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Sudegė 400 Namu Los Angeles Apylinkėje
NUKENTĖJO FILMU AKTORIŲ IR LOS 

ANGELES BIZNIERIŲ REZIDENCIJOS 
A

J >

Gaisrai kilo Topango, Tunas, Las Flores 
kanjonuose ir San Bernardino kalnuse
LOS ANGELES, Cal., lapkr. 

24. — Kalifornijoj ilgoką lai
ką buvo sausra. Tai vienoj, tai 
kitoj vietoj užsidegdavo krū
mokšliai ir miškų žolė. Ugnį 
pavykdavo likviduoti arba ji 
pati užgesdavo.

Pereitą trečiadienį krūmok
šlių gaisrai išsiveržė iš kontro
lės. Kūrenama 45 mylių per 
valandą smarkumo vėjo, ugnis 
nušlavė miliono dolerių vertės 
Arrowhead Springs viešbutį 
netoli nuo Los Angeles. Topan 
go kalnelių šlaitais gaisras su
naikino per 200 namų — dau
gumoj turtingų filmų aktorių 
Jr Los Angeles biznierių. 1,000 
ugnegesių stengėsi gaisrą lik
viduoti.

Gelbėdamiesi nuo gaisro 
žmonės bėgo į juros pakran- 
čius, kai kuriems teko šokti 
ir į vandenį. Juos išgelbėjo lai
veliai.

Tačiau ne vien Topango kan
joną gaisras užgavo. Gauta 
pranešimų, kad Tunas kanjone 
sudegė keturi ar penki kabi
nai. čia randasi per 1,000 ka-

tedžių. Liepsnos kilo taipgi ki
toj vietoj, būtent Las Flores 
kanjone.

Charles L. Dice, Santa Mo
nica policijos^ viršininkas, ap
skaičiuoja, kad mažiausia 75 
pastatai buvo sunaikinti viršuj 
Santa Monica, tačiau jis parei
škė, kad žmonių nežuvo.

Dar trys gaisrai siautė San 
Bernardino kalnuose ir krūmai 
degė Ventura kauntėje. Gais
ras^ prasidėjęs pereitos savai
tės gale Mount Baldy kalnuo
se, vis dar nebuvo likviduo
tas.

Vėliausios ketvirtadienio ži
nios sakė, kad gaisras iš nau
jo atgijo. Santa Monica kalnų 
ugnis plėtėsi Mandeville kan
jono linkui.

Per 24 valandas 7,000 y^rų 
kovojo liepsnas. Keturi pGAtai 
rezidencinių namų, viešbučių ir 
naktinių kliubų Sunaikinti. Nuo
stoliai turtui siekią $5,000,000. 
Šimtai mylių krūmų, miško ir 
rezidencinių sekcijų nuteriota.

Prancūzai ir britai 
skelbia pilną susi

tarimą
PARYŽIUS, Francuzija, lap

kričio 24. — Britanijos ir Fran
cuzijos premjerai ir užsienio 
reikalų ministeriai turėjo kon
ferenciją ketvirtadienį. Po kon
ferencijos išleido pareiškimą, 
kad abi šalys pilnai sutinka 
apsiginimo ir taikos išlaikymo 
klausimais.

WPA darbininkų 
skaičius mažėja

WASHINGTON, D. C., lap- 
kričio 24. — Works Progress 
Administration praneša, kad 
savaitę, kuri išsibaigė lapkri
čio 12 dieną, skaičius darbinin
kų samdomų WPA siekė 3,- 
257,437. Tai buvo skaitlinė 5,-- 
232 mažesnė, negu lapkričio 5 
dieną š.m., kai WPA samdė 
daugiausia darbininkų.

8 kartus atakavo 
Barceloną

BARCELONA, Ispanija, lap
kričio 24. — Ispanijos sukilė
lių lėktuvai per paskutines 24 
valandas aštuonis kartus mėtė 
bombas į Barceloną. Viso už
mušė. 48 civilius gyventojus ir 
sužeidė 148.

CHICKAMAUGA, TENN. — Prezidentas Roosevcltas kalba į Ghickamauga 
tvankos darbininkus. >

26,000 FRANCUZIJOS DARBININKŲ 
PASKELBĖ SĖDĖJIMO STREIKUS

PARYŽIUS, Francuzija, lap- rių, planuoja 
kričio 24. — 40-se Francuzijos lį 24 valandų 
įmonių 26,000 darbininkų pa- ly. 
skelbė sėdėjimo streikus, 
čiadienio vakare paskirų

paskelbti genera- 
streiką visoj ša-

Nacionalė Karo Veteranų
priskaitanti 7,-

gyba (mobile 
darbo išvaryti 
įmonių.

Darbininkai

Tre- 
mie- Konfederacija, 

stelių policija ir nacionali sar-* 000,000 narių, oficialiai nutrau- 
guards) ėmėsi kė ryšius su veteranų ir pen- 
streikierius iš sijų ministerių Auguste Chani- 

petier De Ribes. Veteranų kon- 
pradėjo strei- federacija išėjo prieš Daladier

kuoti laužydami Daladier vai- valdžios įsakymus kaltindama, 
džios įsakymą, kurs draudžia kad tie įsakymai ypatingu sun- 
streikuoti ir grūmoja sunkio- kurnu gula ant karo veteranų, 
mis bausmėmis streikieriams. De Ribes apkaltino veteranus 

General c Darbo Konfederaci- išdavyste, tatai ir įtempė jo 
ja, priskaitanti 5,000,000 na- santykius su veteranais.

Vokiečiai kasą tune
lius po franeuzų tvir

tovėmis
Iš Lietuvos

Siautė didelė audra

Popiežius paskyrė 
pasiuntinį An

glijai
VATIKANO MIESTAS, lap

kričio 24.\ — Popiežius Pius 
trečiadienį '? paskyrė savo pa
siuntinį Londonui. Tai pirmas 
popiežiaus pasiuntinys paskir
tas Anglijai nuo šešiolikto šimt-
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Pakvietė nacių vadą
Paryžių atlankyti
PARYŽIUS, Francuzija, lap

kričio 24. — Paryžiaus laikraš
čiuose pasirodė žinia, jogei Da - 
ladier pakvietė Vokietijos už- 
^ienįo reiĮsąlų ministęrį von 
Ribbentropą*'t atlankyti Francu- 
ziją.

Policija padeda at
gabenti pieną į

Springfieldą
SPRINGFIELD, III., lapkr. 

24. — Sangamon kauntės ūki
ninkų kooperatyvas trečiadienį 
dar* vedė kovąsui Springfjeldo 

I pieno kompanijomis, reikalau
damas aukštesnių kainų pienui.

Lėktuvų bombos už
mušė 50 žmonių Bar- 

celonoj
HENDAYE, Francuzija, lap

kričio 24. — Aštuoni Ispanijos 
sukilėlių lėktuvai trečiadienį 
mėtė bombas į Barceloną. 50 
civilių miesto gyventojų už
mušta ir 120 sužeista.

Į vakarus nuo Barcelonos, 
Segre upės fronte, sukilėliai 
atakavo lojalistų pozicijas, ku
rios pateko į lojalistų rankas 
paskutinėmis dienomis. Sukilė
liai sako, kad šiame sektore 
jie atsiėmė du miestelius, gu- 
tent Aytona ir Soses.

Sukilėlių vyriausybė pašaukė 
tarnybon rezervus amžiuje iki 
31 metų.

Vengrijos premje
ras rezignavo

BUDAPESfT, Vengrija, lap
kričio 24. — Trečiadienį rezig
navo Vengrijos premjeras Belą 
Imredi. Jis norėjo atimti Čeko
slovakijos rytų dalį — rutėnų 
provinciją — bet jo užsimoji
mai nepavyko. Valdžios rate
liuose kalbama, kad naujas 
Vengrijos ministerių kabinetas 
bus suorganizūotas iš asmenų, 
kurie bus Vokietijos ir Italijos 
norams palankesni.

mečio reformacijos laikų. Vokietija šios žinios nepa- Ūkininkai vieškeliuose sulaikė
Pasiuntinys bus William God - tvirtino ir nepaneigė. Francu- keletą pieno trokų, tačiau po•• 

frey, anglų kolegijos Romoje zijoš valdžia><.pareiškė, kad pa- licijos apsaugomi kiti trokai 
rektorius. Manoma, kad paskir- kvietimo klausimas dar neiš- pasiekė miestą. Kaip kitais at-
damas pasiuntinį Anglija Vati- spręstas.
kanas ieško britų pagalbos ko
voj su Vokietija prieš perse- fcuzus. Viešoji Francuzijos<,.opi 
kiojimą katalikų Vokietijoje.

žinia didžiai nustebino fran-

nija nepalanki vokiečiams dėl 
į to, kad jie sudraskė Čeko-Slo- 

Valo sovietų jaunuo- ■ vakiją. Francuzijos visuomene 
- • • • ' pasipiktinusi žydų pogromaismenes organizaciją Vokietijoj, o k kviečiamas

' vėjais prieš pramonės darbinin
kus, taip šiame atsitikime prieš 
farmerius kompanijos gavo 
teismo indžionkšeną.

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

Debesuota; truputį šilčiau; 
lengvi ir vidutinio stiprumo 
daugiausia pietų vėjai; saulė 
teka 6:51, leidžiasi 4:23 va
landą.

Britanijos atstovai 
atvyko į Paryžių
PARYŽIUS, Francuzija, lap

kričio 24. — Trečiadienį atvy
ko į Paryžių Britanijos prem
jeras Chamberlain ir užsienio 
reikalų sekretorius Halifax. 
Juos pasitiko Francuzijos prem
jeras Daladier ir užsienio rei
kalų ministeris Bonnet.

Britų vizito tikslas esąs su
stiprinti anglų-francuzų santy
kius.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
Japkr. 24. — Iš Komsomolo — 
sovietų jaunuomenės organiza
cijos — vadovybės tapo paša
lintas organizačijos vadas Alek- 
sandr Kosariov ir kiti keturi 
aukšti organizacijos viršinin
kai.

Pašalintieji yra kaltinami 
teikę protekciją moraliai nu
puolusioms ir neištikimiems so
vietų elementams. Numatoma, 
kad jie bus patraukti teisman 
ir kaltinami šalies išdavimu.

Uždėjo 20 nuošimčių 
nepaprastų taksų 

žydams
BERLYNAS, Vokietija, lap- 

kričio 24. — Vokietija uždėjo 
$400,000,000 bausmę žydams 
todėl, kad Paryžiuje jaunas žy
das nušovė vokiečių ambasa
dos sekretorių. Bausmei iš žy
dų išrinkti naciai uždėjo spe
cialius 20 nuošimčių mokesčius 
ant viso žydų turto, kurs sie
kia 5,000 markių arba yra di
desnis nei 5,000 markių.
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Išleido drausmes žy
dams Danzige

LAISVAS DANZIGO MIES
TAS, lapkr. 24. — čia tapo pa
skelbti įsakymai, kurie drau
džia žydams užimti valdiškas 
vietas. Įsakymas liečia 5,000 
žydų gyvenančių mieste.

vizitai vienas stambiausių Vo
kietijos politikos šulų.

Iš to fakto, kad Ribbentrop 
yra pakviestas atvykti į Pary
žių, daroma išvadas, jogei Da
ladier valdžia ir toliau steng
sis pataikauti Hitleriui.

Kelionė New York- 
London į 8 Valandas

NEW YORK, N. Y., lapkr. 
24. — Alex De Seversky yra 
žinomas Jungt. Valstijų lėktu
vų statytojas. Jo lėktuvai lai
mėjo daugelį greitumo rekor
dų. Trečiadienį jis pareiškė, 
kad jau netoli laikas — ne to
liau kaip 10 metų — kai lėk
tuvai atliks kelionę iš New 
Yorko į Londoną per 8 valan
das.

Pasak Severskio, šie lėktuvai 
keliaus 25,000 arba 40,000 pė
dų aukštumoj 375 arba 400 
mylių per valandą greitumu.

Jungt. Valstijų pa
jamos 65 bilionai 

dolerių
WASHINGTON, D. C., lap

kričio 24. — Prekybos depar
tamento sekretorius Roper ap
skaičiuoja, kad šiemet Jungt. 
Valstijų pajamos sieks daug
maž 65 bilionus dolerių. (Per
nai, t.y. 1937 metais, visos ša
lies pajamos siekė 69 bilionus 
dolerių.

s Prancūzai- vokiečiai 
susitarė dėl nepuoli

mo pakto
PARYŽIUS, Francuzija, lap

kričio 2'1. — Trečiadienį pra
nešta, kad Francuzija1 ir Vo
kietija pilnai susitarė dėl pak
to, pagal kurį viena šalis pa
sižada nepulti kitos. Pakto de
talės nepaskelbtos. Jos bus pa
skeltos, kai paktą pasirašys 
Francuzijos valdžia ir Vokie
tijos užsienio reikalų ministe
ris von Ribbentrop, kurs at
vyks į Paryžių apie gruodžio 
1 dieną.

Britai cenzūruoja 
Amerikos filmas

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
24. — Čekoslovakijos krizės 
metu Jungt. Valstijose buvo 
ruošiama filmą, kurioj tarp ko 
kita nepalankiai atsiliepta vie
noj kitoj vietoj apie Chamber- 
laino poziciją derybose su Hit
leriu. Britanijos valdžia dėl to 
atsikreipė į Jungt. Valstijų am
basadorių Kennedy, o šis pa
veikė į Amerikos filmų cenzo
rių Will Hays, ir nemalonus 
Chamberlaino valdžiai pareiš
kimai amerikiečių filmoj tapo 
išmesti.

PARYŽIUS, Francuzija, lap
kričio 24. — Prancūzas duob
kasys, kasęs duobę mergaitei 
laidoti keturių mylių toly nuo 
Vokietijos rubežiaus, išgirdo 
dundėjimą žemėje. Francuzijos 
pasienio ūkininkai irgi sakosi 
girdėję duslų bildesį žemėj. Ki
lo gandai, kad vokiečiai kasa 
tunelius po garsiuoju Francu
zijos tvirtovių ruožu — Magi- 
not linija. Gandai tiriami.

Susitarė pagreitinti 
lėktuvų gamybą

WASHINGTON, D. C., lap- 
kričio 24. — Trečiadienį pasi
baigė trijų dienų konferencija, 
kurioj dalyvavo Jungt. Valsti
jų lėktuvų išdirbėjai ir armi
jos bei laivyno atstovai. Kon
ferencija nutarė pagreitinti lėk
tuvų statybą tiek, kad per me
tus butų padirbama 12,000 lėk
tuvų.

Viena, šitaip smarkiai vei
kianti pramonė pastatysianti 
Jungt. Valstijų oro laivyną ki
tų tokių laivynų priešaky. An
tra, išvystymas lėktuvų staty
bos pajėgumo tarnaus rezervu, 
jei šaliai prireiktų daugiau lėk
tuvų. Trečia, lėktuvų išdirbė
jai nori išvystyti $100,000,000 
per metus lėktuvų eksportą.

UKMERGĖ — Spalių 14 į 15 
naktį čia siautė didelė audra 
su liūtimis ir smarkiu vėju, 
palikdama baisius savo pėd
sakus. Vietomis, ypač pietinėj 
apskr. daly, išvartyti miškai, 
išlaužyti sodai, nugriauti dvie
jų klojimų stogai, ir kelios de
šimtys triobesių apiplėšyti sto
gai,'“ reikės didelio remonto. 
Ypat. nukentėjo ūkininkų trio- 
besiai, kurie neseniai išėjo į 
vienkiemius ir jų sodybos ne
turi jokių užuovėjų. Daugiau
siai nukentėjo Sedunų ir Šiau
lių kaimai, Bagaslaviškio apy
linkėj.

Colombia atšaukė 
savo pasiuntinį iš 

Vokietijos

Plinta radio
KIDULIAI, Šakių apskr. — 

Prieš 8—10 metų Lietuvos kai
me radio abonentas užtikti' bu
vo retenybė. Bet dabar sunku 
butų rasti tokis kaimas, kuria
me nors vienas ūkininkas ne
turėtų radio. Be to, radio pa
skutiniais metais ir labai plin
ta. Nes radio aparatų firmos 
duoda i šs i mokėjimu i valdinin
kams, tarnautojams ir ūkinin
kams patogiomis sąlygomis. 
Musų broliai, kurie išvyko 
prieš 10—15 metų, dabar su
grįžę Lietuvon tikrai nustebtų. 
Nes padaryta visose gyvenimo 
srityse jau didele pažanga.

