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

iKIįi SPECIALISTAI

&

Klausykite mūšų Lietuvių radid programų šeštadienio vakarais
7 vaL vakari) iš W. H. F. C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.

-------- -------- ...cji — . — . . ; . ..................

Laiddtuvių Direktoriai

‘ L-U -j'liTii - T. r r, Ji-I .yri .

CRANĖ COAL COMPANY 
5332 So. Loritt Avemie 

... . . Tel. Portsmouth 9022
POCAHUNTAS Mine Run $7.50
(Screeried) 'i’onas ... .................. ■ '

SMULKESNES fiAŪG PIGESNĖS 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

mju.jimJrjitam Ūmiu

justi KALĖDŲ 
Pasveikinimai

NAUJIENOSE”

o GIMINES
e DRAUGUS
• KOSTUMERIUŠ

PASVEIKINIMAI TILPS DI
DELIAME NAUJIENŲ KALĖ
DINIAME NUMERYJ, KURIS 
IŠEIS -

GRUODŽIO 24
PRAŠOME PASAUKTI MŪŠŲ 
OFISĄ—MES PASIŲSIME SAVO 
ATSTOVĄ.
• Pasveikinimo Raitos Prieinamo#.

NARIAI
ChicagoSų
Cicero

»

Lietuvių
Direktorių 
Asociacijos

Ambulancė 
Patarnavi
mas Dienų 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE NUĖSTO
DALASE

LACHAiVICZ IR SŪNUS
2314 Wesl 23rd Place Phone Canal 2515
SitYRlUŠ: 42-44 East 108th Street Tėl. Pullman 1270

NES VISI JIE 
SKAITO .

NAUJIENAS

mSSŽJ

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 Šo. Westerri AVė. . Phone Vibginia 0883

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue . Phone Yards 4908

ANTHONY Bl PETKUS
6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Court

Phone Grovehill 0142
Gicero Phone Cicero 2109

J. MULEVIČIUS
4348 S. Caiiforiiia Avenue Phone Lafaybttfe 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So; Halsted Štreet YARDS 1419

L • e- L L .......... . ■ •. . . .......
i I. J. ZOLP Phone Yards 0781

11548 46tM Slreėt "j:,■ Yards 0782

k' S. P. AlAŽĖlKA Vards 1139
3319 Lituanica Avenue Yards 1138

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

DR. VAITUSH* OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jušų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
oe akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
1712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

Km 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. įlydė Park 3395

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

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

DIL G. SfiRNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

fel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

alandos t nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Ned eitom iš pagal sutartį.

LIETUVIAI

8

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
- DmugHoa _ ĮNariai ;

Phonė CANAL 6122

DR* 8. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 Wešt 22iid Strėėt
ValdndoS: nuo 1—3 it 7—8 

Seredomis ir nedfil pagal sutartį 
Rm 6631 So. Calfforrtia Avenue

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel Canal 3116
Rezidencijos telefonai: 

Supėrior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

1729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
"blandai dieną.

Phone MIDWA1 2886
DR. BRUNO J;

ZUBRPCKAS 
GYDYTOJAS IR OHtttUROAS 
2808 Wėst 63rd St 

VALANDOS: 2—4 popiet ir T—« 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 11400
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IŠ CIO. KONVENCIJOS
PIRMOJI KONSTITUCINĖ KONVENCIJA

PITTSBL’RGH, Pa. — Lap- 
kričio 14 d. didžiulėje Grotto 
svetainėje (Nortli sidėj) prasi
dėjo C.I.O. pirmoji konstitucinė 
konvencija, kur pagal Manda.ų 
Komisijos pranešimą yra atsto
vaujama 4,037,877 nariai iš 34 
skirtingų unijų, 8 skirtingų Or
ganizavimo Komitetų (Organiz- 
ing Committecs) ir 675 lokalai 
industrinių unijų, su apie 600 
delegatų dalyvaujančių šioje 
konvencijoj. Buvo daugybė sve
čių ir pašalines publikos. Todėl 
konvencijos atidarymo metu 
buvo pilnute svetaine, kuri tal
pina apie keletą tūkstančių 
žmonių.

Daugiau kaip 50 Amerikos 
laikraščių turėjo savo atstovus; 
visos 3 didžiulės laikraščių ži
nių agentūros, būtent, United 
Press, Associated Press ir Inter
national News turėjo savo at
stovus ir veikė visais garais. 
Telegrafo abiejų kompanijų: 
VVestern Union ir Postai Tela- 
graph teikė laikraštininkams 
patarnavimą. Buvo keletas de- 
sėtkų laikraščių fotografų, vei
kė krutamųjų paveikslų trau
kimo apartas ir visos konven
cijos atidarymo ceremonijos bu
vo filmuojamos.

Didžiausi konvencijos atida
rymo žvaigždė, kuri sukėlė 
daugiausia konvencijoj sąju- 
džio ir ovacijų, arba ameriko
niškai sakant, didžiausias 
“show”, lai CIO pirmininko 
John L. Lcwis pasirodymas.

Apie 10 valandą Pittsburgho 
Sleel City Industrial Union 
Council prezidentas Palrick T. 
Fagan atidarė konvenciją pir
miausia pakviesdamas Pitts
burgho Chamber of Commerce 
prezidentą F rauk Dugan kalbė
ti, o paskui Pittsburgho miesto 
majorą C. D. Scully. Šie trum
pose savo kalbose sveikino de
legatus. Bet kol kas daugiau 
kalbėtojų nestatoma. Matyli, 
kaž ko laukiama. Kad laikas 
butų sunaudotas, tai pats Pa
ganas kalba. Tuo pačiu mo
mentu nuo Radio ir Elcctrical 
Workers Unijos Moterų pagel
iu nes organizacijos delegacija 
atneša gėlių. Delegatai ir publi
ka karšiai ploja.

Šiek tiek plojimui aprimus 
pasirodo viduryje svetainės di
delis John L. Levvis paveikslas, 
ir prasideda didžiausias ploji
mas ir užimąs visoje svetainė
je
John L. Lewis perstatymas

Plojimui ir triukšmui apri
mus svetainėje, Faganas savo 
kalboje pradeda prirengti pu
bliką ir delegatus prie paties 
John L. Lewis perstatymo kai
lio pirmininko CIO pareikšda
mas, kad jisai turįs garbės per
statyti tą žmogų, kurio pastan
goms šioji organizacija buvo j- 
kurta ir kuris visados buvo ir 
yra per daugelį metų pirmose 
kovotojų eilėse. Jis esąs šios 
organizacijos tėvas.

Pasirodo ir Lewis. Vos jam 
pasirodžius, sukeliama didžiau
sios ovacijos svetainėje. Dele
gatai sustoja, baisiausiai ploja, 
laikraščių fotografai su savo a- 
pa ra ta i s jį apspitę iš visų pusių, 
kad šaudo tai šaudo. Šaudymo 
šviesos lik blizga be jokio per- 
slojimo daugiau kaip kokia 15 
minutų. Krutamųjų paveikslų 
aparatas irgi veikia.

Po visų triukšmų ir šukavi
mų Lewis pareiškia, kad C.I.O. 
pirmoji konstitucinė konvenci
ja yra atidaryta ir jisai prade
da savo kalbą, kuri trunka a- 
pie 30 minučių. Kalba trans
liuojama per radijo.

Lewis savo kalboje pirmiau-

siai paliečia pergyventus var
gus organizuojant plieno indus
trijos darbininkus. Taip pat 
prisimena organizuoto Ameri
kos darbininkų judėjimo isto
riją per 57 metus. Tai, matyti, 
buvo taikoma Amerikos Darbo 
Federacijai. Pasak Lewis, plie
no ir kilų neorganizuotų indus
trijų darbininkai iš Amerikos 
Darbo Federacijos yra girdėję 
daug visokių pažadų, gražių re
zoliucijų ir gražių žodžių, bet 
labai mažai veikimo.

Lewis sako, kad C.I.O. yra 
daugiau nuveikus per 3 me

tus, negu A.D.F. per 54 
metus

Lewis drąsiai pareiškė, kad 
CIO tik per 3 metus yra dau
giau nuveikus neorganizuotų 
darbininkų pagrindinėse indus 
trijose, negu Federacija per 
daugelį metų su savo rezoliu
cijomis ir gražiais pažadais.

Toliau savo kalboje Lewis 
nusiskundė, kad prieš CIO yra 
varoma per spaudą biauri pro
paganda, bet jokia propaganda 
Amerikos darbininkų pirmyn- 
žangos nesulaikysianti.

Taip pat Lewis savo kalboje 
prisiminė ir apie Amerikos Dar
bo Federacijos siūlomą taiką, 
pripažindamas tą faktą, kad A- 
merikos organizuotiems darbi
ninkams yra reikalinga taika, 

yra žodis

Sumanus tai žodis kuris geriausia aprašo 
Chesterfield’s nenukopiuojamą sumaišymą

Tai TIKRA KOMBINACIJA lengvų nu
nokusių namie-augintų ir aromatiškų tur
kiškų ... pasaulio geriausių cigareto tabakų 
... kuri padaro Chesterfield skirtingu nuo 
visų kitų cigaretų.

Ir sumanus sumaišymas šitų tabakų viens 
su kitu • • . dėl kvapsnio, dėl aromos, dėl 
lengviimo ir dėl skonio, kuris padarė Ches- 
terfield cigaretu kuriame milijonai rūkyto^ 
ją randa naują rūkymo malonumą.

hesterfield
sumaišymas kurį negalima nukopijuoti 

. . . LINKSMA KOMBINACIJA pasaulio 
geriausių cigarete tabaką

bet garbinga taika, ir jis nelin- 
<us, kad iš CIO butų padaryta 
e ’ra Čekoslovakija po priedan
ga t :i|<os.

L it ris pasiutęs v įkas — 
kr uo i tro k^s

Klibėdamas apie j p amą pa- 
;a din;- pačė.į, palietė čekos’o 
viddjo.; pardavimą, žydų perse- 
kiojimą Vokietijoj, ir sekamais 
žodžiais pasmerkė Hitlerį: “Vo
kietijoj Hiler’s, tasai pasiutęs 
vilkas yra kraujo ištroškęs ir 
jis ne tik Vokietijos darbinih- 
kų unijas sunaikint), pavergė 
Čekoslovakiją biauriausiai per
sekioja žydus, bet gal kartais 
tos juodosios spėkos pradėti 
baladotis į Amerikos duris. Ne 
kam kitam, kaip tik darbinin
kams reiks atremti tas juoda 
sias spėkas ir dėl kilusio karo, 
į kurį Amerikai prisieitų stoti, 
kad apgynus demokratiją ir 
laisvę, darbininkams priseis ant 
savo pečių sunkumą panešti.’"

Lewis sako, kad iš karo pa
sipelno tik kapitalistai, bet ne 
darbininkai.

Sveikinimai ir konvencijos 
suorganizavimas

Lewis pabaigus kalbėti, buvo 
perskaityta konvencijos dieno
tvarkė ir vienbalsiai priimta. Iš 
dienotvarkės pasirodo, kad C.I. 
O. skiriasi nuo musų SLA sei
mų dienotvarkės. CIO konven
cijos dienotvarkė apriboja de- 
legatij kalbas iki 5 minučių ir 
nedaugiau kaip porą kartų vie
name klausime galima kalbėti.

IACME-NAUJ1ENŲ Kotai

PARYŽIUS. — Princesė 
Marie Jose, Italijos sosto 
įpėdinio žmona, lanko vai
kų auklėjimo įstaigą.

... .?•’ -......-1 
O daugiau kaip du kartu kal
bėti tik galima bus jei sutiks 
daugumas delegatų.

Taip pat pats Lewis kaipo 
prezidentas paskyrė visas kon
vencines komisijas ir konvenci
ja vienbalsiai užtvirtino. Man
datų Komisija tuojau pranešė,

kiek delegatai atstovauja balsų. 
Kitais žodžiais sakant, kiek to
je ar kitoje unijoje yra narių, 
kuri turi prisiimtus delegatus ir 
yra atstovaujama šioje konven
cijoje.

Pasirodo, kad šioji konvenci
ja yra daug greičiau suorgani
zuojama, negu SLA seimai. Ji 
buvd ai įdaryta tik 10 vai. ir iki 
12:30 vai. jhu konvencija pil 
kiaušiai suorganizuota. Per tą 
laiką buvo atliktos tam tikros 
cerertiomjos ir pasakytos kai 
Los. O pas mus SLA seimuose 
ne kartą užtrunka daugiau 
kaip diena. O šioje konvencijo
je yra atstovaujama milionai 
narių!

Datig ko turėtumėm iš ame
rikonų pasimokyti. Pirm užda
rymo pirmosios sesijos perskai- 
ioina eilė sveikinimų. Daug 
sveikinimų iš įvairių unijų, vi
suomenes veikėjų ir nuo laivų 
darbininkų iš Atlantiko ir Pa- 
cifiko vandenynų.

Prezidento Roosevelto 
sveikinimas

Popietinės konvencijos sesi
joj buvo didžiausias nuotykis, 
— tai Prezidento RooseVelto 
prisiųsto sveikinimo skaitymas, 
kuris sukėlė didžiausią džiaug
smo demonstraciją. Paskirta 
komisija, kuri paruoštų savo 
raportą konvencijai su reko
mendacijomis dėl vedimo tai
kos derybų su Amerikos Dar
bo Federacija. Mat, Preziden- 

kokios unijos šioje konvencijoj tas Rooseveltas sveikindamas tion among the wage-earning 
dalyvauja, kiek delegatų ir konvencijos delegatus ragino groups and because of this, I

Amerikos organizuotus darbi
ninkus eiti prie taikos ir prie 
tarpusavio geresnio susiprati
mo, jei jie nori išlaikyti savo 
pastarųjų metų laimėjimus. Pa
našų sveikinimą prezidentas 
Rooseveltas buvo pasiuntęs ir 
Amerikos Darbo Federacijos 
konvencijai.

Prezidento Roosevelto sveiki
nimą skaitė pats John L. Lewis 
ir sveikinimas anglų kalba 
skamba taip:

Dear Mr. Lewis:
\Vill joū please extcnd my 

greetings and best vvishes to 
Jie delegates in altendance ai 
jfe Convenlion of the Commi t- 
lee for Industrial Orgariization 
and my regrets ai beir.g unab’.e 
to accept your kind invitation 
io be proseni.

The \vage-earners of the 
United States have made greal 
progress in recent years in re- 
gąrd to wages, hours of labor, 
general working conditions and 
economic securily. This has 
been made possible through 
their co-operation with other 
great groups of Americans in 
formulating and ęarrying out a 
Progressive program to elevate 
labor standards in the public 
interest.

