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Lenkai ir Vengrai Pasiruošė Pulti Čekus
- / * 4 •' , J

NORI UŽGRIEBTI DAUGIAU ČEKO
SLOVAKIJOS ŽEMES

Vengrų ir lenkų žygiai kelia naują 
karo pavojų

KARAS SU VOKIEČIAIS—FRANCUZŲ 
IR BRITŲ PASITARIMO TEMA

VIENA, Austrija, lapkr. 21. 
— Gaunamais čia pranešimais, 
Vengrija ir Lenkija yra pasi
ruošusios užpulti rutėnų pro
vinciją ir rytų Slovakiją. Abi 
šalys paskutiniuoju laiku kon
centravo kariuomenę Čeko-Slo- 
vakijos pasieny ir laukia pro
gos imtis akcijos, kai tik- įvyks 
rimtas pasienio incidentas, 
“tvarkai palaikyti“.

Vengrija neseniai reikalavo 
čeko-Slovakijos žemių. Vengri
jos ir Čeko-Slovakijos ginčą 
išsprendė Vokietijos naciai ir 
Italijos fašistai. Vengrai gavo 
čeko-Slovakijos žemių, bet ne 
tiek, kiek tikėjosi. Vengrija 
norėjo gauti tokį Čeko-Slovaki
jos žemės plotą, kad jos ir Len-'

Vyriausias teismas 
spręs sėdėjimo strei

ko klausimą
WASHINGTON, C„ lap- 

kričio 21. — Šių metų vasario 
mėnesį North Chicagoj paskel
bė sėdėjimo streiką Fansteel 
kompanijos darbininkai. Vėliau 
kompanija pašalino streikie- 
rius. Ištyrusi bylą Nacionali 
Darbo Santykių Taryba įsakė 
kompanijai priimti pavarytus 
streikierius atgal į darbą. Cir
cuit Court of Appeals paneigė 
Darbo Tarybos įsakymą.

Darbo Taryba apeliavo į Vy
riausi j į šalies teismą. Pirma
dienį Vyriausias teismas pra
nešė, kad bylą peržiūrės.

Svarba šios bylos gludi klau
sime, ar Vyriausias teismas 
pripažins sėdėjimo streiką le
galiu buvus.

Areštavo Francuzi- 
jos fašistų vadą

PARYŽIUS, Francuzija, lap
kričio -21. — Nacionali Fran- 
euzijos policija paskelbė areš
tavusi Armandą Crestiną, Ca- 
goulards organizacijos agentą, 
supirkinėjusį jai ginklus. Ca- 
goulards buvo fašistų organi
zacija planavusi respublikos 
valdžią nuversti.

Vokietija siūlo apri
boti oro pajėgas

BERLYNAS, Vokietija, lap
kričio 21. — Generolas Boden- 
schatz atvežė į Londoną Vokie
tijos planą Britanijos, Francu- 
zijos ir Vokietijos oro laivynų 
pajėgoms apriboti.

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

Apsiniaukę; lietus; gal lie
tus pasikeis į lengvą sniegą; 
žymiai šalčiau; saulė teka 6:47, 
leidžiasi 4:25 valandą.

ikijos rubežius susisiektų. Ir 
šio lenkų — vengrų noro Ita
lija ir Vokietija nepatenkino. 
Taigi dabar lenkai ir vengrai, 
pasiryžę tuo ar kitu budu sa
vo tikslą atsiekti, drumščia pa
dėtį Čekoslovakijos pasieny.

Čekų pranešimai sako, kad 
paskutinėmis dienomis vengrų 
partizanai tris kartus perėjo 
rutėnų provincijos sieną ir tris 
kartus įvyko čekų-vengrų su
sirėmimai. Antra Vertus, len
kų ir vengrų pranešimai skel
bia, jogei rutėnų provincijoj 
keliamos demonstracijos ir 
žmonės reikalauja, kad provin
cija pereitų Vengrijos globon.

Bendrai lenkų ir vengrų žy
giai kelia naują karo pavojų.

Vengrija ir Lenkija 
vėl grūmoja Čeko

slovakijai
VIENA, Austrija, lapkr. 21.

— Gaunamais čia pranešimais 
Lenkija ir Vengrija yra pasi
ruošusios, tinkamam momen • 
tui pasitaikius, įsibriauti j Če
ko Slovakijos teritoriją ir už
imti rutėnų (Pakarpačio rusų) 
provinciją. Lenkai ir vengrai 
nepatenkinti, kad Vengrija ne
gavo rutėnų provincijos. Reiš
kiama nuomonė, kad jeigu pa
dėtis pasidarys labai rimta, tai 
Mussolini ir Hitleris imsis ak
cijos įtempimui likviduoti.

Sniegas ir šalčiai 
Montana val

stijoj
HELENA, Mont., lapkr. 21.

— Sniegas apgaubė didžiąją 
Montana valstijos dalį. Heleną 
mieste temperatūra pirmadienį 
buvo 18 laipsnių aukščiau ze- 
ro. Ji nukrito 31 laipsnį į aš- 
tuonioliką valandų. Butte apy
linkėje temperatūra siekė 24 
laipsnius aukščiau zero. Dėl 
sniego pūgos laikinai sustab
dytas susisiekimas lėktuvais.

Atidarė Daytono 
mokyklas

DAYTON, Ohio, lapkr. 21. 
— Pirmadienį atsidarė vėl Day
tono viešosios mokyklos, kurios 
tapo uždarytos prieš trejetą 
savaičių, kai miestas pritruko 
mokykloms pinigų. Šiuo metu 
mokyklų taryba turi $430,228 
išlaidoms padengti. Tačiau /fon
dai mokykloms operuoti iki 
mokslo metų galo neužtikrin
ti.

Prašo $100,000,000 
aukų

WASHINGTON, D. C., lap
kričio 21. — Rabinas Edward 
L. Israel paskelbė sumanymą, 
kad 4,500,000 Amerikos žydų 
turėtų sukelti $100,000,000 Vo
kietijos žydams apgyvendinti 
kitose šalyse.
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LISLE, ILL. — Luther Martino iš tVashington, N. J., lėktuvo likučiai. Toje 

avarijoje žuvo ir pats lėktuvo savininkas. ,
£

GUIANA SIŪLOMA ŽYDAMS Francuzijos policija
KOLONIZUOTI laužo streikus

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
.21. — Premjeras Chamberlain 
^aiškino pirmadienį atstovų 
rūmams, kad Britanijos valdžia 
svarsto planus paskirti mažiau
sia 10,000 kvadratinių mylių 
žydų kolonijai Guianoje. Be to, 
.Chamberlain paaiškino, kad ve
damos derybos žydams apgy
vendinti Tanganyiko, buvusioj

Sustreikavo Francu
zijos amunicijos 

darbininkai
VALENCIENNES, Francuzi

ja, lapkr. 21. — Sustreikavo'kričio 21. — Nacių vyriausy- 
600 amunicijos įmones darbi- be stengiasi patraukti katali- 
ninkų miestely Denain, arti kų vaikus iš bažnytinių moky- 
Valenciennes. Darbininkai pro- ,klų į valstybines, šitokiems žy

giams priešinga yra katalikų 
bažnyčia. Ir pereitą sekmadie-

testuoja Daladier valdžios įsa
kymą, kurs pailgino darbo lai
ką.

Streiką indorsavo 20,000 me
talo darbininkų mitingas. Ir šie 
darbininkai grasina streiku, 
jeigu valdžios įsakymas bus 
mėginamas taikyti jiems.

Vokiečių laivo žėg
lis užmušė darbi

ninkų
OAKLAND, Cak, lapkr. 21. 

— Vokietijos motorinio laivo 
Weser kabelis nutruko ir žėg
lis krisdamas užmušė dokų dar
bininką Niek Pesha, dirbusį 
laive. 45 minutes vėliau nu
truko kitas kabelis ir nukrito 
antras rąstas. Po to 60 darbi
ninkų metė darbą sakydami, 
kad jie negrįš dirbti iki jų sau
gumas nebus užtikrintas. Ne
laimė įvyko sekmadienį. /

Bata buvo areštuo- 
. tas per klaidą

BERLYNAS, Vokietija, lap
kričio 21.'- — čia aiškinama, 
kad Jan Bata, stambusis čekų 
čeverykų fabrikantas, buvo 
areštuotas miestely Leitmeritz 
per klaidą ir kad jis tapo pa
leistas greitai. Bata dabar esąs 
Holandijoj.

praeity vokiečių kolonijoje Ry
tų Afrikoje, kurią dabar,, pa- 

(gal Tautų Sąjungos mandatą, 
(globoj a Bri tarti ja. .c

Nacių spauda įspėja, kad Vo
kietija griežčiausia užprotes
tuos pasimojimus apgyvendin
ti žydus buvusioj jų koloni
joj.

Katalikų bažnyčia 
grumiasi su 

naciais
BERLYNAS, Vokietija, lap-

nį Vyskupas Konrad von Prey- 
sing išsiuntįnčjo visoms savo 
diecezijos bažnyčioms laišką, 
kurs ragina katalikus tėvus 
siųsti vaikus į bažnytines mo
kyklas. Visose diecezijos baž
nyčiose Preysingo laiškas bu
vo skaitomas, nežiūrint galimų 
nacių represijų prieš kunigus.

Vėl siunčia kalinius 
Į Velnio Salą

ST. MARTIN-DE-RE, Fran
cuzija, lapkr. 21. — 738 Fran
cuzijos kaliniai pirmadienį ta
po užrakinti geležinėse klėtko- 
se laive La Martiniere. Kali
niai bus gabenami į Guiana 
kalinių koncentracijos salas, 
kurių tarpe yra ir paskilbusi 
Velnio Sala. Leonui Blumui va
dovaujant liaudies fronto vald
žiai siuntimas kalinių į Guiana 
salas buvo sustabdytas. Prem
jero Daladier valdžia atnauji
no senąją praktiką.

Italijos pasiuntinys 
atvyko į Paryžių
PARYŽIUS, Francuzija, lap

kričio 21. — Į Paryžių atvy
ko naujas Italijos ambasado
rius, Raffaelo Guariglia.

PARYŽIUS, Francuzija, lap
kričio 21. Paryžiaus prie
miesty, gumos įmonėje 1,000 
darbininkų paskelbė’ sėdėjimo 
streiką pirmadienį. Policija iš
metė darbininkus iš darbavie- 

i lės. '
Aubervilliers miestely kemi- 

kalų įmonėje paskelbė sėdėji
mo streiką 180 darbininkų. Ir 
čia policija išvarė darbininkus 
iš dirbtuvės.

Trečias streikas eina amu
nicijos dirbtuvėje Denain mie
stely. Streikuoja 600 darbinin
kų. Juos remia 200,000 kitų 
metalo pramonės darbininkų.

Daladier valdžios įsakymai 
grūmoja streikieriams pinigi
nėmis bausmėmis nuo $2.60 iki 
$26 kiekvienam ir kalėjimu 
nuo 3 dienų iki 3 mėnesių.

Reiškiama susidomėjimas, ar 
Daladier valdžia turės drąsos 
bausti streikierius piniginėmis 
ir kalėjimo bausmėmis.

55,000 akrų žemes 
ūkininkams

WASHINGTON, ■ D. C., lap
kričio 21. — Ateinančiais me
lais Jungt. Valstijų valdžia iš
dalins 55,000 akrų derlingos 
žemės Black Canyon apygar
doje, Idaho valstijoj. Žemė bus 
išdalinta veltui, tačiau pirme
nybę turės farmeriai, kurių 
praeitis parodys, kad jie yra 
geri ūkininkai.

2,000 žuvo kinų mie
sto gaisre

_________________________

SHANGHAI, Kinija, lapkr. 
21. -— Penkias dienas degė ki
nų miestas Changsha. 2,000 
žmonių žuvo dėl gaisro. Patys 
kinai padegė Changshą, many
dami kad japonai jau nebeto
li. Kinijos vyriausybė dėl mie
sto padegimo nubaudė mirtimi 
tris karininkus, būtent garni
zono komanduotoją gen. Feng 
Ti, policijos viršininką ir loka- 
lės kariuomenės komanduoto
ją.

Japonai randasi dar 40 my
lių atstumoj nuo Changsha.

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
21. — Trečiadienį Paryžiun at
vyksta Britanijos premjeras 
Chamberlain ir užsienio reika
lų sekretorius Halifax.

Gautomis britų spaudos in
formacijomis jie tarsis kartu 
su premjeru Daladier ir užsie
nio reikalų ministeriu Bonnetu 
savo šalių apgynimo klausi
mais. Diskusuos, kaip užlopyti 
spragas, pasirodžiusias Pran
cūzijos ir Britanijos apsigyni
mo planuose Čekoslovakijos 
krizės metu. Manoma, f rančų- 
zai prašys britų prižado pasių

ATVEŽĖ LOJALISTAMS 5,000 TONŲ 
KVIEČIŲ Iš AMERIKOS

BABCELONA, Ispanija, lap
kričio 21. — Laivas Erika Reed 
atvežė 5,000 tonų kviečių iš 
Jungt. Valstijų. Laivo darbinin
kai dirba tris pakaitas kvie
čiams juo greičiau iškrauti. 
Pašalpa labai reikalinga ir di
džiai ispanų branginama.

Laivas Erika Reed išplaukė 
iš New York lapkr. 17 dieną. 
Be kviečių, jis dar atgabeno 
2,500 tonų kitokio maisto ir

Iš Lietuvos
AMNESTAVO EILĘ NU

BAUSTŲJŲ.

KAUNAS, lapkričio 18 d. — 
Valstybės ,'Prezidentas perrin
kimo proga amnestavo eilę nu
baustųjų. Keliolikai grąžino su
siaurintas teises, keliems ka
rininkams grąžino atimtus laip
snius.

LATVIJOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS ŠVENTĖS MINĖ

JIMAS.

KAUNAS, lapkričio 18 d. — 
Užsienio Reikalų Ministras Lo
zoraitis dalyvavo Rygoje, kai
po Lietuvos Vyriausybės spe
cialus atstovas Latvijos nepri
klausomybės iškilmėse. Kaune 
šiais metais, kaip ir kasmet, 
taip pat buvo suruoštas iškil
mingas Latvijos nepriklauso
mybės minėjimas, į kurį atvy
ko latvių propagandos minis
tras Berzinis. Ta proga Kau
nas ir visa Lietuva pasipuošė 
lietuvių ir latvių tautinėmis vė
liavomis.

SUSITARIMAS SU LENKŲ 
TELEGRAMŲ AGENTŪRA.

KAUNAS, lapkričio 18 d. — 
šiomis dienomis Lietuvos Te
legramų Agentūra “Elta” susi
tarė su Lenkijos Telegramų 
Agentūra “Pat” betarpiškai 
keistis informacijomis.
1938/XI/19

PRADĖJO KIRSTI MIŠKUS.

MARKINE. — Praeitą savai
tę pradėjo kirsti miškus, ku
rių gana daug kertama. Vietos 
darbininkai, atsiradus laisvam 
laikui, gali būtinam reikalui 
užsidirbti centą kitą, o ūkinin
kai mano, kad lengviau gal bu
sią nusipirkti statybinės miško 
medžiagos.

sti į kontinentą, jei karas kil
tų, daug didesnes karo jėgas, 
ne kad britai ketina siųsti. Po 
to, diskusuos Ispanijos sukilė
lių vado, gen. Franco, reikala
vimą pripažinti jam kariaujan
čiojo teises. Vokiečių reikala
vimus kolonijų svarstys neofi
cialiai. Jei turės laiko, tai tar
sis dėl Van Zeelando -raporto 
su pasiūlymais duoti galimumų 
tarptautinei prekybai laisvai 
plėstis. Pagaliau dar yra gali
mumų, kad sudarys bendrą 
frontą linkui Kinijos ir Japo
nijos.

gyduolių. Tai Amerikos žmo
nių dovana Ispanijos liaudžiai.

Dalis gyduolių bus pasiųsta 
į Madridą, kur gyventojai, dėl 
maisto stokos, serga pelagra.

Tarp kitų reikmenų Ameri
kos laivas atgabeno į Ispani
ją du ambulansus ir dovaną — 
kailio kepurę — lojalistų ka
riuomenės vadui, generolui 
Jose Miaja.

Tai bent žodynas
SHANGHAI, Kinija, lapkr. 

21. — Tūlas Fu Ting-yi, iš Hu- 
nan provincijos, neseniai pa
baigė 30 metų darbą. Jis pa
rašė kinų žodyną, kurs susi
daro iš 85 tomų. Kiekviename 
tome yra po 170 puslapių. Vi
so žodyne telpa 4,500,000 kinų 
rašybos ženklų.

Mirė garsus 
pianistas

NEW YORK, N. Y., lapkr. 
21. — Pirmadienį mirė Leopold 
Godowsky, vienas žymiausių 
paskutinėje gentkartėje pasau
lio pianistų. Mirė būdamas 68 
metų senumo. Godowsky buvo 
kilęs iš Vilniaus. Į Jungt. Val
stijas atvyko 9 metų vaikas.

PASIUSKIT 
GIMINĖMS 

Lietuvoj 
DOVANŲ 

KALĖDOMS

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

Chicago, Illinois.
Ofisas atidaras kasdien 
nuo 8 ryto iki 8 vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 ryto 
iki 1 vai. popiet.
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A. CONAN DOYLE Vertė MIKAS ŠILEIKIS

(Tęsinys)

SKYRIUS V.
KEtiSTINGI ANGELAI. .

Visą naktį jų kelionė buvo 
sunki. Jiems teko eiti per kal
nus užverstais medžiais ir ak
menimis šuntakiais. Daug kar
tų buvo kelią pametę, bet Ho- 
pes intymus kalnų pažinimas 
padėjo vėl surasti tikslų ke
lią. Khi išaušo rytas, atsivėrė 
nepaprastai gražus, bet kartu 
ir žiaurus gamtos vaizdas. Iš 
visų pusių toli horizonte ma
tėsi milžiniškos sniegu apden
gtos kalnų viršunėš. Uolos 
kalnų kriaušiai buvo tokie 
status ir apsupą iš visų pusių, 
kad kadagiai ir pušelės kabo
jo virš jų galvų lyg butų pri
sagstytos prie uolos ir tik te
reikėjo stipraus vėjo, kad jas 
nuversti. Nei baimė, nei iliu
zija negalėjo būti didesnė už 
šitą, atskirto nuo civilizacijos 
klonio, užversto medžiais ir 
akmenimis. Net kai jie ėjo 
pro milžinišką akmenį, akmuo 
su dideliu trenksmu lyg griau
stinis garmėjo nuo kalno že
myn, sudrumsdamas tyliųjų 
griovių ramumą. Išsigandę ar
kliai pradėjo risčia bėgti.

Kai saulė palengva tekėjo 
virš rytų horizonto, milžiniš
kų kalnų viršūnės sužibo vie
na po kitos kaip lempos prieš 
didelį pokylį, . kol visos spin
dėjo rausva žydria šviesa. Di
dingas spektaklis pralinksmi
no trijų pabėgėlių širdis ir 
suteikė jiems naujos energi
jos. Prie vieno dykumos šalti
nio, iš kurio vanduo smarkiai 
veržėsi iš griovio, sustojo. Pa
girdė arklius ir patys keliau
tojai ant greitųjų suvalgė pus
ryčius. Lucija ir jos tėvas no
rėjo kiek ilgiau pasilsėti, bet 
Džefersonas Hope nerimavo. 
“Šiuo metu jie musų ieškos,’’

nuo musų greitumo. Kai pa
sieksime Karsimą, tuomet pa
vojaus nebebus iki musų gy-

Jie apskaičiavo, jog jie dabar 
galėję butų trisdešimt mylių 
atstume nuo savo priešų. Nak
ties metu jie apsistojo prie 
vieno skardo, kurio akmenys 
žadėjo kiek nors apsaugos 
nuo šalto vėjo. Ten visi jie 
susispaudė krūvoje, kad butų 
galima apšilti ir po porą va
landų laiko pamiegoti. Prieš 
auštant atsikėlė ir vėl išsiruo
šė kelionėn. Neatrodė, kad 
priešai juos vytųsi, todėl Dže
fersonas Hope pradėjo many
ti, jog jie busią pabėgę iš šios 
baisios organizacijos nagų, 
kurios įsakymus paneigė. Jis 
truputį nujautė kaip toli ši ge
ležinė ranka galėtų siekti ir 
kaip greit jie gali juos visus 
Apsupti ir sutriuškinti.