Jonas Janulaitis.

šis įvykis iškelta Britanijos 
parlamento debatuose. Darbie- 
čiai ir liberalai smarkiai kriti
kuoja valdžią dėl pasimojimų 
įvesti filmose cenzūrą.

BERLYNAS, Vokietija, lap
kričio 24. — Colombia respub
lika atšaukė savo pasiuntinį 
Vokietijai, Rafael Garamillo, 
kurs pasirodė naciams nepagei
daujamas. O nusikalto jis tuo, 
kad laike žydų pogromų jis ir 
jo štabas važinėjo Berlyno gat
vėmis ir nutraukė keletą foto
grafinių paveikslų, kurie rodo 
degančias sinagogas ir išdau
žytus žydų krautuvių langus.

WASHINGTON, D. C., lap
kričio 24. — Padėkos Dieną 
sniegas apgaubė didelę šalies 
dalį, šalčiausia temperatūra 
užregistruota į rytus nuo Yel- 
lowstone — čia termometras 
rodė 30 laipsnių žemiau zero. 
Pasnigo Georgia, Tennessee ir 
Louisiana valstijose. New Yor- 
ke temperatūra buvo arti zero 
*— tai šalčiausia temperatūra 
šiuo metu čia per eilę metų.

PASIUSKIT 
GIMINĖMS 

Lietuvoj 
DOVANŲ 

KALĖDOMS

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

Chieago, Illinois.
Ofisas atidaręs kasdien 
nuo 8 ryto iki 8 vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 ryto 
iki 1 vai. popiet.
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Vertė MIKAS ŠILEIKIS

(Tęsinys)
Jeigu jis, kaip šuo, numirtų 

kalnuose, tai ko vertas tuomet 
butų jo atkeršijimas? Jeigu ji# 
tik ilgiau taip pagyventų, tai 
tikrai mirtis jį pasiimtų. Ir jis 
nusitarė tikrai savo priešams, 
atkeršyti, todėl grįžo atgal į 
senąsias Nevados kasyklas 
sveikatai pataisyti, ir tuo pa
čiu metu sukelti pakankamai 
pinigų, kad paskui butų gali
ma laisvai sekti priešus.

Jis manė sustosiąs priešus 
sekęs daugiausia metus laiko. 
Tačiau nenumatytų aplinky
bių susikombinavimas neleido 
apleisti kasyklas per arti pen
kis metus. Praėjus penkiems 
metams, jo mintyse blogas 
darbas ir noras atkeršyti, buvo 
taip gyvas ir aiškus, kaip tą 
nelaimingą naktį, kuomet jis 
stovėjo prie Jono Fererio ka
po. Prisiruošęs ir pasivadinęs 
kitokiu vardu, jis grįžo į Salt 
Lake City, visai nebodamas 
to, kas su juo gali atsitikti, 
bet ti> galėtų atsiekti to, ką 
jis mano yra teisinga. Čia jam 
susidarė nepalankios aplinky
bės. Tarp išrinktųjų
įvyko nesusipratimai prieš du 
mėnesiu jam atvykstant. Jau
nieji bažnyčios nariai sukilo 
prieš vyresniuosius narius, au
toritetus. Pasėkoje to, dalis 
sukilėlių atsiskyrė ir apleido 
Jutą. Vadinasi, tie buvo ap
šaukti pagonimis. Tarp šių bu
vo Dreberis ir Stangersonas. 
Niekas nežinojo, kur juodu 
(Jingo. Girdai buvo pasiekę 
Džefersono Hope ausį, jog 
Dreberis, didžiąją savo turto 
dalį pakeitęs į pinigus, ir kad

žinomų

CES^ĄKAIPFTRIJSKOS nuo 
AUKŠTO KRAUJO spaudimo

Me llkali roDortai eako. wad Čeanakų-Pet- 
ni’ką k<wvw*nt rat:i^ virt dvffrubą veikimą 
aukMam kranto nnatviimni maŽirltl. Pirma,

Hrtknia atleisti nu'tingu eiae arte/4jaa.. Aa> 
tra. Jis patikrina ar HUtniffd > atmatų bu- 
ni.uiov^jima #ai-,»tiu8e. vit-nn Ir aukėio kraujo 
Bpiitidlmo prMnatj. Norint Kauti koncen
truotų Atumakt) ir pctnirkų hokvapėj. be- 
nkon^J formoj, klausk savo vaistininko ĄLTr- 
IMIN. Oartic-Pursley tablečių. Oklelfie d6- 
ž*« 50 c. tiegalo pinigus taupantis pakplis 
*1.00. ALI.JMIV vartojamas pakartotinai bu 
rcgniliari inis pertraukomis padeda stimažln- 
II aukoto kraujo spaudimą, galvos ir 
svaiguli, paeinančius nuo aukšto spaudimo. 
Kad sužino U kas pakelia kraujo spaudimą 
ir gydymą, klausk gydytojaus. Del dykai 
sampelio ir knygeles apie vertingas aukdtO 
kraujo spaudimo žinias rąžyk
VAN l’ATTEN CO„ BĮ W. It’lnola. Dept. F.

Chirago

jis išvykęs į pasaulį būdamas 
turtingas žmogus, kai tuo pa
čiu kartu jo - kompanionas 
Stangersonas buvo palyginti 
biednas. Nebuvo jokių pėdsa
kų, kur juodu prasišalino. t

Daug kas, nežiūrint to, kaip 
jis butų kerštingas, dėl šito
kios painiavos butų liovęsis 
apie tai svajoti. Bet Džeferso- 
nas Hope nei minutės nesus
tojo paabejoti. Turėdamas 
kompetencijų greit gaudavo 
darbą, kokį tik pasitaikydavo 
gauti. Jis keliavo iš miesto į 
miestą per Jungtines Valsty
bes sekdamas savo priešus. 
Bėgo metai po metų, juodi jo 
plaukai pasidarė žili, tačiau 
jis nesiliovė medžiojęs, kartą 
ant visados pasiryžęs atsiekti 
tikslo, nors tas ir visą jo gy
venimų išaikvotų. Ant galo pa
sisekė ieškomuosius susekti. 
Kartą vaikščiodamas Cleve- 
lande, Ohio, gatvėmis, žvilgte
rėjęs į langą, pamatė žmogų, 
kurį sekė. Tuomet jis sugrįžo 
j savo skurdų kambariuką 
pilnai pasiruošęs atkeršyti sa
vo priešams. Bet atsitiko taip, 
kad tuomet Dreberis žiūrėda
mas per langą, pažino seklį 
gatvėje ir supratęs iš jo akių 
žmogžudystę, jis su Stangerso- 
nu nusiskubino pas taikos tei
sėją ir pareiškė jam, jog jų 
gyvybės yra pavojuje. Stan
gersonas buvo asmeniškas 
Dreberio sekretorius. Juodu 
pasiskundė,' kad juos sekiojus 
senų laikų pavyduolis ir kerš
tininkas. Tą patį vakarą Dže- 
fersonas Hope buvo areštuo
tas ir uždarytas kalėjime. Pra? 
ėjo kelios savaitės laiko kol 
jis buvo paleistas dėl stokos 
kaltumo įrodymų. Išėjęs iš ka
lėjimo jis sužinojo, kad Dre
beris apleido butą ir su savo 
sekretorium išvyko Europon. 
Seklys ir vėl pametė pėdsakus. 
Bet neapykanta dar labiau 
vertė jį įvykdyti keršto aktą. 
Jam pritruko pinigų ir dūlei 
to buvo priverstas ieškoti dar
bo. Jis taupė kiekvieną dolerį 
busimos kelionės išlaidoms į 
Europą. Pagaliau susitaupęs 
pakankamai pinigų, kad pa-

1 / < : < wl

H i

■Z,■ >»Ad|

Dr. Hans Dieckoff, vokie
čių ambasadorius Amerikai, 
kuris liko skubiai pakvies
tas vykti į Berlyną.-"

veidu, be emocijų. Savo parei
gas ėjo įprastu mechanišku 
budu. “Kalinys bėgyje savai
tės laiko turės stoti prieš ma
gistratus,” jis pasakė. “Beje,į 
p. Džefersonai Hope, ar netu-i 
ri ką pasakyti? Aš privalau 
jus įspėti, jog jūsų žodžiai bus 
užrašyti ir gali būti pavartoti 
prieš jus pačius.”

“Aš turiu daug ką pasaky
ti,” musų kalinys ramiai pa
sakė. “Ponai, aš noriu jums 
viską pasakyti.”

“Ar nebūtų gėriau, kad jus

f Ai ŽINAU KO JUMS RJIKJA
MUMMHIMUI TU MUSKULU SMUOf JIMO. 
MN-CXMUCMI$lM«Al iglTMNKITe 

mo uhimestu m NusisresfsiTt 
KAIP OMAI SKAUSMAS PALtNOViS

T MANI DAR TAIP NUANKINP PtRlAUMAS 
MANO KRUTINU MUSKULUS TAIP SKAUDA. 

ALIU ©AUTI Nl MINUTEI PALENGVINIMO. JUOKAI
Naudokite tq linimentą, kur] įūsų tėvai ir tėvų tėvai nau
dojo nuo 1867 metų palengvinimui muAulų Aoudijimo. 
Nuiipitliite borivtf Pain-E»p.ilorio tu Inkaru «nt d.iuti, 
po, tavo valtininkų.

fflPAIN-EXPELLER

PRATYBOS

Ofisą TeL Yards 8921 

DR. BERTASH 
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts 
Plikis nulužo ranką. Kai ran - Ofiso valandos j uo 1-3 nuo 6:30-s;3(

ka vėl buvo išgydyta, gydyto- Rer Jįjo"1 so.1Sbn^HlGANrtBLVD 
jas jam tarė: , TeL Kcnwood 5107

— Kad geriau ranka galėtų 
dirbti, nuolat daryk pratybas. 
Pratybos, pratybos ir ranka 
bus tokia pat kaip buvus. !

Pasakęs, daktaras išėjo.
Kambaryje liko tik šviesaplau- 
kė sesutė. Plikis paglostė jog 
skruostus: i

bą aš baigiau ir nepaisau, ka-1 — tamsta darai, — su
ruko ši išsigandus. į

— Pratybas, sesute, tik pra-
. Aš ne- tybas, r— juokaudamasis pasi - 

Tai ne apie tsavižudystę aš noriu, kad mane kiti minėtų teisino Plikis.
galvoju. Ar jų£> esate gydyto
jas?” jis atsbMb perveriančias 
tamsias akis į mane, kai klau
sė paskutinį klausimą.

“Taip, aš esu,** aš atsakiau.
“Tuomet pridėkite savo ran

ką čia,” jis pasakė šypsodama
sis ir rodydamas, su grandine 
ant riešo į krutinę.

Aš pridėjau ranką ir tuoj 
pajutau nepaprastą bildesį 
krutinės viduje. Jo krutinės 
sienos atrodė virpa ir braška, 
kai senas namas, kuomet vi
duje galingas inotoras dirba, 
Tyliam® kambaryje aš galė
jau girdėti nedidelį užimą 
ir keistą skambėsį, kuris plau
kė iš to paties Šaltinio.

“Žmogau,” aš s u š u k a u. 
“Jus turite aortišką aneuriz
mą!” '

“Taip ir Jie vadina,” jis ra
miai atsake. “Praeitą savaitę 
aš nuėjau pas gydytoją, o šis 
man pasakė, jog bet kurią die-

ną mano širdis galinti sprogti. 
Per daugelį metų vis darėsi 
prasčiau. Aš susirgau nuo 
rūpesčių ir nedavalgymo, be
gyvendamas Salt Lake City

pasilaikytumėte dėl savo teis- f apylinkės kalnuose. Savo dar-
mo ? inspektorių# paklausė.

“Aš gal niekuomet nesu- da aš numirsiu. Tačiau aš no- s 
lauksiu savo teismo tardymo,” įriu, kad jus žinotumėte viską/ 
jis atsakė. “Jus nesistebėkite, i kaip iš tikrųjų buvo.

laikyti savo gyvybę, jis išvyko 
į Europą. Priešus sekė iš mie
sto į miestą, bet nepasisekė 
pabėgėlius užklupti. Kai jis 
pasiekė St. Peterburgą, juodu 
jau buvo išvykę į Paryžių. Kai 
jis nusekė ten, sužinojo, kad 
jie ką tik buvo išvykę į Ko- 
penhageną. Kol jis nuvyko’ į 
danų sostinę, pavėlavau net 
dviem dienom, nes jie jau 
buvo išvykę į Londoną, kur 
ant galo, jis juos pasivijo. Kas 
ten atsitiko, mes geriau palik
sime pačiam senam medžioto
jui atpasakoti, kurio žodžius 
užrekordavo Dr. Vatsonas sa
vo užrašuose, su kuriuo mes 
jau ir taip turime reikalą.

SKYRIUS VI.
JONO VATSONO, M, 1>. AT

SIMINIMŲ TĘSINYS.

Musų kalinio audringas pa
sipriešinimas dabar nebuvo 
toks didelis, nes jis suprato 
esąs bejėgis. Jis dirbtinai šyp
sojosi ir leido mums suprasti,' 
jog jis, budaimis surakinto
mis rankomis lįojomįs, ;nė 
vieno musų neužgaus’ “Aš 
manau, kad jus mane vešile į 
policijos nuovadą,” jis paste
bėjo šerlakui Olmsui. “Mano

kaipo paprastą žmogžudį.”
Inspektorius ir abu sekliai 

skubiai taręsi, ar T 
viską išsipasakoti.

“Gydytojau, ar jus manote, 
jog jam yra staigus pavo
jus?” pirmasis paklausė.

“Tikrai yra,” aš atsakiau.
“Šituo atsitikimu, aišku, jog 

vardan tiesos yra musų parei
ga užrašyti jo prisipažinimą,” 
inspektorius pasakė. “Jus/po
ne, turite teisę viską mums pa
sakyti, tik aš dar kartą 
įspėju, kad jūsų žodžiai 
būti pavartoti jūsų pačių 
naudai.”

(Bus daugiaus)

— Stailistui visas gražumas 
leisti jam tai drabužiai.

—- O kur butų moterys, jei 
nebūtų drabužių. Gi maudy
nėj.

ADVOKATAI

jus

ne

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
z t <1 pa&og Naujienos 
yra naudingos.

- ?i

.s nesu 
kaip aš

Ofiso Tel. Virginia 0636 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

;DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ 
Valandos -0—10 A M
Noriaiiof Dera) sutartį

Marųuette Medical Building 
6155 So. Kedzie Avė. 

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

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

Treč. Susitarus
kiti telefonai neatsakys šauk 

MIDWAY 0001

St.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH
IIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St 
Telephone: Republic 9723

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

2-4
Jei

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

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

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

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

TeL Seeley 7330
Namu ielefnuas Brunswiek 0597

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

DR. ST. N AIKELIS
Physician and Surgeon 

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

i
Tei. Portsmouth

POCAIIONTAS Mine Run 
(Screened) Tonas ..............

SMULKESNĖS DAUG
Perkant 5 Tonus ar

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

CRANE (X)AL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

9022
$7-50

PIGESNĖS 
Daugiau

JŪSŲ KALĖDŲ 
a sveikinimai

NAUJIENOSE”

o GIMINES
• DRAUGUS
• KOSTUMERIUS

PASVEIKINIMAI TILPS DI
DELIAME NAUJIENŲ KALĖ
DINIAME NUMERYJ, KURIS 
IŠEIS

GRUODŽIO 24
PRAŠOME PAŠAUKTI MUSŲ 
OFISĄ—MES PASIŲSIME SAVO 
ATSTOVĄ. ,
0 Pasveikinimo Ratas Prieinamos.

NES VĮSI JIE 
SKAITO 

NAUJIENAS

paliuosuosite mano kojas, aš 
ir pats ten nueisiu, 
toks lengvas nešti, 
pirmiau buvau.”

Gregsonas ir Lestradas ap
simainė žvilgsniais, lyg many
dami, jog šis pasisiūlymas bu
vo truputį perdrąsus; tačiau 
Olmsas iš dsart patikėjo kali
nio žodžiais ir atrišo rank
šluostį, kuriuo mes buvome 
surišę kojas. Jis atsikėlė ir iš
tiesė kojas lyg norėdamas bū
ti tikras, jog dar kartą yra 
laisvas.