If the great gains already 
made are to be Consolidated 
for the benefit of workers as 
vvell as management, it is es- 
sential that there be co-opera-

venlure to express the hope, 
and I did also to the American 
Federation of Labor conven- 
tion delegates, that every pos
sible door to access to peace 
and progress in ihc affairs of 
organized labor in the United 
States be left open.

Conlinued dissension can on- 
ly icad to ioss of in’lucnce and 
prcsligc to ali Ittbor. O n the 
other hand. collec ive bargain- 
ing wi 1 be furlhcred by a Unit
ed iaoor moveineM muKing for 
co-operation, and labor peace 
kvhich wili be iii the interest 
of all Americans.

I hope the Commitlee will 
have a succcssiul and con- 
struclive conventir'n.

Very sincėreiy yuurs,
FRANKL1N D. ROOSEVELT
Po prezidento Roosevelto 

sveikinimo ir paskirlmo Taikos 
Komisijos, galima sakyti, kad 
nieko svarbesnio ir nebuvo nu
veikta, — tik kitai dienai pra
dėta ruoštis prie konstitucijos 
projekto skaitymo ir priėmimo.

Bet apie tai tai kitą kartą 
parašysiu. —S. Bakanas

Pittsburgh, Pa.
Bendras SLA veikėjų pasi

tarimas dėl SLA Centro 
kėlimo

Lapkričio 9. d. SLA 3-čio ap
skričio pastangomis LMD sve
tainėje buvo sušauktas bendras
SLA Pittsburgho veikėjų pasi
tarimas dėl SLA Centro kėlimo 
iš New Yorko į Pennsylvania. 
Tame susirinkime dalyvavo vi
sokių pažiūrų veikėjai, prade
dant w dešiniaisiais ir baigiant 
kairiaisiais.

Pasirodę, kad tarpe Pittsbur
gho SLA veikėjų yra galimas 
bendras darbas svarbiais savo 
organizacijos reikalais.

Po visapusio aptarimo vien
balsiai buvo užgirtas Pildomo
sios Tarybos tarimas dėl kėli
mo Centro į Pennsylvaniją. O 
dėl miesto (kuris Pennsylvani- 
jos miestas butų tinkamiausias 
SLA Centrui), tai visuotinu bal
savimu visos kuopos ir visi na
riai turės pasisakyti. Pittsbur
gho SLA veikėjų nuomonė, kad 
atsižvelgiant į Detroito Seimo 
tarimą ir į geografišką visų 
kuopų padėtį, Pittsburghas yra 
tinkamiausias SLA Centrui.

Tuo reikalu buvo nutarta at
sišaukti į visas SLA kuopas ir 
per spaudą supažindinti SLA 
narius su Pittsburghu bei pa
tarti balsuoti už Pittsburghą, 
kad butų įvykdytas Detroito 
seimo tarimas. Juk to reikalau
ja SLA tvarka, kad seimų ta
rimai butų gerbiami ir vykdo
mi.

John L. Lewis sako, kad 
Pittsburghas yra pa

saulio dirbtuvė
Atidarant CIO konvenciją 

lapkričio 14 d. John L. Lewis 
savo kalboje pareiškė, kad Pitt
sburghas esąs The Workshop 
of the World (pasaulio dirbtu
vė) ir Pittsburgho didžiųjų pa
grindinių industrijų darbinin
kai vaidina tikrai milžinišką 
rolę organizuojant neorgani
zuotus darbininkus į Industriji- 
nę uniją.

Pasak Lewis, dėl tos priežas
ties ir CIO laiko pirmąją savo 
konstitucinę konvenciją Pitts- 
burghe. į

Tačiau reikia neužmiršti, kad 
CIO nors dar jauna organiza
cija, bet jau yra piilžinas: turi 
daugiau kaip 4 milijonus narių 
visame šiaurės Amerikos kon
tinente nuo Atlantiko ir Pa<S- 
fiko. .

Pasirodo, kad kaip Pittsbur
ghas žymią rolę vaidina ne tik 
pasaulinėj industrijoj ir preky
boje, bet ir darbininkų organi
zavime. —ReporterisCcpffthttfMk Kimšk* KnuTMMnfiSk
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NIO REIKALŲ MINIS- 

JTĘRIS

■M

r Skersvėjąi Lietuvoje

Rooseveltas kryžkelėje

aiškinama, kad tie konvencijos punktai buvo taikomi tik autonominėms, bet ne valstybinėms įstaigoms, o dabar jau gubernatorius turėjo apsižiūrėti, kad ir centro valdžios įstaigos tuos konvencijos nuostatus vykdin- 
lų...Tai vis tų skersvėjų padariniai !Kaip toli tie skersvėjų padariniai eis, dabar tikrai sunku net numatyti. Viena tik aišku, kad visa tai priklausys nuo bendros Europos politinės situ- aiejos. Tai priklausys nuo tų autoritetų, kurie Klaipėdos <onvencijos nuostatus aiškins. Vyriausi Klaipėdos krašto konvencijos garantai yra keturios valstybės, būtent Japonija, Italija, Prancūzija ir Anglija. Kaip matote dvi iš tų valstybių, būtent, Japonija ir Italija yra aiškiai Vokietijos pusėje, o Anglija kaip visuomet taip ir šiame atsitikime svyruoja ... Ji vis “lygsvarą” palaiko... Taigi tasai konvencijos aiškinimas jau atsidūręs kitų autoritetų rankose, tiesa ne kitų, tų pačių, tik jie pasiliko kitos orientacijos, kitaip tarus jų sniegelis kitaip dabar daug ką supranta.(Bus daugiau)

Karo stovio panaikinimas nesuteiks jokių lengvatų. — 
Kaip spaudair organizacijos y r a ivarkomps.**— Na- 

- KlaipėdosJodinu laiške nurodoma, kad vasarą 1931 m. monarchistai ir k '*hįtleripii^kai sumanė referendumo keliu atšaukti demokratinę Prūsų vyriausybę ir paleisti Prūsų seimą. Tų metų liepos mėn. 2J d. Vokietijos komubis- (tų partija priėmė rezoliuciją, 
pritariančią tam referendumui. Naciai džiaugėsi, gavę tokią paramą iŠ komunistų pusės, ir Dr. .Goebhels (dabartinis Hitlerio propagandos ministeris) rašė, l,kad dabar fašistų pergalė esan- po pilietinio karo 1918 m. Šuo- F1 (Y^^rinta.mijoje per keletą metų siautė Vistiek tas referehdumas ne- žiauri militarinė diktatūra, ir I pasisekė. Tuomet “Rote Fah- 

_ . v. ..v. - Y’, vyriausias komunistų or-Bet kai į ganąs Vokietijoje, paskelbė ši- atsisakč tokį obąlsį:
“Sociąl-Pemokratija yra 

musų vyriausias priešas. Da
bartiniame klasių kovos lai-

™ w į.’s $F'*'lsw
.......... I I •' . 'Telegrama iš Varšuvos sako Vėliau komunistai neva pa- <ad sovietų valdžia atmetė su- siūlė socialdemokratams “ben- manymų leisti Vokietijos žy- <lrą frontų”. Bet tame neva dams emigrantams apsigyventi “bendro fronto” atsišaukime sovietinėje žydų respublikoje komunistai sake: “Mes visai ne- pirobidžane, netoli Mandžuri- ketiname susilpninti savo kovą jos sienos, žemęs leiiai yra! prieš socialdemokratus ir Cen- dąug, bet valdininkai Maskvoje tro partijiį; mes, komunistai, pareiškė, kaj tarp žydų esą nedarome mūšių paliaubų su ‘perdaug trockistų” ir su jais dagininkų klasės ^-•-y • » Jutų keblumo, jeigu didelis jų, Aiškų, kad Jas “bendro skaičius butų įleistas į SŠ.RS.Tai kam reikėjo steigti žydų valstybę Sovietų’ Sąjungos teritorijoje, jeigu žydai negali į ją važiuoti?

Suomijos sociademokratų partijos vadas, Viano Voion- maa, tapo paskirtas Suomijos užsienio reikalų minisferiu, vietoje Rudolfo Holsti’o, kuris bus nuolatinis atstovas Tautų Sąjungoje, Genevoje.Tokiu budu . socialdemokratai Suomijoje jau atgavo' savo įtaką, kurią jie buvo pražudę

cių įtaka Klaipėdos krašte stiprėja 
reikšmė Lietuvai. — Lenkai atkuto ir pradeda drą
siau veikti. — Antisemitizmo aukos ir savotiškas 
biznis. — Atsitikimas Laisves Alėjoje. — 
veikla Lietuvoje.

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)
* i

Vokiečių

Kurion pusėn dabar pasuks prezidentas Rooseveltas, 
kai lapkričio 8 d. balsavimai parodė, jogei dėl skilimo de
mokratų partijoje atsigriebia republikonai ?

Jo artimiausieji patarėjai iki šiol buvo tie, kurie sto
jo už liberališkesnę politiką ir tampresnį kooperavimą su 
orgąnizuotu darbininkų judėjimu. Generalinis pašto vir
šininkas Farley (kuris yra kartu demokratų nacionalio 
komiteto pirmininkas) laikėsi priešingo nusistatymo, ir 
dėlto prezidentas su juo retai tardavosi.

Bet po rinkimų pono Farley įtaka Washingtone su
stiprėjo. Rooseveltas dabar yra linkęs pripažinti, kad 
Farley sakę tiesą, įspėdamas jį nesipykti su konservato
riais savo partijoje. Prezidentas yra nusivylęs ir tuo, kad 
Lewis ir Green atsisakė taikytis. Vietoje taikos su Ame
rikos Darbo Federacija, CIO savo konvencijoje Pįttsbur- 
ghe nutarė susiorganizuoti, kaipo pastovus industrinių 
unijų centras. ‘ 4 ,

Darbininkų judėjimui šjtąip suskilus, nebėra vilties, 
kąd kongrese butų galima pravesti kokių nors liauju so
cialinių Įstatymų. Bus gerąi jeigu Rooseveltas stengs ap
ginti tas reformas, kurios buvo priimtos iki šiol.

Todėl iš viso ko galima numanyti, kad prezidentas 
laba? greičiau suks į dešinę, negu į kairę.

vienu laiku jai gręsė fašistiško ne” perversmo pavojus.dauguma ūkininkųremti fašistus, tai fašizmas susmuko ir laipsniškai buvo at- steigta demokratinė tvarka.

Vos keletas dienų kaip rašiau r apie Lietuvos skersvėjus. Dabar dar galiu papildomai pranešti žinių, nes skersvėjų veikimas vis ryškėja. Apie ką vos pora dienų atgal buvo tik spėliojama, dabar virsta faktu. /Visų tų skersvėjų pirmas lajai ryškus padarinys, tai kad nuo šių metų lapkričio mėn 1 dienos visoje Lietuvoje panaikinamas karo stovis, kuris save jau seniai išgyveno! Jus toliau gyveną nuo musų gyveni-’ m o gal šitą žinutę sutiksite su dideliu triukšmu, gal ir džiaugsmu. Žinoma, labai tektų džiaugtis, jei tai įvyktų musų visų narų ir įtakos pastangoje, bet dabar, dabar tik tų skersvėjų padarinys. Sakysite vis dėlto bus musų gyvenime atmainų? Veik jokių! Nusistebėsite? Netenka. Didelių akių nedarykite.

kas juos visuomet palaikys! Kaimynas šiuo metu jo žodis svarus! štai smulkmena. Mažutė smulkmena... Klaipėdos gubernatura jau apsižiūrėjo, kad ne visos centro įstaigos, suprask valstybinės įstaigos savo iškabas turėjo dviem kalbom parašytas... Ar žinote ką tai reiškia?Pagal Klaipėdos krašto konvenciją tame krašte visos autonominės įstaigos turi turėti iškabas parašytas vokiečių ir lietuvių kalba ir kartu visose tose įstaigose visi tarnautojai turi mokėti abidvi tas kalbas. Visi raštai ir turi būti rašomi tose kalbose. Visų taip buvo suprasta, bent iki šiol taip buvo

parems ir stiprus ir

Nuostabus McLevy pasisekimas
* * ' •' rijiloAf i 1 "*

Bridgęporto (Conn.) meras, socialistas Jasper Mc
Levy, njiątebino draugus ir priešus nepaprastai įįdęliy 
balsų skaičium, kurį jisai gavo, kandidatuodamas į ;C^n- 
neęticut gubernatorius.

Prieš dvejetą metų valstijos rinkimuose jisai buvo 
surinkęs dvidešimt tūkstančių su viršum balsų.. Šį kartą 
jo drat i .tikėjosi, kąd jisai gaus daug daugiau, nes* 
žmonės buvo pasipiktinę senųjų partijų korupcija ir ki
lusiais dęl ,to skandalais, į kuriuos tapo įvelti aukšti vals
tijos valdininkai. Didžiausi optimistai socielistų partijoje 
.manė, kad McLevy gali gauti 90,00 arba 100,000 balsų.

Bet pasirodo, kad už jį balsavo netoli 165,000 žmo
nių! ' “ 7

i

Socialistų kandidatas į gubernatorius sumušė abidvi 
kapitalistines partijas savo mieste, Bridgeporte. Jisai ga
vo daugiausia' balsų į visų kandidatų Waterburyje ir ke
liuose kituose miestuose. Po šitų rinkimų MęLeyy rėmė
jai yra įsitikinę, kad 1940 m. prieš jį nebeatsilaiky^ 
republikoįiąi, nei demokratai.

Kai kurie mano, kad socialisto MU^yy 
mąs į gubernątorius padėjo republikoj^ms. .taj ^ę- 

- tiesa. Jisai atėmė beveik po lygų nubšimt| oaląų , j1“ 
nom partijom. Republikonas Baldwin sumušė d

tm se- 
kratą 

Gross daugiausia balsais, gautais sodžiaus distrįktuose, 
kur McLevy turėjo pasekėjų nedaug. Sodžiaus gyvęptp- 
jai Naujoje Anglijoje yra nepatenkinti Roosevelto 
politika in balsuoja už republikonus.