Apie vidurdienį, antroje sa
vo kelionės dienoje, jų šykš
tus maisto1 rezervas pradėjo 
išsisemti, ši padėtis medžioto
ją nervino, nes taS reiškė, jog 
teks kalnuose medžiotis mais
to, o čia dar tuo pačiu teetu 
šautuvas buvo reikalingas gy
vybėms apsaugoti hite’ galimų 
priešu. Parinkęs lygesnę ir 
saugesnę vietą, jis paieškojo 
malkų ir sukorė ugnį, kad 
bendrakeleiviai galėtų sušilti. 
Jie dabar buvo jau arti penkių 
tūkstančių pėdų aukščiau jurų 
lygumos, kur oras buvo skys
tas ir šaltas. Pririšęs arklius ir 
pasakęs Lucijai sudiev, užsi
metė šautuvą ant pečių ir išė
jo medžioti. Žvilgterėjęs atgal, 
matė senelį ir jauną mergaitę 
besišildančius prie liepsnojan
čios ugnies, o trys gyvuliai 
nejudėdami stovėjo antroje 
pusėje. Tuomet jis šokinėda
mas per akmenis dingo iš jų 
akių.

Jis ėjo apie porą mylių iš 
vieno griovio į kitą, be pasė
kų. Iš medžių žieves žymių ir 
kitokių nurodymų, jis spren
dė; jog toje apylinkėje yra 
daii<į lokių. Pagaliau p‘o dvie
jų ar trijų valandų nesėkmin
go ieškojimo, jis galvojo grį
žti nusivylęs. Tačiau netyčia 
pakėlęs akis pamatė vaizdą,

Per visą dieną jie keliavo kuris jo širdyje Sukėlė džiaug- 
prastais keliais ir šuntakiais, siną. Ant atsikišusio skardo

I ACM E- N AIM LENŲ Foto i

OLYMPIA, WASH.— Dr. 
Kent W. Betry (po kairei) 
yra teisiamas Su kitais tri
mis savo bičiuliais už pa
grobimą ir kankinimą Ir- 
ving Bakerio (po dešinei). 
Daktaras teisinasi, kad jis 
tai padaręs dėl to, kad Ba- 
keris jo žmohą išniekinęs.

NAUJIENOS, Chicago, I1L

JUOKAI
Tik apsaugos dėliai...

Ponas ir ponia stovi prie lai 
V o atramų. Ponia laiko ant vir
vutes mažą šuniuką. Kai 
niukas ima uostinėti pono 
tus, šis šuniuką nustufnia 
koja. Ponia įsimaišo:

reikalo, pone, tamsta 
stumdai: jis

šu- 
ba- 
su
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Grane coal company 
>332 So. Long Avenue 

9022
$7-50

PIGESNĖS 
Daugiau

Tel. Portsmouth
POCAHONTĄS Mine Run 
(Screenedj Tonas

SMULKESNĖS DAUG
Perkant 5 Tonus ar

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

a'

7’

NAUJIENOSE

•iT*

NES VISI JIE 
SKAITO 

NAUJIENAS

JUSLI KALĖDŲ 
Pasveikinimai

® GIMINES
• DRAUGUS
e KOSTUMEilIUS

krašto, trys ar keturi šimtai 
pėdų aukščiau jo, stovėjo į 
aviną panašus sutvėrimas. Tu
rėjo du didelius ragus. Šis di- 
džiaragis—kaip paprastai yra 
sakoma—buvo bandos sargas^ 
kurios medžiotojas negalėjo 
matyti, bet laimei, jis buvo 
nusigrįžęs į kitą pusę ir me
džiotojo nepastebėjo. Atsigulęs 
kniūpsčias jis padėjo šautuvą 
ant akmens ir ilgai atsargiai 
taikė pirm šovimo. Gyvulys 
pašoko piestu, sugriuvo ir kri
to žemyn į griovį.

Gyvulys buvo toks didelis, 
kad vienas žmogus negalėjo 
jo pakelti. Medžiotojas nuplo
vė vieną šlaunį ir pusę šono. 
Užsimetęs ant pečių mėSą ir 
šautuvą laikydamas rankoje 
skubinosi atgal, kol dar ne
buvo sutemę. Vos pradėjęs ei
ti, jis susiliko su kėblumaią. 
Su didelėmis pastangomis kla
jojo iš griovio į’ griovį, kurie 
jam buvo žinomi ir nebuvo 
lengva rasti takelį, kuriuo jis 
norėjo eiti. Klonys, kuriame 
jis atsidūrė, buvo toks painus, 
išvingiuotas grioviais ir duo
bėmis, viena kitai panašiomis, 
kad buvo sunku žinoti, kurion 
pusėn eiti. Grioviu jis ėjo vie
ną mylią, kol pasiekė kalno 
kraštą. Dabar jis buvo tikras, 
jog šitos vietos niekuomet pir
miau nebuvo matęs. Įsitikinęs, 
jog jis buvo paėmęs klaidingą 
kelią, bandė kitą, tačiau buvo 
ta pati pasėka. Naktis greit 
artinosi ir buvo beveik 
jau tamsu, kol, pagaliau jis 
atsidūrė jam žinomoje vietoje. 
Net ir tuomet nebuvo lengvas 
dalykas palaikyti į tikslų ke
lią, kol mėnulis dar nebuvo 
užtekėjęs, o aukšti kalnai ir 
uolos dar labiau darė tamsią 
naktį tamsesne. Naštos nuvar
gintas ir šiaip jau išsisėmu- 
sioin jėgom, bet linksmas ėjo 
arčiau Lucijos. Dar ir dėl to 
buvo* dioksinas, kad kartu ne
šėsi pakankamai maisto visai 
savo kelionei.

Dabar jis atėjo prie tos vie
tos, kur likusieji stovėjo. Net 
ir didelėje tamsoje jis galėjo 
pažinti kalnų išsikišulius, ku
rie laikė apsupę apylinkę iš 
visų pusių. Jis pamanė, kad 
jie busią susirūpinę, jo lau
kią, kai jis negrįžo kūne per 
penkias valandas laiko. Su 
linksma širdžia jis prisidėjęs 
rankas prie burnos garsiai su
šuko duodamas 
ateina. Jis šaukė 
damas klausėsi
Niekas neatsiliepė į jo šauks
mą, tik jo paties atbalsis lėkė 
per sausus griovius ir grįžo 
atgal prie jo pakartotino šau
ksmo. Dar garsiau jis šaukė, 
dar pakartodamas, bet ir vėl 
tik jo paties Šukiai g»įžo atgal 
ir vėl ir vėl. Bet tie, kuriuos 
trumpą laiką atgal jis paliko, 
neatsiliepė. Jį apėmė keista 
baime. Numetęs savo naštą, 
jis skubiai bėgo prie jų.

Prabėgęs skardo kampą, jis 
tuoj paimate tą vietą, kur pir* 
midų ugnis kūrenosi. Ugnis 
dar teberuseno ant pelenų, 
matyti, nebuvo atkurta nuo to 
laiko, kai jis paliko. Tokia 
pat tylflt tebeviešpatavo visoje 
apy įtekėję. Jo baimė virto 
tiesiog konvikcija kai skubiai 
bėgo artyn. Prie prigesusios 
ugnies nebuvo jokio gyvo su-

tvėrimo: nei gyvulių, nei se
nelio, nei merginos. Ęuvo aiš
ku, jog, kas nors staiga baisaus 
Su jais atsitiko—rtragedi j a, ku
ri juos visus ištiko nepalikda
ma jokių pėdsakų.

Kai pritrenktas šituo netikė
tu smagiu, Džefersonas Hope 
po staigaus išgąsčio aįsVatigo, 
ir, kad nesugriūti, atsirėmė 
ant Šautuvo. Jis buvo stip
rios valios ir greitos orientaci
jos žmogus. Iš po smūgio greit
atsigavo. Sugriebęs pūsiau nu
degusį pagalį nuo ugnies, ir 
įpūtęs jį į liepsną, apžiūrinė
jo stovyklą. Žemė buvo sumin
ta arklių kojomis, kas rodė, 
jog čia butą skaitlingo būrio 
raitelių, kurie pasigrobė pa
bėgėlius. Arklių pėdos rodė, 
jog su grobiu jie grįžo atgal į 
Salt Lake City. Ay jie su sa
vim pasiėmė abu jo kompani
onus? Džefersonas Hope pa
manė, kad jie juos pasiėmė 
atgal, kai staiga jo akys pama
tė reginį, nuo kurio kiekvienas 
jo kunė dirksnis’ suvirpėjo. 
Netoli stovyklos Vienoje pusė
je stovėjo nedidelė rausvos že
mės krūvelė, kurios pirmiau 
čia tikrai nebuvo. Iš tikrųjų, 
čia buvo supiltas naūjas ant
kapis. Kai jaunas medžioto
jas priėjo arčiau, pamatė įs
meigtą lazdelę, ant kurios ša
kučių buvo užmautas popiė- 

jtiaus šmotelis. Užrašas ant po
pieriaus buvo trumpas ir 
kus:----

JONAS FERERIS, 
Iš Salt Lake City.

Mirė rugpiučio 4 d., 1860

Stipras senas žmogus, kurį 
taip trumpą laiką buvo čia 
palikęs, dabar jau miręs, tai

Raumenų Skausmo Paša
linimas Teikia Smagumą!

Milipnai vartoja šį garsų plaste- 
rį nuo raumenų skausmo, nes 
jis šildo, ramina ir paremia. 
Lengvas vartoti. Ekonomiškas. 
Pirmam raumenų skausmui 
gnybtelėjus, pridėk—

. v

RED CROSS 
PLASTER

Pastebėki! Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit 

Padarytas Johnson & Johnson didžiausių 
pasauly chirurginių dalykų išdirbę jų 
PARDUODAMAS VAISTINĖSE

aiš-

m

ir buvo visas jo epitapas. Dže
fersonas Hope nervingai apsi
dairė aplink, ar neras kito 
antkapio, bet čia nesimatė jo
kių žymių. Luciją jie pasiėmė 
su savim tie baisus sekliai, 
kurie grąžino ją į vieną virši
ninkų sūnaus haremą. Kai 
jaunas žmogus įsitikino, koks 
likimas buvo juos ištikęs, ir 
suprato savo bejėgiškumą ją 
išgelbėti, jis norėjo, kad ir jis 
pats kartu su senu ūkininku 
butų šitame ramiame kape at
sigulęs.

(Bus daugiaus)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Endeikisu

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AmbulAncė.
■ DIENĄ IR NAKTĮ

Viši Telefonai YARDS 1741-1742 
46,bS-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose
J—JLSLczi JL Chic&gos dalyse
_______________»______2________ r ______________________________ *____________________ ____________

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

P. ŠALTIMIERAS.

Laido t u vi Direktoriai
.9,

.V

NARIAI
Chicagos,
Cicero
Lietuvių
Direktorių
Asociacijos

f

Ambulance 
Patarnavi
mas Diėną 
.ir naktį.

r TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
dalyse

ženklą, kad 
ir lukterc- 

atsiliepimo.

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 Wčšt 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tėl. Pulihiah 1276

kandimo ir

visai ne-

neišsigan-
nuo smu-

— Be 
šuniuką 
kandą.

— Aš
dau, tik apsisaugojau 
£io, kai šis, koją pakėlęs, 
rėjo man įspirti.

no-

Draugės
— Aš truputį užtrukau, Onyt, 

mat, buvau užėjus į naująjį 
grožio salioną! — sako Mary
tė.

— Ir kodėl ten tau atsisa
kė patarnauti? — klausia Ony
tė.

Ofiso TeL Yards 5921

DR. BERTASH 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rėi. 4910 SO. MICHIGAN BLVD

Tel. Kenwood 5107
Ofiso TeL Virginia 0036 

ReSiaėhcė TėL BEVERLY 8244 
DR. T. DUNDULIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE

Ofiso valandos: 
nuo 2—4 ir nuo 6—8 vaL vakaro 

Rezidencija:
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ

Valandos —9—10 A. M. 
Nedalioj pagal sutartį.

Marąuette Medical Building 
6155 So, Kedzie Avė. 

HEMLOCK 8700 
' Rezidencija PROSPECT 6232 
Dr. Walter M. Eisin

I PHYSICIAN AND SURGEON 
OFISO VALANDOS

ir 6-8 P. M. Antrad. 3-4 ir 6-7 
Treč. Susitarus

kiti telefonai neatsakys šauk 
MIDWAY 0001

2-4
Jei

ADVOKATAI
Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY
Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6699

st.
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas—127 N. Deatborn
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2
Nfamų ofisas -- 3323 So. Halsted St.
Valandos Vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISI!
11 ETŲ VIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

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

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

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

Tel. Seeley 7330
Namą telefonas Brunswick 0597

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. DearTborn St.
Room 1230

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

KAI & ZARETSKY 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

Seredoj „ir Pelnyčio] nuo 2 iki 6 v.v.
Subatoj nuo 12 iki 6 v.v. 

Tel. Prospect 1012

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

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

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

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone YARDS 1873

PASVEIKINIMAI TILPS DI
DELIAME NAUJIENŲ KALĖ- 
DINIAME NUMERY.!, KURIS 
IŠEIS
GRUODŽIO 24
PRAŠOME PAŠAUKTI MUSŲ 
OFISĄ—MES PASIŲSIME SAVO 
ATSTOVĄ.
a Pasveikinimo Ratos Prieinamos.

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
*4704 So. VVestcrn Avė. Ph’oriė Virginia 0883

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908
• I • • •* f ♦ * » * • ■ ' * • « / • • « • < r' i

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Westerii Avė. 
1410 South 49th Court

Phone Grčvehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

X LIULEVIČIŪS
4348 S. Califotnia A«enuė Ph'čne Lafayette 3572

Pi J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1419

■- p j; p ir <1 • ; G, • į i ; . . . ; , ■, .

L J. ZOLP
1646 West 46lh Street

Phone Yards 0781
Yards 0782

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTTSTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

K*u Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis A
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

. 6900 So. Halsted St.
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vak. 

išskyrus seredomis ir subatomis

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel- Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivais Akis 
Ištaiso

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

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

8

KITATAUČIAI

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IJi DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone Canal 6122 •

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėk pagal sutartį 
Rez. 6631 So. Calffornia Avenue

T*>lrfnnn» Rftpnhlir IMf

Dr. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 pbpiėt jr 7-4 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarime.
. Telefonas HEMLOCK SIU

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. vikaro.

Tet Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Sįuperiof 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

1631 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Ofiso valandos

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

Rez. Telephone PLAZA U4M
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i Ką Žmonės Mano
DĖL SLA CENTRO KĖLIMO

šiandien jau daug yra kalba-[jam butų reikalinga. Bet nei 
ma dėl kėlimo SLA centro iš vienu, nei kitu reikalu SLA ne-
New Yorko į bet kurią 
Pennsylvanijos valstijos vietą. 
Tą vietą parinks patys SLA 
nariai visuotinu' balsavimu. Kė
limo centro priežastis, tai ne
tinkamumas patalpų rasinei. 
Su tuo, rodos, sutinka visi SLA 
nariai. Mat, savo laiku, kada 
namas buvo perkamas, tai jis 
buvo perkamas kitiems tiks
lams. Tuomet imigracija iš 
Lietuvos buvo didelė. Kad tuos 
savus brolius kur nors pri
glausti, tai tam tikslui ir buvo 
pirktas SLA namas New Yorke, 
nes per New Yorką daugiausia 
lietuvių Amerikon įvažiuodavo. 
Reiškia, SLA namas buvo pirk
tas ne raštinės reikalams, bet 
prieglaudai savų žmonių. Per
simainė laikai. Imigracijos taip 
kaip ir nėra, o SLA reikalai 
verčia turėti tmuamą vielą ir 
patalpas ofisui. '

Tad dabar kiekvienas ir gi
ria savo kampelį, kad jis tin
kamiausias yra SLA raštinės 
reikalams. Už vis labiausiai yra 
peršamas Pittsburghas. Dėl ko, 
tai sunku pasakyti. Gal dėl to, 
kad kas nors apie tai gerą sap
ną turėjo. Iškelia Pittsburgho 
vertę ir tuo nori parodyti, kad 
jeigu SLA centras ten bus nu
keltas, tai jam padės ir upės, 
ir kalnai su kalneliais, ir di
džiausios industrijos ir portą i 
aviacijos ir kili į tuos panašus 
dalykai. Su šitokia argumenta
cija vargiai kas nors sutiks. 
Net ir pačiuose paduodamuose 
faktuose yra ne kas kita, kaip 
tik blofas. Pasakyti, kad Pitts
burghas vandens keliu .pralei
džia prekių tonažo daugiau ne
gu du ir pusę kartų daugiau 
už Londoną, New Yorką ir 
Hamburgą sudėjus į “krūvą”, 
tai aš tam netikiu. Žinome, kad 
Londonas, New Yorkas ir 
Hamburgas stovi prie vandens, 
bet man tai nesvarbu. Man

Jis rūpinasi lik, kad 
prie jo butų didesnis skaičius 
lietuvių ir kad tie jo šeimynos 
nariai matytų savo organizaci
jos reikalus tvarkomus taip, 
kad dėl to jiems netektų siel
vartauti. O jų, kaip aukščiau 
minėjau, mums netvarkys nei 
upės, nei industrijos, nei susi
siekimo priemonės, tik mes paj 
lys, išrinkę tam reikalui prity
rusius iš savo tarpo brolius lie
tuvius. Kur čia didžiausia iš to 
atžvilgio nauda?

Tai viena. Antra, imkime 
mes padėtį SLA iš moralio at
žvilgio. Padėkim, kad rūpestin
gas tėvas užgyvena gražų ūkį. 
Sūnūs, dėl to, kad tėvas buvo 
ne demokratiškų pažiūrų, par
duoda ūkį ir eina ieškoti sau 
naujos sodybos. Nusenusiam 
tėvui gaila palikti savo numylė
tą vietą, bet kadangi jis remia
si sunaus malone, tai turi su 
tuo sutikti.

Centras SLA, kur nebus, as
meniškos naudos niekas iš to 
neturės. Bet keliant jį į Penn- 
sylvaniją, tai man neapeina kur 
jis bus, Scrantone ar Wilkes 
Barrc, bet jis turi būti lik šiuo
se miestuose. Sakyti, kad tie 
miestai miršta, tai tas pats ga
lima sakyti ir apie kitus mies
tus. Jeigu kompanijos, budavo- 
jančios namus keleto milijonų 
vertės dolerių, to nebijo, tai 
SLA kalbėti apie lai, reiškia 
kalbėti “nonsensus”.

Kun. M. Valadka.
Redakcijos pastebėjimas. — 

į klausimą vietos SLA centrui 
“Naujienos” žiuri bešališkai. 
Kaip organizaciją šį klausimą 
išspręs, taip mums bus gerai. 
Bet yra pageidaujama, kad dis
kusijos dalyką išaiškintų, o ne 
supykintų skirtingų nuomonių 
šalininkus. Mums neatrodo, kad 
yra teisinga vadinti brolio S. 
Bakano argumentus “sapnu”

kitą sirupina.

KORESPONDENCIJA
. - ‘ - -  ~-—————————

GERESNĖ ŠVIESA — GERESNIS MATYMAS
J. .' J.n.. .  J —.  ,     _ . .

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams

CHICAGO. — Ella Pehr- 
son, kuri buvo nužudyta pe
reitą savaitę.