Aš atsimenu, kai aš jį pa
mačiau, tai pamaniau, jog re
tai kur buvau bematęs tokį 
stiprų žmogų. Tamsus saule 
nudegtas jo veidas rodė pasi
ryžimą ir energiją, iš ko vis
kas kogeriausiai sutapo su jo 
asmeniška fizine jėga.

“Jeigu butų reikalingas ^po
licijos nuovadai viršininkas, 
aš manau, jus būtumėte pats 
tinkamiausias”, jis pasakė 
žiūrėdamas neaiškiu išdidu
mu į mano bendrą. “Kaip jus 
mane susekėte, yra tikrai įdo
mu.”

“Jus geriau eikite su ma
nim,” Olmsas pasakė abiem 
sekliam.

“Aš galiu jus nuvežti,” Les
tradas pasisiūlė.

“Gerai! Gregsonas gali eiti 
su manim į vidų. Gydytojas 
taip pat čia. Jus visą laiką 
šituo reikalu domėjotės, ge
riau bukite kartu.”

Aš noriai priėmiau pakvie
timą ir mes visi išvykome. 
Musų kalinys nebandė pabėg
ti, bet šaltai įlipo į savo taksi, 
o mes jį sekėm. Lestradas už
ėmė vežiko vietą, pliekė bota
gu arklį ir mes visi į trumpą 
laiką atvykome į vietą. Mus 
suleido į nedidelį kambariuką, 
kur policijos viršininkas užsi- 
sirašė musų nelaisvio vardą ir 
užmuštųjų žmonių vardus. 
Viršininkas buvo išblyškusiu

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

’ -AMBULANCK
DIENĄ IR NAKTĮ--"

Viši Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

1- ■—x : • koplyčios visose
__J 1 Chicagos dalyse

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

F, ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Plaee Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Western Avė. Phone Virginia 0883

ANTANAS M. PHILLIPS
3.307 Lituanica Avenue < Phone Yards 4908

6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Court

ANTHONY B. PETKUS z
Phone Grovehill 0142

Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayelle 3572
.......   — | ....... 1,1 .............. ■ ■

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1419

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0782

S. P, MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

•teredoj ir Ečtnyčioj nuo 2 iki 6 v.v.
Subatoj nuo 12 iki 6 v.v.

Tel. Prospect 1012

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

Pirm., Trečiadieni, 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. Nedalioj pagal susitarimų

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

AKIU SPECIALISTAI

h 
k •

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- 
<no, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir tpiiregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daromas 
,u elektra, parodančia mažiausias 
•:laidas. Speciali atyda atkreipiama 

j mokyklos vaikus. Kreivos akys 
ititaisomos.
VALANjDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
akinių. Kainos pigiau kaip pirma

4712 South Ashland A v.
Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

F*rd8 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
756 Wcst 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos: nu& 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedaliomis pagal sutarti.

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR 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 nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

DR, BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

2808 West 63rd St 
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—, vakaro. trečladi.>n<ais ir sekma-Jie 

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. C. Z. VEZELTS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

K>u Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7484

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nūn 10 iki 12 vat ryto, nuo 2 iki 
4 vai. po piet Ir nuo 7 iki €:30 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienų.

Pitone MIDWAY 2881

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
1631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Re*. Telephone PLAZA D4M
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Iš LietuvosClevelando ir Ohio Žinios

savo 
tar- 
nėra 
per-

ūkį, įsiskoli • 
ir šis iškė- 
uki nusipir 
keršydamas

Apleido Clevelandą kun. A. Karuziškis. — Miestui ir vėl 
trūksta pinigų. — Kiek kainavo republikonams rin
kimai. — Keturios dienos švenčių. — Mokyklų in- 
vestigatorius peršovė 13 metų amžiaus berniukų. — 
žuvo 112 žmonių. — Laikai vis dar nesigerina.

DU SAVIŽUDŽIAI PER 
SAVAITĘ.

Ir taip iš tiesų yra. Štai ko
dėl politikoje yra įsigalėjęs

išleista tam, kad

tą viskas buvę atlikta teisiu-

HEPABLOGINKITE VIDU
RIŲ Užkietėjimo su Netin

kamais Liuosuotojais!
Niekas negali uždrausti žmogui imti 
kartų, nemalonų liuosuotoją. Bet ko
dėl? Kas sakė, kad jums reikalinga 
turėti nelaimingas patyrimas iš pa
prasto vidurių užkietėjimo ?
Paimti liuosuotoją gali būti lygiai 
taip malonu, kaip ir suvalgyti gar
daus šokolado šmoteli—jeigu jus i- 
mat Ex-Lax. Jis išgauna visiškas 
patekinęs — bet švelniai, lengvai, be 
sukrėtimo jūsų vidurių, be pasibiau- 
ėjimo ar vidurių skaudėjimo.

Daugiau kaip 30 metų Ex-Lax buvo 
Amerikos mėgiamiausias šeimos vi- 
lurių liuosuotojas. Dabar jis yra 
Moksliškai Pagerintas. Ištikrujų da
bar jis yra daug geresnis, negu kada 
nors pirmiau. .Hs turi GERESNĮ SKO
NĮ. VEIKTA GERIAU ir yra DAUG 
ŠVELNESNIS, negu kada nors buvo.
Lygiai geras ir vaikams, ir suau
gusiems!

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JĮ 
PAKEIČIANČIŲ!

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

Naujosios parapijos klebo- šieji rinkimai atsiėjo $169 000. 
nas, kun. A. Karuziškis, apleido Tiek buvo
Cleve’andą. Kur jis išvyko — John W. Bricker galėtų patek
tai laikoma paslaptyje. Iki š ol ti į gubernatoriaus vietą. Ir dar 
niekam nieko apie tai nebuvo'jie drįsta tvirtinti, kad šį kar- 
p ra neš ta.

Lapkričio 13 d. įvyko išleis-
tuvių bankietas. Dalyvavo ganai Tokios stambios sumos pini- 
didelis būrys žmonių. Tačiau ir gų nesimėto. Be to, kas tuos 
bankieto metu nebuvo prisi- pinigus leidžia, tai tikisi sau 
minta, kur klebonas išvažiuoja i<okįos nors naudos. Dažnai už 
iš Clevelando. lai lyg truputį joier| tikisi kelis dolerius gau- 
keista, kadangi paprastai* visa-’ų 
da tie dalykai yra skelbiami.
Dėlei kunigo išvažiavimo eina 
visokiausios kalbos ir platina-, 
ma visoki gandai, kurie grei
čiausiai nėra pagrįsti. Juo la
biau, kad ir vietos katalikų lai
kraštis tyli.

Reikia pasakyti, jog daugelis 
clevelandiečių apgailestauja ku
nigo Karužiškio. Dalykas tokis,- 
kad kunigas buvo plačių pažiu-i 
rų ir tolerantiškas žmogus. Su 

’ juo galėjo visai neblogai sugy
venti visokių įsitikinimų lietu
viai. Štai kodėl ir apgailestauja
ma, kad jis iš čia liko iškeltas.

Kol kas naujas klebonas ne
paskirtas. Laikinai klebono pa-

COLUMBUS, Ohio. — Guber
natorius Davey visiems valsti
jos įstaigoms dirbantiems dar
bininkams paskyrė keturias die
nas švenčių. Tai padaryta dėl 
to, kad jie galėtų dėkos dieną 
namo parvažiuoti ir su saviš
kiais praleisti.

G. Johns, specialus mokyklų 
tarybos investigatorius, peršo
vė 13 metų berniuką. Teisina
si, kad berniukas norėjęs į mo-

reigas ciria vikaras kun. Steig- įsigauti ir jį apiplėšti, 
manas. Pastarasis irgi yra pla
čių pažiūrų žmogus.

Miesto politikieriai ir vėl 
juoja. Jie labai susirūpinę 
to, kad netrukus žadama 
leisti daug žmonių nuo 
darbų. Aiškus daiktas, 
darbo netekusiais žmonėmis! 
teks rūpintis miestui ir ‘Valšti-ia* 
jai. štai kodėl tie dejavimai ir 
susirūpinimas. Miestas jau iš 
anksto skundžiasi, jog ižde nė
ra pinigų bedarbiams šelpti.

Tai paprasta pasaka. Suvar-

Eina tyrinėjimas, ar iš tiesų 
berniukas norėjo mokyklą api
plėšti. Tuo pačiu metu tarybos 

j pirmininkas padarė apribojimą, 
kas galės revolverius turėti.

<* pa-Į • • •
WPAl Per šiuos metus Clevelando 

kacj gatvėse jau žuvo 112 žmonių.
Policija griežtai kovoja su ne- 

U atsargiais automobilistais. Kiek
vieną savaitę už visokius nusi
kaltimus jų areštuojama apie 

; septyni šimtai.

ilėms šelpti pinigų nėra, o di
delėms algoms, kurias gauna 
politikieriai, tai pinigų netrūks
ta. Kada depresija visus sun-į

vis dėlto nesidrovi sau algas pa
sikelti. Vadinasi, vieniems vis
kas tenka, o kiti turi trupiniais 
pasitenkinti.

Republikonų partija paskel
bė, kad lapkričio mėnesį įvyku-

Darbai musų mieste vos tik 
kruta. Kai kurios dirbtuvės bu
vo pradėjusios smarkiau dirbti, 
bet dabar ir vėl pradeda at
slūgti. Pats savaime supranta
ma, jog ir su biznieriais yra 
tas pat. Kad biznis galėtų kles
tėti, tai reikia vienos sąlygos, 
būtent, žmonėse pinigų, 
kur darbininkai gali gauti 
nigų, jeigu darbų nėra?

Ir kol nedarbas žymiai 
mažės, tol negalima tikėtis
rovės. —Jonas Jarus

Bet
Pi-

su-
gc-

A. F. CZESNA BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ 

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

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

Spausdinam
!

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

NAUJIENOS, Chicago, D1

N;iuiienų-Acme Telephoco
WASHINGTON, D. C. — Moterys, kurios grūmoja 

prisirakinti prie vyšnių medžių, kai buvo paskelbta, jog 
tie medžiai bus nukirsti. Jos nusiramino gavusios užtik
rinimą’, jog medžiai nebus kertami.

j_Ką Žmones Mano

VYSKUPAS BUCYS APIE TIKĖJIMO LIGAS
Lietuvos Marijonų “šaltiny

je” spalio 22 d. 1938 m. laido
je vyskupas P. Ručys rašo apie 
netikėjimo priežastis. Savo

gerų parapijom; privatiškai to 
klebono paprašė pašalinti tą 
ga'spadinę. Klebonas atsake: 
“Hm, hm, ar norite, kad aš 
kunigystės netekčiau?”

Ar čia dar reikia komenta
rų?

Vėl kitas garbingas Romos 
katalikų bažnyčios klebonas 
yra taip įsimylėjęs ir susipai
niojęs su savo gaspadine, kad 
jos tėvus pažįstamieji sutikę 
juokaudami klausia: “Na, o 
ką? Kaip jūsų žentas?”

Toliau prisiminkime lietu
vių Romos katalikų bažnyčios 
kunigų lupinius už mišias, sa
kramentus, laidotuves. Prisi
minkime kunigų prabangišką 
gyvenimą, jų artimą susigimi
niavimą su girtybės dievu Ba
chu, jų nežmoniška išnaudoji
mą bažnytinių tarnų, mokant 
šiai depresijos laikais tiesiog 
bado algas, o dėl savęs viso
kiais budais sukant iš parapi
jų iždų pinigus ir t. t.

Tą viską atsiminę, aiškiai 
pamatome, kad Romos katali
kų bažnyčios tikėjimas žmo
nėse silpnėja ne dėl atsimetu- 
sių nuo bažnyčios kunigų, bet 
dėl “gerų” kunigų gyvenimo, 
kurs nesiderina su Kristaus 
mokslu. O vysk. Ručys, kaip 
sakiau, apie tai nei gu-gu, nei 
mur-mur. Vysk. Bučys, matyti, 
mano, kad dar neatėjo savikri- 
tikos laikas. Todėl ir priseina 
sakyti; “Vienas Dievas težino, 
kada musų Romos katalikų 
bažnyčios kunigai persirgs 
vo dvasios ligas ir kada 
liausis stumę žmones nuo 
žriyčios.”

-—Nelaisvamanis

sa- 
jie 
ba

MERKINĖ. — Spalių mėn. 
3 d. Bugonių kaimo laukuose 
iš brauningo nusišovė Rąitinin 
kų kaimo gyv. Br. Kukauskas 
21 m. amžiaus. Sako, žudėsi dėl 
meilės. Jis ir šovėsi ant 
mylimosios laukų, bet tuo 
pu jo žudymosi priežastis 
visiškai aiški. K-kas buvo
sišovęs kairįjį petį ir kulipka 
neišėjo antroje pusėje, todėl 
jis turėjo gana ilgai kankin
tis, kol pakelyje vežamas ark
liais į Merkinę mirė.

Spalių mėn. 5 d. Piliakalnio 
kaime nusišovė iš brauningo 
Butrimiškių kaimo, Alovės val
sčiaus, gyv. Slavinskas, šio pi
liečio žudymosi priežastis yra 
tokia. Jie turėjo 
no kažkaip Z-kui 
■ęs varžytynes jų 
ko. Dabar S-kas
už tai šovė tą pirkėją ir many 
damas, kad jį nušovė, atbėgęs 
Piliakalnio kaiman pas giminai
čius pats save nusišovė į gal
vą. Tas pirkėjas buvo tik leng
vai kulipkos įdrėkstas, bet ka 
dangi jis nuvirto, kai jį šovė, 
tai S kas manė, kad jį nužu
dė. Slavinskas buvo dar jau
nas, nevedęs.

10 ir 25 centu dėžutės yra pas 
jūsų Vaistininką.

Chicag-os Draiuriiu.
Kliuby Valdybos 

1938 Metams

kią: “Tikėjimo Ligos”.
Antraštė, man rodos, neti

kusi. Juk pasakymas “Tikėji
mo Ligos” reiškia, kad pats ti
kėjimas serga ir negalauja. 
Todėl išeina, kad patį tikėji
mą reikia gydyti, tai ,yra tai
syti. Kaip netiktų daktarui sa
kyti “medicinos ligos”, tai dar 
mažiau tinka teologui sakyti 
“Tikėjimo ligos”. Iš bėdos a- 
pie tikėjimo ligas gali rašyti 
tik laisvamanis, kuris imasi 
išrodinėti, kad tikėjimas nesi
derina su mokslu, kad tikėji
mas tai prietarai, kad tikėji------ ------------
mas tai senovės liekana ir t.'šventuomenė. 
t. Tai tiek dėl antraštės.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠEL- 
POS KLIUBO VALDYBA 1938 ME
TAMS: Jomes Shoiteman, 3287 W.

Le Moyne St.. Pirm.: Juozapas 
Stalioraitis, 7244 So. Talman Avė., 
Pirm. Pagelbinjnkas; Miss. He
leri Chapas, 4403 So. Albany Avė.. 
Nut. Rašt.; Walter Sharka, 4635 
So. Washtenaw Avė., Tel. Lafa- 
yette 0559. Finansų Rašt.; Mrs. 
Mary WarniR. 3838 So. Kedzie 
Avė., Kasierka; Petras OliŠaus- 
kas, 3145 W. 40th Place, Kont. 
Rašt.; Leonas Klimavičia, 2534 
W. 46th St.. Kasos Globėjas; Dr, 
M. T. Striko!. 4645 So. Ashland 
Av.. Tel. Boulevard 7820, Gydyto
jas; George Menkai. 127 N. Dear- 
bom St. Tel. Central 4410. Pata
rėjas; Mike Kasparaitis, 6556 So. 
Bishop St.. Knvgius: Jonas Kon- 
droška. 2841 W. 40th St.. Kont
rolės Pirm.; Miss. Adelė Ambro- 
zaitą.it1423 Sn. 5lst Ct.. Vajaus 
Rašt;'- Mrs. Marijona Sakalienė, 
3137 W. 44th St.. Biznio Rašt.; 
Juozapas Bendokaitis, 3116 So. 
Halsted St.. Korespondentas. Su
sirinkimai atsibuna kožna mėnesi 
kas pirma sekmadieni 12 vai. d. 
Hollywood svet.. 2417 W. 43rd 
St.. Chicago. II). Mokesčiai pri
imami H vai. iš ryto.