* *» ■ • t

< 
t

Anglijos žmonės prieš Chamberlainą

vatų nepajus, nes ji jau seniai Kaip atkaklus Ukiiąn- ne kariukų įstaigų priežiūroje Jęįg privertė VČjtJ jam yra. Spaudų dąbar prižiūri yk . liauti ' suomenjnio darbo vadyba, lai-1 gi, ši- įstaiga ir toliau uoli savo pareigose pasiliks. Jokių naujenybių čia visai netenka
Kasė kitam duobę, o pats įgriuvopriešais.’ i fron to” pasiūlymas ,butų grynas, 

į '• 3 . i ‘ 11 '.*;(?•- • ’ • • ‘ 'humbugas.Laiško autoriai, pagalios, pažymi tą faktą, kad visuose Vokietijos valstybių seimuose, visose miestų ir apskričių tarybose komunistai balsuodavo 
1 kartu su hitlerininkais ir kitomis dešinėmis partijomis prieš demokratines koalicijas kiekvieną kartą, kai būdavo siulo-

l išreikšti nepasitikėjimas, į sunkiųjų darbų kalėjimą uz: Tokiu budu demokratine dau- sąmok^lą prieš Lietuvos valsty- guma Prus (bę, kuriUjp ^mSįona ‘lavė ^intą, ir ?uijųįestjją, dabar pradėjo orga- įėga nuversti ^rheningo-SeVe- nizudti nacių jaunimą ' Klaipė- rfn^o kabinetą.doje. Tos organizacijos .nariai lapkričio 3 d. 1932 m. naciai dėvės uni^rn^^^erioUr^į-istai kar(u kd|)g u.nijos nepripažintą streiką Bertame seks lutlęnninkųs. . | susįsi'etimo įmonėse, ku-Tai y ra naci ų provokacija rias valde miestas. Karlu su prieš Lietuvą. Ncumannas Klai- Į hitlerininkais komunistai sųda- pėdos krašte nori suvaidinti ,to- re benjrą “streiko komitetą”, kį pat vaidmenį, kaip Heiileinas kuris velke ąki lapkričio 8 d-> kad suvaidino Sudėtą krašte. ? t. y. už trijų menesių prieš I Ii t- --------------------2-' nerio atėjimų? valdžiom^^utįnių demo:
i^i^e]SrawIu ' dien^ ko;

imuiislai ėjo ranka už rankos

Jemokartų vadai: buvęs vidaus aija'VyoRNrh“ vale' . L, komumSįtams .krinta Jidžiat— reikalų mimstens Albert C. . . _ į”-' tomlu : . Voto A1, . atsakomybe.Grzęsinąki, buvęs Altonos miesto tarybos pirmininkas Dr. Ru- $olpn Katz, ir Victor Riešei, protestuoja prieš komunisto Izraelio Amterio melagystes apie L Vokietijos demokratinę respų- $Wmonai ,hhką. Laiške, kuris tilpo ^ewkjjna SauPlauku Kuodę- » ..‘pie • ' •1į?Viršugalvyje?TOLeader , jie nurodo, kad Vo-1 1 j jv.
i{^.lių? su--:

ORGANIZUOJAMAS NACIŲ 
JAUNIMAS KLAIPĖDOJEHitlerininkų vadas Klaipėdos <rašte, Dr. E. Ncumann, kuris buvo nuteistas ilgiems metams ma

i

šeštadienį šioje vietoje minėjome, kad pažangus ne-l 
priklausomas kandidatas laimėjo papildomosiuose rinki
muose į Anglijos pąrlaųięntą tvirtame konservatorių dis- 
trikte Bridgewa,ter. Bet beveik tuo pačiu Taiku Aiiįlijos 
konservatoriai gavo dar ir kitą smūgį. Dbricaster distrfik- 
,te ląipiėjo rinkikus Darbo partijos kandįd^s, pftdįflijįi- 
,<įąmas sayo partijos ,bals.ų daugumą bekeik 
ginti su 193$ metų balsavimais.

• " » /j V, * . ’ | ’
Po Miuncheno “taikoj” Anglijoje įvyko papildom: 

rinkimai penkiuose diątrikjtuose, ir Chamberlaino priešą: 
tuose ^rinkimuose gavo viso 131,714 balsų, ^uo tgrpu kąi 
jo partijos kąndidatai gavo 124,000 reiškiu, opozicija gą-

Kadangi tie distriktai yra išmėtyti jįę
tai reikia manyti, jogei tbks nusistatymas yra visoje An- 
glijbje.> Dauguma Anglijos žmonių i

Bet Jcolkas ji turi milžinišką daugun^ įfi
dąr gali .padaryti daug žalos savo ^š.t^ ij 
.pai. .. ................» j "."'\ :"?>*

seime buvo sunai- »’U\ 't. .n Ųapęnas gagėjo

ALYTUS — Alovės v. Balninkų km. tūlas Z. pirko iš vieno Einorių km. ūkininko žemės sklypą. Įmokėjo pinigus, bet pardavęs žemę ilgai nenorėjo sudaryti pardavimo dokumentų, bet vis dėlto pirkėjas per teismą jį privertė- Nupirktam ūky jis apgyvendino savo sūnų. Pardavusio žemę ūkininko sunūs ant pirkėjo labai pyko, bet viešai to nerodė- Vienas pas kitą, kaip kaimynai lankėsi. Tačiau spalių 3 d. vakarą pirkęs žemę Z., paviešėjęs pas savo bičiulius ėjo į namus. Kely-susitiko grįžtant iš miestelio pardavėjo sūnų, važiuotą. Jie pasisveikino ir bekalbant, šis išsitraukė revolverį ir šovė. Nusigandęs šaunamasis nugriuvo į gra- bę šūvio beveik nepaliestas, o žudikas, pamanęs, kad jį nušovė, pabėgo į laukus, šautasis pasikėlė ir nuvyko į namus, paskui su vyrais ėmė žudiko ieškoti, tačiau niekur nesurado. Tik vėliau sužinojo, kad jis nuvykęs bastėsi apie Merkinę, ir, bijodamas bausmės, kažkokiam miškely-kru- muose nusišovė.

SUV. KALVARIJA — Tarp Marijampolės ir S. Kalvarijos prie plento Slaviškių km. gyv. ūkininkas JudaŠka, apie 35 m. amž., prie 6 m. gavęs iš tėvo 3 ha žemės, jis pradėjo u- kininkauti ant pliko lauko. Žmonai padedant, iš lentų pasistatė budelę, o vėliau ant jos stogo pritvirtino aukštus keturis stulpus, ir iškėlė 6 Ispanių sukamą vėjo variklį. Vėliau pasidarė tekintuvą ir, vėjui sukant variklį, pradėjo tekinti geležį, o iš jų dirbti (lentoms piauti gaterį. Nors iš jo kaimynai juokėsi—tyčiojosi, o vis tik jis pasiekė užsibrėžtą tikslą ir savo konstrukcijos ‘ pasidirbtu gateriu vieną vėjuotą dieną pradėjo piauti lentas- Iš suplautų lentų baigė statyti budelę.r' ' 'Pastaruosius metus jis, atitrukęs nuo žemės darbų, visą laisvą Jaikų skirdavo vėjo varikliams, nes norėjo plačiau vėją įkinkyti, kad jis padėtų dirbti. Šią vasarą jis toliau ė- mėsi darbo ir ant savo budelės stogo pastatė 4 didelius sparnus, panašius į vėjo malūno. Anksčiau jo padirbtas variklis, jam pasirodė jau netobulas, nes kartais didelis vėjas net aplaužydavo sparnus.Taip pat jis pasidirbo javams kulti mašiną—kūlėją, .4 v . kurią jau iškūlė šių metų už-U1 tai darėsi, j augusį derlių. Naujai pastaty-

Sakysite normaliau galės veikli visokios draugijos, kurtis naujos sąjungos, politinės organizacijos, šitas reikalas jau iš seno vidaus reikalų ministerijos tvarkomas. Šioji ministerija savo pozicijų nieku budu neužlėiš’ ir čia netenka turėti,! bet kokioš'vilties, kad kas nors naujo t įvyktų.tvirtinsite, kad dabar viso-’ kios politinės bylos bus sprendžiamos ne kariškų teismų? O, jau kelinti metai mes turime gana griežtą visuomenės gyve nimą tvarkyti įstatymą pagal kurį civiliniai teisinai turi teisę skaudžiai bausti visus neklau- žadus.Sakysite bus dabar lengviau gauti leidimus rinktis? Ir dabar visokiems susirinkimams Juoda leidimus ne kariškos į- įtaigos, bet apskričių viršininkai, a t sm t vidaus reikalų ministerija sa-buvo reikalingas tasai karo sto* vis, .kad ir šiaip turėta viso- ,kių priemonių visuomeninis, ar lįicriąų tarus poįiiinis gyvenimas varyti į ožio ragą! Jūsų klausiinąs visai vieloje ir mes gajlėtuinę į (tąi atsakyti: tik to-ife* y-Pik’. ,ai darSsi! I augusi uernų. inuujui pusiaiy- .kad nįęs ^Lęnię! Deiseme iki fas variklis yra gana stiprus, jol, iki svetimų ^buvome para- lengvai suko jo konstrukcijos ginti šilas n^įeintas gyvenimo padirbtas mašinas: kreizą, ku- a^yslovas Ę^umki^ti. Kalti, bet lėją, tekintuvą ir kt. jau .............................................................. .......... ...................... , xx xxx^vm^ xxxxxxWp yjsąi kitaip jausis Klaipėdos kraštuose musulmonai dažniau- feą^as karo stovio nusikratęs.Pradedant nūo 1918 m. sausio fia^ngi čia visuomeninis gyve-Djmas tvarkomas vietos auto- į?rasi-dSs <^?11^kas atkutinąs, |bet... visos jtos įstaigos yra vokiškų naciy įtakoje, tai tos rųsįęs or- ganiža^os savo veiklų į^lės pilnumoje išvystyti. ' jttęsa, spaudos įšalai tvarkomi jben-•nVeĄ.į1

iaušia
Naujasis Šilko fabrikas sustabdė darbą.

Margumy^jl

Moroke ir kituose Afrikos
i raciecianc nuo ijio m. sausiu, . . .. , < . , . .. ....4 .p v.siąi Skuta galvas, bet palieka menesio iki to laiko, kai. Hit- p •. :v , r , ,.-r/x xr viršugalvyje kuodelį plaukų.,J|R(a uią, . o ’panašiai skusdavo saukietuos komunistai v^as, . ,.r _pastangas sunaikinti demokra-AfflS ....... ulmonai tiki, kad jpkčmę už.TOČ“• paikino ■: Bjaųtį ifųoM pa vmda<s ^ri?esl dės 'a.ngeliui nęttf j dangų rtū- Thaeimann, kuris buvo komu- n|sj , musulmono sielų. Tokiu uis tų kandidatas į prezidentus, k)r j e į. tril tiki minios, šviesesni musulmonai tuo neteki ir kuo•• 

demokratinę delio |akaų^yJ^ nei>^iiqką.f' Ki-, mii sęniąu taip pat' aųgįiijay0 kovdU’ihSUS plaukų^ ir supinjavo.'jųo.s \ vąčtinama
raidžią kiaulės uodega. Tas paprotys 
, 'negu pasiliko is 17-to* amžiaus, iš mongolų atneštų kinams vergi-- 

bergo-Hitierio valdžią. JSq*,P0S laiklb Kalimai ir vęrgąi į'u- 
cialdemt'kratį Aiosohja gildavo-surišami už kasų, kad 

mgi Pabėgtų. Vėliau “pigtajlai4 
Ko- vo pasididžiavimo aaįl^kas, bęt dabar jau retai beužeinami.

“Kova prieš 
valdžią turi būt vedama | 
smarkiau, Reikia 1 
prieš bendrą nuomonę, kąįiĮ^asa» 
»

W m*
Je> te tek 4r
s*i$W tete Fter»

s. ‘c

ji yrą pavojinga 
Wnfstį įąrtijai.”

Neturtas jam neleidžia plačiau sumanymų įvykdyti, nes iš 3 ha žemės reikia išgyventi 5 žmonėms. Tačiau nuo savo sumanymų neatsisako.

KAUNAS. — Pavasarį Vilijampolėje pradėjęs veikti akcinės bendroves “Šilkas” fabrikas, veikęs su keliomis dešimtimis darbininkų, paskutiniu laiku darbininkų skaičių nuo- lat mažino, o prieš porą dienų ir tiems patiems neliko kas dirbti. Pvz., šiandien dirba (ir tai baigiamuosius darbus) tik vienos staklės- Darbininkai kreipiasi į atitinkamas įstaigas, prašydami apsaugoti jų interesus, kad butų išmokėtas priklausąs atlyginimas.Ūkininkai pievoms apsaugoti samdosi sarg^-KIDULIAI — Karališkių km.' Kidulių valse, ūkininkai, panemunėje turi kiekvienas pievų rėžius iš kurių seniau Palankiuos km. daugelis gyventojų pešdavosi žolę savo rei- jk^ąiĄs ir kirsdavosi karklus jkurųj. jKąrųliškių km. ūkininkai, mątydąini jiems daromą sk;riąu<f^, pasisamdė V. Laurinaitį sargą pievoms saugoki* jam moką per melus 300 su viršum litų algos. Atrodo, kad mes gyvename akmens ir žalvario amžių. Jei kaimas nuo kaimo turi saugoti savo “teritoriją” ir turtą, tai tikrai nie- kibirkštis į sausų linų krūvą

Beieškodama suknelės uždegė namusŠEDUVA. — Šeduvos vaisė., Užuožerių km., spalių mėn. 4 d., sudegė šelviaus Julijaus naujas gyvenamasis namas, tvartai, daržinė ir klojimas su nekultais javais- Nuostolių padaryta apie 13.000 litų. Namus padegė Šelviaus 19 metų duktė, kuri vakare su lempa buvo užlipusi ant namų aukšto ieškoti suknelės. 'Matyti, per neatsargumą pateko iš lempos
jĮau^tĮs, ,taip J<aip jiems pride-t ra ! yjena aišku, kaų jame krašte lietuviškos organizacijos bus skelbiamos sąskaiton vokietininkų.

Vokiški naciai turi uįtg^jus, ,ko gero uęgaJjųig. tikėtis. ir greit Lilo gaisras.
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UĘLICS
by

ers
— The Ęąltic Ameri-
ir* D.

tbVnational
can Society o 
Č.,‘ meefing ąf 
Stucfėnts‘ ^Ious<, .
shire’* Avė., ”1^'. W. on Sunday, 
Octąber 23rd heard Mr. John W. 
Staggėrs read a prepared paper 
in vvhich hė relatėd the iriėid- 
ėhts leading td the creation *of. 
the Czechoslovakian Declaration 
of Independence and the Declar- 
ation of Common Ai m s vvhich he 
helped representatives of 12 
Eastern Ehiropeari nations dre'vv 
up in Washington, D. C., at the 
Closing of the W,orld War. jn- 
cidently, Lithuania was one of 
the 12 nations represented in 
the Declaration of Commok 
Aims. Mr. John W. Staggers, 
himself, is a prominent attorney 
oi Washing'ton, D1 ’ C. who has 
his law office in the Columbian 
Building.

Following is an extract of one 
of his treatises. —H. S.]

Fascinating, inspiring, red-blood- 
and mbre thrilling 

fietion, is the 
record of thei

From out of the dim past of 
centuries agone and the livihg pfe- 
sent of our ovvn day and time they 
come, moving spirits and leacling 
figures in the age long struggle ftfr 
liberty and human rights,' Includ- 
ing a remarkable groiip of riative 
Aihericans who assisteii in the pre- 
paration ahA participated in ' the 
ceremonies inciflent' to the šigning 
and proclamation of the Čžečho- 
slovak Declaration of Ih'&epeAiĮeheei 
and the Dečldfatioh 'oi'' Čothihorr 
Aims, livė, movė - knd’* ącl' bėlftre? 
our eyes. Emplres erash F Dynaktiės' 
pass; and nėw nations arė bornTn 
our very prešence.