Iš Lietuvos
Vilniaus krašte varžo
mas lietuviškų mokyk

lų organizaiijų skyrių 
steigimas

VILNIUS — švenionių sto- 
rastijos įsakymu, uždrausta 
neseniai įkurtų “Kultūros” 
d-jos skyrių Vaisiunuose ir 
Jakeliuose (Adutiškio valsč.) 
veikimas. Taip pat Vilniaus- 
Trakų s toras ti j a neleidžia 
veikti Mergažerio (Varėnos 
valsč.) “Kultūros” d-jos sky
riui. Aiškinama tuo, kad sky- 
riuosna susirašę anksčiau bu
vusių organizacijų nariai; or
ganizacijos tos saugumo ir ra
mumo sumetimais uždarytos, 
bet nėra tikrumo, kad nariai 
jų, susispietę “Kulturon”, ne
dirbsią priešvalstybinio darbo. 
Mergažerio skyriui prikišta ir 
Lietuvių ūkio d-ja, nors šito
kio skyriaus šiam kaime ap
skritai nėra buvę. -

Norwood, Mass.
Margumynai

Lapkričio 15 d. vakare pusė
tinai atšalo oras, o kiek vėliau 
pasnigo, bet tas sniegas ilgai 
nesilaikė — sutirpo. Lapkričio 
17 d. oras ir vėl sušilo. Reikia 
pažymėti, kad Mass. valstijoj 
šį rudenį oras iki šiol visą lai
ką Buvo šiltas.

« « »
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Bendrovė dabartiniu laiku yra 
viena iš stipriausių vietos lie
tuvių įstaigų finansiniu atžvil
giu. Penkti metai kaip turi įsi
taisius apatinėj svetainėj barą, 
taip vadinamą klubruimį. Tas 
alaus pardavinėjimas ir sutvir
tino bendrovę. Dabar viskas 
taisoma—gerinama; dedamos 
naujos metalinės lubos, Ir kai 
viską baigs, tąsyk viršutinė 
svetainė atrodys lyg kokia pui
ki amerikoniško teatro salė.

» » »
Lietuvių Socialistų Sąjungom 

133-čia kuopa rengia koncertą 
ir vakarienę gruodžio 11 dieną 
Lietuvių svetainėj. Dainininkai 
dalyvaus iš Worcester, Mass.’. 
J. Sabaliauskas ir V. Tumanis-. 
Bus pardavinėjamas ir alus, 
nes paimta visa svetainė.

» » » •
Lietuvos demokratinei tvar

kai atsteigti bendras draugijų 
komitetas nutarė rengti prakal
bas, užkviečiant porą kalbėto
jų, — vieną nuo komunistų, 
kitą nuo socialistų; Jąu ir ko
misija yra išrinkta prakalboms 
surengti. Tas pats komitetas 
nutarė rengti vakarienę, kad 
padarytų keletą c^ntų pelno. 
Kaip girdėti, irgi^Yisą svetainę 
paims tą dieną. Norwoodiečių 
visos politinės grupelės kruta- 
juda, tik bėdą ta, Itod jos visos 
mažai pelno sau pasidaro.

Marksistas.

I. E. S.
PAGIRTOS LEMPOS

Pagelba Globoti Brangų Matymų 
...Priedas Prie Namų Grožio

Tos patrauklios I. E. S. lempos duoda 
minkštą, nespindančią šviesą, kas yra 
lengva akims. Vaikai randa, kad prie 

—jos lengviau mokintis. Visa šeima gali“
geriau matyti.

HUMBORLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Walskls—pirm., 3341 

Everjcreen Avė., tel. Belmont 
7678; - John Kuprevičius—vice-pir- 
mininkas. 3446 W. Pierce Avė.; 
Anton Luneevicz—nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; S. Buneckis—finans rašt.,
3247 Beach Avė.; A. Zillius—ka
sierius. 3327 Le Moyne Si.; T. 
Kubilius—maršalka, 3222 Pierce 
Avenue.

svarbu, ar SLA turės iš tikrų
jų naudos, jeigu centras bus 
nukeltas į Pittsburglią? Mano 
supratimu, ne.

Man atrodo, kad tos visos 
geros, suminėtos Bakano, to 
miesto savybės SLA nieko ne
reiškia. Kad SLA nariai butų
troptininkai, tai jie galėtų vau-i 
dens keliais pasinaudoti. Kad 
SLA eitų su didžiosiomis in
dustrijomis partneriais, tai tas

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

i arba “nonsensu”. Renkant vie- I
I tą centrui organizacijos, kuri 
! turi kuopas, išsimėčiusias po 
visą kraštą, yra svarbu geogra
finė tos vietos padėtis. Pitts
burghas yra beveik pusiaukely- 

• je tarpe New Yorko ir Chica- 
1 gos. Gal būt, dar svarbiau yra 
ekonominis stovis tos apielin- 
kės, kuriame manoma laikyti 
organizacijos centrą. Šituo at
žvilgiu transpoętacija ir pri
klausančios nuo jos pramonės 
turi labai daug reikšmės. Kur 
daug visokių pramonių, tenai, 
galima tikėtis, visuomet bus 
daug žmonių, ir lietuviams dar
bininkams nereikės iš tos vie
tos kraustytis kitur. Tai rimti 
faktai, su kuriais reikia skaity
tis.

MIŠKO MEDŽIAGA BRAN
GIAI ĮVARŽOMA.

kūrena. Vertėtų pąęįrupinti ki
to kuro ar anglių, o geriausia 
durpių, kurių šioje apylinkėje 
yra daug.

— ~ ' ĮJmiii itiHįjĮI • '-i x.i 'f it'"

Spausdinam
»

PLAKATUS, BILIETUS 
, BIZNIO KORTELES 

DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. Canal 8500

SKAPIŠKIS, -i Spalių mėn. 
9 d. įvyko Skapiškio girinin
kijos viešas miško pardavimas. 
Į pardavimą privažiavo nema
ža ūkininkų. Visi norėjo nusi
pirkti miško, bet jo maža te
buvo varžytynėms paskirta. 
Esant daug pirkėjų, buvo smar
kiai varžomasi. Vietoj tnusta- 
tytos valdiškos kainos 160 li
tų, įsivaržė iki 250 litų ir dau
giau. Miško maža, neužtenka 
ūkininkų reikalams, o dar kiek 
jo sudegina pieninės, šiame vie
šo miško pardavime smarkiai 
varžėsi Skapiškio pieno perdir
bimo b-vės “Aušroš” pareigū
nai ir miško užpirko už maž
daug 4000 litų. Gaila, kad mu
sų pieninę dar malkomis tebe-

DUODAME
PINIGUS!

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

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

Association
1739 S. HALSTED ST.

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

Audra pridarė daug 
nuostolių

TAUBAGĖ — Naktį iš spa
lių 14 d. į 15 d- siautusi aud
ra ir Tauragės mieste prida
rė daug žalos, sugadintos el
ektros ir telefono linijos; nu
kentėjo kai kurie namai. Dar.- 
Girėnų ai. ties šaulių rūmais 
luždamas gluosnis nutraukė 
visus svarbesnius elektros li
nijos laidus, Laisvės g. taip 
pat ant laidų buvo užvirtęs 
medis. Kai kur nulaužti tele
fono stulpai. Miesto pradž. 
mok. Nr. 2 išdaužyti langai.

Apylinkės kaimuose audros 
taip pat pridaryta nemaža 
nuostolių. Daugiausiai nuken
tėjo šiaudiniai stogai.

Marti su meilužiu šuliny 
prigirdė uošvi

JĖZNAS — Jėzno kolonijos 
ūkininkas Adomas Ivanauskas 
78 m. amž nesugyveno su sa
vo marčia Domicėlė Beržins- 
kaite-Ivanauskiene, apie 38 m. 
amž- Marti, būdama na^lė, 
draugavo su savo samdiniu A- 
leksu Klebausku 22 m. amž. 
bet esant gyvam uošviui nega
lėjo susituokti. Marti su savo 
mylimuoju nutarė senio nusi
kratyti ir sugalvojo tokį būdą: 
spalių 4 d. apie 10 vai. dienos 
jiedu kumščiais apsvaiginę se
nį, nunešė jį į šulinį ir įme
tė. Bet senis šuliny apsisukęs,

I. E. S. End Stalinė Lem
pa. Ivory ir aukso, arba 
bronzo nubaigimo pa
grindas. Šeidų pasirin
kimas iš geltonos ir kiau
šinio kiauto $11-95 
spalvos .......
L E. S. Reflektor Lem
pos. 6 būdų švietimas. 
Si daro ir aukso ar bron
zo nubaigimo pagrin
das. šilkinis šeidas kiau
šinio kiauto ar $19-95 
geltonos spalvos

MAŽAS ĮMOKe JI M A S
Likusi dalis mažais patogiais mėnesiniais įmokėjimais su savo elektros bila.

• »’ 7: < 11 r • ‘

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

DOWNTOWN —72 West Adams Street—132 South Dearbom Street

KAIMYNINĖS KRAUTUVĖS

4562 Broadway 4231 W. Madison St. 852 W. 63rdSL
4833 Irving Park Rd. 3460 S. State St. 2950 E. 92nd St
2733 Milwaukee Avė. 4834 S. Ashland Avė. 11046 S. Miohigan Avė.

• Visi Telefonai: RANdolph 1200

C0MM0NWEAlTH EDISON COMPANY

NAUJIENOS 
Ženg'ia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

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

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

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

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų. 

t

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

atsistojo ant kojų, nes vanduo laikys duotą žodį, pasiryžo jį tikro kažką rado. Pranešė po- 
jo stačio viso neapsėmė. Tada pribaigti. Keliais didelių akme- licijai, kuri iškvietė gydyto- 
samdinys A. Klebauskas ėmė nų smūgiais jį šusmukdė į van- 
į senį svaidyti akmenis, bet denį ir jis prigėrė. Vakare t
vis nepataikė. Senis ėmė rėk- marti kaimynams ėmė skųs-' sužalotas, policija griebėsi aiš- 
ti ir prašyti pasigailėti, žadė- tis, kad tur but, girdi bus pri- kinimo. Aleksas Klebauskas 
damas jo už tai neišduoti. Mu- gėręs jų senis,: nes ji ieškojusi prisipažino ir išdavė savo ben- 
šikas susijaudino ir jis buvo ir niekur nerandaritį.0 šuliny ’ drininkę^ Juos abu suėmė, nors 
padavęs kartį gelbėti. Tačiau pludūriuojanti jo pypkė. At-: Ivanauskienė kalta neprisipa- 
nepasitikėdamas&fad senis iš*, vykę kaimynai apgraibė, ir iš j žįsta.

jus. Gydytojams nustačius, kad 
A- Ivanauskas sunkiai į galvą

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: J. Rūta — pirm., 

3141 So. Halsted St.; P. Pauzolis 
—pirm, pagelb., 8427 So. Halsted 
St.; S. KuneviČia—nut. rašt., 3220 
So. Union Avė.; F. Kasparas — 
fin. rašt.. 3534 So. Lowe Avė.; 
W. Dulevičia—kont. rašt. 812 W. 
33rd St.; J. Balčiūnas—Kasierius, 
3200 So. Lowe Avė.; J. Arišiu- 
nas—apiekunas kasos. 3623% So. 
Emerald Avė.; F. KuneviČia •— 
apiekunas kasos. 3201 Green St.; 
K. Valaitis—apiekunas ligonių,
7104 So. Emerald Avė.; W. Dule
vičia—korespondentas. Laiko su
sirinkimus kas menesį pirmą pen
ktadieni. 7:30 vai. vakare. Crica- 
gos Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted St.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGI
JOS SKMčIAUS 1IOSELANDO LIE
TUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS įvyko, 

sausio-Jan. 7 d. 1938 m., kuriame 
išrinkta valdyba 1938 metams se
kančiame sąstate: Pirm. —Anta
nas Sudentas. 10036 So. State St.; 
Vice-pirm. — Mike Sinko, 115— 
E. 104th PI.; Nut. Rašt.—Franas 
Pučkorius, 10831 So. Edbrooke 
Avė.; Sekr. jžd.—Stasys Yurčius, 
209 — E. 107th St.; Iždo Glob.— 
Walter Stulpinas, Petras Krasaus- 
kis; Maršalka —Kastas Remutis; 
Skyriaus Kasierius — Magdalena 
Sudentas; Atstovas į Lietuvių 
Kongresą — Antanas Norbutas, 
1033 W. 103rd St. Draugijos su
sirinkimai kas naujo mėnesio pir
ma ketvirtadienį, 7:30 vai. vak„ 
Darbininkų Svetinėje, 10413 So. 
Michigan Avenue.

ŽAGARTEČIŲ KLTUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Pirmininkas —Pet

ras Arlauskas. 1947 N. Cleveland 
A v., Chicago, III.: Pirm, pagelbi- 
ninkas—Alexas Niprikas, 4015 W. 
13th St.. Chicago. III.; Protokolo 
Raštininkė — Sofija Ambrozaitė, 
11731 So. Indiana Avė., Chicago, 
III.; Finansų Raštininkė — Ona 
Uškuraitė, 1329 North Dearbom 
St.. Chicago III.; Finansų Rašti
ninkės Pagelbininkė — Emilija 
RamašaUskienė, 1218 South Inde- 
pendence Blvd.. Chicago, III.: Ka- 
sierka—F. Ambrozienė. 11731 S. 
Indiana Avė., Ch’go; Maršalka— 
VVilliam Putris, 4730 So. Spring- 
field Avė., Chicago, III.; Kores
pondentas — Juozas Balakas, 1414 
So. 49th Court, Cicero, UI.; Ka
sos Globėjai—Juozas Keturakis, 
1525 So. Blst Avė., Cicero, III.; 
Steponas Niprikas 852 West 33 
St., Chicago, III.
Susirinkimai laikomi viena sykį 
j mėnesj kas ketvirtų nedėldienj 
pirmų valandų popiet Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., Chi
cago, UI.

DRAUGYSTĖ P A LAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1938 METAMS: 

John Jackas— pirmininkas, 6504 
So. Rockwell St.; Adam Subaitis 
—vice-pirm., 1947 String St.; 
Gasper Pakeltis—nut. rašt., 4019 
So. Artesian Avė.; Krank Micklin 
Jr. — finansų rašti., 4917 South 
Komensky Avė.; Frank Medalins- 
kis—kasierius, 3159 Emerald Av.; 
Frank Margevičia—kontr. rašt., 
4348 o. WasFitenaw Avė.; B. J. 
Jakaitis — Auditorijos atstovas, 
826 W. 34th PI,; A. Subaitis, A. 
Tamevičia ir P. Augustinas — 
Trustees

GARFTELD PARK LIETUVIU VY
RŲ IR MOTERŲ PASALPINIO 
KLTUBO VAIDYBA 1938 M.? Pirm.

George Medalinskas, 233 Central 
Avė.; Pirm. Pagelb. Frank Sta- 
nionis, 3950 Gladys Avė.; Prot. 
Rašt. Mary Medalinskas. 233 So. 
Central Avė.; Fin. Rašt. Chas. 
Kattalo. 4676 W. End Avė.; Kont 
Rašt. Vincentas Manikas. 17 So. 
Springfield Avė.; Kasos Grobėjai: 
Mike Davidonis, 3917 14th St., 
Kasierius Mike Kaziunas, 3508 
Gunderson Avė., Berwyn, TU.; 
Maršalka Juozapas Zubovičius, 
530 So. Lawrence Avė.; Kliubo 
gydytojas: Dr. Margeris, Tel. 
Boulevard 8483: Korespondentas 
—Joe. Gardauskas.

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZF.NS CLUB, POLITICAL AND 
BENEFICIAL OF THE 12-TH 
WARD VALDYBA 1938 M.: J. Vaš

ką, Pirmininkas, 2419 W. 43rd 
St., Tel. Lafayette 5424; J. Va- 
linckas, Pirm.-Pagelb., 3423 So. 
Morgan St.; Paul J. Petraitis, 
Nutarimų Rašt., 4223 So. Wells 
St., Tel. Victory 8770; Helen 
Gramontienė, Kasierius, 4535 S. 
Rockwell St., Tel. Lafayette 2418; 
Frances Wittis, Fin. Rašt., 4469 
Archer Avė., Tel. Lafayette 1374; 
F. Krasauskas, Kontrolės Rašt. 
4353 So. Maplewood Avė.; J. 
Jesunas, Kasos Globėjas, 2440 
W. Pershing Road: Dr. A. J. Ma
nikas, Daktaras Kvotėjas, 4070 
Archer Avė., Tel. Lafayette 3051; 
A. Saldukas, Teisėjas, 4038 Ar
cher Avė. Susirinkimai laikomi 
kiekvieną trečią sekmadienį, kai 
1:00 vai. popiet, Hollywood Hali, 
2417 W. 43rd St, Chicago, ūl. 
J Kliubą priimami vyrai ir mote
rys nuo 16-kos iki 45 metų am
žiaus lygiomis teisėmis.
Juozas Bruchas, 8887 W. Polk St*
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■ O kur šiandien yra tie Hitlerio partneriai buvusia
me Hąrzburgo fronte?

Pereitų mėnesį Vokietijqs nacionalistams buvo iškel
ta didelė byla. Hitlerio “liaudies teismas” nuteisė buvu
sį jų vadą grafą Westarpą 1$ metų į sunkiųjų darbų ka
lėjimą už “vąlstybės išdąvinąą”. Grafas Westarp yra 71 
metų amžiaus. Kiti 75 naciqnalistų partijos vadai gavo 
irgi ilgas kalėjimo bausmes.

Jeigu ^itaip žiauriai Hitleris baudžia buvusius savo 
partnerius ir bendradarbius, tai kas dar yra jo pritarė
jai? Tiktai tie parazitai ir gengsteriai, kuriuos “fiure
ris” šeria, plėšdamas gyventojus ir eikvodamas valstybės 
iždą.

Karo stovio panaikinimas nesuteiks jokių lengvatų 
Kaip spauda ir organįzącijos yra tvarkomos. — 
cių įtaka Klaipėdos krašte stiprėja. — Klaipėdos 
reikšmė Lietuvai. — Lenkai atkuto ir pradeda drą
siau veikti. — Antisemitizmo aukos ir savotiškas 
biznis. — Atsitikimas Laisvės Alėjoje. — Vokiečių 
veikla Lietuvoje.

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

Na-

I

Republikonų taktika
Kokia bus republikonų taktika naujame J. V. kon

grese?
Laimėję 81 naują vietą atstovų bute, republikonai 

dabar galės daug smarkiau pasipriešinti kiekvienam ad
ministracijos sumanymui, kuris bus jiems netinkamas. 
Daugelyje atsitikimų jie galėtų, susidėję su konservaty
viais demokratais, administracijos šalininkus sumušti.

Republikonų partijos vadovybėje nuomonės apie tak
tiką kongrese yra pasidalinusios. Vieni lyderiai stoja už 
tai, kad partija vestų griežtą kovą prieš Naująją Daly
bą. Bet kiti republikonų vadai sako, kad tokia taktika 
padėtų Rooseveltui atsteigti vienybę demokratų eilėse. 
Jie todėl pataria republikonams neišsišokti, bet kiek ga
lint ramiau kooperuoti su administracijos priešais de
mokratų partijoje.

Šita gudresnioji republikonų dalis tikisi, kad tarpe 
pačių demokratų atsiras pakankamai oponentų preziden
to politikai; ir jeigu republikonai nemėgins jiems užbėg
ti už akių, tai jie atakuos Naująją Dalybą su tokia pat 
energija, kaip kad atakavo Vyriausiojo teismo reorgani
zacijos planą.

DĖL NACIŲ ŽIAURUMO
KALTI—KOMUNISTAI?

Kampanijos išlaidos—vienas nikelis
Pildydamas įstatymo reikalavimą, socialistų kandi

datas į valstijos legislaturą, Andrei G. Bemat, iš Fair- 
field, Conn., įteikė miesto klerkui sąrašą savo kampani
jos išlaidų. Sąraše yra tik viena išlaidą: 5 centai, kuriuos 
kandidatas užmokėjo už dvi aspirino, tablytęles.