"kelbirnai Naujienose 
Juoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vrtd nqnding*oRvedžioja: “Didesnė netikėjimo 

priežastis yra ta, kad musų 
šviesuomenė nėra šventuome- 
nė. Išėję aukštesniąsias ir auk
štąsias mokyklas, musų žmo
nės visai neišmoksta padoriai 
elgtis. Iš to susidaijp. didelė ne
santaika tarp jų ilgesio ir tarp 
Kristaus žodžiais.^Tuo netikė
jimu jie užkrečia brolius, se
seris, kartais i^et tėvą ir mo
tiną, o dažnu 'dažniausiai tas 
merginas, su kuriomis drau
gauja, nevesdami jų. Vienas 
Dievas težino, kaip mes per- 
sirgsime šitą savo dvasios li
gą, iš kurios gausiai veisiasi 
visokios kūno ligos^”

Aš gi sakau: didžiausioji ne
tikėjimo priežastis yra ta, kad 
niusų “kuniguomenė” nėra 
________ ___ Jei pasaulietis 
išėjęs aukštesniąsias ir aukš-

i pa- 
papik-

Kalėdinė Ekskursija
’ į LIETUVĄ
DEUTSCHLAND - Gruodžio .. 1
HAMBURG---------Gruodžio .. 7
BREMEN------------Gruodžio 14
NEW YORK------- Gruodžio 15

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš 
BREMEN ar HAMBURGO

STMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS VALDYBA 1938 METAMS SE
KANTI: Vinc. Kriščiūnas—pirm., 

9257 So. Cattaee Grnve Avė.: T. 
Raceviče—pirm, pagelb., 3326 Sp. 
Union Avė.; P. Killis—nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.: A. J. 
Zalatoris—iždininkas. 827 West 
33rd St.: A. Kaulakis — turto 
rašt., 3842 So. Union Avė.; Iz. 
Masaitis—kontrolės rašt.; J. Ma- 
saitis—kontrolės rašt.; J. Mali
nauskas —apiekunas iždo; K. Va
laitis—maršalka; A. Vilkis —kny
gyno prižiūrėtojas; K. Valaitis— 
ligoniu nrižiurėtojas; Dr. J. P. 
Poška—draugijos kvotėjas 8133 
So. Halsted St., Tel. Vjctory 3687 
Rez. 6504 So. Artesian Avė. tel. 
Hemlock 2374. Susirinkimus laiko 
kas pirma sekmadienj kiekvieno 
mėnesi 12 vai. dieną, Lietuvių 
Auditorijoje.

Vyskupas Bučys savo straip- tąsias mokslias nesielgia 
į pradeda šitaip: “Nevienas doriai, tai i^\.fCL/^ažas P‘ 

susirūpinęs klausia, kodėl ka- tinimas. Bet kuomet susidaro 
talikų tikėjimas silpnėja mu-' didelė nesantaika tarp kunigų 

Reiškia, vysk, elgesio ir Kristaus mokslo, tai 
tada susidaro baisus skanda
las. Tada pasipiktinimas nesi
riboja šeimynos sienomis, ne
siriboja nei parapijos ribomis. 
Ne didelis skandalas, jei koks 
šviesuolis draugauja su mergi
na, kurios neketina vesti. Bet 
baisus skandalas, / kada kuni
gas įsigija gaspadinę, su ku
ria nenori ar negali skirtis, 
nors žmonės ir labiausiai pik
tinasi. O vysk. Ručys apie tai 
nei gu-gu, nei mur-mur. Vysk. 
Bučys apie tai neužsimena lyg 
musų kuniguomenė iš tikrųjų 
butų šventuomenė.

Kalbėkime tik apie padėtį 
Amerikos lietuvių1 tarpe. Ar 
daug čia rasime tokių parapi
jų, kurios apsieitą be skanda
lų dėl kunigų gasįjadinių. Vie
nur tie skandalai buvo dides
ni, kitur mažesni. Pavyzdžiui, 
Waukegan, III., įvyko taip, 'kad 
vieną sekmadienį klebonas, iš
ėjęs sumos laikyti ir nuėjęs su 
krapyla žmones krapydamas 
iki durų, atgal prie altoriaus 
nesugrįžo—buvo “išprašytas” 
pro duris lauk. Waukegano 
parapijonai tokį “triksą” kle
bonui iškirto dėl to, 'kad jis 
nenorėjo skirtis su gaspadine, 
kuria žmonės piktinosi ir dėl 
to, kad statė per didelę ir per 
puošnią dėl tokios menkos pa
rapijos kleboniją. Detrojt, 
Mich., įvyko panašus skanda
las.

Vėl vienas klebonas, Romos 
katalįkų lietuvių bažnyčios, 
buvo labai gailingos širdies 
dėl savo gaspadinčs, kuria pik
tinosi visa parapija. Keletas

snį pradeda šitaip: “Nevienas

NAUJIENOS
1739 South Halited Street 

CHICAGO. ILLINOIS 
Tel. Canal 8500

sų žmonėse.
Bučys ir daugelis jo bendra
minčių pripažįsta, kad šiais 
laikais katalikų tikėjimas silp
nėja žmonėse.

Toliau vyskp. Bučys rašo: 
“Vienu dalyku mes pralenkė
me pasaulį, tai ištvirkusių, nuo 
Bažnyčios atsimetusių kunigų 
skaičium. Bet dėl to neturėtu
me nutolti nuo tikėjimo. Ap
sivogusių, su valstybės pini
gais, ar kitokių turtų, išbėgu
sių pas jos priešus valdininkų 
yra buvę daugiau, negu Bažny
čiai neištikimų kunigų. Nedo
rai ir neprotingai pasielgtume, 
jei dėl valdininkų nesąžinin
gumo liautumės branginę sa
vo valstybę, lygiai taip, rasi, 
dar neprotingiau daro, kas dėl 
kurių kunigų neištikimybės 
pats tampa neištikimas Dievui 
ir Bažnyčiai.”

Del Judo Iskarijoto, išda- 
vusio Kristų, niekas neatšalo 
nuo Kristaus. Del apsivogusių 
ir pabėgusių Lietuvos valdi
ninkų vargu kas liovėsi bran
ginęs savo valstybę. Taipgi 
sunku būt rasti tokių, kurie 
prisipažintų, kad nuo bažny
čios atsimetę dėl atsimetusių 
nuo bažnyčios kunigų.\Bet ne
mažai rasime tokių tautiečių, 
kurie nustojo branginti valsty
bę dėl to, kad matė “gerų” 
tautiečių blogus darbus. Taip
gi rasime tūkstančius nuo ba
žnyčios atsimetusių tautiečių, 
kurie taip padare dėl to, kad 
prisižiūrėjo į “gerų” kunigų 
gyvenimą, kuris nesiderina su 
Kristaus mokslu.

Toliau vysk. Bučys šitaip iš-

MES JUMS PAGELBĖSIM GAUTI VIZITI
NIŲ IR IMIGRACIJOS VIZAS JŪSŲ 

EUROPOS GIMINĖMS
INFORMACIJŲ KLAUSKITE PAS 

VIETINI AGENTĄ ARBA

130 W. Randolph St, Chicago

M HAMBURG - AMERICAN LINE įSZj 
laj NORTH GERMAN LLOYD [Si

NAUJIENOS 
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

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

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

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

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

i CHICAGO, ILLINOIS

NEPRTGULMINGO LIETUVIŲ P] 
LIEČIU KLIUBO VALDYBA 1938 
METAMS yra sekama: Pirm. Juo

zas Jankaitis, Vice-Pirm. Anta
nas Zolis. Fin. Rašt. Adolf Jane- 
liunas; Prot. Rašt. Wm. Evans; 
Ižd. Rašt. David Baron; Iždo glo
bėjai: P. Tamanauskas ir A. Stat- 
kevičius. Visokiais reikalais kreip
kitės pas prot. rašt. arba susir
gus duokit greitai jam žinią, kad 
tuoj galėtų pasiusti ligonių lan
kytojus. Jo antrašas: Wm. Evans, 

1010 — 8th St., Rockford. III. arba 
pašaukite per telefonas Main 5928.

DRAUGYSTES TAUTISZKA GAR
SUS WARDAS LIET. IR LIETU
VAIČIŲ 1938 METŲ VALDYBA: 

Pirmininkas Petras Ukockis; Pa- 
gelbininkas Stanley Stoškus; Raš
tininkė Lucy Diktus; Finansų 
Raštininkas Bruno Judaiko; Ka
steriu? P. Pikturna; Kasos Globė
jai: K. Cibulskis ir F. Venckus; 
SudŽia F. Diktus.

30 Years Successl Doctor’s 
Amazing Llquid for Itching off 

ECZEMA
Daur yra atatUklmą, kur kiti produktai ne
davė reikiamų paseku, bet stiprus. Švelninan
tis, antiseptinis skiedinys Žemo davė crreitas 
pasėkas nuo nleMjimo. skausmo, raudoniu 
deramos, žvynuotos, urnlnės Eczema.

Ii pirmo sykio Žemo neia nuostabių pa- 
relbų. Po to jo ypatlnyas gydymas (turi 18 
skirtingu įtakingu dalių) padeda Gamtai 
rreitosnl gydymų. Mums dėkingi vartotojai 
raio ii visur, garbindami gautas pasėkas, 
itai kaip raio p. F. M. ii Jersey City: «( 
keletu savaičių nuostabiai pasigydiiau su Ze
no nuo Eczema, kuri mane vargino per 8* 
netus.”

Neregimas, nedėmėtas — palik Žemo per 
dienų ar naktį gydant Eczema. spaugus, de
dervines Ir kitokius odos įdegimus. Tik 85c. 
TIKRO PATARNAVIMO atsitikimais gal prt- 
reiks tl.SB Extra Jėgos. Tra pas visus 4y- 
mesnius vaistininkus, • t .
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Užsakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metanas ________ ___ __ ..... $8.00
Pusei metų ___ ..__ ________  4.09
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Viena kopija  ..........   3c
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Metams ................
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Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
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APŽVALGA Nauji vėjai Lietuvoje
■Kl W

BUS DAUGIAU BALSAVIMŲ [ Nuo konservatorių suolų pa-
ANGLIJOJĘ sigirdo šauksmas; “Sarmata!”

-r-,—m— Bet atstovas Grėenwood atsi?
Po Mjuncheno “taikos” įvyko liepė:

Unijų kova

$5.00 
2,75 
1.50
1.09

papildomieji rinkimai atstovų 
į parlamentą penkiuose dis- 
triktuose. Trijuose laimėjo o- 
pozicija, o dviejuose—valdžios 
partija. Visus penkis jdistrik- 
tus sudėjus į daiktą, opozicija 
juose gavo daugumą balsų.

Netrukus bus rinkimai dar 
dviejuose distriktuose: West 
Lewisham ir Fylde. Čia balsuo
tojai'ir vėl turės progą pa
reikšti savo nuomonę apie 
Chamberlaino politiką.

Tų septynių distriktų balsa
vimų rezultatai parodys gana 
aiškiai, ką Anglijos žmonės 
mano apie Miuncheną.

“Ne, aš visai nesisarrpatiju 
išreikšti pageidąvimą, kad 
diktatūros Europoje žūtų.”

NE SARMATA KOVOTI PRIEŠ 
DIKTATŪRĄ

Europos politikos svoris persimetė į kitų pusę. Klai
pėdos krašto seimelio budingas posėdis. — Kodėl li
ko panaikintas karo stovis. — Dvejopos organizmo 
votys 
mo politikos pasėkos, 
posūkis, -n T 
biautir —- Vilniui vaduoti sąjunga turės persiorga 
nizuoti.

Derybos silpnesnio su stipresniu. — Delsi- 
Užsienio politikos naujas 

Su kuo Lietuvai butų geriau bendradar-

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

Gyvulių skerdyklose Chicagoje dalis darbininkų iš
ėjo į streikų. Streikininkai priklauso unijai, kuri yra pri
sidėjusi prie Industrinių Organizacijų Kongreso (CIO). 
Bet kaip tik jie išėjo į streikų, tuojau kita unija, priklau
santi prie Amerikos Darbo Federacijos, pasisiūlė pasiųs
ti savo narius į streikuojančiųjų vietų.

Kuomet eina šitokia kova tarpe unijų, darbininkams 
sunku ką nors laimėti. Tarpe organizuotų darbininkų 
turėtų būti bent tiek solidarumo, kad jie nekenktų vie
ni kitiems streiko metu.

PACIFIZMAS EUROPOS 
DARBININKUOSE

Pasižada nekariauti
Francuzijos valdžia sakosi padariusi sutartį su Hit

leriu, kad francuzai su vokiečiais daugiau nebekariauti, 
bet, kilus ginčui kuriuo nors klausimu, išspręsti jį pasi
tarimo keliu. Kartu Vokietija apsiima dar sykį duoti raš
tu pareiškimų, kad ji pripažįsta dabartinę savo sienų su 
Francuzija, t. y. pasižada nereikalauti atgal Elzaso-Lo- 
taringijos.

Pasirašyti šitų “nekariavimo” sutartį, Hitlerio už
sienio reikalų ministeris Ribbentrop ketina už kelių die
nų važiuoti į Paryžių.

Tuo tarpu dar pirma jo aplankys Paryžių Anglijos 
premjeras Chamberlainas ir užsienių reikalų ministeris 
lordas Hallifax, — jeigu nebus nuverstas Daladier kabi
netas.
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Iš viso ko matyt, kad dabartinės francuzų ir anglų 
vyriausybės trokšta kaip galint greičiau padaryti “tvir
tų taikų” su Hitleriu. Jiems tik rupi, kad naciai neuž
kabinėtų jų teritorijų. O kas bus rytinėje ir piet-rytinė- 
je Europoje, jos mažai tepaiso.

Bet kaip anglai ir francuzai patenkins Hitlerio rei
kalavimų, kad Vokietijai butų grąžintos kolonijos? Gal 
būt, jie “paaukos” jam belgų ir portugalų kolonijas, nes 
savo kolonijų jie veikiausia neatiduos.

Konfiskuos katalikų bažnyčios turtus 
Vokietijoje?

Vokietijos nacių spaudoje jau buvo girdėt balsų, rei
kalaujančių paimti į valdžios rankas vienuolynų žemes 
ir turtus. Bet yra žinių, kad rudoji diktatūra nesitenki
na žodžiais, o eina ir prie darbo.

Iš priešingų Hitleriui šaltinių Vokietijoje pranešama, 
kad valdžia jau prieš kokių pusę metų paskyrė tam tik- 
rus komisarus surašyti kiekvienos bažnyčios ir kiekvie
no vienuolyno turtų Vokietijoje. Šis surašinėjimas turėjo 
būti jau seniai atliktas, taip kad Hitlerio komisarai da
bar turi visas informacijas apie bažnyčios turtų ir, ga
vę įsakymų, galėtų jį tuojaus perimti į savo rankas.

Kuriuo tikslu šitie prisirengimai butų daromi, jeigu 
naciai neplanuotų bažnyčios turtus konfiskuoti?

Mussolini išvijo korespondentą
■i —■ ry

Chicagos “Daily News” korespondentas, Frank Smo- 
thers, gavo paliepimą iš Italijos spaudos viršininko urnai 
išsinešdinti iš Italijos, kadangi to korespondento prane
šimai esą “nedraugingi” fašistų diktatūrai.

Kas nori būti draugingas diktatoriui, tas yra pri
verstas arba užtylėti jo nelemtus darbus, arba rašyti ne
tiesą. Frank Smothers šitokiam skaitančios publikos ap
gaudinėjimui buvo priešingas. Todėl jisai negalėjo įtik
ti juodmarškinių vadui ir gauna išvažiuoti iš Italijos.

Reikia pripažinti, kad tarpe Amerikos laikraščių ko
respondentų užsieniuose yra drąsių ir teisingų spaudos 
darbininkų, kurie savo pranešimuose pasako daup: tiesos 
apie diktatūras.

i Chamberlainas vargiai butų 
galėjęs parduoti Čekoslovaki
ją Hitleriui, jeigu Anglijos ir 
Francuzijos darbininkai butų 
turėję pasiryžimo kovoti su 
ginklu rankose prieš Vokieti
jos nacius* Bet tų šalių dtar- 
bininkai labai neapkenčia ka
ro, ir valdžios mokėjo šitą ma
sių nusistatymą išnaudoti savo 
politikai.