First come the nations and 
peoples venose “delegates and or- 
representatives signed Declaration 
of Common Aims of the" Mid-Euro- 
pean Union, in the order in whięh 
that momentous dociiment of frėe- 
doin and ' d'dmdcračy was signeet.'

CZECHOSLOVAKIA

v :fci

Bijūnėlis Hi-lites
comes 20, and this is it!119

it? Why, our 20th anniversary 
and you can be sure we’re

start-

m yM W M
(iUiuania,

“Dragging the Red Herring”

‘'^ra^ging the red herring aeross the 
traįl” is a common practice among . n' •J' t .>•.*> ■ ... . »
both writers and speakers on contro-

A',> A'.r,' . v , '
veršiai questions .particularly when they 

'.'■'■‘'.v'A - M?
cannot meet the argument of their op-

^popents. The “red herring” Business 
Toii?ishes mosi wide!y i n political con- 
tests, where it is often assumed that

.‘.r-’ j '■ į. ';V'. '» «.• . (>3 any means is justified by the end-vie- 
' .• \ > 1 *■'» i* * . ■ i tę

After 
. What is 1 
season, 
migHty proud of it! All of our activ-
ities have been successful būt this year 
they profess to be even more so.

As in previous years, we are 
ing our season with a Bunco
vvhich vvill be held next Sunday, Nov. 
27, at our nevv rchearsal Hali, the 
Masonic Temple at 3349 W. North 

’ Avenue. The admission is only $.30 
for vvhich the ladies can play Bunco 
(and vvin a prize), and the men may 

vvhatever else 
vvill be served 

raffled off. 
to play vvill

Perso jialities of I^terest

w Oi omu
Jjlem .thąt Jiąs fttooęl £oj soipįg-: 
thing dear to Lithuanians in 
^he past or present.

THEN THE CONTEST CLQ- 
>■ trt$’ r * v,’ * r t, r.-T-

SĖS. ALL WST £E
UELJVĘRĘP cįt ĘOSTiVĄĘK- 
ED NOJ LATER THAN NOV- 
EMBER 28, 1938.

t t

play pinoch'.e, , “66” or 
they prefer. Refreshments 
and a home-made cake 
Chorus members vvishing 
be charged just $.20.

So, let’s all be there, at 4:00 o’clock.Į 
for an evening of .ėnjoyment.

I. C. M. ;

American political contests, likę those 
of oįfier nations, show tnuch “dragging 
o f the red herring”, as a glance at our 

4fecėn'i’ felstdry''"(yill rėveal? 'ftichard 'j. 
Lyons, Republican candidate for the 
U. S. senate, doės not scruple again to' 
'“ririg the' ‘ cEanges” on the old ‘'‘Red’ 
Ėbgėy”, whife Glenn Frank Has to call' 
the1 Republičanš down ' for rėlying so 
much Upoii tHe smear-squad.

The 193 6 campaign was even fuller 
of appeals to passion and prejudice 
than the present one. Charging ęhat 
Roosevelt and' other Dembcrafs we'ret 
čommunists, claiming that the RepuH- 
licans mušt savę this glorious republic 
from the “foul breath of Moscow”, 
and stuffing the workers’ pay-envelopes 
with falše charges about 
rity legišlation — those 
examples 
ness.

Thanksgiving

SHARPS ANp FLATS

• Pirmyn vvas the first 
Lithuanian chorus to tour

s

\Vhat may seem to tbe a fault in 
onė way, as per above, may’ aUo 
be quite a fine attfibūtė fi'dm aho- 
ther angle. It just ocčurred to us 
that above fault may take on the 
garb of ah admirable chara<teris'Je, 
namely, “stiėk-lo-it-ivenėsš”.'

J'or friends and f c r enemies, for 
joys and for sorrows, for person- 
alities to interyievv and for reader.s 
o "ivrite for, we are thankful.

What \vould life be without 
’riends? What would we be yVitli- 
out enemies? Most often, you know, 
it is some fault of our oxvn that 
creates an enemy and only through 

of that 
axvare c f

American- 
Lithuaniaj 

in June, July 1 93 8. Now, Birutės cho
rus under the guidance of Mr. Byans- 
kas, and the Northside Men’s crorus 
under the direction of Charles Stephens 
are going to Lithuania in 1940.

Typevvritten or handwritten 
manuseripts wiįt be given tįie 
šame co»nsideration. Facts, ra- 
ther than "ėloąuencę of style, 
will determine the winners.

The ancient Czechs (Bohemians) 
of Austria and the Slovaks of Hun- 
gary. The proud and cultured king- 
d‘om of Bohemia in ancient times. 
Proud of its intellectual attain- 
ments, its religious freedom, and 
the bravery and genius of its men: 
whose šabfes barred the Turk from 
the heart of Europe, held them, 
rolled then back and saved the 
Cjhristian nations and our civiliza- 
tion from obliteration. Aftervvard — 
for three hundred years — the 
Lion of Bohemia slėpt; then awoke, 
and aeross the mountains, the val- 
leys and the plains, his voice roared 
in anger and protest against auto
cracy and’ the ty^hhny' of the Rap- 

’sburg and Hohenzollern dynastiės. 
The heroes of White Mountain 
stirred in their slcep, their des- 
cendents sprang to arms. The proud 
banner of Czechoslovakia, the 
Czechs and the Slovaks, was flung 
to the breeze and, with the issu
ance of the Czechoslovak, Declara-• - ’ • •' .............. ... f
tion of Independence, the doom of 
the Austro-Hungarian Empire of 
the Hapsburgs was sealed.

ed, stranger 
than any vvork of 
true history and 
events and leading characters con-, 
neeted with the heroic and success-i 
fui stru^gle of ' the peoples ofj 
^Middle and ^orth-eastern Europeį 
against autocracy and for independ-Į 
enCe and self-govcrnment for their; 
rcspective nations 
the organization 
governments for 
temporary capitals 
countries thousands 
the motherland, 
were scattered through the armies 
of other nations and over the en- f 
tire globeš būt fighting vhliantly 
with the Ajlied Nations and tįhe 
United States against autocracy an|l 
for liberty and dcmo’cracy; of the 
formulation and issuance in and 
from the Capital city of our ovvh 
glorious republic — of the thrilling 
and historic Declaration of Inde- 
pendence of the Czechoslovak Na- 
tion xvhich sealed the doom of the 
Austro-Hungarian Monarchy; of the 
organizafion — in VVashington, D. 
C. — of the fafnous Mid-Earopean 
Union; of the scėnes and confer- 
ences connečtcd with and parti- 
cipants in the ceremonies attėnd- 
ing the signing and proclamation
— in tjhe Declaration room of our 
Independence Ralį at Philadelphia
— of the historic and mementom
Declaration of Common Aims by 
the representatives of tvvelve nd- 
tions and peoples of Europe and 
Asia Minor vvhich struck the 
shacklės of autocracy and tyranny 
from many submerged and oji- 
prcssed nations and gavę political 
liberty to more than two-thirds oj 
the peoples«of Europe; qf the did- 
integratirtn and dismeinberment of 
four vast and mighty empires; of, 
the detllronement and ariniliijatioli 
of ancient and barbarous dynastiės 
vyhich for many"" centuries '__
/uYecl and1 heli! absolute and auto- 
eratie šway’ ovėr the lives and 
(lestinies of a largo proportion ot 
the human race; of the re-birth of 
many nations long submerged and 
oppressed by autoeratie and tyr- 
annoūs dynastiės, arising from ou> 
of the devastation and ruin brought 
about by the great xvorld war as 
free and inde^endent republies; of 
the moving spirits and leading (įha- 
Tactėrs lind representatives of the 
nations and peoples direetly con- 
cerned in that greatest and most 
sublime of all the dramas of de- 
mocracy and libėration the world I 
has štaged. uio v™r uj

| authors Bunm Sovetski and Antho 
This autheptic record will» be ęf ny Stelmok. Literary effov^

an<t raęes; “cjj 
of provisiondl 

nations vvhose 
Svėre in other 

i of miles from 
vvhose soldiers

wr '■•o** «*r ■ ,.LU<

of the “red

the sočiai s?cu- 
are outstanding 
hcrring” btisi-

TJ^IE jJUp,G(ĘS:
Mrs. ftaiizvardis, wife of the

- i f *•*!*’ J f ' f 1 ’ ' r* r* •Lithuanian consul in Chicago, 
witli a law degrėe of her dwn.

Mrs. Radkins, a charmingV . c.’hV v tmrvvf.? and kmdly personahty, who is 
unusually well-read and jus re- 
cently returned from a trip to 
Lithuania.

JV^Ir. Rakštis, pharmacist, im- 
porter and former editor of the 
jEnglish Sečtidn in i NAUJIE
NOS.

i

Another Armistice Day has come 
arih gone, with’ its’ cčlorful "paradės 
aijp waving tflags, yct trailing in’ its 
\vąke a grirn 'sigAific'anėė u which 
orlly secrfis’ ironicąl in t;he .light of 
the present Xv6fld'unrest,r in its lpre- 
pArations for opieh v wark' yet to 
come. Only a hal’f gėnėration in- 
teVvenes bęt\veeri ' thė” tfagddy bf 
19j4 and the present day, yet šb 
elose has th’c breiitfi 'cįf \Var H^eal-į 
fily scorched all nations of the 
world, that the universal peace and 
unclerstanding the Armistice had

THE PRĮZES:
The first two will receive co- 

pies if the precious album of 
“Vilnius” with fine photo- 
graphs, beautiful lithographs 
and ekcellent dravvings.

The third winner will recęive, 
a copy of “The Daina”, an an- 
thology of Latvian and Litjiu- 
Aniap įfolk-soKgs with an hisio- 
rical commėntary.

Šit down and write your art- 
icle now, if you already have 
Information and don’t have to 
read apy more or consult any-

' i
WHO WILL BE THE WIN- 

JUSld'

p-

ba(l hbped to bring about, seem a myth. mitn. .-4P .. .FVom this chaos of eonfused, of 
cyromely intricate,' ęnfKngTeffiehtsĮ 
and animositie^, ‘ there ’ėmergel a! 
rerleetive and discriminative , seąse 
or the finer shadings <-of *natidnąI-! 
isms—a better, more ’thėūgh'.fūl, 
plfcement of our loyaltifes/:H A'hdl 
tlius, we Lithuanian-Americans, 
vvhlle loyal to’ tKc couritry in vvfnčh' 
we live and devout to its cause, We 
štili remain Lithuanians—proud of 
Lithuania, proud of its Įanguage, jts^ 
customs, its culture, its Jnistory.

To put thoughts such as^tHose im 
a human, enterta’ning, ? ėįiręįt,< 
fashion has been the en'dęavor k of.

This authei^tic record will be ęf ny Stelmok. Literary effoįjS”'*oj 
inėstVmabfe' valuė to the sčholar' authors Sovetski and .Stelmok,-' se'en 
and student o'f history.* It will be in the pagent of the iharch df Ritjh- 
intensely interestihg to all native uanian progress throligh the ages, 
Americans who are proild of out will be presented at tie L.U.t.^Cb^- 
great republic and conscious of cert to be held Ddcenįber 4, at 
what it mcahs fo be' a citižen of the Lithuanian Audit^rlui^. The L. 
the United States of America, and U.C. Concert is onJ perforhffance 
especially interesting &nd ins'.ruct-1 of the winter season that*'wijl 
ivė for every man and woman of certainly want to see—ftild heąr.' ^o 
European birjh or’ descerjt. For j cross off December on ’Volir 
ages to come and generations yet, calendar, right now, aš “resėr^et 
unbom it will be a sourcė of en- į for the L.U.C. Concert”. Invite yoūr 
couragement and inšplration 'for friends, too, to comc^ down ‘for an 
liberal and Progressive mihds qf evening of real enjoyment dnd en- 
all nątions and races. ; tertainment. 1 J. Rachens

In the 
campaign

1928 contest, 
of G. O. P. against “Al”; 

Smith’s Catholicism went a long way 
to defeat the ablė New York governor. 
Left‘ largely untouched were the real 
issue the repcal or enforceniėnt of 
prohibition, control of manopolies, re- 
dueing the tariff, affording security to 

the purchasing 
farmers at the 
takers of inte-

TREASURE UNDER 
£^(>UND — IN ILL. <

Released by the State Geological 
Survey through the Illinois1 i 

Chamber of Commerce.

Hot Prospect

the vvhispering

workers, and inereasing 
power of workers and 
expense of overyyeening 
ręst and profits. p

■ Since the 1 begĮinning 
and longer, it has<been 
organized ĮVtjalth to raiše the cry of 
“radicalism” against any liberals and 
progressives who tried to bring about 
badly nėeded reforms. Before the World 
War such reformeers were denounced 

with 
often

® These 2 choruses have the un- 
dividcd support of Pirmyn. A lot of 
luck to them in their 1940 venture.

• Pirmynite Josepbine Aleksa. 
Bridgeport dancer, is making Kaunas 
her permanent Home. Miss Aleksa has 
bccome Mrs. Josephine Misiurevičienė, 
the vvife of a Lithuanian army officer. ,

. < ’l '• • •

® Another Pirmynite Sally Aleksu-; 
nas who remained in Kaunas lašt Sum- 
rrier to study at the Vytautas Univers- 
ity, is also contcmp’.ating marriage 
there.

for the

of the century 
the method of

• Pirmyn’s congcnial fricnd Mt. Bart- 
škis in Lithuania vvould likę to com- 
riiunioate With‘ some of you chorus 
inembers. So, if you vvill, please write 
even if it’s only a fevv words.

ahd afler the creation 
enemy do we become 
that fault of our own.

\Ve are also thankful
’aults of others; sometimes, seeing 
them, we are able to escape from 
or shake off ceriain unęlesirable 
characteristics from ourselves.

Būt, not ahvays. For ins'ance, 
we kndvv somobody who is for- 
ever philosophizing, as we call it, 
and who bores us once in a whUc;. 
Vet, here we are, doing the very 
šame thing and possibly borfng 
you (do, do xvrite and say you liked 
it!). However, xve’re staried and 
Cannof stop, regardless of who sa?s 
what.

as “socialists”; Sirice that time, 
the captalists of the Occidents 
ąuaking' in fear of vvorking-class revol- 
utions, any person who dared to crit- 
icize the economic system has been la- 
beled a dangerous “red”, a communist 
in the pay of Lenin or Stalin.