Kandidatas Bernat nebuvo išrinktas, tik gavo gal
vos skaudėjimą. Kitą kartą, turėdamas daugiau patyri
mo, jisai galės savo kampanijos išlaidas dar labiau sur 
mažinti. Perkant aspirino 10 tųbĮytėįių dęžųtėje, įsįęįųą 
tik 3 centai už dvi toblytėles.

Wisconsino valstija be skolų
PhilPasitraukdamas iš savo vietos, gubernatorius 

La Follette paliks Wisconsino valstiją be skolų.
Iš pirmesnių laikų valstija turėjo vieną seną skolą ir 

per depresijos metus buvo pasidaręs žymus trukumas 
mokytojų pensijų fonde, nes į tą fondą eina mokesčiai 
nuo pajamų virš $3,000 per metus; o depresijos laikais 
tie mokesčiai labai sumažėjo. Bet gubernatoriuj išmin
tingai vedė valstijos reikalus įr valstijos iždas sutaupė 
pakankamai pinigų užmokėti tą seną skolą ir padengti 
pensijų fondo trukumą. Speciaįi valstijos finansų taryba 
dabar nutarė perviršį valstijos ižde suvartoti šitiems 
tiksiant o likusiąją iždo dalį paskirti bėgąntįems reika
lams iki\)irželio 30 d. 1939 m., kuomet baigsis valstijos 
‘‘biznio metai”. Nuo tos dienos jau turės naujoji admi
nistracija surasti lėšas valstijos reikalams.

Taigi, La Follette’ui pasjtrąukiant iš gubernatoriaus 
vietas, Wisęonsiiiąs bus vieną iš nedaugelio valstijų, ku
rios neturi-skolų, ir jisai dar paliks.pakankamai pinigų 
naujai ądministracijai vesti valstijos reikalus per visą 
pusmetį.

Tačiau, kai La Follette’o priešai išgirdo, kad nutar
tą prieš Naujus Metus ąpjnpketi valstijos skolas, tai jie 
pakėlė triukšmą. Kam, girdi, reikia ištuštinti iždą, ne
paliekant atsargos? Juk, esą, gali atsirasti kokių nors 
nenumatytų reikalų.

Po priedanga “nenumatytų reikalų”, naujasis guber
natorius, repųbĮikonąs Heil, pądarytų krųvą riebiai ap
mokamų <fdžabų” savo sėbrąiųs, o valstijos gyventoją! 
turėtų mokėti nuošimčius už neapmokėtas skolas. B.ęt La 
Follette’ąs jam šituos plaųuj sugadino. Todėl republiko
nai pyksta. O kai jin kalba apie federalinę valdžią, tai 
jie visuomet kaįtipa Rooseveįtą, kad jisai traukia kraštą 
į skolas! ■

Harzburgo fronto partneriai
Paskutiniais Weimaro respublikos mętąis Vokįįetijoš 

nacionalistų (monarchistų) pąrtįją bųvp sųdąpųsi blokų 
su naciais. Tas blogas buvo žinomas, kąįpo --Harzburgo 
frontas”.

Taip visos ręspųbljkgs parlamente (reichstage), kaip

Yra nenuneigiamas faktas, 
kad komunistai padėjo Hit- ; 
Įeriui nugalėti demokratiją. 
Dabar jie patys dėl to kenčia. 
Daugelis Vokietijos komunis
tų, gelbėdami savo kailį, vir?s 
tq nąciąis..

Bet yra netikėtina, kad ko
munistai daro žydų pogręmus 
ir užpuldinėja katalikų dvasi
škąją Vokietijoje, prisidengda
mi nacių vardu. Tačiau šitokį 
kąltimmą lipins daro šv. Juo
zape Sąjungos organas “Dar- 
bininkas’\

Rašydamas apie nacių už- 
pųoįimą ant Vienos kąrcĮinolo 
įpnitzerio įr Miunchepo kar- 
dipole Faųlhaberip, tas Kleri
kalų laikraštis aiškina, jogei 
Įiitlęris virtęs “bedievių ver- i 
gu”—dėl ta, esą, nąeiąi taip ir 
elgiasi.

“Reikia atsiminti”, sako 
Bostono klerikalų organas, 
“kad tuojvpo karo Vokietija 
vos-vos nevirto bolševikiš
ka. Vienuose rinkimuose ko
munistai gavo apie 6 milijo
nus balsų (tai buvo ne tuoj 
po karo, bet 1932 m. —“N.” 
Red.). Kur gi ta visa minia 
Lu|ų Jingusi? Ar ji tąip ir 
ištirpo, jokios žymes pepali- 

’kusi?' Ne. Tokie dalykai u- 
mai savaime nesilikviduoja. 
Tie visi anarchistai—sparta
kai Vokietijoj pasiliko. Hit
leris pąkišq jięms pąują o- 
balsį, ir jie virto naciais, 
bet esmėje nepasikeitė. Jie 
yra, kaip ir buvę, žiąųrųs 
bedieviai, aršiausi katalikų 
priešai. Hitleris tik patai
kauja jų užgaidoms. Jis klu
snus bedievių vergas.”
Vadinasi, jeigu ne komuni

stai, .tai Hitleris kataĮikų ne- 
užpuldinėtų!

Bet iš Amerikos korespon
dentų pranešimų matyt, kad 
tos pačios gaujos, Kurips dau
žė kardinolų rezidencijų lan
gus Vienoje ir Miunchene, da
rė ir žydų pogromus Vokieti
joje; ir ta pati policija, kuri 
leido nacių chuliganams už
pulti katalikų dvasiškijos va
dus, netrukdė tiems chuliga
nams ir plėšti žydų krautuvęs, 
deginti žydų sinagogas.
K Tai, priėmus “Darbjnįnkp” 
aiškinimą, reikėtų manyti, 
kad komunistai bedieviai, pri
siplakę prie Hitlerio, yartpja 
smurtą prieš Vokietijos kata
likus ir žydus., O patys naciai 
to nedarytų, jeigu Vokietijoje 
nebūtų komunistų.

šitas aiškinimas 
jokios kritikos, jau 
to, kad yra žinoma, 
cių gaujas kiekvieną kartą su- 
kurstydavo prie tų riaušių at- 
sakomingi Hitlerio partijas ly
deriai ir valdžios atstovai. Už
puolimas ąnt kardinolo Innit- 
zerio įvyko po to, kai nacių 
komisaras Austrijoje pasakė 
kurstančią kalbą prieš kardi
nolą. Kardinolo Faulhaberio 
rezidencijos Jangai buvo iš
daužyti irgi po tp, kai aukštas 
nacių valdininkas Bavarijoje 
viešoje kalboje tą kardinolą 
atakavo.

Taip pat ir žydų pogromai 
buvo sukurstyti straipsniais, 
tilpusiais nacių spaudoje, ir 
nacių lyderių prakalbomis, pa
sakytomis per radio ir milin
guose.

Žinant šituos faktus, yra 
tiesiog nesąmone ieškoti nacių 
barbariškumo kaltininkų tarpe 
komunistų.

“Darbininkas” ir viso duoda 
klaidingą supratimą apie Hit
lerio diktatūrą ir jos politiką. 
Jisai bando išaiškinti nacių 
smurtą ir žiaurumą “bedievy
be”. Bet tenai klausimas eina 
ne apie religiją. Kaip kiekvie
nas diktatorius, taip ir Hitle
ris nepakenčia jokios opozici
jos. Kadangi katalikų bažnyčia 
nori būti nepriklausoma nuo 
valdžios, tai jisai prieš ją ko
voja.

Be to, jam nuolatos reikia 
pinigų, nes valstybės pajamas 
praryja militarizmas ir milži
niška yiešds’bei slaptos polici
jos armija, kurią Hitleris lai- 
Ko savo diktatūrai paremti. 
Na, o katalikų bažnyčia turtin
ga. Pasiturintieji\žydai irgi tu
ri pinigų; Tojel rudoji dikta
tūra juos ir plėšia.

FAŠISTAI BELGIJOJE NETE
KO PUSĖS BALSŲ

(Tęsinys)
Tai galime laukti, kad Klai-Č 

pędos krašto gyvenimas pasu
ką savaimingais keliais, tais ke
liais, kurie lietuvių tautai, Kąi- 
pp taiutai maža ką gero žadd. 
čja dabar visa priklausys nuo 
mokėjimo ir‘ sugebėjimo lavi
ruoti, lanksčią politiką vesti. 
Čia daug lemiamos reikšmęs 
turės visam politiniam gyveni
mui grynai ūkiški reikalai. Jei 
ūkiški reikalai eis gerai, jei 
Klaipėdos krašto vokietininkai 
jais bus patenkinti, žinoma, jų 
norai sukti visą gyvenimą į 
Berlyną mažės ir jie stengsis 
rasti bendrą kalbą. Tai Klaipė
dos krašte prasidės didžiulė 
konkurencija tarp lietuviškos 
ir vokiškos įtakos. Tik lietuviai 
atsiduria žymiai sunkesnėje pa
dėtyje. Jau veik ’iebus kas juos 
užtaria. Jei lietuviai bus ištver
mingi, ryžtingi, tai jei ir nieko Į 
nelaimės, tai bent savo pozici
jas atlaikys ir Klaipėdos kraš
tą Lietuvos valstybei nepraras, 
kuris labai yra svarbus visam 
valstybės ūkini. Juk tai vienin
telis uostąs į juras, į platųjį pa
saulį variai.

Juk jei Lietuva praranda ši
tą uostą ji netenka vienintelio 
kelio, tiesioginio kelio į visą 
pasaulį!

Jei tuomet politinė Lietuvos 
situacija dąr pablogėtų, tai Lie
tuvą lyg replėniis iš visų pusių 
atsiduriu spaudžiama! O dabar

šaulį. ŠJąį dęlkp Klaipėdos kra
štas yra visais požiūriais labai 
brangus Lietuvos valstybes gy
venimui.

neišlaiko 
vien (Jėl 
jogei pa-

Daugelis šiandie mano, kad 
Europoje jau nebėra jėgos, ku
ri galėtų ąįsilaikyti prieš na
cius ir fašistus. Jie mano, kad 
ypatingai mažomsioms tau
to, ms ąebčra vilties atremti fa- 
šizųjo įtaką. Bet faktai rodo, 
kad šitą, pesimistiška puomo- 
qė nętąri pagrindo.

štai Belgijoje pęrei(ą 
sį įvyko savivaldybjų 
mai, ir fašistai peteko 
savo bąĮsų!

Kaip rašo savaitrastyįę “The 
New įeader” Enpjię Vander- 
velde (bny. Socialistinio Dar
bininkų Internacionalo prezi
dentas), buvo renkami 2,600 
atstovai į Belgijos miestų ir 
valsčių tarybas. Rinkimai įvy
ko spalių jn. 13 d., t. y. nęilgąi 
po fo, kąi Hitleris ir 
lini “suvarė į ožio ragą” de
mokratinių šąlių vyriąusybęs 
Miuncheno konferencijoje. Tai
gi fašįzmo. autoritetas Europo
je buvo be galo sustiprintas. 
Tuo pačiu laiku Belgiją slėgė 
ekonominė depresija ir val
džia buvo priversta kelti mo
kesčius kovai su nedarbu, ši
tokiose aplinkybėse fašistai, 
rodos, galėjo dabar turėti pui
kiausią progą sumušti parti
jas, iš kurių yra sudaryta val
džios koalicija, t* y. socialis
tus, katalikus ir liberalus.

Bet išėjo visai priešingai. 
Fašistai ne tik nieko nelaimė
jo, bet prakišo pusę savo bal
sų, kuriuos jie buvo gavę 1932 
m.

Miestuose su daugiau kaip 
10,000 gyventojų fašistuojan- 
čioji flamandų nacionalistų 
partija gavo 34,930 balsų, vie
loję 73,271; o rexistų partija 
(kuriai vadovauja Degrelle) 
gavo 133,874 h., vietoje 271, 
401 (1936 m.).

Tiesa, šiek-tiek sumažėjo 
halsai liberąlų-r-410,610, vieto
je 425,422; dfŠr daugiau suma-

mėne-

Ii, kad tik Klaipėdos uostą iš
saugojus. Tik ^i|ais sumetimais 
čia galimos visokios nuolaidos. 
Jei tos visos nuolaidos išeitų 
bendram valstybės reikalų nau
dai, tai tesižinic vokietininkų 
veikla! Turėkime vilties, kad 
Klaipėdos krašto lietuvių daro
mos pastangos geruoju su 
kiečiais sugyventi nenueis

vo- 
vė-

jais.
Bet skersvėjai nesiliauja 

tę ir kitu frontų. Jau veik gali
ma skaitytis kaipo su faktu, 
kad Vilniaus vaduoti sąjunga 
nustoja veikfi.

Jai lenką visai Kitais pagrin
dais persiorganizuoti ir kartų 
pcrsiorįentuoti. Dabar man bu
tų sunku nupasakoti kuriais ke- 
lįais ji persiorganizavus, pradės 
vcjkti, tai parodys lik visai nę- 
tpįima ateitis. Bęt faktas faktu

uu-

žėjo katalikų balsai—600,557, 
vietoje 759,100 (mat, dalį bąl- 
suotojų atplėšė nuo katalikų 
■‘rexistai”). Bet socialistai sa
vo balsuotoji^ skaičių padidi
no, nuo 726,951 iki 737,370.

Dvejetas metų atgal, kai bu
vo renkamas į parlamentą at
stovas iš Briuselio (Belgijos 
sostinės), fašistai įuvo pusė
tinai nugąsdinę Belgijos de- 
mpkrątiją. Kad “rexistų” va
dus Pegrelle nebūtų išriųktąs, 
prieš jį statę sayq Kan4i4atu- 
rą pats Vau Zcelancj, (uonjęti- 
nis premjeras, ir visos demo
kratinės partijos jį rėmė. Tuo
met atrodę, ka4 fąšiziųąs ĘęĮ- 
gijęįę kyla, kąįp anj mięlių. 
Bet dabartiniuose sąyivąldyUių 
rinkimuose ta fašistų partija 
jau pražudė pusę savo šali-

lieka, kad šioji organizacija jau 
savo darbui turi pasirinkti tai
kesnę dirvą, kitus veikimo me
todus.

Lietuvos lenkai, arba tikriau 
tąrus Lietuvos lenkiški dvari
ninkai kultūriniame ir politinia
me gyvenime sulaukė iš šalies 
stiprios paramos ir Lietuva tu
ri prieš tą jėgą nusileisti Kaip 
toli šitos nuolaidos eis, dabar 

i dar butų sunku spėlioti. Turė
kime galvoję dar ir tai, kad 
lenkiška įtaka Lietuvos politi
nio gyvenimo sferose aukštai 
siekia. Šioji įtaka iki šiol buvo 
gerai maskiruola ir ji veik vie
šai nesirodė, jos nebuvo paste- 
biama, o dabar ji parodys tik
rąjį savo veidą. Tik prisiminki
te kovo mėnesio įvykius ir Lie
tuvos Aido padarytas tuo mę- 
tu pastabas, kad kaip kas iš 
aukštų valstybės pareigūnų pa
siskubino įsirašyti nariais į len
kiškas Lietuvos organizacijas. 
Anuomet jie lai padarė iš bai
mės ir Karjeros sumetimais, 
o dabar jie tai galės daryli vi
sai atvirai, nes jau bus kas juos 
iš šalies, iš užsienio paremia!

Tai vienas iš ..bjauriausių 
skersvėjų! Tai lasai kimo pa
razitas, kuris nematomai visą 
laiką kenkė visam Lietuvos or- 

Į ganizmui. Jei kova Klaipėdos 
krašte už tautines lietuvių aspi
racijas gali eiti konkurencinė
mis sąlygomis, tai šilas parazi
tas yra žymiai kenksmingesnis, 
nes jis turi visus šliužo gyva
tiškus privalumus. Tenai Klai
pėdos krašte toji kova eina at
viru keliu, o čia slaptai, klas
tingai ir kerštingai.

Žodžiu, Lietuvos gyvenimas 
po Miuncheno garsios konfe
rencijos ir po Čekoslovakijos 
skaudžios tragedijos atsiduria 
pavojingų skersvėjų tarpe. Lie
tuvos valstybės gyvenimas pa
suka kitais sunkiais keliais. 
Kur tie keliai Lietuvą nuves, 
lai ir visa priklausys ne vien 
nuo Lietuvos pastangų, bet tik 
nuo bendros Europos situacijos 
ir vyriausiai nuo demokratijos 
laimėjimų. Bet . . . visi tur būt 
žinote ir esate išmėginę, kad 
kartais kaip kambariuose susi
daro tirštas, tyapkus oras ge
ri skersvėjai net būva visai 
naudingi ir vietoje. Šiuo atsiti
kimu Lietuva, tiesa, ne tokių 
skersvėjų buvo reikalinga. Jai 
skersvėjai buvo žymiai naudin
gesni tik vidaus gyvenimui, bet 
jų nesimato. O kaip butų da
bar gera ir naudinga jei prasi
dėtų vidaus gyvenimo visų pa
jėgų bendra konsolidacija, jei 
išpyktų yUupnietHniai ir 
pq,itiniai monopoliai. Bet šilo 
vąrgu dabar tenka laukti, nes 
tie išoriniai skersvėjai tį|< ęĮąf 
labiau veiks visą Ljctąvps gy: 
venimą ta kryptimi, kad Lie
tuvos visuomeninįnį atsparumą 
silpninus, kad jisai neiškrvntų 
iš kaimynams pageidaujamu 
vėžių. įięt (jėkięię v|lti$, kad 
ir (rumparegiai pagaliau prare
gės}, kad atsiras tokių pajėgų, 
kupos pąsujes Ųiclųyoą gyyęm- 
mą kif<i kryptimi. Juk v'« (til
to esamę gyvas ir pąjęgps pr- 
gąpizmas ię iš visų tų nęlaįr 
mjų sėkmingai vairuodami iš
plauksime.

(Bus daugiau)

O socialistai sustiprėjo ir 
pasidarė didžiausia partija 
Bęlgijoję.

Iš to matome, kad fašizmui 
yra ribos. Jeigu demokratijos 
gynėjai nenuleidžia rankų, tai 
fašistus sumušti jie gali.

Kerštas
Prieš kiek laiko netoli Monte 

Carlo pasimirė anglė Hyslop, 
kuri sulaukė 80 metų amžiaus. 
Per paskutinius dvidešimt me
tų ji visiškai vęngė su žmonė
mis susitikti. Gyveno ji savo 
viloje, kur jokis pašalinis žmo
gus nebuvo įleidžiamas. Kai ji 
mirė, tai policija ant jos rašo
mojo stalo surado dienoraštį, 
iš kurio paaiškėjo tos misteriš
kos moters gyvenimas.

Hyslop buvo turtingų Škoti
jos dvarininkų duktė ir savo 
jaunystėje pasižymėjo nepa
prastų gražumu. Kai ji buvo 
dar mergaitė, tėvas atvežė ją 
į Prancūziją mokytis. Čia ji 
išaugo, subrendo. Dalyvaudama 
įvairiose pramogpse, ji susipa
žino su vienu jaunu karinin
ku. Susipažino ir įsimylėjo. At
rodė, kad ir karininkas be jos, 
kaip sakoma, gyventi negali. 
Pagaliau jie nutarė susituokti. 
Bet kai viskas jau buvo pri
ruošta vedyboms, tai staiga ka
rininkas dingo. Po kelių dienų 
Hyslop iš jo gavo laišką: mal
davo dovanoti už tokį pasiel
gimą.

To smūgio Hyslop per visą 
gyvenimą negalėjo užmiršti. Ji 
pasiryžo keršyti vyrams ir ker-

dama nepaprastu gražumu ir 
pritraukiamu, ji pradėjo, kaip 
sakoma, “sukti vyrams galvas”. 
Paprastai ji nueidavo taip to
li, kad susitardavo eiti “prie 
altoriaus”. Bet kai viskas bū
davo vedyboms paruošta, tai ji

pasielgdavo lyginai taip, kaip 
su ja pasielgė jaunasis karinin
kas.