Kai anglų ir francuzų val
džios sutiko atiduoti Hitleriui 
sudėtų kraštą, teisindamas! 
tuo, kad šita “auka” išgelbėjo 
Europos taiką, tai Londone ir 
Paryžiuje žmones apėmė di
džiausias džiaugsmas. Jie džiau
gėsi, kad išvengta baisaus karo, 
užmiršdami, kokia skriauda 
tapo padaryta čekų tautai.

šitas džiaugsmas buvo apė
męs, ypač Francuzijoje, visus 
žmonių sluoksnius, neišski
riant organizuotųjų darbininkų 
ir be skirtumo partijų. Komu
nistai, sekdami iųstrukcijas iš, 
Maskvos, bandė eiti prieš ma
sių sentimentą ir agitavo už 
,kairą, bet tai sukėlė prieš juos 
net jų partijos narius. Pary
žiaus. laikraštis “Soeialističeskij 
Vestnik” rašo:

“Gauta žinių, kad iš Pary
žiaus Kompartijas organiza-* 
cijos pasitraukė 25% visų 
narių, protestuodami prieš 
karingą ‘L’Humanitė’ agita
ciją.”
“LTlumanitė” tai — vyriau

sias Francuzijos komunistų or 
ganas. o

Vadinasi, nežiūrint kuriai 
partijai priklauso Francuzijos 
darbininkai, savo masėje jie 
labiaus už viską trokšta taikos. 
Ir nenuostabu. Pirmiausia, jįe 
dar atsimena praeitojo pasau
lio karo baisenybes. Antra,, 
juos gąsdina tie pranešimai 
apie ramių gyventojų, moterų 
ir vaikų žudymą bombomis iš 
oro, kurie ateina įš Ispanijos 
ir Kinijos karo frontų. Kiek
vieną žmogų Francuzijoje nu* 
krečia šiurpulys, pamąsčius, 
kad toks pat pragaras prasidė* 
tų ir jų krašte, kilus karui su 
vokiečiais.

Pagalios, padarė savo įtaką 
ir propaganda prieš karą, kuri 
per metų metus buvo vedama 
tarpe Francuzijos (ir kitą ša
lių) darbininkų. Ilgainiui 
galėjo tarpe jų pacifizmo (tai
kos troškimo) nuotaika, kurią 
šiandie yra nelengva nugąlėti. 
Valdžios apie tą nuotaiką žino 
ir pavartoja ją savo tikslams.

Mūsiškiai komunistai labai 
dažnai “sarmatija” “Naujie
nas”, kad jos nėra palankios 
Stalino diktatūrai ir paduoda 
apie ją žinių, kurios to “vož- 
dio” garbintojams yra nemalo
nios.

Bet jie dar niekuomet neįro
dė, kad ^Naujienų” [ 
mos žinios yra netikros. Iš tie
sų, tai jie nė nebando jų ne* 
tikrumą įrodyti; dažniausia jie 
nedrįsta net pasakyti, kurios jų 
esančios “negeros”. Tik dejuo
ją ir skundžiasi, kad “Naujie
nos”, girdi, “lieja tulžį” arba 
kritikuoja sovietus aštriau, ne
gu kapitalistiški laikraščiai.

Bet tai kas iš to? Kapitalis
tai pyksta ant bolševikų tiktai 
dėl to, kad jie sunaikino kapi
talistišką biznį. O mums kapi
talistiškas biznis nerupi. Mums 
rupi laisvė ir žmoniškumas, 
kuriuos bolševikai sutrempė. 
Mums rupi likimas tūkstančių 
socialistų, kurie yra sugrusti į 
kalėjimus ir koncentracijos sto
vyklas arba kenčia skurdą, iš-, 
tremti į užsienius. Mums rupi 
milionai Rusijos darbininkų ir 
valstiečių, kurie neturi teisės 
nei išreikšti savo nuomonę, nei 
organizuotis,. neį ginti savo rei
kalus nuo visagalinčios Stalino 
biurokratijos^

Jeigu Stalinas, nesugebėda
mas pastatyti ant bizniško pa- 
mato ta^ pramdnes', kurios bu- 

!bo įkurtos žmonių krauju ir 
prakaitu per garsiąsias “piati- 
lietkas”, ' vieną gražią dieną 
nutartų pasikviesti į kompaniją 
vokiečiu,, amerikonų arba ang,- 
lų kapitalistus, tai Ghicagos 
“Tribūne” ir kiti tos rųšies 
laikraščiai pradėtų Rusijos dik
tatorių kelti į padanges, — 
nors visa dabartinė smurto ir 
.priespaudos sistema tenai butų 
palikta. Juk tie laikraščiai pir? 
miaus labai garbindavo Musso- 
linį ir ilgą laiką gyrė Hitlerį 
(kol nepaaiškėjo, kad tų dilo 
tatorių politika

Taip kaip ir reikėjo laukti:
■ nauji vėjai jau pučia Lietuvo
je. Europos politikos svoriui

■ persimetus į kitas puses Lietu
voje turėjo neišvengiamai pasi- 

| rodyti pąvojingi skersvėjai. Jie 
jau jaučiami visais pašaliais, 

i šiai visai neseniai rašiau, kad 
Klaipėdos krašto seimelio posė
dis, kuris turėjo išnešti protes-

paduoda-; tą prieš naujai ruošiamą Lie
tuvos saugumo įstatymą buvo 
atidėtas, bet kelioms dienoms 
praslinkus vis dėlto tasai seime
lio* posėdis sušauktas. Tiesa, ji
sai nebuvo toksai triukšmingas 
ir iškilmingas, kaip buvo anks
čiau numatyta jisai sušaukti. 
Seimelis posėdžiavo žymiai ku
kliau, bet savo padarė, — pro
testavo. Ne tik posėdžiavo, bet 
net sudaryta mažutė jauniklių 
vokietukų demonstracija. Jau
ni vokietukai pora valandų žy
giavo Klaipėdos gatvėmis ir na
ciškas dainas dainavo, šukavo 
prieš Lietuvą, prieš vyriausy-

ti, bet žymiai blogiau, kai tos 
votys auga, atsiranda kūno vi
duje. Jos auga visai nematomai 
ir jas sunku pašalinti, — čia ir 
gabiausi chirurgai nieko negali 
padaryti.

Taip ir visuomenės gyveni
me. Juk galima jisai viešai vi
sokiomis priemonėmis suvaržy
ti, bet kai tų varžtų dėka ta
sai visuomenės sopulys atsidu
ria pogrindyje, tai jau sunkiai 
ši žaizda pagydyti.

Klaipėdos krašto vokietinin
kų darbas ir yra tasai pogrin
dinis darbas, kurio pasėkos, 
kurio padariniai dabar jau ap
čiuopiamai, visų pastebiamai 
rodosi, šios visuomeninės žaiz
dos paprastomis policinėmis 
jau nepanaikinsi. Reikia dorė 
lis, o tos derybos Lietuvos vals
tybės naudai negali išeiti. Nes 
reikia derėtis su stipria kaimy
nine valstybe, arba tikriau ta
rus, duotus Klaipėdos kraštui 
pažadus reikia perdrausti Vo
kietijoje. Tokį perdaudimą pa-

O štai kita keista istorija, 
kuri atsiliko Italijoje. Vienas 
Romos auksakales Venecijoje 
pateko į azartinių lošimų lan
dynę ir pralošė 90 tuksi, lirų. 
Grįžo jis namo labai nusiminęs, 
bet kietai pasiryžęs dar kartą 
savo laimikį išbandyti.

Italijoje loterijų rengimas y- 
ra paprasčiausias dalykas. Tų 
loterijų įvyksta šimtai įvairiau
siems tikslams. Auksakalis nu
sprendė, jog laimikį jam atneš 
loterijos bilietas, kuris turi tos 
pačios dienos datą, kada jis 
prakišo 90 tuksiančių lirų. To
kį bilietą jis ir įsigijo.

Ir atsitiko netikėtinas daly
kas: tas bilietas laimėjo lyginai 
tokią pat sumą, kokią jis pra-
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Mukdene prieš kiek laiko li

ko nužudytas Jakovas Šteineris, 
buvęs sovietų laivyno agentas. 
Nužudymo aplinkybės labai į- 
tartinos. Naktį jis grįžo namo 
drauge su savo žmona ir duk
terimi. Staiga iš kažkur atsira
do du vyrai ir be niekur nieko 
paleido kelis šuvius į šteinerį. 
Kai pastarasis krito ant žemes 
negyvas, tai žmogžudžiai pra-
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GEIDŽIA DIKTATŪRŲ
* ŽUVIMO

kenkia bizj

O musų akyse 
draugavimas su

“Maistas” pradėjo sta
tyti darbininkams 

Namelius
KAUNAS — šiomis dieno

mis. akc. b-vė “Maistas” pra
dėjo statyti savo darbininkams 
šešius gyv. namelius ir tris ip*

V " 'M..- —    1 i i , . ...... 
kio reikalams trobesius. Šie
met bus tiems pastatams padė
ti pamatai, o kiti statybos. dar
bai bus atlikti ateinantį pava
sarį. Darbininkų nameliij sta
tybos priežiūra yra pavesta 
inž. Laukaičiui ir tech. Edv.
.Makauskui........

Debatuojant parlament© ’ 
Chamberlaino sumanymą, kad 
ąąglųdtalų sutartis butų pa* 
tvirtėta ir! jeįtų į galią, Darbo 

i partijos atstovas Greenwood1 
pasakė:

“Du kartu bėgyje kelią pa
skutinių savaičių p. Chauv, 
herlahw išgelbėjo Musolinį- 
nuo likimo, kuris jį, kaip vi?* 
si demokratai tikisi, ištiks na.-, i

Stahno susi- 
kapitalistais 

j nepadarytų jo diktatūros nė- 
kięk geresne. Kol Rusijos val
džia bus diktatoriška, tol mes 
busime jos priešui. Kol Stalinas 
neduos amnestijos politmiems 

. kaliniams,, kol jisai žudys ir 
persekios socialistus, kol jisai 
negrąžins pilietinių ir politinių 
teisių žmonėms, — Iq1 mes ne
turėsime už ką jį girti.

Deja, pas mus nėra jokios 
'vilties, kad Stalino diktatūra 
“pasitaisys” ir laipsniškai pa
sikeis į demokratiją. Daugelis 
1 Amerikos liberalų (ir dalis 
.socialistų, kuri tiki į “stebuk
las”') patikėjo, kad Stalinas 
eina į demokratiją, kai jisai 
prieš dvejętą metų paskelbė 
.demokratiškiausią pasaulyje 
konstituciją”. Bet nuo to lai
ko sovietų “voždius” tiek pa
skerdė žmonių, nugtabindamas, 
l^et artimiausius Lenino ben- 
dra^ąrbius. ir sovietų valdžios 
steigėjus, kad šiąmlie svajo
ti apįę Maskvos diktatūros 
“demokrMizącij ą” gąli tiktai 
tas, kuris nenori matyti tfeŠOfc

Butų sarmatai jeigu mes aj> 
gaudinėtumo save ir kitus, 
skelbdami apie bolševizmą tai, 
ko jame nėra ir negali būti. 
Bet kovoti prieš diktatūrą, ke
liant aikštėn jos kruvinus dar* 
bus ir šunybes, yra pareiga, o 
me sarmatai

Ir vistik ir šiuo atsitikimu 
pasireiškė Lietuvos delsimo po
litikos žalingi vaisiai. Suteikta 
vokietininkams visai bereika
linga proga šmeižti Lietuvą... 
■Kaip. į tą reikalą nežiūrėsi, bet 
vis tik čia daug yra 
tų pusės, kurie dabar 
gyvenimą vairuoja...

Štai po 1926 metų 
mėn. 17 dienos perversmo iki 
šiai dienai Lietuvoje nepanai
kintas karo stovis... Tai toji 
proga, dėl kurios vokietininkai 
ne tik gali triukšmauti, bet net 
šlykščią savo demagogiją paro
dyti, kad jie gina demokratines 
'laisves, tas laisves, kurių Vo
kietijos vokiečiai jau iš seno 
neturi.

Juk to seimelio atbalsiai nu
skambės visoje Europoje, kad 
Lietuvoje dar. esama karo sto
vio, o jei toksai iki šiai dienai 
stovis Lietuvoje laikomas, tai 
reiškia, jog pačioje Lietuvoje 
gyvenimas netvarkoje...

i Štai vokiečiai naciai kokie 
geradariai kovoja su karo sto
viu ir gina laisvę... Juk tasai 
karo stovis buvo galima seniai 
panaikinti ir išleisti toksai įsta
tymas, kuriuo buvo galima at
siekti tai, kas dabar atsiekia
ma karo stoviu. Juk tik dabar 
toksai įstatymas susigriebta lei
sti, kai Klaipėdos naciai dėl to, 
karo stovio labiausiai pradėjjo 

i nerimauti, tai yra, kada jie įsi- 
I galėjo,, kada jų iš. užsienio re
miami ragai išaugo, 

r Jie dabar reikalauja karo sto
vio panaikinimo,, bet kartu pro
testuoja ir prieš‘busimą įstaty
mą, kuris numato jų veikimą 
suvaržyti. Juk visa tai buvo 
galima padaryti tuo metu- kuo
met dar vokieiininkai nebuvo 
taip įsigalėję ir kuomet dąr 
juos teisti buvo galima, o dil
bai-, dhhar jau vėloka, nes jie 
įtari kaimyninės valstybės para
mą, kuri dabar Europai veik 
sąlygas diktinoja...

Bet pas mu-s visą laiką ėjo 
'delsimo polftika... Jei niekąs 
■nešaukia, tai reiškia viskas, ge
rai, o kas rytoj bus tai — tesi- 
žinięL

! Dabar tos delsimo politikos 
vąisiai jau pribrendo. Tai kar
ius vaisiai! Savus piliečius ga
lima suvaržyti,; jie neturi kam 
pasiskų$.tį het ąu kitais atsar
giau w jie turi užtarėjų.-.

Yra dvejopą orgąmzmo vo
čių. Vienos jų augą kūno, pa
viršiuje, visiems niaiomos ir 
paprastomis chirurginėmis prie- 
;naonėmū> jas galima panaikin- sityeM>jinias.

kaltės /iš 
Lietuvos

gruodžio

vokietininkai.
O kai silpnesnis derasi su ga- 

lingesniu, tai visuomet taip bū
va, kad silpnesnis visus duotus 
pažadus turi iki pačių mažiau
sių smulkmenų vykdyti, o stip-

Šteineris dar buvo laikomas 
sovietų piliečiu, bet iš tarnybos 
pasišalinęs. Kadangi jis per ke
letą metų sovietų prekybos lai
vyne tarnavo agentu, tai mano
ma, jog jis “žinojo daugiau, 
negu tai buvo naudinga jo svei
katai.”

Be to, jis buvo netrukus pa
siryžęs vykti Amerikon. Visai 
galimas daiktas, jog Amerikoje 
jis galėjo “išsiplepėti”. Kad to 
neatsitiktų, spėjama, jis ir liko

nekontroliuos...
Panašus gandai jau ir sklin

da. Kalbama, kad Vokietija iš 
Lietuvos dėl Klaipėdos 
nieko nereikalaujanti tik 
ti, kad vokietini įlinkai 
Vokietijai nesiskųstų...

Lietuva turi sudaryti Klaipė
dos krašte tokias gyvenimo są
lygas, kad tenykščiai vokiečiai 
ramiai galėtų gyventi...

O ką tai reiškia ramiai 
venti?

(Bus daugiau)

krašto 
uorin- 
nieku

GYVENIMO 
NUOTRUPOS

gy-

» » »
Gyvenimas yra savotiška lo

terija: laimi tas, kam pasiseka 
įsigyti “pilną” bilietą.

Iš tiesų laimikis kažkaip vi
sai netikėtai ir nelauktai vie
niems nusišypso, o nuo kitų 
nusigręžta.

Charbine gyveno pulkininkas 
A., kuris pabėgo iš sovietų Ru
sijos. Gyveno labai vargingai ir 
skurdžiai. Dažnai pasitaikyda
vo, kad nei jis, nei jo šeima 
neturėdavo ko valgyti.

Prieš kiek laiko lą miestą ap
lankė labai turtinga amerikie
tė, kuri buvo linkusi į labdary
bę. Matydama mieste daug 
skurdo, ji pareiškė norą sušelp
ti nors vieną vertingą šeimų. 
Jai buvo nurodytas pulkininkas

Keistų ir netikėtinų dalykų 
pasitaiko pasaulyje, štai laik
raščiai praneša labai įdomų at
sitikimą, kuris įvyko Prancūzi
joje.