For nearly a decade ąfter 1917, crit- 
ics df thė presėnt sočiai order were 
jailed, likę Dėbs and Hayvvood; deport- 
ed likę Emma Goldman and Alcxander 
Beękman; orA tbrovvn out of office to 
whlch they had been dūly eleeted, likę 
the socialists from the New York As- 
se'mbly. More recently came statė laws 
requiring' teachers to take oaths of 'lo- 
yąlty; then folldvved the ”Whitch 
Hunts” for “reds” among our univers- 
ity professors.

• Saturday Nov. 12th Pirmyn pre- 
sented the operetta “Graži Galatea“ at 
Liberty Hali, 14th st. and 49th Court, 
Cicero, 
sung 
kus, 
The 
tuvos

irutė:
not bcfen heard from f< r

sorry these undertakings 
upheld and regret that 
a one could irieet vvitli 

Nevertheles.',

A promising subject for future 
erai rešearch4 in Illinois is a peculiatl 
'rdek.' fo'rmation that is present in '^Cal- 
houn County, ncar the bank of' the 
Misšisslppi Riveri It'is a’* ch’ocolatc- 
colored limestone, containing a high per- 
centage of a waxy or tesinous substance 
that has not yet been identified. This

• T" vr. 4 ,ivax, or resin, is inflammąble, and so, 
much' of jt is present in tne vąidš of 
frie^roct that a ton of the ijiAestone 

’h^s been estimated^ 'to 'coptąln |uel? Sa
ldes *e<fuąl AbJ about Š'8 pounjls of

min-i
1• i

Appeal to prejudice and passion in 
an argument is likę appeal to the sword 
in International affairs. Neither sett’.es 
anythihg, except wbich side can more 
effectivėly stir up the baser passions 
in niahkind and ' can murder the fincr 
ičleais. The original difference štili per- 
sists; the original issue štili remains 

M J • o v ' # .-m

unsolved. Meanwhile, great barm' has 
been done thrdugh bedouding the is- 
su.e, through p.qking the Tires of pas
sion rathcr than appealing to the light 
of reason and human gene’rosity.

If mankind could on'.y learn to dis- 
cuss controversial questions by appėal- 
ing to facts and reason through honest 
argument instead of by stirring up old

Illinois. The singing roles vvere 
by Lillian Stupar, Estelle Rim- 
John Rukštala, and Al Brazis, 
sponsers werc the L.K.D. (Lie- 

Kareivių Draugija).
Sunday Nov. 13th in Waukegan.

III., Pirmyn triumphcd again at the 
Liberty Hali, 8th and Adams sts. The 
S.L.A. 262 vvere the sponsers.

• Soloists wcre Victor Bcnder, Pa- 
zarskis, John Rukštala, Onuks Skever, 
Mrs, Stephens, and Andy Norbut. The 
Pirmynites kept the Waukegan people 
in a bappy frame of mind with their 
singing and dancing until the wee 
hours of the night.

• Two birthdays fell on Nov. 13th. 
They vvere Julia Kazlauskas, and I. 
Girchius. Happy birthday, folks.

• We beat that a former old mem
ber vvill šoon be returning into 
folds. 
Kairis

o
Frank
Chicago 
DiššYtisf ield, Frank vvent 
Michigan, in quešt of 'another job- by 
bus vvith pirmyn Nov. 20th, vvhere 
Pirmyn presented a concert. (Mr. Alis 
sti|l has a fevv scars on his right foot 
that he recėived vvhen he vvorked in 
the lašt tunnel Chicago built.)

• Pirmyn has' so far presented con- 
certs iri East St. Louis, III.,' Waukegan, 
II!., and Detroit, Michigan.

• Pirmyn is going by bus to Cleve- 
I land, Ohio soon. A little polishing up

prejudices and hot passions through on the old and nevv songs is needed. 
“dragging the red herring aeross the So, come all ye faithful. Rehearsals are 
trail”, hovv much less vvould be “man’s Tuesday and Friday at 8 o’clock says 

RAsK^E^ tiUEY.

our 
The name of the Miss is Ann 
who is a L. U. C. member. 
Recommended by Judge Zuris, 
Alis was working in the new 

subway under construction.
to Detroit,

Lovers of drama, music and* 
song, greetings from Jlirute’s ėbr- 
respondent. Yes, greetinįs to you 
all, for ycu are aft waiting for the 
opening of Bi’rute’s Fa’l sca8on,< 
whicb opens in full swing Sunday, 
December 11, 1938, at Šokol Išlali,; 
23rd '& 'Kcdzie Ayenue, with the 
opėrelta, ‘none cther than Perik6'*a 
vvhich 'šo’ne of, you saw this ycaif“, 
May Isli Ry a large reųuest to have 
it again, for it was a success and' 
a great operetta, and play e d by 
great cast,’,’ you wiH see the šame 
line uj5 'this'year "in'their šame’ 
character roles, to give you that 
double success of Pėrikoia, Avhich 
Birutė is out to do in their sėctnd’ 
appearance of Perikola this year.

į < < •. > > • -i .t n >

The charactcrs vvill be listed in 
a įveek dr two, and you xVill be 
able 'o pick your favorite ęhar-: 
acter and 'vvatčh ,him or her per- 
form, and I am sure they vvill 
out do their past pėrformance. So 
le'.’s all see you
Hali, December 11, 1938.

\ \ A f I .

Yes, attendance 
grand, even some 
are coming out 
place and joining
open up its fall season. So le ’s a i 
see you attending these lašt few 
impoitant rehearsals.

I beg your pardon; lašt week, I 
mentioned there were only two.j 
(2) of our fairrer sex entered in 
the beauty contest būt ther 
Jour,

Aldona Rutkauskas, 
Gėiidyievė Vęs^ėridcr, 
Sadie Tėrmcnas, 
Rob’er a. / ' /
Out of these four, Aldona, as you 

all know, obtained 3rd įilėee. Con- 
grafula’tionsi

Whąt’s tjhis xye hear abcųt our 
’i'.tle Helėn Vespėnder "'being ^11 
for the^past Hvo weėks? Cortie 011, 
Helen, buck up we* need S'dti for 
our opęrettą," C ‘\ 
sffong little lady dowri, so all 
hope'and wish yoii a speedy rb- 
covcry and to get back to our . 
fold and continue your gobd5 wbhk. ‘ •z.,‘ 1 • v! ,

And now, till Friday, at Sandara yšp ' . , 71 j /
As ever,

therc at Sokol

(o rehearsals is. 
of the o’d timcrs 
of their hiding 
in to help Birute

We only hope that we continue 
to stiek to i!, —/ve mean,, to this 
coliimn and to this page’. There 
hhvė bebn a number o'f columns 
started and a nuinber of publica- 
tions issued vvhich were not con- 
tinued very long, all because some- 
one Or o her did not stiek to them. 
We have in mind two rėcent ef- 
forts vvhich are falling by the vvay- 
side, it seems, judging from the 
absence of eurrent issues of both 
publications.

I I

One, at least, lived a vvhile and 
its authors put i n considerable time 
«anęl energy. What it lacked vve can
not .say. The other sang f ar and 
loiid of its for hcbming first isšue 
long before its appearance, raTšing 
all expectation 'to the pini’ik'ėle. 
Perhaps, its ovvn build-up seafed 
the authors, vvho created only a 
very limiled number of issues and 
have novv 
months.

We are 
vvere not 
not even

i respectable success.
vve are glad, vve are ęhankful, thr.t 
there are those vtfho havė‘ the con- 
victton, ’cču’:age and vvill 'to start 
such activities even thougb they 
fail to carry on.

Years agb, there was an Eng’.i h 
section” stdrteH *ih NAUJIENOS un
der the ėditoT^iip of thė once- 
tįhriviiig TAhuaman Students’ Asso- 
(lallon of America. lt served r. 
cėilain neęd; it’accomplished a cer- 
iaih į)ui))osc, afbįit it did no live 
ahy too long.

Today, another Fnglish section is 
back on thė'jmgeš ’Hf NAL’J 1ENOS, 
for a longer pČribd novv than ever 
before. Įtl“is mė fruit of all above- 
mentloned cfforts. "Įhe tiiftid recur- 
rui^ vymspers arb talking in a more 
Sleady včicb. Our English speaking 
rėšidei’s' cnjo^ cxęhan^ing bits of 
nevvs, chatter, /ortritfeths’ anci' infor- 
inatiori tlfrougli a pagė" that is 
iheiis! ’r .

We are thankful (hat suęh per
sonali.ies as Mrs. M. Jurgelonis and 
Mr. P. Grigaitis of'the NAUJIENOS 
rtaff understand that need anjl 
sponsor- an English section among 
fhis nėvvšpaper’š“sjieėial features.

Spoalc up, silcnf readerš, for they 
ra e your acknovyled^ment and ex- 
pression.

And vve are thankful that 
had this opportunity of telling 
all this, for vve mean every 
of it.

Yes, a lot of Ihings vve are thank- 
! fui for and these are cnly part ( f 
them. Būt this ends our column and 
vve have sphde cncugA onlj' to vj’ish 
,thftt ąU of our readers vvill .have 
riūch to be thankful for this Thuls- 
day/ /Čmeričti’s 'jrhąnks^iying fDay.

vvere

y o u 
word

B J B.

PRO’GR AM 
and * 1

I 
4 

they c’an’t 'tfe’ep' a

iffhumadit'y "to v man f'

V <1 * f----- __ pounds of vjp,----------- ? .t f , ;ation of limestone and 
.....................................roci for- 

mątion may1'be a cilcumstanct 'lof Jtme 
significancc, $ut ca^efui ^resėarcjips 'will 
be nėcessary before1 ’jbe * ąble* to
corilpYehend tėe full possibilities df 
such " in ‘ upu/ual* (leposlC ThiV' pą/ti- 

’ėular r<5cku,i? inly ’pd'i’^of a nūmBet ‘or 
materials fouriii J n ’ jhinois t^t/t a/e nAt 
yet bėing 'Ušed, būt ^hicli' JesefVe re - 
cognition as rworthy šubjects "for sci- 
critrfic investigatį’on. Natura|/yi t^ey 
wįli receivL &e' atfention they “de- 
s^rve. In tįie meantimė, '“na t u re vvill 
take care of them ' for us, against the1 
time whe» we may ,find ūse for them.

tylay 4the fat and tasty gobbler
Grace' ybdr 'Thui^šday’s dinner

May you feąst on rich, frųit
5 coljHle? 1
T’or- dėsert,fc if you’re štili able;
May Thanksgiving mean to you
Ali that you Would likę Ii to!f p. į ‘ .e>. « f

Ye Eds

the 
ĘVĖNING
* of ‘ M

L 1933 
jor*t.he
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ŽMOGUS, KURIS PARAŠĖ REDAKCIJOMS
60,000 LAIŠKU

Anglijoj yra gražus paprotys. 
Ten žmonės labai mėgsta ben
dradarbiauti su spauda. Ateina 
kokia nors mintis anglui į gal
vą, jis ir pilia laišką redakcijai. 
Visi didieji anglų dienraščiai 
turi nemažus skyrelius, kurie 
pavadinti “Letters to the edit- 
or” (Laiškai redaktoriui). To
kius skyrius turi ir'‘didesni sa
vaitraščiai ir net mėnesiniai 
žurnalai. Dienraščiai kiekvieną 
dieną išspausdina po 5—10 to
kių laiškų, o kai įvyksta koks 
nors poetinis įvykis, tokių laiš
kų skaičius dar žymiai padidė
ja. Paprastai laiškai nėra ilgi, 
po kclilolika ar net keletą sa
kinių. Anglai moka preciziškai 
trumpai savo mintis išreikšti, o 
be to, dar sutrumpina ir redak
toriaus pieštukas. Paprastai po

tokiu laišku redakcijai jo auto
rius pasirašo pilną pavardę ir 
savo adresą. Dažnokai pasitai
ko, kad tokių laiškų rašytojai 
susiginčija tarp savęs dėl kurio 
nors klausimo ir abu to pat 
laikraščio skiltyse “Laiškų” 
skyriuje operuoja savo argu
mentais. Dažniausiai politiniuo
se dienraščiuose laiškų autoriai 
nagrinėja politinius klausimus, 
bet rašo ir kitokiais, kartais vi
sai keistais klausimais. Aš mėg
stu tokius laikus skaityti ir daž
nai juose pasitaiko gražių min
čių ir argumentų. Ypač įdomiai 

I ir aštriai laiškų autoriai kaires
niuose dienraščiuose puolė 
i Chambcrlainą dėl jo politikos ir 
• derybų su Italija. Kur nėra 
spaudos laisvės, sunku ir įsi
vaizduoti, kaip drąsiai ir atvi-

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

Prakalbos apie Tolimuosius Rytus; japonų užpultą Kiniją ir 
kaip tas atsiliepia į pasaulio ekonominius santykius, įvyks 
antradienį,'lapkričio 22 d.Mildos 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

21-st VVard Taxpayers Association kviečia visus lietuvius atsi
lankyti ir prisirašyti, šita Association yra dėl visų žmonių 
gera 21 vvardui. Mitingas bus antradienį, lapkr. 22 d. 8:00 
vai. vakare, Dievo Apveizdos bažnyčios kambaryj

Joseph Lorencą, pirm.

..PARENGIMAI itMifaiiitiiaiiiiiiniiiHMt

Litliuanian Morning Star Benevolent ir Pleasure Club rengia 
25 metų Jubiliejinį Balių, sekmadienį, lapkričio 27 d., 1938, 
North West Svetainėje prie \Vestern ir North Avė. Bus gra
žus programas, dalyvaus Chicagos Lietuvių Vyrų Choras.

Kviečia visus, Komitetas

GRAŽUS PAVEIKSLAS PADUŠKAI

No. 1777 — Vartokit juodus arba tamsiai rusvus siulus.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1777 1
j 1739 So. Halsted St, Chicago, III. |

I Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.................Į

, Vardas ir pavardė ...................................................................................................|

* Adresas ____1.... ....... ..................................... I

rai paprasti skaitytojai puolė 
ministerį pirmininką ir nesigai
lėdami “stiprių” žodžių kritika
vo ir demaskavo jo politiką. 
Tarp daugybės tokių laiškų ra
šytojų atsiranda net ir čempi- 
jonų. Štai anglų dienraščiai da
bar apgailestauja netekę labai 
sąžiningo lokių laiškų redakci
jai rašytojo, kunigo J. B. Be
kono- -Filipso (Bacon-Phiilips), 
kuris šiomis dienomis, sulau
kęs 81 metų mirė. Tai buvo 
tikras šios srities čempijonas. 
Mat, per savo, tiesa, netrumpą 
amžių jis parašė net COOJO 
laiškų redakcijoms. Tai savo 
tradicijai jis liko ištikimas iki 
pat mirties, nes ir mirties pa
tale gulėdamas, dar parašė laiš
ką redakcijai. Anglų dienraš
čiai jį vadina laiškų rašymo 
spaudai pasaulio čempi jonu. 
Nors velionis Bekonas-Pilipsas 
buvo kunigas, bet daugiausiai 
savo laiškų jis siųsdavo libera
lų dienraščiui “News Chro
nicle”. Viso tokių “rašytojo” 
“amatu” jis “vertėsi” net 59 
metus. Apskaičiuojama, kad jis 
parašė, kaip jau minėjau, dau
giau negu 60,000 laiškų, iš ku
rių apie 9,000 buvo išspaus
dinta. Žinoma, ne visus gautus 
laiškus redakcijos spausdina, 
nes tai užimtų labai daug vie
tos.