Per visą savo gyvenimą ji to
kių romanų turėjo penkiasde
šimt tpis. Kitais žodžiais sa
kant, ji pažadėjo savo širdį 53 
vyrams. Ir kiekvieną tų vyrų 
ji apgavo: atsisakė ištekėti, kai 
jau viskas buvo vedyboms pri
ruošta.

Pp penkiasdešimt trečio ro
mano Hyslop nusiramino ir 
pradėjo šalintis žmonių. Po to, 
kai ji apsigyveno Monte Carlo, 
nė vienas vyras neturėjo pro
gos su ja susipažinti. Su kiek
vienais metais jos neapkanta 
didėjo. Pagaliau ji pradėjo ne
apkęsti ne lik vyrus, bet ir mo
teris. Tarnaitės nedrįsdavo jai 
akyse pasirodyti. Jei Hyslop 
būdavo kambaryje, tai tarnai-

Tuo atveju ji išeidavo į kitą 
kambarį, kad nereikėtų su tar
naitėmis susidurti. Tarnaitėmis 
Hyslop samdydavo moteris, ku
rios būdavo mąžiausįąi peų- 
kiasdešimt metų amžiaus. Jqs

jų ųęfąukys ir jos nesipainios 
šeimininkei po kojų.

Kaip matote, labai keistų 
žmonių yra pasaulyje.

Nauja profesiją
Ųaįkj’ąščiup^ę pasirodė sen- * 

sacinga žinia, kad Ęumunijojc 
liko suimta moteris, kuri vęr- 
lėsi vaikų pardavinėjimu. Esą, 
ji vogdavo vaikus ir juos pąr- 
^uo^ąyo čigonams.

Sakoma, kad jau išaiškinta, 
jog ta moteris pavogusi ir čigo- 
pąm$ pąrdavusi dvidešimt pen
kis vaikus.

Ęąip jnatote, visose srityse 
Jąrpipg “pažanga”, šiuo atveju 
Amerikos kidneperiai su tąja 
rųnuiąc nė iš tolo negali sųsi-

Smeigiamas laisvamanių 
....... skypųą

įAPYšKIS -^APYŠKIS — Šiomis dieno
mis Zapyškyje prąįčfąs prgą- 
nizuoti Liet, laisvamąnių ęti- 
nės d-jos skyrius. Netrukus 
bus šaukiamas steigiamasis su
sirinkimas.

Milžinas vaikas
Laikraščiai daug rašo apie 

Tųrkijps Kpturių metų vaiką, 
Achniędą Gąlįlą. Tas vaikąs 
ęsąs tpkįo Ūgio, kaip ir suau
gęs vyrąs. Tačiau protiškai jis 
perą subrendęs: elgiasi taip, 
kaip elgiasi to amžiaus vaikai.
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KULTUOS DRAUGUOS SKYRIŲ KON
FERENCIJOS PROTOKOLAS

vietas sKypųs a|sįįk|mis|ų

(TOGOS UETUVIĮJ DRAUGIJOS 
ISTORIJA

Jąų kėliąją ątvejają jiųva Šię- 
je vietoje minėtą, jog kili W 
tai — tąi ųmsų pjganizapijos 
jubiliejųiiai metai. Būtent, su
kaks lygiai 30 metų nuo to lai
ko, kai draugija įsikūrė ir pra
dėjo veikti.

Šiaip ąr taip, o trisdešimt 
metų yra gerokas laiko tarpas, 
o ypač žmogaus gyvenime. Ir 
štai mes dar turime savo tarpe 
būrį pionierių, atseit, žmonių, 
kurie draugijai priklauso nuo 
pat jos susikūrimo. Valdyboje 
mes turime pirmininką C. Kai
rį, iždininką J. Degutį, kurie 
jau per trisdešimt melų pri
klauso draugijai.

Nėra reikalo aiškinti, jog 
per trisdešimt metų gyvavimo
musų draugija, taip sakant, vis
ko mate ir visko patyrė. Ji iš
gyveno visokių audrų, visokių 
nemalonumų. Taip, išgyveno 
tas audras ir sustiprėjo. Iš 
paprastos ir nedidelės draugi
jos išaugo į tikrą nąilžiną, su 
kuriuo jokia kita lokalė orga
nizacija negali susilyginti.

Manome, kad kiekvienam 
pariui vis dėlto bus įdomu pa
tarti, kaip lųųsų draugija įsi
steigė, kaip ji augo, kokias 
kliūtis ji nugalėjo, kas jai va
dovavo įr ko ji iki šioj pasie-i 
kė. žodžiu, bus įdomu susipa
žinti su musų draugijos istori-| 
ja.

Jubiliejiniams metams besi
artinant, netrukus mes ir pra
dėsime tą istoriją spausdinti. 
Skaitydamas tą istoriją kiek
vienas narys turės geresnį su
pratimą apie savo organizaci
ją: ne tik pats žinos, kas ir 
kaip buvo veikiama, bet ir ki
tam galės papasakoti.

KONTESTAS

BAZARAS
Ir vėl primename, kad musų 

bazaras įvyks kovo 24 ir 25 
dd. 1939 m. Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje. Stambiausios do
vanos bąząrui jau gautos ir 
serijos bąigihmos spausdinti. 
Dabar reikalinga kaip galima 
didesne talka, kad kalbamas 
bazaras butų sėkmingas. Baza
ro sėkmingumas pareis nuo 
to, kiek mes dirbsime, kiek 
mes serijų išplatinsime.

Musų šeirųa yra labai didelė. 
Jeigu daugumas nors truputį 
padirbės, tai pasisekimas bus 
užtikrintas.

Pasistenkime!
Bazaro reikalams tvarkyti 

yra paskirtas Alex Ambrose 
(Ambrozevičius), kuris netoli
moje ateityje ne tik Chicagoje 
organizuos talką, bet ir kitose 
kolonijose. •

NAUJAS NARYS

(Tęsiny^)

Praųgijo.s
kftlis kvotėjas įr Kultuos D-jos

Pr- 4- Meotvidąs patari-
Kalkę tftįaą
Kultuve skyriąi vi
sose kolflnijąįe, kitf tilt

IMttviy kAlbffi iflctkyklėleą, — 
vąįiąrąįs ąr ^eR^ąDįejiiąis, Rąr 
bątų įjąliiąa prįreągli jaunoji 
kąrta Jiętuvių ąteiĮy-
je. Tąjpjąų yągįąo, kad bblU 
stengiąiųąsį prątįųti pąrjus 
skaityti lietuviškas knygas ir 
laikraščius, Į<as kiekvįeiiąni 
nariui butų keleriopai naudin
gu

10. Dar kartą pa^viestąs p. 
Bažarskis padainuoti solo. Įspū
dingai pądainavo komiškų
ną “Litai”.

11. Pakviestas Chicagos Lie
tuvių Draugijos iždininkas J. 
Degutis tarti keletą godžių į 
delegatus. .Jis pasveikinęs Kul
tūros Draugijos darbuotojus ir 
palinkėjęs jųjų darbuotėje ge
riausio pasisekimo pareiškė, 
kad Ch. Liet. Draugijos yra da
roma viskas, kad Kultūros 
Draugijos skyriams padėjus 
augti ir bujoti kaip augime na
riais, taip ir jų kultūriniame 
darbe. Užtikrindamas, kad Ch. 
Liet. Draugijos finansiniai rei
kalai yra vedami pagal gerai

AF ji? lWitlwja> M 
^teistas Rąygyąąs, į kt'i'i 

Dūla gauD Oalj ąąąju

PasMlyms priimtas <|įdžw-
im balsu-

?• i°g P-agei-
Omųm'Vb KąO Ckięągos Lietu
viu PFaug.ua paskintu PFgtfflza- 
iwtj, Hwi« saugius smiipr-ifli 
psOTUs HuMofos PFWgijps 
ąkyritis ir orgąąįifąptų naujus 
skyrius apylinkės. koiIunijusF-
xRekęąnęntįąęįją priimta vjen- 

bąpiąi-
g. ^ptuįsiją rą^iąa, kad sky

riai, kurie dar nėra užsimoką- 
ję, tuojau užsimokėtų savo me
tines duokles ($5) į centrą.

9. Komisija ragina, kad sky
riai, kurię įšgali, prisidėtų ug
dymui Mpkslęivių Stipendijos 
Fondo.

14. Iląrvey, Ilk, skyrius pa
talke keletą pasiūlymų, kurie 
rišasi su Chicagos Lietuvių 
Draugijos darbuotę. Būtent:

1. Kad skyrįų finansų sekre- 
loriai-kasįeriai butų aut vielos 
renkami, vicįoje Ch. L. D. di- 
rekcij os sk iriami.

2. Kad butų pateikiama kas 
3 irtėnesiąi finansinė atskaita.

3. Kad nariams kolonijose 
(jutų galima nominuoti kandi
datus į cęntro valdybą.

Plačiai ir visapusiškai išdis- 
|<usavųs šiuos pasiūlymus, nu
rodžius legalumo neparanku-

I AŲM R-NAUJIENU Foto 1
LĘMĄRS, la. — L. A. 

rft’o.v, 80 lųetų amžiaus, 
prieš šęšįą ųjėųęsius neži
ląją kur dingo. Bet štai šio- 
Wį$ dięup.ųiįą jp.s Įąypnas li
ko atrastas jos dukters, 
Knox, kieme! Be to, paaiškė
jo, kad ir dukters vyras 
“kažkur dingo”.

1. Balotai kapdida|ų į Ch. L. 
D- direktorius butų siuuęiąmi 
skyriams grupėmis, sulaupy- 
inui siuntimo lėšų.

2. Kad Ch. L. D. finansinės 
atskaitos, butų pateikiamos raš
tiškai visiems nąriams kas G 
mėnesiai.

Pįačiąi išdįskusąvus šiuos 
klausimus ir išsiaiškinus, vien
balsiai nutarta palikti ant to
liau kaip buvo.

1(). Nominacijų komisijos 
narys Dr. A. Montvidas patie
kė rckomendacijas-nominacijas 
įvairių komisijų, būtent:

nustatytą tvarką ir griežtoje 
priežiūroje trustysų, audito
riaus ir valstijos apdraudos de
partamento. Draugijos turtas, 
sykiu su narių skaičiumi me-
tas po meto auga. Baigdamas

pitis ir nepraktiškuiną, didžiu- 
pia bąlsų nutarta palikti kaip 
|)ųyo iki šiol.

15. Wąukęgan, III., skyrįus 
reiškią p.ągcidayinią, l<ad:

1. Į Kultūros Draugijos at
stovybės komisiją nominuoti: 
A. Skirmontas, J. Pateliunas, 
M. Scnko, S t. Mockus ir W. 
Maukus.

Rezoliucija vienbalsiai už- 
girta.

2. Į Jaunimo Komisiją reko
menduoja: Jocius, J. Brąst, 
Grięiųnas.

Rekomendacija vienbalsiai 
priliptą.

3. Kultūros Draugijos Centro 
val^lybon-diręktoyiais nominuo
ta K: Deveikis, K. Augustas, 
St. Petrauskas, J. Pučkorius, 
C. Kąiris, J. Mačiulis, Dr. A. 
Mqn tvidas, K. Yakubka ir Ą. 
Narbutas.

Rekomendacija vienbalsiai 
priimta.

17. Perskaitytas ant vietos 
tos konfęrępęijos protokolas 
per konferencijos sekretorių 
W. V. Mąnku ir su maža pas
taba vienbalsiai priimtas kaip, 
buvo užrašyta.

1$. Kopfereųeija paskejbta 
užsjVaigHsU per piripįninką K. 
Deveiki ą:3Q vai. popiet ir visi 
koq(eręnęijqs daly V ja j pakvie
čiami į apatinę svetainę prie 
vaišių ir užkandžių, pagamintų 
per vietos skyriaus šciipinin- 
kęs.

Konferencijos sekretorius 
W. V. Maukus.

P. S. — Tuojau po užsidary
mo konferencijos naujoji Kul
tūros Draugijos direkcija atlai
ke pirmą posėdį ir išsirinko 
valdybą, būtent: pirmininkų 
K. Augustą, vice-pirmininku K. 
Deveikį, sekretorium A. Narbu
tą, iždininku C. Kairį, kultūros 
reikalų vedėju Dr. A. Montvi
dą; bazaro rengimo komisijoj! 
išrinktą St. Petrauskas, K. Ya
kubka ir J. Pučkorius.

W. V. M.

NESUŽĄLOKITE SayQ 
“Vidurių” su Aitriais 

liuasuotojaisl
Jei jūsų viduriai yra užkietėję ir jus 
norit gero išvalymo, jums reikalin
ga liuosuotojo—bet jums nereikalin
ga tam jokio šiurkštaus gydymosi! 
Kadangi yra toks liuosuotojas, kuris 
suteiks gerą, visišką išvalymą—bet 
bę to baisaus vidurių skaudėjimo!
Ex-Lax išgauna geras pasekmes — 
bet Švelniai, be sukrėtimo jūsų vi
durių, be koktumo ar nusilpnėjimo. 
Ir Ex-Lax yra lengvai paimamas— 
turintis lygiai tokį skonj, kaip gar
dus šokoladas!
Daugiau kaip 30 metų Ex-La$ buvo 
Amerikos mėgiamiausiąs šeimos vi
durių liuosuotojas. Dabar jis yra 
Moksliškai Pagerintas. Ištikrujų da
bar jis yra daug geresnis, negu kada 
nors pirmiau. Jis turi GEREoNI SKO
NĮ, VEIKIA GERIAU ir yra DAUG 
ŠVELNESNIS, negu kada nors buvo.
Lygiai geras ir vaikams, ir suau
gusiems!

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSTSAKYKIT JI 
PAKEIČIANČIŲ t 

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

10 ir 25 centų dėžutės yra pas 
jūsų Vaistininką.

tuos, kurie 
garsinasi

■VA i U TONOSE”

Daugelis teiraujasi, ar drau-"‘ 
gija rengs naujiems nariams 
įrašyti kontestą. Į tai atsakome 
teigiamai: kontestas yra ren
giamas ir jis prasidės su pra
džia kitų metų. Vadinasi, tai 
bus jubiliejinių metų kontes- 
tas. Yra išrinkta specialia ko
misija, kuri nustatys kontesto 
išlygas ir taisykles. Kai komi
sija savo, darką atliks ir val
dyba pagamintus planus per
žiūrės, tai prasidės rimtas pri
siruošimas kontestui.

NAUJŲ NARIŲ 
ĮRAŠYMO

Nors šiuo tarpu kontesto ir 
nėra, bet nauji nąrįai visą lai
ką yra įrąšoųii. Buvusiųjų ken
tės tų veikėjui Įięrųnsta ir pro
gai pasitaikius stengiasi naujų 
narių gauti. $tąi paskutinėmis 
<|įenqjnįs išbudo Senas Petrus, 
kuris keletą narių įrašė. Neat
silieka Juozas AscilĮa, kuris 
stengiasi į mųsų organįzaęiją 
taip sakant, “big shots” įtrauk
ti. pavyzdžiui, jis įrašė Brigh- 
ton Parko žinomą lietuvį po
licininką SprvilFą. )

Darbuojasi Dėdė Vaitekūnas, 
Adomas Morkūnas įr kiti. P-as 
Morkūnas turi ilgų metų paty
rimą, kaip reikia prie ųąujų 
narių ‘-prieiti*'. Tuo klausimu 
jis parašė ilgoką straipsnį, ku
riame suteikia patarimų ki
tiems. Netolimoje ateityje,, kai 
prasidės kontesto įkarštis, tą 
straipsnį išspausdinsipie. Tada 
kaip tik ir bus parankiausias 
laikas.

Tai Stephen C. Lachawicz, 
žinomo West Side laidotuvių 
direktoriaus sūnūs. Jis taip pat 
eina savo tėvo pėdomis. Vadi
nasi, yra laidotuvių direktorius 
ir įialsamuotojas.

P-as Stephen C. Lachavvicz 
yra jaunąs, energingas įr ma
lonaus budo žmogus. Jį pasi
rūpino į musų draugiją įrašy
ti Juozas Ąscilla.

ROSĘLAND
Roselando Lietuvįų Kultūros 

Drąųgiją rengia grąžų rudeni
nį vakarą lapkričio 27 d. Dar
bininkų Svetainėje, 10413 So. 
Ąįichigan Avė. Prasidės 5:30 v. 
popiet. Įžanga tik 25 centai.

Programą pildys Chicagos 
Vyrų Choras p. K. Steponavi
čiaus vadovaujamas. Be to, bus 
vaidinimas ir kalbėtojų, o pa
skui šokiai. Bus puikių p^kan- 
cĮžių ir gardžių gėrimų.

Visi vietos lietuviai yra kvie
čiami atvykti į musų šaunų va
karą. Užtikriname, kad laiką 
linksmai praleisite.

\ Rengimo Komisjja.

įcalbą jis kvietė visus nepaliau
ti darbuotis ir auklėti organi
zaciją ateityje.

12. Taipjau pakviesta Ch. 
Lietuvių Draugijos finansų 
sekretorius P. Miller. Šis pa
reiškė, kad draugijos raštinėje 
reikalai yra vedama pagal au
ditoriaus nustatytą tvarką ir 
visi reikalai su nariais yra at
liekami greitai ir patenkinan
čiai.

13. Pakviesta Rezoliucijų ko
misija raportuoti posėdžiui; 
komisijos nąrys K. Augustas 
skaito sekančias rezoliucijas- 
pasiulymus šiai konferencijai:

1. Pasiūlyta, kad Kultūros 
Draugijos Centro valdyba-di- 
rekcija butų renkama iš 9 na
rių vietoje iki šiol buvusios iš 
5. Jie iš savo tarpo išsirinks 
valdybą.

Pasiūlymas priimtas vienbal
siai.

2. Pasiūlyta, kad butų išrink
ta Jaunimo Komisija iš 3 na
rių, kurie pasitarę galėtų •reko
menduoti direkcijai Į<ąs jauni
mui draugijoj pageidaujama 
kultūros ir sporto srityse.

Rekomendaciją priįrpįa yien- 
GftUiaį.

3. Pasiūlyta, kad butų išrink
ta Kultūros Draugijos Atstovy
bės kumlsįja iŠ 5 uayių, kuri 
rupjptųsi pravesti našesnę ko
operaciją tarpe Chicagos Lietu
vių Draugijos ir KulĮuros P,-jps

Gavome
Kultūrą No. 10

TURINYS:
Didelės ir mažos valstybės teisėj 

filosofijos šviesoje-^V. Stąąkę- 
vičius.

žmogaus kilmė—K. R. Darviąag.
Vidurnakčio saulės krašte—Ą. Ven- 

slova.
Žodis žmonėms—broliams — Lęvą^ 

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

KAINA 45 CENTĄ!.
Galima gauti 

NAUJIENOSE, 
1739 SO. KALSTEI) ST.

Rekomendacija priimta vien
balsiai.

4. Pasiūlyta, kad butų su
rengiąs dįdžįųiįs barnus Chi
cagoje Moksleivių Stipenęlijps 
Fopdo ir ąbelnąį kuhuro.S dar
buotas ųąųdai — kooperuojant 
visįems skyriąpis.

Fąsiulymąs priųntąs vįeųbąl- 
siai.

5. Ępmisįją rekpinen(Įuqją, 
jęg šį kon.feyencija pągeįęlauja, 
kąfl 1939 iųętais butų pakyies; 
ta a|silaųkąnčių svečių iš Į^ię- 
duyos (Pasaulinėj Parpiąs prp/ 
ga New Yorke) lankyti Kultu* 
roą Drąųgįjos skyrių kolonijas 
ir sppažindįntį,. fcas yra veikią- 
mq Lietuvos kultūros srityje.

.pęgolįuęija priimfa vienbąl 
šiai.