Prieš kiek laiko visai netur
tinga Vineentma KritelH, 85 
metų amžiaus, gavo pranešimą, 
jog ji turi sumokėti milžinišką 
sumą pinigų mokesčiais.

Senuke, kuri per daugelį me
tų vos. tik galėjo. pragyventi, ne
galėjo suprasti koks čia reika
las: reikalaujama palikimo mo
kesčių, kuomet ji iš. nieko jokio 
palikimo nepavęldėjo.

Ilgai nedelsdama, nusiskubi
no jinai į valdžios įstaigą pasi
aiškinti, kad čia, tur būt, koks 
nors iie^ųsipratimast įvyktn Ten 
visas reikalas liko ištirtas. Pa
sirodė, kad JCriteJld iš tiesų pa
veldėjo didelius turtus: pavel
dėjo, bet apie tai ir pati nieko 
nežinojo^ Mat, dalykas buvo 
toks: jaunystėje jinai tarnavo 
Ipas baroną NoJbile. Mirdamas 
į tasai barokas* visą savo turtą 
užrašė jai. Tačiau notaras, ku
ris padare testamentą ir turėjo 
jai pranešti apie palikimą, stai
ga ir pats mirė. Tokiu budu a- 
pie palikimą ji nieko ir nežino
jo. O dėlei to per daugelį metų 
turėjo skursti ir vargingai gy
venti, nors faktišką! fr buvo 
milijoninio turto savininkė.

Tai tikrai piktas likimo pa-

Grįžusi į Ameriką, amerikie
tė pasiryžo ir toliau pulkininko 
A. šeima rūpintis. Pirmiausia ji 
pasisiūlė atsikviesti vaikus. Ta
čiau motina su tuo nesutiko: 
atsisakė skirtis su savo vaikais. 
Atsisakė ji ir pati važiuoti, nes, 
girdi, ji nenorinti visą laiką bū
ti šelpiama. Tąsyk amerikietė

dabar pulkininko šeima jau at
vyko į Seat tie, Wash.

Margumynai
Kokia Pasaulyje Knyga 
Geriausiai Išplatinta?
Aišku — Biblija. Nėra kitos 

knygos, kuri butų taip labai 
paplitusi pasaulyje. 1936 me- 
tai> Britų ir Užsienių Biblijos 
Draugija (British and Foreign 
BibJe Society) pardavė viene- 
riais tiktai metais 11,343,048 
tomus, tame skaičiuje: 1,040, 
025 Biblijos kompletkų, 1,246, 
743 Naujojo Testamento ir 9, 
057, 180 šventraščio dalių. 1935 
metais ta draugija pardavė 11, 
680,000 tomų, šventraštis yra 
išverstas į 711 kalbų. — Ame
rikos Biblijos Draugija (vei
kianti nepriklausomai nuo bri
tų draugijos) per metus par
davė 7,078,822 tomus. Sakoma, 
kad po visą pasaulį per metus 
išplatinama apie 27,000,000 to
mai. Britų Biblijos Draugija 
nuo savo įsisteigimo išleido
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BITO PASAUSES
PIRMYN CHORAS SVEČIUOSE 

PAS DETROITIEČIUS
Lapkričio 20 d. įvyko Dailės 

choro koncertas. To koncerto 
programą daugiausia išpildė 
Chicagos Pirmyn choras. Į Lie
tuvių svetainę klausytojų pri
sirinko apie tūkstantis. Tur būt 
pirmą kartą toje svetainėje 
tiek svietelio buvo susigrūdę. 
Ir tai vis rinktinė publika: 
daug visokių profesionalų, bi
znierių ir t. t.

Nors buvo skelbiama, jog 
programa prasidės 5:30 vai. po 
piet, bet žmonės pradėjo rink
tis daug anksčiau. Kai kurie at
vyko net visą valandą anksčiau 
prieš paskirtą laiką. Iš to gali
ma jau spręsti, koks didelis bu

Prieš koncerto prisidėjimą 
svetainė buvo sausakimša: nie
kur laisvos vietelės nebuvo ga
lima surasti. Kas negalėjo įsi
grūsti į vidų, tai stovėjo ant 
pakopų. Justinas Pilka ir Jur
gis Kopitskas, kurie prižiūrėjo 
tvarką, bėginėjo sušilę, nežino
dami kur sutalpinti publiką.

Svetainė buvo gana šauniai 
išpuošta. Visur mirguliavo į- 
varios spalvos popieriaus juos
tos ir balionai. Tai darė gerą 
įspūdį. Spalvotos šviesos, ku
rios nuolat mainėsi, irgi buvo 
labai efektingos.

Punktualiai 5:30 vai. Dailės 
choro pirmininkas Jurgis Raš
ko atidarė programą. Tai jau
nas ir simpatingas vyrukas. 
Pirmiausia jis pristatė dainuoti 
Dailės chorą, kuris jau buvo 
scenoje su p-le Masalskyte pry- 
šakyje.

tą publika daugiausia susirin
ko pirmyniečių išgirsti.

Štai pagaliau pasirodo sceno
je ir Pirmyn choras. Labai šau
niai atrodo, kadaųgi visos cho
ristės vienodai ir uniformuotai 
apsirengusios. Pasigirsta tokios 
ovacijos, kad tiesiog svetainė 
dreba. Jos dar labiau padidėja, 
kai išeina p. Kazys Steponavi
čius, choro vedėjas. Vieni smar
kiausiai ploja, o kiti šaukia “va 
lio”.

Triukšmingiems aplodismen
tams kiek nurimus, choras pra
deda pildyti programą, kuri 
trunka apie dvi valandas. Pro
grama nepaprastai įvairi. Dai
nos visokiausios: linksmos, 
liūdnos, sunkios ir lengvos. Pa
prasčiausios liaudies dainos ir 
iš operų arijos. Publika tiesiog 
sužavėta: ploja ir ploja reika
laudama vis daugiau ir daugiau 
dainuoti. Galite sau įsivaizduo
ti, kiek žmonėms
patiko, jei jie dvi valandas iš
buvo didžiausioje spūstyje ir 
vis reikalavo, kad daugiau dai-

dainavimas

smentai. Choro dirigentė kuk
liai nusilenkė ir davė . ženklą 
dainuoti. Choras stengėsi kiek 
galima mažiau laiko užimti, 
kadangi jis suprato, jog šį kar

Iš viso choras sudainavo 33 
dainas. Dainavo choras, daina
vo solistai (Lilija Stuparaitė, 
Skeveriutė, Kazys Pažarskis, 
Anelė Steponavičiene, akordi- 
nistas Andy Narbutas, Stasė 
Rimkaitė, Edna Kazlauskas ir 
Jonas Ruktšala), dainavo trio 
ir kvartetai.

Tenka pasakyti, jog Pirmyn 
choras padarė nepaprastai di
delę pažangą. Jis dabar tiek 
yra susidainavęs ir taip puikiai 
dainas išpildo, jog tiesiog ma
lonu klausytis. Drąsiai galima 
sakyti, jog su Pirmyn retas ku
ris choras gali konkuruoti. Di
džiausias kreditas už tai pri
klauso p. Kaziui Steponavičiui, 
kuris, kaip sakoma, ką farė, tai 
ir padarė. Jis nugalėjo visas 
kliūtis ir išugdė tikrai šaunų 
chorą, kurio Amerikos lietuviai 
gali pasidžiaugti ir pasididžioli.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
TALLULA, ILL. — Vel

nią Robinson Greene, 14 
metų amžiaus, kuri ištekėjo 
už Jonas Scott Greene, 63 
metų amžiaus, ir išvyko į 
Los Angeles medaus mėne
sio. Ten abu liko areštuoti.

KORESPONDENCIJOS
......... ■ ■ ■. ? . . .    ■- ...

KENOSHA MARGUMYNAI
Po rinkimų. — Pagarsėję šokėjai. — Kultūros choro kon

certas. — Martinas taria ačiū visiems, kurie j j rėmė

Tai jau ir po rinkimų. Pra
eiti rinkimai aiškiai parodė, jog 
tiek darbininkams, tiek smul
kiems biznieriams ir pagaliau 
iarmeriąms pusėtinai trūksta 
susipratimo politiniu atžvilgiu. 
Jie vis dar nepajėgia atskirti 
savo tikrų draugų nuo tų, ku
rie paprastai daug žada, o nie
ko nepadaro.

šį kartą Wisconsino progre- 
sistai susilaukė didelio smūgio: 
rinkimus laimėjo republikonai. 
Netolima ateitis parodys, ką 
gero republikonai gali duoti 
žmonėms.

Jonas ir Irenc Krenčiai, ku
rie scenoje yra žinomi kaipo 
‘ Karve Le Baron”, pagaliau 
lapkričio 20 d. aplankė savo 
gimtąjį Kenosha miestą.

Krenčiai yra pagarsėję šoki
kai. Per paskutinius kelis mė
nesius jie važinėjosi po Euro
pą. Jie šoko Londone, Berlyne, 
Monte Carlo ir kituose mies
tuose. Nepraleido progos aplan
kyti ir savo tėvų žemelę, Lietu
vą, kur praleido velias savaites. 
Tąja proga jie pasirodė ir Kau
ne.

Harvey, UI.

— SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos 
Lietuvių Balsas”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naiijie- 
na>s” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“A. L. Balsas”
Casiila de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

daugiausia susideda iš Ameri
koje gimusio jaunimo. Kaip 
matote, tas jaunimas neištautė- 
ja, jeigu tik sugebama jam tim 
karnai vadovauti. Kalbėti apie 
lai, jog netrukus Amerikoje 
nutils lietuvių dainos, yra tuš
čias dalykas. Man rodosi, jog 
tos dainos dabar šauniau ir 
gražiau skamba, negu praeity
je. O tai dėl to, kad jos yra dai
nuojamos jaunimo, kuris yra 
ir su muzika susipažinęs. Vadi
nasi, jis dainuoja dainas taip, 
kaip reikia dainuoti, o ne kerta 
“iš ausies ir iš peties”.

I Pirmyn choro pirmininkas, 
-Antanas Vaivada, tarė ačiū 
Dailės chorui už suteikimą pro
gos aplankyti Detroitą. Jią pa
žymėjo tą faktą, jog Pirmyn 
chorui rupi^m^ųęlnas, o noras

pažadinti ir paraginti kilų ko
lonijų jaunimą, kad jis prisi
dėtų prie meno organizacijų. Be 
to, pridūrė jis, jog ir Dailės 
choras turės aplankyti Chica
go. Tokiu būdu tarp kolonijų 
galės prasidėti glaudesnis ben
dradarbiavimas meno srityje.

Po koncerto detroitiečiai ap
spito chięagiečius. Ypač jie 
stengėsi pasimatyti ir pasisvei
kinti su choro vedėju. Štai pri
eina prie jo Širvaitis ir karštai 
spaudžia jam ranką. Sako, ir aš 
savo laiku buvau dainininkas. 
Esą, tikrai gerą ir naudingą 
darbą dirbi.

O štai kitas charakteringas 
įvykis. Prieina jau senyvas 
žmogus ir sako: esą, prieš dau
gelį metų ir aš mėgdavau, dai
nuoti. Būdavo kai užtraukiame, 
tai net lempos užgesdavo. Apie 
muziką mes visai menkai tenu- 
sivokėme. Apie gerą dainavimą 
buvo sprendžiama iš to, kaip 
garsiai kas gali rėkti. Dabar 
jau visai kas kita: jūsų sudąi- 
notas “Dunojaus Valsas” ti
krai mane sužavėjo. Aš tiesiog 
įniršau ir kur esąs.

Spaudžia ranką choro vedė
jui Dr. Jonikaitis, adv. U viek
as-, Dr. Andręws, Dirmaitienė 
ir kili. Visi reiškia dėkingumą 
Pirmyn chorui 
koncertą.

Sukasi apie 
vedėjus jionai
niai, K. Rakauskas, ponai K u-

Jonas Krenčius yra kenoshie- 
lis. Su savo žmona jis dažnai 
atvyksta į tėvelio ūkį, kur pra
leidžia atostogas. Dažnai taip 
pat sustoja ir pas ponus Jaku
čius.

Krenčiai dabartiniu laiku šo
ka Chicago je. Paskui pasileis 
su gastrolėmis po plačiąją A- 
meriką ir pąsieks Hollywoodą.

Kultūros choras rengiasi sa
vo pirmam šio sezono koncer- 
tuo, kuris įvyks gruodžio 18 d. 
Koncertas žada būti labai gra
žus. .4,

Visi, kašGnVČgstatę dainas ir 
turite atliekamo laiko (o kas 
jo dabar neturi!), esate kviečia
mi atsilankyti bile pirmadienio 
vakarą į vokiečių svetainę, kur 
iyra laikomos choro pamokos. 
Atsilankę į pamoką, turėsite 
progos susipažinti su choro mo
kytoju Jurgiu Steponavičium ir 
visais dainininkais.

Gary, Ind,
Majoras CIayton pralaimė

jo rinkimus. — Gražus 
koncertas. — Iš SLA 284 
kuopos veiklos.

Musų miesto majoras. B. L. 
Claytpn, lapkričio 8 d. rinki
muose pralaimėjo. Kauntės ir 
valstijos įvairiems urėdams li
ko išrinkti demokratai, o pačia
me Gary mieste į majorus įsi
gavo republikonas. Lietuviai, 
kurie yra susispietę į demokra
tų klubą, tikrai apgailestauja, 
kad taip įvyko. Juo labiau, kad 
Claylon palyginti buvo visai 
neblogas majoras.

Tenka pasakyti, jog vietos 
laikraštis prieš demokratą ma
jorą varė tiesiog demagogišką 
agitaciją ir visokiais budais jį 
niekino. Kadangi ta agitacija 
tęsėsi per pusėtinai ilgą laiką, 
tai pagalinus paveikė balsuo
tojus, ypač tuos, kurie iš viso 
politikoje ne kiek tenusivokia.

Žinoma, tas pralaimėjimas 
vielos demokratus dar labiau 
paskatins veikti, kad kitais rin
kimais galėtų savo kandidatus 
pravesti.

Lapkričio 13 d. turėjome 
koncertą ir šokius. Programą 
išpildė Lietuvių tautiškas cho
ras po vadovyste Mary Radis.

Į koncertą atvyko svečių iš 
Chicagos ir East Chicagos. Iš 
pastarosios vietos buvo atvykę 
ponai Kolai.

Bendrai imant, dainos ir mu
zika publikai patiko.

Musų SLA 284 kuopa su at
sidėjimu rengiasi pažangos va
jui. Lapkričio 27 d. įvyks ir 
savotiškas pobūvis, atseit, pra
moga. Susirinkusieji galės loš
ti “bunco”, kortomis ar fšiaip 
sau pasilinksminti. Be to, bus 
progos pasitarti ir apie vajaus 
reikalus. Pradžia to pabuvio 
6:30 vai. vakaro. Vieta — 1380 
Wesl 15 Avė,

Visi kuopos nariai ir jų 
draugai yra prašomi dalyvau
ti. —J. A. Grakey.

Susirgo Helen Izbickienė
Sunkiai susirgo Helen Izbic- 

kienė ir dabartiniu laiku yra 
kauntės ligoninėje (kambarys 
60, šeštame aukšte). Lankymo 
valandos, išėmus penktadienį ir 
trečiadienį, nuo 1 iki 2 vai. po 
pietų, o vakarais nuo 7 iki 8 
vai. Sekmadieniais nuo 2 iki 4 
vai. po pietų.

Ligonė yra Chicagos Lietu
vių Draugijos narė (priklauso 
Harvey kultūros draugijai). 
Draugijos nariai bei artimi 
draugai yra prašomi ją aplan
kyti. Nėra abejonės, kad (ai. ją 
sustiprins ir priduos energijos 
su liga kovoti.

—A. L. Skirmantas

St. Charles, Iii.
Lietuvių Kultūros Draugija 

rengia čokius
Lapkričio 13 d. įvyko St. 

Charles Lietuvių Kultūros 
Draugijos mėnesinis susirinki
mas. Pirmininkas R. Grietinas 
išdavė raportą iš kultūros drau
gijų konferencijos, kuri prieš 
porą savaičių įvyko Roselande. 
Liko nutarta centrui pasiųsti 
penkis dolerius.