“News Chronicle” dienraštis, 
pranešdamas savo skaityto
jams apie uolio jo laiškų ra
šymo čempijono mirtį, rašo: 
“Niekuomet jų daugiau “News 
Chronicle” laiškų ir korespon
dencijų skiltyje trumpų, bet 
nuolatinių laiškų apačioj nebe- 
skaitysite parašo: “J. P. Bacon- 
Phillips, Burgess Hill, Sussex”. 
Jis mirė.”

Apie jo laiškus tas dienraš
tis taip rašo: “Jis rašė trum
pai ir aiškiai visais klausimais, 
pradedant nuo socialinio netei
singumo, iki įvairiausių papro
čių ir mažai žinomų faktų.

Žinoma, iš daugybės jo laiš
kų pasitaikydavo ir keistų, juo
kingų. Pav„, viename.laiške jis 
paskelbė, kad visi inteligentai, 
kurie rūpinasi savo sveikata ir 
patogumais, turi dėvėti nakti
nius marškinius, o ne pažamas. 
Jis buvo griežtas pažamų prie
šas.

Tame laiške jis rašė: “Jei 
dvylika žmonių sėdės prie pus
ryčių stalo, aš manau, kad aš 
galėčiau tuojau išskirti tuos 
asmenis, kurie naktį miega ap
sirengę naktiniais marškiniais, 
nes jie bus/geriau pasilsėję, ne
gu pižamininkai.”

Laikraščiams laiškuose jis 
net rašė ir apie savo paties 
usus, prileisdamas, kad jie esą 
bacilų koštuvas, o apie savo 
barzdą jis tvirtino, kad žiemą 
ji jį šildanti, o vasarą šaldanti.

Bet buvo daug ir rimtesnių 
laiškų. Paprastai, jis prie savo 
“kūrybos” darbo sėsdavo po 
pietų ir per valandą parašyda
vo maždaug vidutiniškai po 12 
laiškų redakcijoms.

Ilgą laiką jis šioje srityje 
konkuravo su misteriu Aldžer- 
nonu Aštonu, kuris taip pat 
buvo nemažas šios srities čem
pi jonas, ir mirė truputį anks
čiau. Pagaliau jie atsisakė kon- 

• kurencijos ir susitarė gerbti 
■ vienas kito plačias žinias ir 
energiją.

Kai kurie jo laiškų turėjo

SLA. 195 KUOPOS ŠIMTAPROCENTINĖ ŠABONŲ ŠEIMYNA Iš PITTSBURGII, PA.

Pirmoje eilėje sėdi (iš kairės į dešinę): Estelle, Ruth, Helen; antroje eilėje stovi (iš 
kairės į dešinę) : Frank Jr., Mrs. Helen, Frank Sr. ir Josephine.

Šiame paveiksle matome skaitlingą ir pavyzdingą SLA. narių šimtaprocentinę šeimyną. 
Tai yra sektinas pavyzdys ir kitoms musų šeimynoms susirišti tarpsavy ne tik šeimyniniais 
ryšiais, bet savišalpos, draugiškumo ir broliškumo.

Tada, žinoma, nereikės tėvams dejuoti, kad jų sūnus arba dukterys ištautėja ir nu
tolsta ne tik nuo lietuvystės, bet ir savo levų. SLA. yra vietos ne tik tėvams, motinoms, bet 
visoms šeimynoms.

rimtų pasėkų. Žymiai anksčiau, 
vienas šveicaras darbininkas, 
apkaltintas žmogžudyste, buvo 
nubaustas mirti. Kun. Bekonas* 
Pilipsas parašė griežtą laišką 
prieš tą sprendimą. Visuomenėj 
prasidėjo reakcija ir sprendi
mas buvo pakeistas. Kitas jo 
laiškas turėjo įtakos ir buvo 
išleistas vaikų apsaugos vienas 
įstatymas.

Laiškų redakcijoms rašyto
jams jis davė tokį patarimą:

“Atsiminkite, kad norėda
mi į kurį nors dalyką kirsti, 
kirskite, kol jis dar yra “karšn 
tas”, ir viršūnėj, kirskite smar
kiai, padarykite* Originalių pa
stabų, surinkite mažai težino
mų faktų, visuomet savo at
mintį laikykite parengtą, buki
te akylus ir korektiški.”
M Be laiškų rašymo velionis 
kunigas turėjo ir kitą “hobby” 
(anglai taip vadina “arkliuką”, 
“bziką”, kurio nors daikto pa-< 
mėgimą). Tie hobby angluose 
yra labai populiarus, nes jie, 
rašydami apie kiekvieną žymes
nį žmogų, būtinai pažymi ir 
jo hobby. Taigi, toks Bekono- 
Filipso hobby ir buvo vaikš
čiojimas. Jis visuomet išeidavo 
pasivaikščioti plentais, nešda
masis nedidelę valizėlę, kurioj 

i būdavo sudėta pypkės tabakas, 
biskvitai ir t. t. Tais dalykais 
jis vaišindavo ant kelio sutik
tus pakeleivius.

Jis pažino daugelį šimtų po 
Angliją besibastančių įvairių

THE BRIDGEPORT
KNITTING MILLS

Selemo n a v i c h 
Sveterių ir drobių

I dėl paklodžių ir už-
\ [ * valkatų krautuvė at-
jį dara kasdieną irva-

karais —ir sekma- 
dieniais.

Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

lokių piligrimų, kurie jį vadin
davo “Peni klebonu”, nes jis 
jiems visuomet duodavo po 
peni. [“L. ž.”]

— Pone redaktoriau, aš ga
liu pranešti jūsų skaitytojams 
labai linksmą žinią. Kometa že
mę palies ne 9748 melais, kaip 
anksčiau tvirtinau, bet tiktai 
9749 m.!

ČESNAKAI-PETRUSKOS nuo 
AUKŠTO KRAUJO spaudimo

Mp likai! raportai sako. wad Cesnakų-Pet- 
ruškų konrentrat.as turi dvigubą veikimą 
aukštam kraujo spaudimui mažinti. Pirma, 
jis linksta atleisti sustingusias arterijas. An
tra, jis patikrina ar sutrugdo atmatų su- 
sislovėjimą. žarnuose. vieną ir aukšto kraujo 
spaudimo priežastj. Norint gauti koncen
truotų česnakų ir petniškų bekvapėj, be- 
skonūj formoj, klausk savo vaistininko AIX- 

‘IMIN. Garlic-Parsley tablečių. Didelės dė
žės 50 c. begalo pinigus taupantis pakelis 
$1.00. ALI.IMIN vartojamas pakartotinai su 
reguliariomis pertraukomis padeda sumažin
ti aukšto kraujo spaudimą, galvos gėlą ir 
svaigu!), paeinančius mio aukšto spaudimo. 
Kad sužinoti kas pakelia kraujo spaudimą 
ir gydymą, klausk gydytojaus. Del dykai 
sampello ir knygelės apie vertingas aukšto 
kraujo spaudimo žinias rašyk
VAN PATTEN CO., 54 W. Illinois. Dept. F.

Chicago

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS !
Tel. Canal 8500

Miestas ir valstiia ........................................

Warehouses 
[šuardavimas

Kalakutas dykai su perka
ma rūdija, Pečiumi, Bed- 
room Setu, Stata, Skalbia
ma Mašina, Elektrikine Le- 

daune, Parlor Setu ar 
Karpelu

Jūsų Senas Parlor Setas Per
dirbama įsnauja nauju mate- 

rijolu už $38.00

JOS. F. BUDRIK
FURNITURE CO.

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

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

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

Bowling-Billiardai
20 Aslų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam j 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

Garsinkitės “N-nose”
KASDIENINIS BIZNIO SĄRA

ŠAS — ALFABETO 
TVARKOJE

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI 

už __________
GYDYMAS 
LIGONINĖJE .....
RAUDONGYSLĖS 

diena ligoninėje

RAUMATIZMAS 
greitai palengvinama

$12-50 
$5O-00 

IŠIMAMA viena 
<Į5-00 

ig-oo
VISAS LIGAS GYDOMA $4.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■ 

DOUGLAS PARK HOSPTTAL 
1900 So. Kedzi'e Avė., Chicago. 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlaido

mis ir Hollywood 
šviesomis. Dar b a s
garantuotas.

420 W. 63rd St
Tel. ENG. 5883-5840
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Pakvietimas į Chica
gos Lietuvių Drau
gijų Konferenciją

Gruodžio 18 d., 1 vai. po pie
tų, Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St., įvyksta meti
nė Chicagos Lietuvių organi
zacijų konferencija po vadovy
be Amerikos Lietuvių Kongre
so, kuris yra užsibrėžęs

1. Teikti Lietuvos
nėms moralinę ir
džiaginę pagelbą jų 
voje dėl atsteigihno 
mokratinės tvarkos 
tuvoje ir dėl savo būk
lės pagerinimo; ir

2. Rūpintis Amerikos 
tuvių kultūriniais 
kalais.

Centralinio komiteto
raportuos, ką kongresas yra 
nuveikęs per pereitus metus, ir 
Chicagos Skyriaus valdyba ra
portuos apie vietinę darbuotę.

Bus išdirbti planai ir išrink
ti komitetai tolesnei veiklai.

Malonėkite urnai išrinkti sa
vo atstovus ‘vieniems metams 
ir pasiųskite juos į konferen
ciją Tamstų organizaciją atsto
vauti.

Į konferenciją delegatus siun
čia organizacijos, I 
nedaugiau kaip 50 narių, po 
vieną atstovą, ir nuo didesnių 
po vieną atstovą nuo kiekvie
nų 50 narių, ir po vieną nuo 
didesnės šios skaitlinės dalies/

Naujos ir senos Kongreso 
organizacijos privalo užsimokė
ti nuo $1 iki $5 į metus į Cen
trą ir 25c į Chicagos skyrių. 
Delegatai, malonėkite pasirū
pinti šiuo reikalu.

Euphrosine Mikužiutė.

jjj§SgĮąį

ScMcns

ADOLF HITLERIS (į jį atkreipta strėlė) ir kiti aukšti nacių pareigūnai Ernst von Ra
tilo, vokiečių ambasados Paryžiuje sekretoriaus, laidotuvėse. Rathą ambasadoje nušovė jau
nutis iš Lenkijos atvykęs žydas.

Dr. Black’ui Siūloma Vaikus Reikia

■ii JiMi i n

kurios 11111 Sveikatos Tarybos
i n O VI 11 TY/A *

Pirmininko Vieta
Mūras Kelly pasiūlė Dr.

A. Black’ui užimti sveikatos 
tarybos pirmininko vietą, iš ku
rios “neribotam laikui” pasi
traukė Dr. Bundesen.

R.

MADOS

Dr. Black yra pasižymėjęs 
vaikų ligų specialistas ir Loyolo 
universiteto medicinos profeso
rius. šiandien iš jo laukiama 
galutino atsakymo, — sutiks 
jis tas pareigas eiti, ar ne.

ANTANINA VAITKUS k - 
(po tėvais Andrušaitikė)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkr. 18 d., 7:00 vai. vakaro, 
1938 m-, sulaukus 54 metų 
amž., gimus Raseinių apskr., 
Šilavos parap., Žaiginio mies
telyje.

Paliko dideliame nuliudime 
2 dukteris, Sophie ir Bernice, 
žentą Jamesj anūkę Donną 
Lea, dvi seseris Prancišką 
Matuzienę ir Elėanor Waičai- 
tis, švogerį Rapolą jų šeimy
nas, pusbrolį Pranciškų And- 
rušaitį ir šeimyną ir daug 
kitų giminių. Lietuvoj seserį 
Veroniką Deimarttauskienę ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 3333 So. 
Halsted St-. Laidotuvės įvyks 
Utarninke, Lapkričio 22 d., 
8:00 vai. ryto iš namų į šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už. velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines-

Visi a. a. Antaninos Vaitkus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Dukterys, žentas, anūkė, sese
rys, švogeris, pusbrolis ir gm. 
Laid. dir. S. P. Mažeika, Tel. 
YARDS 1138.

4951
No. 4951 — Lengvai pasiuvama, 

graži namie dėvėti suknelė. Sukirp
tos mieros 14,. 16, 18, 20, taipgi 34, 
36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan
ku tę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Prittem Dėptį 1739 
So. Halsted St., Chicago, Dl.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted SL, Chicago, HL 

čia įdedu 15 centų Ir prašau
atsiųsti mari pavyzdį No
Mieros  per krutinę

(Vardas Ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas fr~ialstija>

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

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

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko didėliame nuliudime 

3 sūnūs, Mieczeslbvą, Vikto
rą ir Ignacą, 3 marčias Min- 
nie, Helen ir Adelę ir jų šei
mynas ir daug kitų giminių 
ir pažįstamų-

Kūnas pašarvotas 6128 So. 
Frahcisco 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 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Aleksandros Budo 
giminės, draugės ir pažįstamos 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

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

Tel. YARDS 1741.

Pasodinti
i Staiga Mirė 
Kazimiera

Chicago, Motor Club pataria 
tėvams tinkamiau prižiūrėti sa
vo vaikus. Jeigu vaikai važiuo
ja automobiliuje, tai reikia žiū
rėti, kad jie sėdėtų. Nes jei jie 
stovi automobiliuje ir dairosi, 
tai labai lengvai gali įvykti ne
laimė. Nuo kiek didesnio truk
telėjimo vaikai gali pagriuti ir 
kartais labai sunkiai susižei
sti. i”

BRIGHTON PARK. — Pe
reitą šeštadienį Kazimiera Bart- 
kiėhe (1814 W. 4Gth St.) atsi
kėlė ryto metą jausdamos! vi
sai silpna. Eidama vandens at
sigerti ji staiga sugniužo. Tuoj 
liko pašauktas gydytojas, 'ku
ris rado ją jau negyvą. Mirė 
ji širdies liga.

NIKODC.. KRUKONIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkričio, 19 d., 3:20 vai. po 
pietų, 1938 m., sulaukęs 57 
metus amžiaus, gimęs Vil
niuje.