6. Komisija siūlo, kad kiek

DĖKOS DIENOS

Geriausia Amerikoj!

Sousas 17 ųpc. Jtęn

2 už 21c
“SNIDER’S” 

PURE T0MATO

IT WHIPS

Fresh Roasted
* ♦.« • \

tuz.

gis
N£S PIGIAU

I

t’:“ 
ph?k nyp

3 Už 170
4 už 150

did. pak. 170

Did. 15(j
Būt. 

Mažas 9c

sv. pak-
sv.

MIDWEST” Puikiausi Golden Santos

15c sv- mals.

sv. kęn.

“LIPTO^S” Yellow Label
. Jya^ą Arbata

maž. 9c % sy. pak.

sv. -27c
Pilnas Geriausio Maisto Pasirinkimas Galimai žemiausiomis įLą^o^is

“MIDWEST” Puikiausios

sv. 25c 
15c 
15c 
29c

3 pak. 14c 
kvt. džar. 23c 
kvt. džar. 29c 

sv. 17 c 
sv. 15c 

2 pak. 23c 
sv. bak. 21c

“LUXURIE”
Spapgųogių
“MIDW£ST” Puikus
Pumpkin
“JUSTICE”
Tomatų Sunka

IŠPARDAVIMAS
ANTR. TREČ. PENKT. ŠEŠT. LAPKR. 22, 23, 25 ir 20

MIDWEST” Puikiausios Kokybės grynos grėtinės

(hfi C (d C G LiuosoarėVmbldb Vynioto
‘CERESOTA” gryni ne baltinti

Miltai5 l'/2 SV. Mft 
maiš. ŲUu

^‘MIDWEST” Extra Sijoti
Žirniąi No.. 2 ken. 2 29c
“MIDWEST” Puikų?
Žirniai ir Morkos No. 2 ken. 2 už 270

. “GARpEN-PATCH” Golden
Ębrbai 12 unc. ken.

2 did. 2Į/2 ken. 2S<
Maišyti Riešutai

Nau jo Derliaus sv. 230
“VVARD’S” Half Mąoą ?ruit Cąke 
“WARD’Š” Siiver Qucen Pound Cakę 
“SUNSHINE” Krispy Crackers 
“SĮUNSUINE” Peyil’s Feod Cookies 
“jųinvyESV’ Gęlatin Desserts 
“TĄSJĘWEbV’' Sweet Ficktes 
“MIDVVEST” SąlaU Dressing 
Fancy Mixed Dried Fruits 
^xtrą Fancy Seeęhęss įtaisius 
VĘJĘOMEDARY” Dą|e§ tfittęd 
“CHERRY KING” Choc. Cherries

“MIDWEST” Puikiausios 
Kriaušes did. 21/£ ken. 20c 
“MIDWEST” Puikiausi 
Slyvai did. 21/^ ken. 16c 
“SBUĘFĮNE” Cieli
Aprįkotąi did 21/(, ken. 17c

did. 2l/2 ken. 1<Q
21 ųpc. ken. 2 už

SO RICH
“Mjlnut” aukš ken 5^C

“COMET” Whitę Hęad
Ryžąi sv. pak. 2 19c

Nauji Floridos
TANGEHINES

2 tąz. 25£
Cąlifornią Valencia
ORANPŽIĄI

Did. Ų6. didž. 290
Puikus Delicipus
OBpOUAĮ

. 4 sv.
Sąldųs California

GįĘAPES
2 sy. 150

Puikus “NANCY HALL” 
Saldžios

PULV^S
4 ?v. Į3į

“WILSON’S” Gryna Kiaulėnos Dešrinc mėsa sv. rol 190 
“DAYIES” Sląb Ląšinįai 
“ROYAL” Lemon Cleanser 
“CAMAY” Muilas 
“LAVĄ” Muilas 
“P & G’<* Napjithą ^H^a^ 
“GOLp, DUST” 2 mažj 9ę 
DYKAI DIŠĮŲ ĄBRŲSAĮ SU 
SILVĘĘ PUST did. pąk.

sv. 310
4 ken- 4?#

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

Baštįnė atdara kas vaka
ras iĮG 8 vai. Sekmadie- 
ųiąįs nuo 9 ryto iki 1 vai. 

po pietų.

30 Yęars Success! Doctor’s 
Amaziųg Lieju W for Itchįng of 

ECZEMA 
Daug yra atslŲkimų. kur kiti produktai ne- 
>iav$ reikiamų pasėkų, b-t stipru^.’ Švelninan
tis. antiseptinis skiedinys Zertio dav3 greitas 
pasėkas nu» niežėjimo, skausmo, raudoniu 
regrainOs. įvypuotos. ugninės Ecsema.

19 pirmo sykio žento neša nuostabią pa- 
irelbą. Po to jo ypatingas gydymas (turi 18 
^kirtingų įtakingų dalių) pkdeda Gamtai 
greitesnį gydimų. Munis dėkingi vartotojai 
•ąSo 16 visur, garbindami gautas pasėkas, 
kai kaip ra$o p. Ę. M. iš Jersey City: 
telctų savaičių nuostabiai pasigydžiau su Ze- 
•u» nud Ųėzehia. mane vargino per 35 
netue."

beregimas, nedčmčtas — palik Žemo per 
lienų ar naktį gydant Eczema, spaugus, de- 
ledefvines ii- kitė^ius odbs Įdegimus. Tik 36c. 
TIKRO PATARNAVIMO atsilikimais gal pri- 
•eika $1.25 Jėgos. Yra pas visus žy-
lusiiiue vaisuninkuh.

Rudeninių Madų 
Knyga

Uk gavome naują medę 
knygą* kurią galite gauti paa 
muą 15 centų. Siųskit savo

PFaug.ua
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Šaunios Sutuoktuvės
HART, MICH.

Neseniai suskambėjo bažny
čios varpai ir Hart, Mich., am 
žinais ryšiais liko surišti Es- 
telle Wasloy (Vasiliauskaitė) 
su jaunuoliu Povilu Rudis. Ves
tuvių puota įvyko Country Club 
salėj. Svečių dalyvavo ne tik 

,o iš apielinkės, bet net iš Chica- 
-J gos, Racine, Wis. ir Kenosha.

apsivedė Chicagos dalyvavo p.p. M. 
Dievo Apveizdos bažnyčio j Juo- į Karčiauskai, dėdės Jonas ir Ra-, 
zapas Yutka su p-le Mikalina zalija Glebei iš Racine, Juozas 
Juozapina Mockaitė. Abu yra jr Ona Glebai iš Racine, An-J 
bridgeportiečiai. Ponų Yutkųjtanas ir žmona Vasiliauskai išj 
šeimyna gyvena po adresu 91!) iRacine, Pranas Vasiliauskas išį 
VV. 33rd PI., o ponia Mockienė ten pat. Švogeris Jurgis ir Oliu- 
— 911 W. 33rd St.

Diena Iš Dienos
Tyliai, ir Draugams 
Nežinant...

Pereitą šeštadienį, lapkriči'
19 dieną, tyliai ir artimiems 
draugams nežinant

tė Untuliai iš Kencsha, taipgi
P-lė Mockaitė, būdama p-ios Ijaunosios sesutė Albina ir švo- 

J. P. Rakštienės sesuo, užėjo gėris iš Kenosha. Visi linksmai 
pas pp. Rakščius po šliubo baliavojo ir kėlė taures,už jau- 
“surprise” padaryti. Netikėli nųjų sveikatą. Kadangi jauno- 
svečiai vestuvių vakarienei bu-Įsios tėveliai yra seni vietos uki- 
vo pavaišinti su “speribsais” ir ninkai, pertekę antimis ir viš- 
kopūstais. —Drg.

Waretious8s
s

k&kkk&kiM^
TelephotoACME-NAUJIENŲ

ARLINGTON. — Prezidentas Rooseveltas prie “nežinojome kareivio” kapo.

tomis, tai skanaus maisto ves-

Naujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.

tuvių pokily nestokavo, o jau 
geriausių linkėjimų jaunie
siems irgi netruko. Smagu bu
vo pasilinksminti 'viename bū
ryje su draugais ir'kaimynais 
ir palinkėti jaunavedžiams daug 
laimės.

i

■
I Mabio I

s
TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Prakalbos apie Tolimuosius Rytus; japonų užpultų 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. 
I kuopa jungtinai. įžanga 10 centų ypalai, bedarbiams vel
tui.

21-st AVard Taxpayers Association kviečia visus lietuvius atsi
—Rengimo Komisija

ir prisirašyti, šita Association yra dėl visų žmonių 
wardui. Mitingas bus antradienį, lapkr. 22 d. 8:00gera 21

vai. vakare, Dievo Apveizdos bažnyčios kambaryj
Joseph Lorencą, pirm.

Elžbieta Petraitienė 
Jau Baigia 
Pasveikti

Draugė Elžbieta Petraitienė 
jau baigia pasveikti ir gana 
gerai jaučiasi. Jos Vyras Kle
mensas ir dukterys Anna ir 
Mary yra patenkinti savo bran
giosios pasveikimu. Draugai 
Petraičiai gyvena 2438 North 
Oak Park Avė. Jie yra pažan
gus ir draugiški žmonės. Apart 
to, yra seni naujieniečiai.

Steponas.

P A. R. E N G11VI A. I ...... -
Lithuanian Morning Star Benevolent ir Pleasure Club rengia 

25 melų Jubiliejinį Balių, šeštadienį, lapkričio 26 d., 193', 
North West Svetainėje prie AVestern ir North Avė. Bus gra
žus programas, dalyvaus Chicagos Lietuvių Vyrų Choras.

Kviečia visus, Komitetas

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj)

Charles Varner, 31, su Clara 
Gelske, 22
. Joseph Lapinsky, 2-5i,> su Beat
riče Shclner, 20

Anton Yurša, 38, su Aurilea 
Nelson, 37PL IKUS FILET MEZGINYS STALTIESEI

No. 1857

l

PETER PEN

Vardas ir pavardė

Adresas

tas

COPft I9J», NEEDLECRAFT SERVICE, INC.

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

Vili fį.
Reikalauja
Perskirų

Rose Dovgin nuo Harry Dov
gin.

THE BRIDGEPORT
KNITTING MILLS

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

Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

Dainuos G. Giedraitienė, 
A. Zabukienė ir Jau
nuolių Choras

Radio klausytojams bus ma
lonu praleisti radio valandą be
siklausant gražių dainų, sma
gios muzikos, sykiu ir naudin
gų bei1 svarbių pranešimų užsi- 
stačius radio ant stoties WGES 
šiandien, antradienį, 7 valandą 
vakare. Programo išpildyme 
dalyvaus p. G. Giedraitienė, p. 
A. Zabukienė ir Brighton Par
ko jaunuolių choro duetas bei 
kvartetas, kurie rengiasi padai
nuoti gražių liaudies dainelių 
ir rinktinų kompozicijų ir tiki
si pilnai užganėdinti radio 
klausytojus. Prie to bus nau
dingu patarimų ir įdomių ži
nių, ypač iš leidėjų šių progra
mų Peoples Furmfiire Krau
tuvių apie didžitilį išpardavi
mą, kuriuo visuomenė yra su
sidomėjusi. Čia visiems yra 
progos susipirkti oi visokias na
mų reikmenas negirdėtai nuže- 
mintom kainom. —Rep. xxx.

n ‘ i ’ ■

Juokai, Muzika, Spor
tas, Che&terfield

Programuose.
Tikslu suteikti žymiausius 

artistus radio klausytojams, 
Liggct & Myers Tobacco Co. 
duoda savaitėje keturis atski
rus programos Chesterfield ci- 
garetų rekliamavimui. 
penktadienį Columbia
būna garsieji komikai George 
Burns ir Gracie Allen. Jiems 
padeda paskilbęs Ray Noble ir 
jo orkestras, taipgi populiaris 
tenoras Tony Martin.

Populiario Paul
orkestro programas būna kas 
trečiadieni Columbia radio tin- 

iklu. Vokalistai būna Moder- 
' naires kvartetas ir Joan Ed- 
i wards, kuri darosi radio sen
sacija. lankiai būna ir kitų žy
mių svečių. Sporto programai 
būna kas antradienį ir šešta

dienį. Jį pildo Eddie Dooly, bu 
vęs All-American ųuarterback 
ir daug kitų sportininkų, šeš
tadieniais jis bando atspėti kas 
laimės ateinančio
žaidimus. Tą patį vakarą-, jis 
praneša žaidimų rezultatus. 
Įdomu palyginti kaip jo spėji
mai pildosi. (Sp.)

Naujienietis August 
Saldukas Depresijos 
Nejaučia

Šiomis dienomis teko aplan
kyti naujienietį Augustų Saldu- 
ką, 4038 Archer Avė. Drg. Sal
dukas atsiraitojęs dirba ir pri
rengia įvairius apdraudos do
kumentus ir yra senas1 ir paty
ręs real estatininkas. Apar to, 
yra Midland Loan Association 
sekretorius. Gerų pasekmių 
drg. Augustui Saldukui.

Grand Openingas 
Nusisekė

Praeitą šeštadienį ir sekma
dienį, lapkričio 19 ir 20 d. įvy
ko gražus ir sėkmingas Granu 
Openingas Onos Bruzgulis ir 
Albert Kaminskas taverno, 
2645 W. 43rd S t.

Atsilankė daug svečių ir visi 
buvo užganėdinti,*? “nes ‘ Anna 
Bruzgulis ir Albert Kaminskas 
gražiai visus priėmė ir pavaiši
no. —Steponas.

draugai Nakvosai vis 
priėmė ir pavaišino.

Steponas

Rengiasi Prie Kalakutu 
Parės

Kolrina Virkietis, kuri užlai- ■ 
ko Ingleside Inn, 936 E. 75lh | 
St., sparčiai rengiasi prie kala-j 
kutų parės. Jos įstaigos lauky-' 
lojai ne tik turės progos pasi- j 
valgyti kalakutienos, bet dau- ’ 
gelis parsiveš kalakutų ir na
mo.

Prie progos reikia pažymėli, 
kad šioj įstaigoj kooperuoja ir 
prigelbsti Joc Bartkus ir Wal-

Reiškia, lapkričio 23 d. val
gysim kalakutus, o rytojaus 
dienų, lapkričio 21 d. švęsime

Steponas.

JIFFY FILET CROCHET PATTERN 1857

No. 1857 — Tai vienas iš gražiausių mezginių staltiesei,

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Kas 
tinklu

Whiteman

PETE YOUNG
UŽEIGA.

Priešais Tautiškų Kapinių vartus 
Skanus SCHLITZ ALUS.

PETE YOUNG

83 ir Kean Avė.
Willow Springs.

Skelbimai Naujienose 
rlvoda naudą dėlto, 

pačios Naujienos 
a naudingos.

šeštadienio

Gimtadieno
Pare

Lapkričio 19 ir 20 dienomis |
įvyko gimtadienio parė 
draugus Nakvosus, 8216 
čennes Avė., kurie užlaiko 
:žų tavernų ir luncb room.

Kaip vienų dienų, taip ir ant
ra susirinko daug svečių ir

pas
Vin-

724-6 W. 19tli Street
JOHN MIKŠIS, mechanikas ir 
savininkas Ramove Auto Shop, 
834 W. 35th St., atidarė ANT
RĄ VIETĄ—Palace Garage.

Čia netik taisys automobilius, 
bet taipgi pardavinės gasoliną, 
aliejų, tajerius, batteries, ren- 
duos garažą automobiliams, par
veš bile iš kur sulamdytus auto
mobilius- Patarnavimą teiks pir
mos rųšies.

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 

JOHN MIKŠIS, Sav. 
724-6 W. 19th Street

Phone CANAL 2824.

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

daune, Parlor Setu ar

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

AMBROSIA & NECTAR
Beer Distributor

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
ni alų, kuri užvardino NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš impor
tuotų pirmos rųšies produktų.

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

2415 W. 64th Street TeL Hemlock 6240
ir valstija

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 štorus. Ve
žam i farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

Garsinkites “N-nose”
KASDIENINIS BIZNIO SĄRA

ŠAS — ALFABETO 
TVARKOJE

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $ j g.50
GYDYMAS.........................ŠCn.OO
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje ..

RAUMATIZMAS 
greitai palengvinama

• FOTOGRAFAS

<15-00 
$3.00

VISAS LIGAS GYDOMA $4.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■

DOUGLAS PARK HOSPTTAL 
1900 So. Kedzie Ave.» Chicago.

Tel. Lawndale 5727.

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido

mis ir Hollywood 
šviesomis. Dar bas 
garantuotas.

420 W. 6Srd St 
Te!. ENG. 5888-5840
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Iškilmingai Atiden
gė Paminklą Vaclo^ 
vui Argustui

Dalyvavo daug žmonių

Pereitą šeštadienį, lapkričio 
19 d., Lietuvių Tautiškose Ka
pinėse įvyko didelės iškilmės 
atidengimo naujai pastatyto pa
minklo Vaclovui Argustui. Iš
kilmėse dalyvavo didelis burys

Žemaičių Killtttros I (C1 • • j 3

Veikia
Jau baigia ruošti įstatų 

projektą

Susirinkimas Įvyksta 
ŠĮ trečiadienį

Iškilmių programą pildė Pir
myn Choro nariai, } pritariant 
benui. Solo dainavo ponia 
A. Steponavičienė. Atidengimo 
kalbą pasakė V. B. Ambrose. 
Benui ir choristams dirigavo 
Kazys Steponavičius. Paminklą 
pastatė velionio žmona Leoną 
Argustas. Paminklas yra labai 
skoningai parinktas ir gražus. 
Daug pagelbėjo paminklą* iš
rinkti p. Antanas Tamkevičia, 
4229 S. California Avė.

Po iškilmių dalis publikos 
grįžo atgal į velionio namus, 
3324 S. Halsted St., kur p. Le

siems dalyvavusiems velionio
Argusto iškilmėse velionio 
žmona reiškia gilią padėką.

Kaimynas.

Kaip jau matėte' iš pirmųjų 
aprašymų, Chicagos žemaičiai 
suorganizavo lapkričio 2 d. Že
maičių Kultūros Kliubą.

Šio kliubo valdyba susideda 
iš darbščių ir energingų žmo
nių ir baigia jau prirengti kliu
bo Įstatus. Lapkričio 22 dieną 
valdyba turės susirinkimą J. 
Yuškos svetainėj, 2417 W. 43 
St., ir galutinai prirengs sekan
čiam susirinkimui tų įstatų 
projektą.

Sekantis Žemaičių Kultūros 
Kliubo visuotinas susirinkimas 
Įvyks gruodžio 1 d. t. y. ket
virtadienį, 7:30 vai. vakare J. 
Yuškos svetainėj, 2417 W. 43 
St. Kaip matosi, čia susirinks 
keli šimtai žemaičių.

Valio žemaičiai! Lai gyvuoja 
Žemaičių Kultūros Kliubas!

Žemaičių Kultūros Kliubo 
pirmininkas Steponas Narkis.

Rado Negyvą 
Moteriškę Gatvėj

Naujas Chicagos 
Sveikatos Dept. 
Viršininkas

Lietuvilį Jaunimo Kultūros , 
!Ratelio susirinkimas įvyks šį 
tfečiadiėfiį, lapkričio 23 d. 7:30 
v. t., ri6TIyw6od svetainėjė, 
2417 XV. 43rd Št.

Visi nariai btitiiiai trtritė da- 
lyvduti. 'taipgi nbriritiėji tajĮtii 
šio ratelio’ nafiaiš, tą galite įfa- 
daryti atsildrikydami į šį susi
rinkimą, ries dabai* priirhame 
naujus narius be įstrijiino. Tad 
pasinaudokite šia proga.