Nutarta lapkričio 26 d. Pear- 
sons svetainėje (Main ir Second

DUODAME
PINIGUS!

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

Kreipkitės į NAU
JIENŲ SPULKĄ. 
Gausite ant 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.

Garsinkites “N-nose”

už tokį šaunų

Jonas Martinas, kuris kandh- 
dalavo į šerifo vietą, šia proga 
nori pareikšti savo padėką vi
siems tiems, kurie per rinkimų 
vajų teikė jam vienokią ar ki
tokią paramą.

Griežtai jau dabar nusistaty- 
kime, kad po dviejų metų Jo
nas turi būti šerifu išrinktas.

—H. L.

S Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 

• apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių
brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš- 
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš

ki kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy-
.X non. Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau-

jiems nariams priimti.
Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel

no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė, 
f. Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaue, 

negu apdvaudą. Susivienijimas veikia kultū
rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi- 
zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

avenue) surengti šokius. Visi 
nariai ir pašaliečiai yra kviečiai 
mi į šokius atvykti. Laikas paį 
rankos, nes tai bus šeštadienio 
vakaras. —J. P. Grietinas

Gavome
Kultūrą No. 10

TURINYS:
Didelės ir mažos valstybės teisės 

filosofijos šviesoje—V. Stanke
vičius.

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

slova.
žodis žmonėms—broliams — Levas 

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

KAINA 45 CENTAI. 
Galima gauti 

NAUJIENOSE,
1739 80. HALSTED ST.

.................................................

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni Ji gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
j j j skaityti?

Net kunigai paiiislėpę jj 
! studijuoja, nors savo parapi- 
’, jonims draudžia ji i rankas 

paimt.
“Keleivį” žmonės mėgsta dėl 

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

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

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

Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.
‘N-.............................

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted SL
•

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

po pietų.

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

Tai nedaug.
"NAUJOJI GADYNĖ” lanko visus ir kas savaitę, teikda

ma įvairiausio pasiskaitymo.
"NAUJOJI GADYNĖ” dabar yra paskelbus vajų ir kvie

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

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

blanką ir būt jos skaitytoju.

Pirmyn 
Kudiziai

choro
Bukš- Kart, Mich.

"NAUJOJI GADYNE”
220 Leonard Street, Brooklyn, N. Y.
Gerb. Administracija i

Čia priaiunčiu $.---- ----- už "NAUJĄJĄ, GADYNĘ” įr
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

Vardas -------------- - ------ .. _------------------------------_
Numeris. ir gatvė ___ __ ________ __ _ , ___________
Miestas ir valstija________ ..... ____________

kinti, visi jie linki chorui kuo 
geriausio pasisekimo.

Kai ėjau į svetainę, staiga 
mane kažkas pagriebė už ran
kos. Girdi, kur taip greit bėgi?

Žiūriu, tai drg. Batkus iš To
ronto. Čia jau pastebėjau drg. 
Kavaliūną, kitą kanadietį. Klau
siu, ar kartais neatvyko Joku- 
bynai, Frenzeliai ir kiti man 
pažįstami torontiečiai. Atsako, 
jog šį kartą jie neatvyko.

Kai programa pasibaigė, ’ tai 
ir vėl turėjau progos su kana
diečiais susitikti ir maloniai pa
sikalbėti. Pasižadėjau kanadie
čiams, jog pu Kalėdų aš juos 
aplankysiu.

Tai taip praėjo Dailės choro 
koncertas, kuris ilgai pasiliks 
detroitiečių atmintyje. Choras 
tikrai nusipelno didelio kredi
to už tai, kad pakvietė pirniy- 
niečius ir su jais supažindinot 
Detroito- publiką.

—M. J. Kemęšienė

Nelaimingas atsitikimas
Lapkr. 9-tą sunkiai susižeidė 

Andrius Vyšniauskas. Andrius 
rengėsi važiuoti medžių kirsti 
ir sumanė pasiimti šautuvą. Sa
kė, gal pasiseks nušauti kiškį. 
Atsinešęs užtaisytą ‘ šautuvą ir 
laikydamas už vamzdžio, metė 
į vežimą. Tuo tarpu sukrėstas 
šautuvas pats iššovė ir palaikė 
jam į kairįjį petį šemiau nari- 
kaulio. Visi šratai paliko jo 
krutinėję. Gydytojas valo jo 
žaizdą kasdien. Supila daugiau 
nei stiklą vandenio į žaizdą, ku
rią šūvis išgiręžč ir išimą po ke
letą šratų. Dabar Andrius Vyšr 
niauskas guli Gceąn Ligoninėje. 
Tikimasi, kad pasveiks, nes 
plaučiai neužgauti.

Marė Dundulienė

Skelbimai Naujienose 
'"oda nauda dėlto, 

kad pačios Naujienos 
yra naudingo®,

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo- Saviesiems Lietuvoj 

“KULTŪRĄ” 
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

Literatūros žurnalas
Eina XV metus. Redaguoja garbės prof. P. LEONAS 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos mokslininkai, rašy

tojai, kritikai, visuomenininkai.

i 1938 na. žurnalo priedu specialiai išleidžiama
■ įžymiojo rusų rašytojo Maksime Gorkio

gerau»iiį kurinių rinktinė knyga.

Žmogaus Gimimas 
"KULTŪROS” kainą: metams 4 dol. pusmečiui 2 dol. 

Ęiętuvoje kuiną metaips 16 litų, pusm. 8 litai.
Adresas: "KULTŪROS” Žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-ve 

JNs. 153. LITHUANIA.

gavome naują madg 
knygt, kurią galite gauti pas 
mm ■! 15 centų. Siųskit sava 
orderius:
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Diena Iš Dienos
—

Keturiems Metams 
Praėjus

štai keturi metai praėjo, Tavęs
[ man netekus,
Našlavimo, gedulo metais iš 

ties.
Nei metai, nei keturi ir nei de

šimtys metų
Nemažins man skausmo širdies.

Vaidentuvėj mano tu stovi 
kaip gyvas,

Vis žiuri meilingai į mano 
akis,

Ir primeni skaudųjį atsi
sakymą,

Skausmingas keli man 
mintis.

Ateis valanda, mano brangus 
Juozeli

Kad laukęs sulauksi manęs tu 
tenai,

Kad skausmo netekus, laimin
gai nuvyksiu

Su tavim anapus jau būt am
žinai.

Marija J. Kemėšienė.

TARŲ MUSŲ 
BBNRRIU

JOKŪBAS MASKOLIŪNAS 
IR V. B. AMBROSE 
TAPO MEDĖJAIS

BRIDGEPORT. — Jokūbas; 
Maskoliūnas, Bridgeporto biz ' 
nierius ir V. B. Ambrose, nau- 
jienietis, šiandien anksti rytą 
išvyko į Wisconsin valstiją brie-l 
tižią medžioti. Sakė, tol negryš 
pakol briežio nepagaus — pa
matysim.

DABAR EINA.
Dabar jį galima rodyti!

Censoriai nuėmė drausmę! Tai 
paveikslas, apie kurį visa Chica- 
ga kalba

PROFtSSOR
MAMLOCK

Nepaprastas nacių teroro apkal
tinimas.

Angliški pavadinimai.

SONOTONE
66 E- Van Buren St. 

arti Wabash.
—..............................................................................................................  .i . . ■

Kaimynas.

Tarsis Apie Lietuvių 
Kandidatūras 
Rinkimuose

Victor Bagdonas
<,(><• M. I.ONG DI*’TWCF 

MnviNC
(■< rkrMustoni fo»-oiėiu«..
•• *oVtr
LmI)
* nn
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pian is ir 
rakandu* bei «to ns V«.

fHfivfi*- ir k’tu.-
kaina Mumij Darba* sra-

T;n|..g.- priHt.amnt nn- 
vUa- rnip^t- didi*5

laukit VARUS 3408

Atminčiai Juozo Kemėšio

Serga Juozas 
Jenkauskas

Juozas Jenkauskis, 4053 So. 
Richmond St., turės gulėti lovoj 
kelis mėnesius dėlei didelio šal
čio, ir norėtų, kad draugai ji 

linkime jam 
nes jau bus 
pirmą kartą

ACME-NAUJIENV Telephoto

Lietuvių Dem. Lygos 
rinkimas.

Susi

LA GRANGE, GA. — Palaikai armijos bombonešio, kuris nukrito ir sudužo 
miške. Toje nelaimėje žuvo septyni žmonės. '

' aplankytų. Mes 
greitai pasveikti, 

T 20 metų kaip jis Juozo . , .; rimtai susirgo.
Mrs. A. Nieminski.

šiandie sukanka keturi me
tai nuo gerai žinomo scenos 
mėgėjo ir darbštam pažangaus 
nusistatymo veikėjo, 
Kemėšio, mirties.

Šias eiles jo našlė, Marija 
J. Kemėšienė, kuri dabar gy
vena Detroite, skiria velionio T 
atminčiai. Juozas Kemėšis mj- J"DullS 
re lapkričio 25, 1934 m. ir jo T0WN OF LAKE. — Petras 
kūnas buvo sudegintas Oak- Janulis, gyvenęs 4628 S. Wood 
wood Krematorijoj lapkrič o St., sunkiai serga. Dabar jau 
30.) ketvirta savaitė kaip guli kaun-

Serga Petras

tės ligoninėj, Ward 23,* lova 64.
Jis ieško savo giminių ir pra-| dili v 
šo juos atsišaukti, nes labai 
nori su jais pasimatyti. Jis sa- 
ko turįs seserų ir brolį Ame
rikoj. Jie prašomi atsišaukti į Kalėdoms Ekskursija Lietuvon 
ligoninę arba pas Miką Mar- 
tinkų viršuj pažymėtu adresu.

Kaimynas.

Marųuette Parko
Namu Savininkų
Susirinkimas

--------------- --------—— ......— .......

SUSIRINKIMAI
Naujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.
Žagariečių klubo mėnesinis* susirinkimas įvyks šį sekmadieni, 

lapkričio 27 d. J. Yuškos svetainėje, 2417 W. 43 gatvė, 1- 
mą vai, po pietų. Malonėkite visi atsilankyti ir išgirsti at
sibuvusio vakarėlio raportą ir kitus reikalus apsvarstyti.

Valdyba
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos mėnesinis susirinkimas į- 

vyks lapkričio mėn. 25 d. 9:30 vai. vak. daktarų Strikol ir 
Vežei ofise, 4645 So. Ashland Avė. Nariai prašomi būtinai 
atsilankyti, nes yra. svarbių reikalų aptarti.

Dr. Br. J. Zubrickas, sekr.
MarrnoHe Park Lietuvių Amerikos Pi iečių Klubo mėnesinis su- 

< irinkimsa įvyks sekmadienį. Lapkričio 27 d. 2 v. p.p. pa
rapijos svetainėj, 68-tos ir S. Washtenaw. Po susirinkimo 
bus Bunco ir Card Party, visi kviečiami atsilankyti.

Kviečia visus atsilankyti, Komitetas

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj)

Raymond Weinmann,
Petronella Kwadas, 33

Luke Mackiewicz, 23,
la Wrobel, 24

Anthony Pavlovic,
Phyliss Pagojus, 18

Anthony Batinich,
Mary Chorich, 33

Stanley Lukas, 26, su Marge
Dikšas, 20

John Cibulski, 50, su
garet Casper, 42

Larry LaUrian, 28; su
nice Gondrimas, 23

Joseph Watikas, 46, su Mary
Jonės, 41

Joseph Schaeffer, 25, su Vir-
ginia Jaras, 19

33, su

Daugelis žmonių jau ilgas 
laikas mąsto apie Kalėdas. 
Daugelio žmonių mintyse Ka
lėdos yra iškilmingiausia visų 
melų šventė, kurios proga susi
daro puikiausias momentas ap
lankyti savo senąją tėvynę ir 
šventes praleisti su savo drau
gais ir giminėmis. Gruodžio

su Stel- mėnesio ekskursijos HAPAG ir

šįvakar (7:30 P. M.) 
ąuette Parko parapijos salėj, 
68 ir Washtenaw, įvyks Mar- 
ąuette 'Parko Namų Savininkų 
Sąjungos susirinkimas, į kurį 
visi lietuviai yra kviečiami at
silankyti. Po susirinkimo 
rodomi įdomus krutamieji 
veikslai “Nuo Medžių 
Laikraščių,” o po filinij
pasilinksminimo .valandėlė, 
su kortų lošimu. Įžanga nemo
kama. Visi kviečiami 
vauti.

Mar-

bus 
pa
iki 
bus

24,

50,

su

su

Mar-

Ber-

PARENGIMAI

Reikalauja
Perskirų
Anton Kasulis nuo Vera Kasu- 
lis
GAVO
PERSKIRAS

Lithuanian Morning Star Benevolent ir Pleasure Club rengia 
25 metų Jubiliejinį Balių, šeštadienį, lapkričio 26 d., 1933, 
Norlh \Vcst Svetainėje prie Western ir Norlh Avė. Bus gra
žus programas, dalyvaus Chicagos Lietuvių Vyrų Choras.

Kviečia visus, Komitetas 
Teisybės r’ylėtoju Dr-ja rengia Balių, šeštadienį, lapkr. 26 d., 

1 ietuvių Auditorijoj. Pradžia 6:00 vai. vak. Įžanga 35c. Vi
sus kviečia Rengimo Komisija

MED ALI ONAI “MEDALI ON Al“

Elizabeth Walulis nuo 
Walulis

Littlefield
Baletas

John

Littlefield baletas, kuris pa
maži užkariauja visą pasaulį, 
dabar šoka Ghicagos operai. 
Pradėjęs iš savo namų Phila- 
delphijoj, jis nuvyko į New 
Yorką, iš ten į Paryžių, Lon
doną, Manchesterį, Briuselį ir 
kitus Europos miestus. Dabar 
šis baletas randasi Chicagoj ir 
šoka su Chicagos opera, taip
jau operos patalpose duoda 
atskirus vaidinimus. Jis duos 
baleto koncertus lapkričio 27 
d., gruodžio 11 d. ir gruodžio 
13 d. Bilietai yra 55c, 83c, 
$1.10, $1.65, $2.20 ir $2.75. Bi
lietus galima gauti operos pa
talpose.

LLOYD , laivais visuomet buvo 
populiarūs, todėl ir šiemet ren
giama dvi prieškalėdinės eks
kursijos.

Pirmoji ekskursija paskirta 
išplaukti garlaiviu HAMBURG 
gruodžio 7 d., kuriai vadovaus 
Mr. Arthur Dobožy,. musų New 
York o raštinės tarnautojas. 
Ekskursantai pasieks Lamanšo 
uostus gruodžio 14 d., o Ham
burgą pasieks gruodžio 15 d. 
ir tokiu budu savo kelionės ga
ją pasieks savaite'pirm Kalėdų, 
taigi tuo laiku,'- kuomet kiek
vienas nušvitęs besiartinančios 
šventes džiaugsmu. Antroji eks
kursija išplauks garlaiviu BRE- 
MEN gruodžio 14 d., kuriai va
dovaus Mr.. Eugene Tepiau szky, 
taipgi musų New Yorko rašti
nes tarnautojas. Pasažieriai pa
sieks Cherbourgą ir Southamp- 
loną gruodžio 19 d., o Ham
burgą 20 d., taip pat užtikri
nant pasiekimą kelionės galo 
pačiu laiku prieš Kalėdas, ne
žiūrint į kurią Europos dalį ke- 
dautumėt. Abudu ekskursijų 
vadai gali susikalbėti kuone vi
somis Vidurio ir Rytų Europos 
kalbomis.

$87,500 Už 
Ranką

Daugelis nemyli pavieniui 
keliauti

COPR 193*. NCSDLKCRAFT SERVICE, INC.

CROCHETED MEDALLION PATTERN 1736
No. 1736 — Tuos medalionus galit suvartoti staltiesei ar 

pai lovai apdengti. \

i

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

No. 1736

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas ir valstija

Du Sužeidė, Keturis
Areštavo Fašistų 
Riaušėse

Kaip ir visų musų ekskursi
jų, taip ir šių svarbiausiu tiks
lu yra paliuosuoti ekskursijų 
dalyvius nuo rupinmiois viso
kiais kelionės detalais, kad ke
leiviai galėtų pamiršti visokius 
rūpesčius ir malonioj draugijoj 
galėtų keliauti linksmai, pasiti
kėdami, kad jų reikalus atliks 
prityrę ekskursijų vadai. Pa
prastai yfa žinoma kelionių 
srityje, kad daugelis žmonių 
nenori keliauti pavieniui; jie 
nori draugauti su kitais kelei
viais, kurie keliauja maždaug 
tą patį tolį, ir ekskursijos yra 
tinkamiausiu atsakymu tokiam 
pageidavimui. (Sp.)