Amerikoj' išgyveno 39 m.
Paliko didėliame nuliudime 

moterį Oną, po tėvais Ruge- 
niutę, 4 sūnūs: Vytautą, Al
girdą, Nikodemą Jr. ir Val- 
demar, marčią Margaret, anū
kę Caroll Ann, 4 brolius, 2 
seseris . ir . daug kitų giminių.

Priklausė prie SLA.
Kūnas pašarvotas P. J. Ri

diko koplyčioj, 3354 So. Hals
ted St- Laidotuvės įvyks Tre
čiadienį, Lapkričio 23 d., 8:00 

. vai. ryto iš namų į šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapine?.

Visi a. a. Nikodemo C. Kru- 
konio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie- 

į čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
į suteikti jam paskutinį patar- 

i navimą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame,

Moteris, Sunai, Marti, Anūkė, 
I Broliai, Seserys ir Giminės.

Laid. Dir. P- J. Ridikas, tel. 
YARDS 1419. Z

MYKOLAS ŠALKAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkr. 19 d., 8:30 vai. vak., 
1938 m., sulaukęs pusės arriž., 
gimęs Tauragės apskr., Žvin
gių parp, Visbarų kaime.

Amerikoj išgyveno 29 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Stanislavą po tėvais 
Puidokaitę, dukterį Eleną, sū
nų Antaną, žentą Juozapą 
Sandarą, anūką Juozapą; bro
lį Martiną ir brolienę Oną 
Šalkauskus ir jų šeimą, sese- 
ries sūnų Stanislovą Rakaus
ką ir jo šeimą ir daug kitų 
giminių ir pažystamų. Lietu
voj seserį Marijoną Rakaus
kienę-

Kūnas pašarvotas 4004 So. 
Talman Av. Laidotuvės įvyks 
Trečiadienį, Lapkričio 23 d., 
8:00 vai. ryto iš namų į Ne
kalto Pras. Pan. šv. parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Mykolo Šalkausko 
giminės, draugai ir 'pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Moteris, Duktė, Sūnus, Anū
kas, Brolis, žentas ir Giminės.

Laid. Dįr. J. F. Eudeikis, 
Tel. YARDS 1741.

Velionė Bartkienė išgyveno 
Brighton Parke daug metų. Pa
liko ji du sūnūs.

i

J. F.. Eujdeikio laidotuvių 
įstaiga ją laibos.

PRANCIŠKUS ŠIRVIDAŠ
Persiskyrė su< šiud pasauliu 

Lapkr. 19 dieną5 8:30 vai. Vak. 
1938 m., gimęs j Taufągės ap
skrity, Pagramančiu parap., 
Pūtvės kaime. j

Paliko dideliame nuliudime. 
dukterį Helen, dvi seseris 
Pauliną Meškauskienę, švegė- 
rį Adomą, Kazimierą Vaite- 
kunienę švogerį Simoną ir jų 
šeimynas ir daug kittį gimi
nių, Lietuvoj pamotę Julijo
ną Širvidienę ir. šeimyną. Kū
nas pašarvotas S. P. > Mažei
kos koplyčioj, 3319 Li.tuanica 
Avė. Laidotuvės įvyks tre
čiadienį, Lapkričio 23 d-, 8:00 
vai. ryto ijį kopi. į šy. Jurgio 
parap. bažnyČi^ kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos ųž 
velionio sielą, o iš ten biis 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pinės. '

Visi a. a. Pranciškatfs šir-. 
vidb giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį 'patar
navimą ir atsisveikinimą. • »

Nuliūdę liėkamė, 
Duktė, Seserys, švogeriai ir 

Giniiiiės. ’
Laid. Dir. Š. »P. Mažeika, Tel.

.YARDS 1138.

Mėtinės Mirties Sukaktuvės

LČUIS SPRINDIS
Mirė Lapkričio 21, 1937 m

jąu metai prabėgo kai ne- 
mielaširdinga mirtis išplėšė 
Tave iš mustį tarpo. Paliko 
neišgydomas žaizdas. O na
muose neužpildomą tuštybę. 
Tave kasdien minimė su šir
dies skausmu ir niekuomet, 
niekuomet neužmiršime4. Ilsė
kis ramiai musų brangusis.

Nuliūdus SEiM^NA.

URBA Gėlės MyllntletasVestuvėms, Ban- 
Metams, Laido 
tuvėms, Papuoši

180 Archer Avenue
uucayettk ssm

‘ -J_________ .__ V______ _

Nt. 94.
Lietuvos Konsulas Čikagoje 

paieško šfekaričių asmenų:
BARTULIO ar Bertulio, Jur

gio. Iš Lietuvos išvykęs apie 
1885 rti., gyvenęs New Ydrko 
apylinkėje iki persikėlimo Chi- 
cagon apiė 1900 in. Ar jis 
bėra gyv^s, ar jau miręs, 
minės žinių neturi.

GILIO, Jono. Gyv. 
Madisoh st., Chicago, 
rė 1936 m. ir paliko

CLASSIF1E.D ADS
*' ‘ » > ■ . z > > , ♦ : .

HELP WANTED—FEMALE
Darbininkių Reikia

PATYRUSIOS GĖLIŲ DIRBĖ
JOS namuose dirbti. Gera kainą.

14 N. Michigan, Room 407.

te- 
gi-

REIKIA 2 MOTERŲ skudurams 
skirstyti. Patyrusių.

D. MILLER and SONS, 
2155 Ogden Avė., įėjimas iš Taylor 
Street.

W. 
mi-

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

FŲRNITURE-FIKTURE FOR S ALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coli Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
ice baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

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

CALumet 5269.551
Ilk;
bankuo

se vitš dviejų tūkstančių dole
rių. Velionį pažinusieji arba 
apie jo gitnines ką nors žinan
tieji prašomi painformuoti 
Konsulatą.

LINK AUS, Jurgio. Pirma gy
veno 4020 W. Lafayette Blvd., 
Detroit, Mich. Tarnavo Jungt. 
Amerikos Valst. ’kariuomėnė- 
je.

NUTAUTO, Rapolo. Gyv. 
Chicago, III. apie 30 metų. Apie 
60 m. amžiaus. Išvyko Ameri
kon iš Drabulynės km., Katino 
apskr. prieš didįjį karą.

RUDZINSKO, Martyno. Apie 
60 m. amžiatis. Gyveno 18th 
Street apylinkėje.

RYMONIO, Karolio. Apie 50 
amžiaus. Kilęs iš Termunų 

Amerikon 
kara

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

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

RENDON 6 kambarių — pečium 
šildomi naujai išdekoruoti.

3139 W. 38th St. Antros lubos.

RENDON 4 RUIMŲ naujas na
mas (mažai šeimai), nebrangiai ar
ba parduosiu su mažu įmokėjimu, 
taipgi dvifletis- Medžio ir muro, 
platus lotas $2900. 7104 Archer Av. 
Tel. Portsmouth 9402. Chapulis.

RENDAI 7 KAMBARIAI, garu 
šildomi, moderni $40- Matytis su 
janitoriumi. 1660 South Christiana 
Avė. arti Ogden Avenue.

m.
km., Utenos apskr. 
atvyko prieš didįjį 
veno Chicago j e-.

1913

gy-

SAVICKO, Vlado.
atvyko Amerikon. Gyveno Nau
joj Britanijoj, vėliau persikėlė 
į Clinton, Indiana. Apie 50 m. 
amžiaus. Kilęs iš Piliakalnio 
km., Trakų apskr.

STOšIAUS, 
veno 2247 W. 
cago, III.

m.

Kazimiero. Gy--
Austin avė., Chi-

Petro. AtvykęsVAIČULIO,
Amerikon 1908 m.; dirbo ciga
rų fabrike ant Paulina St. pas 
dėdę- Joną Jankauską.

, i1 • / t t ’ * (

Ieškomieji-'' asmenys
apie juos žinantieji prašomi ga
limai greičiausiu laiku atsiliep
ti.

arba

LIETUVOS KONSULATAS, 
100 E. Beilevue place, 
Chicago-, Illinois.

Susirinkimo
Teisybės Mylėtojų Draugija 

laikė savo mėnesinį susirinki
mą lapkričio 13 dieną, Chicagos 
Liet. Auditorijoj. Susirinkimas 
buvo atidarytas pirmininko J. 
Balčiūno. Nutarimai iš pereito 
susirinkimo buvo priimti kaip 
skaityta. Priėjus prie ligonių 
raportų pasirodė, kad draugi
jos ligonių lankytoja ponia 
Emilija Nesteckienė yra iš Lie
tuvos sugrįžus. Ir kadangi po
nia E. Nesteckienė ne tik kad 
yra ligonių lankytoja, bet ir ga
bi draugijos veikėja, tad visi 
nariai nuoširdžiai ją sveikino.

Toliau sekė komisijų rapor
tai. Rudeninio baliaus komisi
ja raportavo, kad jau yra prie 
baliaus pilnai prisirengusi. Ba
lius įvyksiąs kitą šeštadienį, 
tai yra lapkričio 26 dieną, ir 
kvietė 'visus narius skaitlingai 
atsilankyti ir linksmai vakarą 
praleisti prie gero Al šemeto 
orkestro. Paskui buvo pakeltas 
klausimas apie Chicagos Lietu
vių Auditorijos perorganizavi
mą pagal naują planą, kuris 
buvo daugumo balsų atmestas. 
Prie naujų sumanymų buvo 
nutarta rengti metinį balių po 
Naujų Metų, Balius įvyks va
sario 19 dieną, 1939 metais.

— Draugijos: korespondentas.

lOVEIKISlS.“L kvietkininkas

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.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

DĖL UŽTIKRINTO Refrigerato- 
rio pataisymo šauk Haymarket 0241-

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

& SERVICE CO.
32 So. Jefferson St.

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.

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- 
sėy ir Austin sekcijoj. $3000.00.

SLOHRS, 5946 Belmont Avė. 
Avenue 5577.

MODERNIŠKAS KAMPINIS 
4x4 kambarių apartmentas, steamu 
apšildomas, refrigeratoriai, rendos 
$16Š0- Kaina $8000.00. Prieinamos 
sąlygos.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Avenue. 
Tel. Spaulding 1500.

PEREINAMAS KAMPAS. Tile 
priešakys, 6 krautuvės ir 11 apart- 
mentų. Garu šildomi. Rendos $7800- 
Kaina $25,000. Liberalus terminai- 
FIRST STATE MORTGAGE CO.

4752 Fullerton Spaulding 1500.

.REAL ESTATE TO EXCHANGE 
Namai žemė Mainais

5 FLATŲ MŪRINIS namas South 
Sidėj. Noriu mainyti į didesnį ar
ba bungalovv- Savininkas negyvena 
tame name. Tel. Rockvvell 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—tiktąi $7.00 už akrą. Ter
minai. HANSON-OSBORN, Hart, 
Michigan.

Sutiktuvės Lincolno 
Brigados Nariams

Dėkos dienos išvakarėse, lap
kričio 23 d., Midland viešbuty
je yra rengiamos šaunios su
tiktuvės Lincolno brigados na
riams, kurie kovojo Ispanijos 
lojalistų pusėje ir dabar grįžo 
į Ameriką.

Svaigalai
Kalti

Joseph Kadlecek, 27 metų 
amžiaus vyras, vėl pakartojo 
savo prisipažinimą, kad jis nu
žudęs Ella Pehrson būdamas 
visiškai girtas.

Merginos nuogas kūnas bū
vio surastas ketvirtadienį tro
besyje, kuris yra adresu 2017 
Warren blvd.

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

ALEK ALIŠAUSKAS, 
7126 So. Rockwell St-

AUTOS—TRUCKS FOR SALA 
Automobiliai ir TrokaJ Pardavimai
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 — La Šalies — Packards — 
Dodges — Graliams — Willys — 
už pigiai kaip $295.00—kai kurie 
naujutėliai.

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

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

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

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

1340 W. 63rd Street
prie Loomis.

2828 W. North Avė.
prie California.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street

VVATCHMAKER—-JEVVELER 
Laikrodininkas ir Auksakalis.

H. BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 

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

4184 Archer Avė.
........................................... W.................. it.. ,»n ii

C O AL— WOOD—OIL

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

EGG
NUT
BIG
MINE RUN ..
SCREENINGS

LUMP
„$6.00 
. 116.00 
_ ifl.OO 
- 1^.75 
. $5.00

PIRKIT DABAR 1 — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975

Ar Ieškot
• PIRKTI
• PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO.

PAŠAUKIT MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos. Vz pakarto j i m u s 
duodame tekų nuolaidų.
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NET SAVO LOTE NEGALĖJO PASILAIDOTI
Pasakojimas apie tai, kaip kunigas atsisakė įsileisti į ka

pines žmogų, kuris turėjo nusipirkęs ir Įrengęs lotų 
už šešiolika šimtų dolerių.

Savo laiku Spring Valley lie
tuvių kolonija buvo labai gyva. 
Ten buvo susispietęs tikrai di
delis lietuvių būrys. Kai kurie 
jų ten apsigyveno labai seniai: 
beveik prieš keturiasdešimt mc- 
iy.

Vienas tos kolonijos lietuvių 
pionierių buvo Juozas Evoskii. 
Jis ten išgyveno apie 40 metų. 
Jau 1903 metais jis turėjo ten 
įsigijęs namelį, kuris kiek vė
liau sudegė. Po to jis pasistaty
dino sau kitų bakūžę.

Per ilgus metus Evoskis ver
tėsi bizniu. Bei vė.esniais lai
kais jis biznį likvidavo ir pra- 
i.ėjo dirbti anglies kasyklose.

Kai Evoskis apsigyveno 
Spring Valley miestelyje, tai lie
tuvių ten buvo nelabai daug. 
Bet vėliau jų privažiavo nema
žas būrys. Evoskis buvo gana 
veiklus ir energingas žmogus. 
Be to, ir pusėtinai religiškas. 
Daugiausia jo pastangomis bu
vo pradėta organizuoti lietuvių 
parapija. Jis sudarė komitetų ir 
liko to komiteto pirmininku iš
rinktas. Dirbo per keletu melų, 
kol įsisteigė lietuvių parapija. 
Ir vėliau, kai reikėjo kapines į- 
sigyti, jis irgi daug pasidarbų- 
vo. Jis ragino kitus, kad pirktų 
lotus ir pats nusipirko lotų sep
tynioms duobėms. Tų lotų kuo 
puikiausiai ištaisė, aptverdamas 
jį gražia tvorele. Apskaičiuo
jama, kad visa tai jam atsiėjo 
apie šešiolika šimtų dolerių.

Štai 1918 m. miršta jo žmo
na. Jis jų' rūpestingai palaidoja 
nupirktame lote.