Užbaigę biznišlcuš rėikakis 
turėsime paskaitą apiė vaidy
bą. Paskaitą patieks vienas iŠ 
musų narių,* būtent, Vladas 
Raila. Jis yra plačiai susipaži
nęs su vaidinimu ir visiems 
bus Įdomu pasiklausyti jo pa
skaitos. ■

Atvykite susirinkiman kiek 
galint anksčiau, kad galėtumė
me susirinkimą greičiau baigti, 
nes po susirinkimo' manome 
turėti pasilinksminimą. Žirio- 
ma> jei vėluositės, tai neturėsi’ 
me pasilinksminimo. Viskas 
priklatiso nuo jušų. Jei norite 
pasilinksminti, bukite laiku.

Valdyba.

Magikų 
Suvažiavimas

Gatvėj, ties 1246 W. Adams 
policija atrado kūną apie 30 
metų moteriškės. Manoma, kad 
tai Mrs. Martha Davis, 11 me
tų berniuko motina, nuo 1843 
W. Madison st., bet tikrų ži
nių dar nėra.

Miesto Taryba 'vakar patvir
tino Dr. Robert A. Black 
skyrimą Chicagos sveikatos 
parlamento viršininku.

Majoras Kelly Dr. Black 
kvietė vietą užimti, kai 
Herman Bundesen laikinai
sitraukė prisiruošti federalio 
teismo bylai, kurioj jis kalti
namas laužymu anti-monopoli
nių įstatymų pieno pramonėj.

pa- 
de-

pa-
Dr.
pa-

Visokiausios 
Pocus”. 
matėt 
lykų, 
įvyko 
gikų

MADOS

NIKODEMAS C. 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 dideliame nubudime 

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., 8:30 
vai. ryto. Iš koplyčios bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Nikodemo C. Kru- 
konio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Sunai, Marti, Anūkė, 
Broliai, Seserys ir Giminės.

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

No. 4940— Elegantiška išėjimui 
suknelė. Sukirptos mieros 14, 16, 
18, 20, taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 
42 colių per krutinę.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paž- 
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St., Chicago, IU.

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

atsiųsti man pavyzdi No.
Mieroi  per

(Vardas ir pavardl)
...... ■ ■ ■■■u

(Adresai)

(Uiestu Ir valstijai

MYKOLAS ŠALKAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Amėrikoj išgyveno 29 m.
Paliko dideliame nubudime 

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 įš 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.

Nubudę liekame,
Moteris, Duktė, Sūnus, Anū
kas, Brolis, Žėntas ir Giminės.

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

Gražus Keistučio
Kliubo Metinis
Vakaras

J. Mackevičius 
Numato Didelį 
Biznį Chicagoj
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HELP VVANTED—FEMALE

Suvaidino 5; aktų vėikalą 
“Iš Meilės”

Pasikalbėjimas su “Chicago 
Aihericain”

PATYRUSIOS GĖLIŲ DIRBĖ
JOS namuose dirbti. Gera kaina.

14 N. Michigan, Room 407.

Sekmadienį, lapkf. 20 d., So- 
kolų salėj įvyko pasekmingas 
Keistučio Klitibd metinis vaka
ras. Salė buvo pilnutėle žmo
nių.

Rėti gėjai frarupirio parengi
mui gražų ir gana ilgą 5-ių ak 
tų scėiios veikalą “Iš Meilės”. 
Jį suvaidino Liaudies Teatro 
grupė. Vaidinimas buvo vykęs, 
kartu Ir pastatyirias. Režise- 
riavo Viktoras Raila. Inciden- 
tinę muziką ližsčenyj dainavo 
Jaunų Lietuvių Kultūros Kliu
bo choras.

‘Jš Meilės” (Sąstato Svarbes
nėse rolėsė buVo sekami asme
nys :

žinomas lietuvių biznierius, 
Justinas Mackevičius, prana
šauja didelį biznio pakilimą 
Chicagoj. Jo pranašystė tilpo 
Chicago Evehing American 
dienraštyje pereitą šeštadienį, 

i šio didžiojo dienraščio reporte
ris Su p. Mackevičium pasikal
bėjo pereitą trečiadienį, kuo
met p. Mackevičius ir jo visa 
kompanija išsikraustė į naują 
vietą — The Midwest National 
Bank Building.

Aprašymas, kuris tilpo Chi- 
crigo American dienraštyje, se
ka:

Lbari Firm Head Predicts 
Dome Building Boom

Leiba, Sores tėvas
C. ŠIRVIS 

RAŠINSKIENĖ 
... N. GORDON 
.. A. CASPER 
G. K. BUDRIS 
... F. JAKAS 

...... V. RAILA 
..... JAKIENe

SOYė — 
Danittč 
Jonas — 
Jurgis . 
Grigas . 
Gabrys 
Agota ..

vedė Keistučio
rūšies “Hocus

Jei lapkričio pradžioj 
vidurmiestyje keistų da
tai tuo laiku Chicagoj 
cenfralinių valstijų ma- 
suvažiavimas Morrison

Programą
Kliubo valdybos narys, drg. 
Stulgaitiš. Šokiams grojo Mi- 
ckey Linon orkestras.

VBA.

Tame suvažiavime dalyvavo 
ir lietuvis Alfred Rogers šap- 
kus iš Roselando. Tai rodo, 
kad nežiūrint kokį profesiją 
lietuviai pasirinktų, jie joj 
šys ir pasižymės.

“Ankstyvas.. 
Paukštis”

vir-

Kai Norman Page, 
Weniworth avėnuė, vakar ry
lų atidarė' savo čekių keitimo 
biurų aukščiau paduotu adre
su, tuojau prisistatė kostUmė- 
ris. Atkišęs revblvei’į jisai pri
vertė Page atidaryti seifų ir 
išėmė iš jo $1,325.

6247

n

VICTOR STOCKER 
gyveno po nr. 2910 W- 40 PI.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 20 d., 1938 rh., su
laukęs 27 m. amž., gimęs Chi
cago, III.

Paliko dideliame nubudime 
mylimą motiną Magdaleną, 
po tėvais Baltuškiutę, tėvą 
Vincentą Stučkus, 4 brolius, 
Juozapą, jo moterį Anitą ir 
šeimyną, Antaną, Joną ir 
Vincentą ir jo moterį Adelę, 
Amerikoj, dėdę Juozapą ir jo 
moterį Stučkus gimines ir 
draugus. Lietuvoje tetą Kotri- 
ną ir šeimyną Bieliūnus ir 
dėdę Juozapą ir šeimyną Bal- 
tuškus.

Kūnas pašarvotas J. Liule- 
vičiaus koplyčioj, 4348 So. 
California Avė. Laidotuvės 
įvyks Penktad., Lapkričio 25 
d. 1:30 vai- popiet, iš kopi, 
bus nulydėtas į Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Victor Stocker 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kvieciarriį da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

' Nubudę li'ėka'mė,
Motina, Tėvas, Broliai ir kitos 

Giminėš.
Laid. Dir. J. LiūlėVičiu's, tel. 

LAFAYETTE 3572.W 4 -• * * * *4 f • •

Įdomi
Filmą

Sriaunus Bosforas, kuris te
kėjo prie sienų^ąenojo Stambu
lo, yra atvaiziįuotas visu savo 
vaizdingu veikale “The Sėcret 
of Stam'bour, tl kuris buvo ro
domas Woods; teatre, o dabar 
bus rodomas kituose apylinkių 
teatruose, t c 

f

Gaminti filmą padėjo ir Tur
kijos vyriausjįl^, kuri norėjo 
parodyti ko. miestas atsiekė po 
jų valdžia. Tačiau filmuoto j ai 
veikė Savysloviai ir jiems pa
sišokę riuirhti labai gražių sau
lėleidžio sčerių Virš Bosforo. 
Veikalas paimtas iš apysakos 
‘‘Stambulo Ėuriučhaš”. Vaidini
me dalyvauja 80 jaunų turkų. 
Vyriausi lošėjai buvo specialiai 
mokinami teisingo turkų kal
bos ištatimo. Tai yra smagus 
veikalas ir kiekvienas juo pa- 
si^ėfės.

Pointing out Chicago’s sub- 
way and its prospective jobs 
as a “blessing for the city”, 
Juštin Mackiewich, president 
of the Standard Federal Sav- 
ingš & Loan Association of 
Chicago, today predieted a 
boom in home construction 
throughout the city and sub
urbs. He said:

“Therė is nO doubt that the 
subvvay vvili pro Vide jobs for 
thoušahds of Chicagoans. This 
will crcatc buying po\Ver, and 
most of the money, as I šee 
it, will go to\Vard homes”.

And it lakęs a little money, 
anyhow, to build a home these 
days when the United States 
governmerit is willing to fin- 
ance prospective home build- 
ers, he addcd.

As proof of his heliėf, 
Mackewich is e^tending 
Business by rrioving to

REIKIA 2 MOTERŲ skudurams 
skirstyti. Patyrusių.

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

ĘEIKIA JAUNOS merginos len
gvam namų darbui ir vienam vai
kui prižiūrėti. Normai 6750.

MERGINA, švari, padori, patiki
ma namų darbui- Paprastas viri
mus, maža šeima. Radcliffe 6963 
arba Fairfax 9280.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

KAMBARYS ANT RENDOS dėl 
vaikino, merginos ar ženotai porai. 
Apšildomas, prie mažos šeimynos- 

7104 So. Emerald Avenue. 
.......

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

RENDAI 7 KAMBARIAI, garu 
šildomi, moderni $40- Matytis su 
janitoriumi. 1660 South Christiana 
Avė. art? Ogden Avenuė.

RENDON 4 KAMBARIŲ flatas 
—antros lubos, vana $18.00 rendos. 
3436 So. Union Avė. Šaukite Lafa- 
yette 2649-

MISČELLANĖOUS 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.

PARSIDUODA TAVERNA sale 
teatro. Gera vieta, priimsiu pusi
ninką arba mainysiu ant automo
bilio. 6844 So. Racine Avė. 

*
PARDAVIMUI ar RENDAI dvi 

krautuvės, įrengtos su grosernės 
fikčeriais, nauji fikčeriai ir refri
geratoriai. Kreiptis Hemlock 0257.

Mr. 
bis 

nėw 
and much larger (įuarters. Uis
offiče and; his. staff today mOv- 
ed from 2324 S. Leavitt st. to 
tlič building a t 4912 Archer 
av., foTineriy the Midland Na
tional Bank Buildiilg.

The Standard Federal Sav- 
ings & Loan Association \vill 
occupy the entire Banking 
ąuarters. The building was 
purchased by tlic association.

The Standard Federal Sav- 
ings & Loan Association, one 
of the largest in the stato, has 
a rešerve of over $200,000, 
wilh asscts reaching over $2,- 
600,000. Since the

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimai
IŠPARDUODAME BARŲ PIN

ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi što- 
afikČerius dėl bile kurio biznio 

aitant svarstykles, registerius it 
ice baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

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

CALumet 5269.

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

ALEK ALIŠAUSKAS, 
7126 So. Rockwell St-

PARDAVIMUI 2 stikliniai “show 
cases” vienas 6 antras 4 pėdų il
gio, tinkantis grosernei arba sal
dainių krautuvėms.
. 5258 So. Union Avenue.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimai

La Šalies — Packards

MĖSOS MARKETAS seniai iš- 
dirbtas geroj vietoj, refrigeracija, 
kainuoja virš $2000 dolerių. Grei
tam pirkėjui viską parduos už 
$600.00—pinigo dirbėjas atsakan
čiam bučėriui. 3853 N. Kedzie Avė.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žeinė Pardavimui

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 
Compariy.

ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimų. 
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių to

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

1938—ir 1937—Buicks—Oldsmo- 
biles — Chevrolets — Fords—Pon- 
tiacs — Chryslers — Plymouths — 
De Sotos — Studebakers — Cadil- 
lacs
Dodges — Grahams — 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 karai visų išdirbysčių už pi
giai kaip $85.00.—Musų stakas yra 
Chicagoj didžiausias. Kodėl laukti? 
—kada gali nupirkti gražų veik 
naują automobilį už taip mažus pi
nigus.

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

Nereikia jums ir grynų pinigų— 
mes imsime jūsų seną karą kaip 

1 įmokėjimą—likusią dalį mažais mė
nesiniais įmokėjimais iki dviejų 
metų. Nesvarbu kur gyventum, ne
praleisk šio didžio išpardavimo.

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

1340 W. 63rd Street 
prie Loomis. ' 

2828 W; North Avė.
prie California.

ALEXANDRAS

Adomawičž
Pęrsiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkr. 20 die'n<, 3:00 vai. p’o 
pietų, 1938 m-, ^irhęs Taura
gės apskr., Krakių parap.

Paliko didėliame nubudi/h'e 
moterį Johanną, po tėvais 
Šedbaraitę, dukterį Helen, 
Augintinius Kazimierą ir Al
bertą, pamotę Antaniną Ado
mavičienę, 4 brolius Antaną, 
Ka’zifnięrą, Stanislovą ir Vin
centą, 5 švogerkas, 3 seseris: 
Mikasę Jagminienę, O'hą Mi- 
kevičienę, Bronislavą Wolat- 
kawicz, 3 švogerius ir jų šei
mynas, 4 dėdes: Juozapą Rfk- 
nevičią, Alyzą, Felixą ir My
kolą Jucius ir šeimynas, švo- 
gerką it Švo^erį Helen, Atėx- 
ander Januškus ir šeimyną ir 
daug kitų girninlų.

Kūnas pašarvotas 4457 So. 
Talman Avė. l’el. Laf. 7897.

Laidotuvės' įvyks Penkta- '' 
dieriį, Lapkr. 25 d., 8 vai. ry
to iš namų į Šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldbš už vėlionid 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv- Kazimiero kapinės.

Visi a. a. Alexando Adoma- 
wicžiaUs giminės, draugai įij 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami įdalyyaįųH Jąiaotū-; 
vėse ir suteikti jam 'paskutinį i 
patarnavimą ir atsisveikinimą

Nubudę liekame,
Moteris, Duktė, Broliai ir gim.
Laid. Dir. S. P. Mažeika, Tel. 
YARDS 1138. '

n!) A Mylintiems
M K fl Vestuvėms, Ban-

U M kietams, La i d o- 
tavėms, Papuoši-

180'Archer Avenue

establish- 
ment of the association, divid- 
ėnds paid on savings werė ne- 
ver lešs thari 4 per cėnt. Super- 
vised by the United States gov- 
ėrnment, loans outštanding 
with the association are over 
$2,100,000. The money is loan- 
ėd on f irsi moftgages. —S. P.

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

4752 Fullerton Avenue. 
Tel. Spaulding 1500.

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.

Svarbi žinia 
Ateiviams

Kurie Bar Nėra Piliečiai

Dabar taip pradedama pulti 
Svetimšalių fėišes, kad visuose 
ateiviuose, kurie riėpatapo pi
liečiais, kelia riftito susirūpini- 
fno. Nors dauguma ateivių no
gėtų patapk piliėčiais, bet pats 
pilietybes popierų gavimo pro
cesas tankiai sudaro tokias 
kliūtis, kurių neįstengs nugalė
ti be pagelbės.

Pav., reikia, kad pilietybės 
aplikantas žinomų netik tikrųjų 
atvažiavimo dietių; bet taipjau 
ir vardų laivo, kutitro atplau
kė. Labai tankiai ateiviai bū
na užmičšę’ sihoš faktus negali 
patiekti reikalingų pOpieroms 
žinių.

Tikslu pasitatn’ailti tiems 
žmonėms, Trarišatiantic Stėam- 
ship Arrivals išlęįdo knygutės 
forrrioje surašą Visų Europos 
laiVų, ktiMė atplaukė į Jiingt. 
Valstijas tarp 190® ir 1925 me
tų. Su pagėlba šių knygučių 
aplikahtai gali gatfti reikalin
gas žinios be brangaus ieško'-

64th ir Rockwell, $7850.00, 2 
fialų plytinis, 5 kainb., porčiai 
—30 ped. lotas—garažas—arti 
krautuvių ir mokyklų.

$5750.00 80 ir Muskcgon 6 
kamb. plytinis bungalow, 30 
pd. lotas— garažas—arti mo
kyklų.

$5750.00 2 flatų, 6 kambarių ir 4 
kambarių, Air Conditioned—aliejus 
—lotas 96x125 pd.— arti 67th ir 
Laiwndale.

$4750.00 6 kambarių karštu van
deniu plytinis bungalow, 37 pėd. 
lotas, garažas. Kreiptis— 
MR. MĖDORA Stcwart 3601.

REAL ESTATĖ TO EXCHANGE 
Namai Žemė Mainais

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

FARMS for sale 
Ūkiai Pardavimui

160 ĄfcRAI — pusė mylios iki 
gHndinib, sveiki pastatai, upė per 
ganyklas—tiktai $7.00 už akrą. Ter
minai. HANSON-OSBORN, įtart, 
Michigan.

jihio. Kdd gauti tas knygutes 
sd smulkmeniškomis instrukci
jomis kaip surasti laivą it die
ną atvažiavimo, rašykite Trans- 
atlanfic Sfeamship Arrivals, 
156 Fifth Avė.,* Ncw York City, 
paduodant metus kada 
te arba manot kada 
į Jungtines Valstijas.

atvyku- 
atvykot

(Sp.)

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas
TeL Victory. 4965. 

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOŠ 
DARBAI

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

VVATCHMAKER—JEWELER
Laikrodininkas ir Auksakalių

H. BEGEMAN.
BRIGHTON PARkO pirmaująs 

CREDIT JEWELER nori ląikrodė- 
lių, laikrodžių taisyti. Dykai ap
skaičiavimas—darbas tetikrintas.

4184 Archer Avė.
COAL—WQOD—OtL 

Anglys—Malkos—Altėjus

kainos Numažintos—
ANGLYS

46.00
45.00

EGG ___ :__
NUT .........._
BIG LUMP _
MINE RUN - 
SCREENINGS

PIRKIT DABAR I — 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. Už pakarto ji mus 
duodame <er4 nuohtidų.
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Darbininkai sustreikavo
Chicagos skerdyklose

Unija Reikalauja Sutarties, Algų Pakėlimo
Vakar rytų keli šimtai dar

bininkų Chicagos skerdyklose 
sustreikavo, sustabdydami be
veik visų galvijų prekybų.

Streikų paskelbė C.I.O. Pack- 
inghouse workers Organiziijg 
Committee, kuri neseniai rin
kimuose laimėjo teisę darbinin
kus atstovauti. Streikas paliečia 
tiktai tuos darbininkus, kurie 
tarnauja Union Stock Yards 
and Transit bendrovei ir yra 
vadinami “stock handlers”. J*c 
prižiūri į skerdyklas atgabentus 
galvijus, etc.

Kai tie “handleriai” sustrei
kuoja, lai paprastai visas judė? 
j imas skerdyklose sustoja.

Dabar yra skerdyklų jarduo
se apie 50,000 galvijų ir firmos 
daugiau nebepirks, kol tie ne
bus išsiuntinėti po mėsos dirb
tuves ir bus kur dėti naujai už
pirktus galvijus.

Streikas daugiausiai buvęs 
paskelbtas dėl to, kad Union 
Stock Yards and Transit ben
drovė sabotažuoja ir vilkina 
derybas, kurios ’nivo pradėtos 
apie pusmetį laiko atgal po to 
kai C.I.O. laimėjo darbininkų 
rinkimus.

Nors derybos užtruko tokį 
ilgų laikų, sako unijos vadai 
Ben Brown ir liauk Johnson, 
nebuvo prieita prie jokio susi
tarimo. Bendrovė darbų truk
džiusi ir “neinanti prie dalyko.”

Kita priežastis, tai unijos vir
šininkų ir nariu terorizavimas. 
Keli darbininkai buvę užpulti 
gatvėj ar namuose ir sumušti. 
Prie unijos ofiso 4758 S. Marsh-' 
field avenue, neseniai buvo pa
dėta bomba, o lapkričio 12 d., 
keli mušeikos apšaudė ir su
laužė rankų lokalo prezidentui 
Ben. Brown.

Unija reikalauja sutarties, su 
sekamomis sąlygomis:

62 «/2 algos į valandų darbi
ninkams, kurie dabar gauna 50 
—55 centų;

8 valandų darbo dienos it 40 
valandų savaitės;

Pusantros algos už viršlaikį.
Unijų derybose su bendrove 

atstovauja kunigas John Hayes, 
S t. Angeles bažnyčios klebonas, 
o bendrovę — W. J. O’Connor, 
Union Stock Yards ir Transit 
Co., vice-prezidentas.

cO

Lietuviškos

Kalėdų
pasveikinimo

KORTELES NAUJIENŲ
SKAITYTOJAI

PO 10 CENTŲ KIEKVIENA

$2.00
$3.00

25 kortelės
50

100
Prisiųskit money orderį arba

čekį .kartu su užsakymu.

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

VARDU—UŽ SPAUDA:
Extra

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St 

CHICAGO, ILLINOIS

Sutiko Persvarstyti Fansteel 
Bylų

Aukščiausias USA teismas 
vakar sutiko persvarstyti Chi
cagos federalio apygardos ape
liacinio teismo 
čia utį Fansteel 
bi ninkus.

1937 metais

bendrovės dar-

Fansteel Metai-

Norlh Chicagoj, kilo “sėdėji
mo streikas. Su mušeikų pa
galba bendrovų darbininkus iš
vaikė ir juos atstatė. Federale 
darbo taryba ištyrinėjusi ginčą 
atrado, kad “streikas kilo vien 
liktai dėl to, kad bendroves 
viršininkai nenorėjo su darbi
ninkais derėtis ir juos kovojo 
neleistinomis priemonėmis”, ir 
įsakė visus atstatytus darbinin
kus priimti atgal dirbti.

Fansteel bendrovės viršinin
kai atsisakė tą įsakymą pildyti 
ir užvedė bylą teisme tikslu ta
rybos nuosprendį panaikinti.

Chicagos (septinto distrieto) 
Circuit Court of Appeals išne
šė nuosprendį Fansteel bendro
vės viršininkų naudai, ir rado, 
kad “sėdėjimo streikas yra ne- 
legalis’ 
streiko 
darbo.
VValler E. Treanor su tuo nuo
sprendžiu nesutiko. Viso yra

ir duoda teisę tokio 
dalyvius prašalinti iš 

Vienas teismo teisėjas,

teismo 
taryba

Po lokio apeliacinio 
nuosprendžio darbo 
kreipėsi į Aukščiausią 
Teismą prašydama bylą per
svarstyti, ką tas teismas, kaip 
vakar pasirodė, ir sutiko pada
ryti. Šio teismo nuosprendis 
bus galutinas.

Ginčo galutinas išrišimas pa
liečia 83 darbininkų likimą, nes 
tokį skaičių bendrovė prašalino 
iš darbo.

Šį Vakarą
Šį vakarų. įvyks svarbios pra

kalbos Mildos svetainėje, 3142 
S. Halsted St., pradžia 8 vai. 
Kalbės Naujienų redaktorius 
Dr. P. Grigaitis apie Klaipėdą 
ir Lietuvą. Taip jau kalbės gar
sus prakalbininkas, pasaulio e- 
konominių reikalų * žinovas 
Max Brauer. Jis aiškins apie 
padėtį tolimuose rytuose, apie 
Kiniją ir kodėl ją Japonija no
ri pavergti. Kam laikas ir są
lygos leidžia, būtinai turėtų iš
klausyti šias prakalbas. Įžanga 
tik 10c. ypatai.

Šį vakarą, lapkričio 22 dieną, 
Mildos svetainėje, 3142 S. Hals
ted St.

Rengia Liet. Socialistų S-gos 
ir Liet. Darb. D-jos vietinės 
kuopos. , Darbininkas

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

Naujienų Adm.

Skelbimai Naujienose 
Juoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Klaipėda ir 
Lietuva

' i -
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Įsivaizduokime ką šiandien 
Lietuva darytų, jei ji neturėtų 
Klaipėdos uosto — vartų į pa
saulį?

Lietuva maža tautelė būda
ma apsupta iš visų pusių dide
lėmis ir galingomis tautomis ir 
neturėdama to parankiausio ir 
pigiausio tarptautiniam susisie
kimui kelio — vandens ir uos
to, ar butų ji galėjusi iki šiol 
savarankiškai verstis ir bujoti 
kaip ji šiandien kad verčiasi.

Apie 20 metų atgal, Lietuva 
gavusi mažą nereikšmingą, ap
leistą pasauliui nežinomą Klai
pėdos uostą, per visą tą laiką 
jį tobulinusi, taisiusi, milijonus 
litų įvestavusi, — gabaus pri
rengė laip, kad iš viso pašau jo 
didieji laivai jau gali įvažiuoti, 
ir kaip iš pranešimų matome, 
šį metą net 1200 laivų uosle 
priėmė. dPasidėkojant Klaipėdos 
uostui Lietuva galėjo laisvai 
prekiauti su visu pasauliu ir ne
turėjo didelio vargo susirasti 
marketą — rinką savo produk
tams. Ačiū tam Lietuva galėjo 
palaikyti pastovią pinigų valiu
tą, neturėjo beveik bedarbės, 
galėjo sau pirktis reikalingus 
importus ten kur rado sau pa
rankiausiai.

Paskutiniais laikais girdime 
vis garsiau ir garsiau, kad Lie
tuva Klaipėdos gali nustoti. Kas 
tuomet tektų daryti, jei šalis ir 
paliktų savistovi? Ar galėtų 
Lietuva ekonomiškai išsilaikyti, 
ar rastų priemones kaip su pa
sauliu pirkliauti ir tarptautinė
je rinkoje konkuruoti?

Tikiu šie klausimai kiekvieną 
lietuvį kankina, kiekvienam ru
pi tolimesnė Lietuvos, ypač 
Klaipėdos ateitis. Ne visi suge
bam, ne visi turime laiko ir 
progos sekti vėliausius įvykius 
ir daryli nuoseklias išvadas.

Kad, šį reikalą plačiau visuo
menei nušviesti šį vakarą, lap
kričio 22 dieną yra rengiamos 
prakalbos Mildos svetainėje, 
3142 S. Halsted St. Kalbės Nau
jienų redaktorius Dr. P. Grigai
tis apie Klaipėdos likimą ir Lie
tuvą. Pradžia 8 vai. vakare. 
Kiekvienas turėtų nuvykti į tas 
prakalbas ir patirti vėliausias 
žinias.

Antras kalbėtojas bus žymus 
ekonomistas Max Brauer, kal
bės angliškai apie padėlį toli
muose rytuose, būtent, apie ja
ponų užpultą Kiniją ir kaip tas 
atsilieps į pasaulį abelnai.

Rengia L.S.S. ir L.D.D. vieli
nes kuopos bendrai., Įžanga tik 
10 centų ypatai, bedarbiams 
veltui. Nepamirškit, šį vakarą, 
Mildos svetainėje, 8 vai.

—Kvieslys

pjaunas Lietuvis
Mirė Nuo Nuo
dingų Dujų

Nu troško betaisydamas 
automobilį

BRIGHTON PARK. — Nuo 
nuodingų dujų (carbon monox- 
ide) vakar anksti rytą ar už
vakar naktį pasimirė 27 metų 
brightonparkietis Viktoras Stuč- 
kus-Stocker, 2910 West 40th 
Place.

Vakar jo kūną garaže, namo 
užpakalyj, atrado tėvas Vincen
tas Stučkus, pasigędęs sunaus, 
kai vakar rytą nuėjo jo kam
barin jį pažadinti.

Sekmadienio vakare p. Stuč
kus su žmona Magdalena bu
vo Keistučio Kliubo vakare. Pa
liko sūnų namie, taisantį suge
dusį automobilį garaže. Mator 
mai, bedirbdamas tiek prisi • 
traukė nuodingų degančio ga- 
solino dujų, kad apsvaigo ir 
numirė.

Velionio kūnas yra J. Liu- 
levičiaus koplyčioj, 4348 South 
California avenue, kur šįryt 
įvyks inkvestas. Jaunuolis bus 
laidojamas penktadienį, lapkr. 
25 d., Tautiškose Kapinėse.

z

Nauja Knyga Apie 
Krizį Europoje

. ' - ■ h’71 -. ..rj ■

‘T Broadcast the Crisis”

Lapkr. 7 d. leidėjai Random 
House išleido garsaus radio ko
mentuotojo H. V. Kaltenborn 
naująją knygą “I Broadcast 
the Crisis.” Knyga turi 359 pus
lapius ir joj telpa Kaltenborn 
radio kalbos laike didžiausio 
nuo 1914 m. krizio Europoj. 
Jis kartu išaiškina sudėtingą 
mechanizmą, kuris leidžia radio 
daryti stebuklus ir klausyto
jus greitai pernešti iš Amerikos 
į Londoną, Prahą, Berlyną, Pa
ryžių, Godesbergą ir kitus Eu
ropos audros centrus. Knygoj 
paduodami ir Visi kiti prane
šimai per radio, taipgi dabar 
garsus Anglijos “White Paper 
of Sept. 28th”.

Knyga jšlei^įa į rekordini 
laiką. Kalbėdamas apie radio 
re.kšmę pereitame krizių j e, 
Kaltenborn sako: į /‘Per radio, 
ypač Amerikoj, žmonės galėjo 
iš atsakomingų politikų taip 
griežtai pareikalauti taikos, 
kad jie tam reikalavimui nega
lėjo pasipriešinti.”

Katalikai ir Pro- 
testonai Chicagoj 
Smerkia Hitlerį
Bažnyčios Laikė Pamaldas Už 

Kankinamus Žydus
Sekmadienį beveik visos baž

nyčios Chicagoj laikė specialcs 
pamaldas už žydus; kurie da
bar yra žiauriai persekiojami 
Vokietijoj.

Apart pamaldų, įvyko ir ke
li masiniai mįtjųgai. Svarbiau
sias buvo MotinuJSinai maldyk
loj, prie 39th iy South Park- 
way. Mitingą sušaukė katalikų, 
protestonų ir žyęĮų veikėjai. Ka
talikus atstovavę teisėjas John 
P. McGoorty, prptestonus —Dr. 
Paul Hutčhinsęi^. o žydus — 
Dr. Louis MąnįiTv ;

Bendra mitingo mintis, buvo 
ta, kad puldamas ir terorizuo
damas žydus, Hitleris kartu pa
rodo, kas laukia visų kitų tike- 
j imu žmonių.

Kaip kitur, taip ir Chicagoj 
žydai dabar svarsto sumanymą 
sukelti iš saviškių apie $100,- 
000,000 fondą Vokietijos žydų 
apgyvendinimui kitose šalyse.

Dr. Remsen Bird, mokslinin
kas iš Californijos, pravažiuo
damas pro Chicago vakar pa
siūlė Raudonam Kryžiui ar ki-

NAUJIENOS 
yra GERIAUSIA 
Kalėdų Dovana!

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

tams. ( *
Tai bus geriausia dovana iš visų dovanų, šia 

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

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St. 
Chicago, III.
Aš čia prisiunčiu už Naujienų prenumeratą visiems 
Pradėkit siuntinėti nuo

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

IŠPILDYKIT ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN.

Aukos Kunigui 
M. X. Mockui 
Iš Clevelando

Prisiuntė $G.6O

Įvairių kolonijų laisvos min
ties lietuviai neužmiršta ser
gančio senelio kunigo M. X. 
Mockaus, kuris baigia savo am
žių senelių prieglaudoj, Oak 
Forest Institution. Tai labai 
kilnus darbas, už kurį visi šiek 
tiek aukavę užsipelno visuome
nėj gero vardo.

L.D.D. 23 kuopa, Cleveland, 
Ohio, buvo surengus savo va
karą. Neužmiršo ir savo seno 
mokytojo. Draugas A. Gailiu- 
nas parinko aukų. Aukavo šie 
asmens:

Po 50c: A. Kazlauskas, M. 
York, A. Jenkins, M. Keršie
nė;

Po 25c aukavo: A. Gailiunas, 
F. Sutkaitis, J. Balčiūnas, S. 
Telkšnis, J. Martinkaitis, J. 
Kelly, J. Sledznis, J. Krasnic- 
kas, M. Gailiunienė, M. Knis- 
tįerienė, J. Aitutis, A. Cypas, 
T. Križenauskas, P. Macionis, 
J. Dvylis;

Po 20c: K. Kanapeckas, L. 
Borden;

Po 15c: M. Križenauskienė 
ir V. Užkuraitis. P. Klevento- 
nas 10c; V. Yanukaitis 5c. Vi
so $6.00. •

Pašto money orderį prisiun
tė J. Martinaitis, 1414 E. 65 
St., Cleveland, Ohio. Visiems 
aukavusiems, varde senelio M. 
X. Mockaus, tariu širdingą 
ačiū.

Mockaus Šelpimo Fondo se
kretorius

A. Jocius, 
135 E. 114th PI., 

Chicago, III.

Paskaita Apie
■<

Ispaniją
Prof. Lawrence Martin, žur- 

nalizmo profesorius North- 
western universitete .ir rašyto
jas, “Ken” Particles ir Joseph 
North, Ispanijos karo kores
pondentas, kalbėjo apie Ispa
niją ir patyrimus Ispanijoj sek
madienį, lapkričio 20 d., Sky- 
line Athletic Club, 188 W. Ran- 
dolph St.

lai panašiai įstaigai padėtį su
tvarkyti sekamai: visus Hitle
rio pritarėjus iš Amerikos iš- 
deportuoti ir jų vieton įleisti ly
gų skaičių Vokietijos žydų.

MENO ŽINIOS
Veda MIKAS ŠILEIKIS

“KALNŲ ŪKI S”

CHARLES O. LONGBAUGH tapyba

The Ali Illinois Society 
of the Fine Arts

Atidarė Meno Parodą
Praeitą šeštadienį , Stevens 

viešbutyje su iškilmėmis buvo 
atidaryta trylikta metinė tapy
bos ir skulptūros meno paro
da, kurią suruošė The Ali Illi
nois Society of the Fine Arts, 
Ine.

Parodą atidarant ten pat vieš
butyje buvo suruošti “dailinin
kų pietus”. Draugijos prezideri- 
tė, p-ia Edwin N. Johnson, pir
mininkavo bankielui. Buvo 
daug kalbų ir muzikalis pro
gramas. Be kitų garbes svečių 
ir organizacijų bei įvairių mo
terų klubų atstovų, kalbėjo 
“Tribūne” meno kritikė Elea- 
nor Jewett ir “Herald and Ex- 
aminer” meno skyriaus atstovė 
p-ia Gilbert. Eleanor Jewctt pa
reiškė, kad Illinojaus viešosios 
mokyklos ir moterų klubai pa
sižadėję remti šitos organizaci
jos menininkus pirkdami savo 
įstaigoms jų kurinius. P-ia Gil
bert taip pat sakė, jog ši or
ganizacija yra tam, kad popu- 
liarizuoli šitos valstijos dailę, 
kad kiekvienuose namuose ir 
kiekvienoje viešoje įstaigoje 
rastųsi koks nors dailės kūri
nys.

Pirmininkė'perskaitė visą ei
lę vardų, kurie gavo premijas 
ir aukso medalius. Su šia pa
roda buvo įsteigtas naujas, 
aukščiausios garbės, aukso me
dalis, tai “Presidents Gold Me
dai”. šį medalį laimėjo senas 
84 melų amžiaus dailininkas, 
p. Charles Hallbcrg, už paveik
slą vardu “Atlantic Wave”. P- 
as Hallberg yra žymus dailinin
kas, šios organizacijos vetera
nas narys. Jo kurinius turi A- 
merikos ir Europos muziejai. 
Švedijos karalių palocius turi 
vieną jo Lake Michigan vieto
vaizdį. Antrą aukso medalį lai
mėjo p. Lane Newberry už is
torinį vietovaizdį, tai Illinojaus 
miestelį—Nauvoo, (Nauvoo — 
Beautiful Place”), kurį Conan 
Doyle savo romane “Kruvinos 
Studijos” (dabar spausdinamas 
“Naujienose”) mini kaipo ma
žą miestelį, kuriame mormonai 
pabudavojo pirmąjį savo diev- 
namį, o paskui persikėlė į Salt 
Lake City, Utah klonį. Kitus 
tris medalius su premijomis ir 
garbes pažymiais gavo sekami 
asmenys: Už akvarelės portre
tą, vardu “John Graham”, ga
vo Edith Bell; C. O. Longbaugh 
už akvarele pieštą peizašą 
“Mountain Pass, Mexico,” ir 
Helen Miller už skulptūrą gavo 
medalį.

Bendrai paroda impresinga 
ir įdomi: matosi daug naujų 
talentų, naujos technikos ir į- 
vairiąusių siužetų. Nors trum
pai tenka* paminėti kai kuriuos 
geresnius kurinius. Iš aliejinės 
tapybos skyriaus yra geras pil- ro viršininkas. Jisai buvo apie 
nos figūros p-is Robert Wilkin 70 metų amžiaus ir gyveno a- 
portretas, pieštas Evelyn Ber- dresu 6237 N. Oak Park ave- 
gelt. Richardo Chase Lane K. nue.

Newberry portretas taip pat la
bai geras. C. E. Fisko gražus 
“Delphinium and Gladioli”. A. 
H. Ferguson labai vykusiai pa
darytas rockfordiečio dailinin
ko John Nolfo portretas. Julia 
S. Griffith turi labai gerą pa
jūrio vaizdą “Gloucestcr 
Boats”. Nina Griffin patrauk
lus sliliefas. Gal visiems labiau 
patinkantis bus gėlių sugrupa
vimas ir gerai nupieštas pa
veikslas, tai p-ios Bessie įlei
si rom “Phlox f rom M y Gar- 
den”. Gerai žinomas dailinin
kas Charles Killgore turi du 
puikius kurinius “Flower Mar
kei” ir “Taxco”. Glada Lock- 
hard labai puikus “Flower 
Composilion”. Charles Minghi 
“Lake SuperioT” labai gražus 
vandenvaizdis. Dale Nichols, 
kaip ir visuomet, turi du sim
boliškus kurinius. Peler Shef- 
fers “The HHIs of Home” dide
lis peizažas atvaizduoja saulė
tos vasaros kalnelius ir žaliuo
jančias pievas Rockfordo apy
linkėje. Sesuo Stanisia šį kartą 
patiekė labai gerą p. Walsho 
portretą. Džiunė ir šį kartą ma
no paties priėmė net tris pa
veikslus, kuomet kiti turi tik 
po vieną arba du. Visi trys yra 
praeitos vasaros Indianos kopų 
vaizdai. Už tai tenka džiurei 
tarti dėkui.

Teisėjais buvo sekami daili
ninkai ir meno kritikai: Adam 
Emory Albright, Eleanor Jew- 
etl, Paul T. Gilbert, Charles P. 
Killgore, Nina K. Griffin ir 
Buell Mullen.

Viso eksponatų parodoje yra 
apie trys šimtai. Yra dar ir 
šiaip smulkesnės grafikos daik
telių.

Paroda truks iki sausio 31 d. 
1939 m. Įžanga nemokama ir 
valandos—kada kam patinka. 
Vieta—3-as aukštas, Stevens 
viešbutyje.

Pasimirė Garsus 
Vilnietis, Pianistas

Leopoldas Godowski
New Yorko. Lenox Hill ligo

ninėj vakar pasimirė buvęs chi- 
cagietis, Leopoldas Godowskis, 
savo laiku vienas garsiausių 
pianistų šioj šalyj ir Europoj. 
Jisai buvo 68 melų amžiaus. 
Paliko tris vaikus. Dagmar, Le
opoldą Jr., ir Mrs. David Sa- 
perton.

: L. Godowskis pasimirė po 
nepasekmingos operacijos, kuri 
jam buvo padaryta pereitą tre
čiadienį. Jisai gimė Vilniuj, ten 
ilgokai gyveno ir būdamas dar 
tiktai kūdikiu pagarsėjo dide
liais muzikaliais gabumais.

Vakar nuo širdies ligos pasi
mirė kapitonas William Schoe- 
maker, Chicagos detektyvų biu-