Bėga metai, mainosi žmonės. 
Prieš kelis metus Juozo Evos- 
kio pasaulivaizdyje įvyksta di
delis pakitėjimas: jis pradeda 
atšalti nuo katalikų tikybos ir 
vis labiau krypti į biblistus. Ku
nigų prabangus gyvenimas ir 
kai kuriais atvejais jų nelabai 
kilnus darbai galutinai jį įtiki
na, jog jam nebe pakeliui eiti 
su jais. Pagaliau jis visiškai nu
traukia ryšius su bažnyčia ir 
virsta karštas biblistų pasekė
jas.

Jo buvusieji draugai ir pažįs
tami smerkia jį už tai, bet vis 
dėlto nepaliauja jo gerbę kaipo 
teisingų, gerų ir visada pasiry
žusį savo artimui patarnauti 
žmogų.

Štai lapkričio 13 d. Juozas E-

veskis staiga numiršta. Miršta 
jis širdies liga. Jo sūnus (vie
nas jų gyvena Chicagoje, o ki
tas East Chicagoje) ir kiti gi
minės susirūpina laidotuvėmis. 
Kadangi velionis gyvas būda
mas pasirūpino įsigyti sau lo
tų, tai, aiškus daiktas, jog pas 
visus gimines buvo ta nuomo
nė, kad jis ten ir turi būti pa
laidotas.

Viena velionies giminaitė ir 
laidotuvių direktorė nueina pas 
vietos klebonų Albertų Rupshį 
tuo reikalu pasikalbėti. Kuni
gas, kaip sakoma, stoja piestu: 
šventose kapinėse jokiu budu 
negalima jo laidoti, nes jis su 
katalikų bažnyčia nutraukęs vi
sus ryšius. Jam buvo pastebėta, 
kad su bažnytinėmis apeigomis 
ir ceremonijomis nereikalauja
ma laidoti. Viskas kas norima 
— tai kad butų leista jį palai
doti jo nupirktame lote. Juk jei 
velionis tų lotų nusipirko ir tu
ri dokumentus, kad lotas tik
rai jam priklauso, tai jis turi 
teisę ten ir pasilaidoti.

Kunigas visaip išsisukinėjęs. 
Sakęs, jog jis turįs su vyskupu 
pasitarti. Tas “pasitarimas” tru
kęs taip ilgai, kad interesan
tėms nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. 
vakaro tekę išlaukti. Pagaliau 
kunigas pareiškęs, jog lote E- 
voskį busiu galima laidoti, ta
čiau jis turįs būti į metalinę
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MUSŲ PAJŪRIO VAIZDAI. — Kairėje, ten kur Baltijos jura skalauja Lietuvos krantus. Dešinėje modernioji Smeltės statyba. Viršuje, modernus gy
venamieji nameliai; apačioje, naujojo kvartalo gatvės vaizdas. * VDV foto.
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AMŽINA UGNIS MIRĖ N. C. KRUKONIS
Senovės lietuviai turėdavo 

daug tikėjimų. Tikėjimai turė
davo daug dievų. Visas jų gy
venimas sukdavosi aplink die
vus. Namai, ūkiai, karas, mei
lė ir tt. turėdavo valdančius 
dievus.

Norėdami turėti gerą laimę, 
lietuviai sueidavo prie didelio 
ąžuolo prašyti Dievą laimės, šis 
ąžuolas, miško karalius, būda
vo didžiausias ir drūčiausias 
miške.

Pereitą šeštadienį pasimirė N. 
C. Krukonis, plačiai žinomas 
Bridgeporlo biznierius, kuris 
pastaruoju laiku drauge su p. 
Kiru laikė savo ofisą adresu 
3251 S. Halsted St. Velionis 
Krukonis vertėsi nejudinamo r „_t___ w_______
turto pardavinėjimu ir apdrau-jnai turto užsigyvenęs. 
da.

Prieš porą savaičių velionis 
Krukonis buvo rastas savo bu
te be sąmonės, šviečiamųjų du
jų pritroškintas. Tada jis tuoj 
liko nugabentas į ligoninę ir at
gaivintas. Tačiau tas nelemtas 
atsitikimas jį buvo pusėtinai 
nuvarginęs ir, nusilpninęs. Bet

kraujo slėgimą. Tur būt, tai ir 
buvo jo mirties priežastis.

Chicagos lietuviams, o ypač 
Bridgeporlo kolonijai, velionis 
Krukonis buvo gerai žinomas 
žmogus. Savo laiku, būtent, 

i prieš depresiją jis buvo pusėli- 
. Bet vė

lesniais laikais jis, kaip ir dau
gelis kitų, gana skaudžiai nuo 
depresijos nukentėjo.

Savo nusistatymu velionis 
Krukonis buvo artimas tauti
ninkams žmogus. Tačiau viena 
geriausių jo ypatybių buvo ta, 
kad jis stengėsi visapusiškai 
vertinti dalykus: jei jis įsitikin-

Antradienio vakare turėsime 
progų vėl išgirsti įdomią kal
bą. reto svečio ypatoje Max 
Brauer’io, kuris šiomis dieno
mis yra apsistojęs Chicagoje 
ir duoda eilę prakalbų įvairio
se miesto dalyse svarbiausiais 
šių dienų gyvenimo klausi
mais. Būtent liečiančiais tarp
tautinius ekonomiškus, religiji- 
nius bei politiškus ryšius.

Kalbėtojas keliauja per visą 
šalį, duodamas' paskaitas, pre- 
lekcijas bei . kalbas lyg koks ne
išsemiamas. žinių šaltinis. Jis 
yra ypač pageidaujamu svečiu- 
kalbėtoju ne tik darbininkiškų, 
radikališkų, pažangių organiza
cijų, tenka jam gana dažnai 
kalbėti ir mokytojų draugi
joms, pirklybos sąjungoms, 
studentų kliubams, kooperaty- 
vėms organizacijoms, įvairiose 
kolegijose ir net universitetuo
se. Pasitaiko, kad bėgyje vie
nos dienos turi po tris kalbas 
pasakyti.

Praėjusio ketvirtadienio 
kare pirmu kartu nekurie 
tuviai turėjome progos jį 
dėti kalbant specialiai 
viams apie šių dienų Europos 
padėtį, hitleriškojo nacizmo 
dūkimą ir galimą musų gimta
jai šaliai Lietuvos likimą. Jojo 
kalba gal skyrėsi nuo kitų kal
bėtojų tuo, kad jis visame 
orientuojasi ekonominiais davi
niais. Pagal jo išvedžiojimus, 
ne Hitleris atnešė naujas idė
jas Vokietijai, bet ekon'ominis 
šalies stovis jas pagimdė, ir 
Hitleriui, kaip galėjo bet kam 
kitam, tenka tik tas idėjas iš
bandyti praktikoje.

. Kaip pradžioje minėjau, an
tradienį vėl turėsime progos iš
girsti šį įdomų kalbėtojų, bet 
jau Chicagos lietuvių svetainė
je Bridgeporte, Mildos salėj, 
3142 So. Halsted St. Pradžia 
8 vai. vakare. |

Šį kartą Max Brauer’io kal
bos tema bus apie tolimuosius 
fcytus; milžiniškąjį kinų šalį, 
kaip ją išnaudoja kitos pasau
lio galingos tautos, Japonijos 
užsimojimą ją kontroliuoti ir 
kaip tai atsiliepia į kitas šalis.. 
Kalbėtojui asmeniai teko ke
lius metus ( gyventi Kinijoje 

: kaipo ekonominiam ekspertui 
prie kinų valdžios ir turėjo^ 
progos patirti daug mums žin
geidžių dalykų.

* Lietuviškai kalbės. “Naujie
nų” redaktorius Dr. P. Grigai
tis apie Lietuvą ir Klaipėdą.

Rengia Liet. Soc. Sąjungos 
Centralė kuopa ir Liet. Darbi-

galėtų iš ten išeiti ir kilus ge
rus katalikus suklaidinti).

Kunigui buvo paaiškinta, jog 
metalinei dėžei įsigyti reikia 
daug pinigų, o tuo tarpu velio
nis beveik jokio turto nepaliko. 
Bet tatai nieko negelbėjo: ku
nigas užsispyrė ir griežtai pa
reiškė, jog be tokios dėžės ve
lionis galėsiąs būti palaidotas 
tik “už tvoros”. Vadinasi, ne
šventintose kapinėse.

Vienas sūnūs dar nusiskun
dė, kad kunigas elgęsis kaip tik
ras storžievis: nesidrovėjęs net 
gana nešvariais žodžiais drab
stytis.

Po to, žinoma, nieko kito ne
beliko daryti, kaip tik ieškoti 
vietos kitose kapinėse. Vienas 
velionies sūnūs šių žodžių ra
šytojui sakė, jog jis butų krei
pęsis į teismų reikalaudamas 
teisių į tėvo nupirktų lotų, bet 
pagaliau nusprendęs nekelti 
skandalo. Juo labiau, kad ir tė
vas savo testamente prašęs, kad 
su kunigu butų bandoma ge
ruoju susitaikyti.

Velionis Evoskis liko palaido
tas Liberty lietuvių tautiškose 
kapinėse. Vietos ir aplinkinių 
misetelių laikraščiai negalėjo 
susigaudyti dėl laidojimo vie
tos, kadangi išėjo atpasakotas 
nesusipratimas su kunigu.

Laidotuvės buvo nepaprastai 
didelės. Laidotuvių direktorė 
Baladinskienė nepaprastai rū
pestingai ir iškilmingai viską 
prirengė. Taip gražiai priruoš
tų laidotuvių ir dideliuose mies
tuose mažai tepasitaiko. Žmo
nių dalyvavo irgi labai daug: 
suvažiavo iš visų kaimyninių 
kolonijų. Dalyvavo daug ir ka
talikų, kurie labai pasipiktino 
kunigo elgesiu.

šia proga bus įdomu pastebė
ti ir tai, kad net kai kurios da- 

; valkos prašė kunigą, kad tasai 
I leistų Evoskį laidoti jo nupirk- 
[taine lote. Mat, nors bendrai į 
! biblistus jos šnairomis žiuri, 
! bet velionį jos gerbė, nes jis su 
i visais labai gražiai sugyveno.

—Rep.

va- 
lie- 
gir- 

lietu-

■P
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OLYMlPIA, WASH. —Dr. •«
Kent W. Berry žmona, dėl 
kurios dabar yra teisiamas 
pats daktaras. Daktaras yra 
kaltinamas pagrobimu ir 
kankinimu Irving Bakerio.

ninku Draugijos 4 kuopa jung
tiną!. .

Nepamirškite; antradienį, lap
kričio 22 d., Mildos svetainėj, 
8 vai. vakare; įžanga tik 10 
centų ypatai.

Norėjo Pagalbos — 
Liko Užmuštas

Anthony Blonie (530 South 
Lawndale Avė.) netoli Willow 
Springs ėmė mosikuoti ranka, 
kad sustotų automobilistai ir 
suteiktų jam pagalbą. Mat, jo 
automobilis sugedo ir jis nega
lėjo toliau važiuoti. Pasitaikė, 
kad važiavo Hugh Duckinan- 
ton, kuris nepaisydamas signa
lo prašvilpė pro į salį. Jo auto
mobilis užgavo BĮorpe’ą ir mir
tinai jį sužeidė. >

Duckmanton
f

Pritaisyta prie ąžuolo amži
na ugnis nuolat degdavo. Ug
nį kūrendavo septynios vaidi- 
liutės. Per daugelį metų ugnis 
kūrenosi. Bet triustis aplink 
ugnį pasirodė nuobodu. Tos 
merginos turėjo turėti užsiėmi
mą. Taipgi jos išmoko, kaip la
peliai, gražiai pašokt.

Ateinančiame Lietuvių Uni
versiteto Klubo metiniame va
kare šios septynios vaidiliutės 
pašoks taip, kaip šokdavo 800 
metų atgal. Nepamirškite atsi
lankyt ir pamatyti šį istorišką 
veikalą. Jis bus statomas Lie
tuvių Auditorijoj gruodžio 4 
dieną, 6:30 vai. vak.

........... . ..................................................................................................
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Vėl risis Martinez
šiandien White City arenoje 

vėl risis paskilbęs Ignacio Mar
tinez, kuris Chicagoje nė vie
nų ristynių nėra pralaimėjęs. 
Jo oponentas bus Jim McMillen, 
kuris daug kartų buvo arti čem-

liko policijos pįonato laimėjimo.
Abu ris tikai yra pasižymėję 

iy publikos mėgiami, todėl ga
lima tikėtis gana sėkmingų ris- 

rtynių. 
| > •

paskutinėmis dienomis jis jau- <lavo, kad vienu ar kitu klausi- 
tėsi visai neblogai, šeštadienį nni Yra klaidingas, tai nebi- 

sunų į jodavo prie to ir prisipažinti, 
j šiaip jis buvo gana apsišvietęs 
ir apsiskaitęs žmogus. Skaity
davo jis visokius laikraščius.

Velionis, rodosi, buvo apie 57

jis nuvyko pas savo
Brighton Parka. Atrodė visai c i c •

visi pietus. Nieko
pastebėti, kad! »lelM amžiaus~

kas nors butų negera su velio
niu Krukoniu.
praslinkus po pietų jis įėjo į 
voninę ir ten staiga sugniužo. 
Po trumpos valandėlės jis jau 
buvo negyvas.

Kiek teko patirti, velionis 
Krukonis turėjo labai aukštą

Kuriam laikui Gera širdis
— Man šiandien 

toks dalykas, kurio aš 
pikčiausiam priešui 
čiau.

— Na, kas per dalykas?
— Aš išlošiau loterijoje.

atsitiko 
ir savo 
nelinkė-

yra GERIAUSIA

Kalėdų Dovana!
EGUL 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.

PO 10 CENTŲ KIEKVIENA

i IŠPILDYKIT ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN,

Delko tavo šuo

VARDAS

$8.00
$500

NAUJIENOS metams Chicagoje 
Kitur Suv. Valstijose ir Kanadoje

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

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

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

čekį kartu su užsakymu.

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St 

CHICAGO, ILLINOIS

Svetys.
visuomet kanda man į kojų kai 
tik pradedu valgyti ?

Aš šunies visai nekaltinu.
Svetys: Kodėl?
Na, kaip /jus jaustumėtės, 

jei kas iš jūsų bliudo valgy
tų?

NAUJIENŲ 
SKAITYTOJAI

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

Naujienų Adm.

I Bronko Nagurski i
Į Lapkričio 25 d. Coliseum pa
talpoje risis Bronko Nagurski, 
paskilbęs futbolistas ir risti- 
kas, kuris iki pereitos savai
tės buvo laikomas čempionu. 
Risis jis su George Zaharias 
iš Colorado valstijos.

i Tose pąt ristynėse dalyvaus 
ir keli kiti pasižymėję risti
nai.

Pagal laiko dvasią
i Dėdė: “Eikš, Pranuk, pažai
sim arkliukais!” |

i Pranukas (nustebęs): “Ar 
tu, dėde, nusistatęs prieš mo
torus ?

ADRESAS

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