Ateinantį penktadienį, lap
kričio 25 d., John P. Stanko- 
wicz and Company Real Estą- 
te raštinėj, po antrašu 6912 S. 
Western avė., 8 vai. vakaro 
bus laikomas susirinkimas' 
Lietuvių Demokratų Lygos 
Cook County’ės.

Tame susirinkime dalyvaus; 
visų dalių

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

Chicagos miesto ir 
lietuviai atstovai 

organizacijų, -o 
kviečiami biznieriai i 

užinteresuoti

Wardinių 
taipgi yra 
ir taip lietuviai 
politiniu lietuvių veikimu. '

Svarbiausis tikslas to susi
rinkimo tai bus apsvarstymas 
kandidatų nuo lietuvių Chica-j 
goję ateinantiems rinkimams, i

— Korespondentas.

daly- Mokyklos Benas 
p n j Duos Koncertą

Teisėjas Mičbaėl Feinbcrg 
pereitą trečiadienį suteikė 
milžinišką atlyginimą advoka
tui karininkui už rankos pra
radimą automobilio nelaimėj. 
Tą sumą pinigų turi sumokėti 
Walter H. Annenberg Chica
gos turtuolis, kurio automo
bilis advokatą-karininką Roy draugija, kurios pirmininku yra 
D. Keehn sužeidė. Christ Paderson. B.

Pasižymėjęs daugely kontes- 
tų Harrison High School benas 
duos savo 11-tą metinį koncer
tą penktadieny, gruodžio 9 d., 

:8 vai. vak., Morse Hali, Harri
son High School, 2850 W. 24th 
Street. Kartu benas ir jo direk
torius Kapt. John II. Barabash 
bus pagerbti įteikiant 
gražią Amerikos šilkinę 
vą.

Koncertą ruošia beno ir

benui 
vėlia-

tėvų

SEKMADIENI, LAPKR. (Nov.) 27 d., 1938
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3133 So. Halsted Street 
6 vai. vak.

Pargrįžę iš Lietuvos su naujais judomais paveikslais, čikagiečiams 
gerai pažįstami, broliai Motuzai, rodys:

“20 Mėty Lietuvos Nepriklausomybę”
/ ir

“Metai Lietuvoje”
Paveikslai 100% spalvoti ir garsuose. 21/> vai. rodymo

RUDENINIS BALIUS
— rengia — 

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ,

Subatoj, LAPKRIČIO-NOV. 26 d., 1938
CHICAGOS LIETUVIU AUDITORIJOJ

3133 SOUTH HALSTED STREET
Pradžia 6:00 valandą vakaro. Įžanga 35 centai.

VISUS KVIEČIĄ,
RENGIMO KOMISIJA.

Phone CANal 9560 Vonias visada galima imti

RUSIŠKA IR TURKIŠKA MAUDYNĖ
ANT KETURIOLIKTOS GATVES

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

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

Bowling-Billiardai
20 AsIų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

PETE YOUNG
UŽEIGA.

Priešais Tautiškų Kapinių vartus 
Skanus SCIILITZ ALUS.

PETE YOUNG

83 ir Kean Avė.
WiIIow Springs.

Palace Garage
724-6 W. 19th 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.

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

• LIGONINES— 
HOSPITALS

Du žmonės, vienas jų poli- 
cistas, buvo sužeisti ir keturi 
kiti buvo areštuoti laike fašis
tinių riaušių, gurios įvyko ali
nėje ties 876 North Wells St. 
Ten laike mitingą US fašistų 
organizacija “Sidabro-marški- 
nių Legionas Amerikoj. Jie su
sikivirčijo su buriu demokra
tu, kurie buvo susirinkę prie 
alinės, ir įvyko smarkios muš- 

| tynęs. Demonstraciją surengė 
■^1 anti-fašistai.

ka- Apiplėšė C.I.0 
Viršininką

Nežinomi piktadariai atėmė 
automobilį ir $700 nuo Walter 
Stabrawo, 35 metų C.I.O. uni
jos viršininko, nuo 4751 South 

‘ r Pinigai buvo 
narių už

Throop Street, 
surinkti nuo unijos 
mėnesines duokles.I tk---"

8EMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKES — ARTISTAI-ES

(DOMIŲ ir nuolatinių

x RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ— —7 IKI 8 V AL.
• ŠEŠTADIENI— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL.
• SEKMADIENĮ— —7 IKI 8 VAL.

VAK.
VAK.
VAK.

SVEIKATOS KLINIKAS
TONS1LAI IŠIMAMI $*|2-50
GYDYMAS.......................... $ C (1.00
LIGONINĖJE vU
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ...... C 15-00
RAUMATIZMAS $9.00

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

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

Tel. Lawndale 5727.

FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlaido

mis ir Hollywood 
šviesomis. Dar bas

j garantuotas.
LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—Žinių Skyriui | 6žJ>Sg4e
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“Studentas Kara
laitis” Lietuvių 
Kalboje

Operetę Stato “Kanklių” 
Choras

Ateinantį sekmadienį lapkri
čio 27 d., Sokol Svetainėje bus 
perstatyta pirmą kartų lietuvių 
kalboje garsioji operetė “Stu- 
dent Prince” (Studentas Kara
tu vių kalbą p. Jonas Steponaitis, 
tuvių kailių p. Jonas Steponai. 
Veikalų pastatys L.K.M. choras, 
jm> vadovyste p. Juozo Konsta- 
vičiaus. Žymesnes roles vaidins 
ir dainuos Vytautas Tarutis, 
Princas, Jonas Sarcevičius, Pra
nas Sadauskas, Agota Kenstavi- 
čiene, Marijona šimkiutė ir vi
sas choras.

Operetė “Studenl Prince” yra 
labai populiariška ir plačiai iš
garsėjusi amerikonų tarpe. Ro
dos, New York mieste, kada 
buvo pirmu kartu pastatyta, tai 
viename teatre ėjo per pusant
rų metų be pertraukos. Dabar 
pirmu kartu bus proga išgirsti 
tos operetės skambias dainas ir 
pamatyti gražų vaidinimų lietu- 
viųų kalboje. Katrie atsilankys, 
tie nesigailės, nes labai verta 
kiekvienam dailės mylėtojui pa
matyti. Įžanga iš anksto tik 85 
centai. Prie durų bus $1.00.

—VBA.

Svarbu Visiems 
Suvalkiečiams
Suvalkiečių y Dr-jos Reikalais

Suvalkiečių draugijos susi
rinkimas įvyksta sekmadienį 
lapkričio 27 d. 2 vai. po pietų 
p. Gerčiaus svetainėje, 2244 W. 
23rd PI.

Malonėkite visi draugai ir 
draugės dalyvauti susirinkime 
ir su savim atsiveskite savo ge
rų draugų bei pažįstamųų pri
rašyti prie draugijos. Suvalkie
čiai seniai troško turėti savo 
draugijų ir tas jų troškimas jau 
išsipildė. Draugija jau įkurta ir 
jų tik reikia ugdinti — tobu
linti, kad patenkintų visus sa
vo narius.

Suvalkiečiai, burkimės į vie
nų bendrų draugijų, nes mes 
turime daug ko bendro savo 
tarpe. Ne tik mus riša bendri 
musų papročiai, bet ir kultūra. 
Mes tikrai galime didžiuotis, 
kad musų Suvalkijos kraštas, 
tai buvo visos Lietuvos 
lo ir kultūros simbolis.

Gyvulių
Paroda

Nusižudė Banko 
Klerkas

Prie 4311 North Ashland 
avenue, automobilyj policija 
atrado kūnų Arthur William 
Nagler, Continental Illinois 
National Banko klerko. Spėja
ma, kad jis nusižudė.

MADOS

No. 4953—Žiurstai—gražus ir pa
togus. Galima gauti mažos, viduti
nės ir didelės mieros.

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
varde ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų, gali
te pasiųsti pinigus arba pal
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted SU Chieago, I1L

NAUJIENOS Pattern Dept.
17» S- Halsted SL, Chieago, DL 

čh įdedu 15 centų te prašau

atsiųsti man pavyzdj No .

Mitros  per kretinų

(Vardas ir pavaldi)

(Adresas)

(Miestas te valstijai

BUSINESS CIIANCES 
Pardavimui Bizniai

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

PARDAVIMUI PIGIAI TAVER
NAS ir Lunchruimis — visas arba

HELP WANTED—MALĖ 
_____ Darbininkų Reikią
SENYVAS nevedęs VYRAS dir

bti prie maudyklės. 1916 West Di- 
vision.

NAUJIENŲ-ACME Photo
Robert A. Taft su savo šeima. Iš Ohio valstijos jis liko išrinktas Jungtinių Val

stijų senatorium. Kalbama, kad 1940 m. republikonai jį statys 
prezidentus. Jis yra buvusio Amerikos prezidento sūnūs.

kandidatu į J. V.

moks-
JBJ.

Nuo lapkr. 26 d. iki 
žio 3 d. International Amphi- 
theatre, prie 42 ir Halsted gt. 
įvyks internacionale gyvulių 
paroda, kuri žada pralenkti 
visas pirmiau buvusias pana
šias parodas. Kartu bus grudų 
ir šieno paroda. Pernai buvo

gruod-

(t. y. smulkiųjų grudų—kvie
čių ir rugių). Bus ir įdomi ar
klių paroda.

MARTIN ROMANAT
Persiskyrė su šiuo pasauliu I 

Lapkričio 22 d., 5:45 vai. va
karo, 1938 m., sulaukęs 56 m. 
amž., gimęs Lietuvoje.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Oną, dukterį Marie 
Petkus, anūkę Betty Ann Pet
kus.

Kūnas pašarvotas Kruse 
koplyčioje, 5652 So. Ashland 
Avė. Laidotuvės įvyks šešta
dienį, Lapkričio 26 d., 1:30 
vai. popiet iš namų į Zion 
Evangelical Lutheran Church 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Bethania kapines.

Visi a- a. Martin Romanat 
giminės^ draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

CLASSIFIED ADS

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairus Pardavimai_

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

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir (taisai Pardavimui
IŠPARDUODAME BARŲ FTF- 

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

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trekai Pardavimai
ATEIK į Didžiausį Kokį Chi-

pusė — atsišaukite. 3856 So. Union , ca„a Bet Kada Yra Mačiusi 
Avenue. . ® .

PARDAVIMUI ar RENDAI dvi 
krautuvės, įrengtos su. grosernės 
fikčeriais, nauji fikčeriai ir refri- 
geratoriai. Kreiptis Hemlock 0257.

Bargain

Argi Jie Tokie Svarbus?

Visi Siesikiečiai Jeisejas Atsisakė 
Susirinks šeštadieni: Deportuoti Žydą 

į Vokietijon
ROSEŲAND. — Ateinantį, 

šeštadienį, lapkričio 26 d. vi
si Chicagos Siesikiečiai susi
rinks iš visų parapijų į Lie
tuvių Svetainę, 10413 So. Mi- 
chigan Avė. Tą dieną ten 
įvyks didžiausias balius su šo
kiais. Katrie atsilankys, tie 
ilgai neužmiršs. Teko nugirsti, 
kad yra pakviestas ir p. Pipir- 
niekas iš Cesionių kaimo. Jo- į
kubas ir Adomas Maskoliūnai i dabartiniu laiku, kada ten'eina 
sako, -kad Siesikiečiai greitai,žiaurus žydų persekiojimas, bu- 
užkariaus viską Cook County Aų labai žiauri ir nepaprasta 
ir gal visą Ameriką. (Pažiuro-j 
sime. —VBA.

“Tai Butų Perdaug žiauri 
Bausmė”

(Jiicagos federalis teisėjas 
i Philip S. Sullivan pereitų tre
čiadienį atsisakė deportuoti Vo
kietijon nelegaliai atvažiavusį 

Solonion AVcinberg.
.ėjas Sullivan pareiškė, 
jį deportuoti Vokibtijon

PARDAVIMUI TAVERNAS, ge
riausioj vietoj Chicagoje. 673 West 
Madison St.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI TAVERNAS ir 
lunchroom. Biznis gerai eina. Prie
žastis nesutikimas partnerių.

416 East 69th Street.

BRIGHTON PARK
—Tavernas ir budinkas, taipgi Šo
kių salė ir dining room. Kreiptis į 

B- Pietkievzicz, 2608 W. 47th St.

PARDAVIMUI TAVERNAS pi
giai. Biznis kampinis išdirbtas per 
30 metų. 3464 So. Lituanica Avė.

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

£TEHEEEX!3E

JONAS, USS.. :
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkričio 23 d-, 1:00 vai. po
piet, 1938 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Kėdainių apskr., 
Dotnavos parap., Grigoniškio i 
kaime.

Amerikoj išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Adelą, po tėvais Lit- 
kaitę, sūnų Vitold, 2 seseris | 
Oną Butvill, švogerį Walter 
Butvill, seserį Olgą Ruščins- 
ką, švogerį Antaną Ruščinską 
ir jų šeimynas, gimines ir 
daug pažįstamų, o Lietuvoj— 
2 švogerius ir vieną seserį.

Priklausė prie Liet. Keistu
čio Kl. ir Kareivių Dr-jos— 
Cicero, III. ir Liet. Darb. Su
sivienijimo.

Kūnas pašarvotas 2462 Blue 
Island Avė-, Tel. Canal 4850.

Laidotuvės įvyks šeštad., 
Lapkričio 26 d. Iš namų bus 
nulydėtas į Liet. Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Jono Uss giminės, 
draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Seserys ir ki

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

bausmė.”
\Veinberg5(,ątvažiavo į USA 

1927 metais.) Jis tarnavo ant 
j laivo “Berilų”. Tų metų rugp. 
! pasiliko Amerikoj ir Vokieti
jon daugiau nebegrįžo. Jis bu
vo areštuotais .pernai Y.M.C.A. 
viešbutyj, 826 South Wabash 
Avė. : -v

Išnešdamas savo įdomų nuo
sprendį, teigėjas Sullivan pridū
rė, kad \Veinberg niekuomet 
nereikalavo pašalpos, visuomet 
užsidirbo pragyvenimų, 
portavus jį šiuo momentu 
šių statymų jo gyvybes ir 
pavojum

[ACME-NAUJIENŲ Fotol

Pricesė Maria, jauniausia 
Italijos karaliaus duktė, ku
ri rengiasi ištekėti už prin
co Louis Bourbon-Parma.

Pieno “Trusto”

Gruodžio 8 d

Išde-

t tirto

Nuliūdę liekame,
Duktė, Anūkė.
Kruse Undertaking

Moteris,
Laid. Dir.

Co., Tel. Republic 0078.

VINCENTAS BABECKIS, 
gyveno 1620 S. lOth St., 

Springfield, III.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkričio 23 d., 1938 m., su
laukęs 78 metų amž., gimęs 
Kantališkės kaime (Tupikai) 
Sasnavos parap., Mariampolės 
apskrityje.

Amerikoj išgyveno 50 m-
Paliko dideliame nuliudime 

moterį M, Babeckienę, 3 duk
teris, Marijoną Rųseckas(Rus- 
sell) žentą Antaną, anūką 
Raymond, ir Margaret Skel
iu, Chicagoje Isabelle Miller, 
žentą Darro, Monroe, Louisia- 
na; 2 sūnūs, Edward ir Juo
zapą Springfielde, seserį Oną 
Zigmantienę Frackvilje, Pa., 
brolio sūnų Juozapą Babeckį, 
Shenandoah, Pa. ir daug kitų 
giminių ir pažįstamų Spring- 
field, III.

Kūnas pašarvotas 1620 So. 
lOth St., Springfield, III.

Laidotuvės įvyks šeštadie
nį, Lapkričio 26 dieną.

Visi a. a. Vincento Babec- 
kio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Sunai, 
Žentai, Anūkas, Seysuo, Bro
lio Sūnūs ir Giminės.
Dėl tolesnių informacijų 

kreipkitės prie Antano Rus- 
sell, 6154 S. Maplewood Av-, 
Chieago, Iii.

JONAS ČEKAITIS.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkričio 23 d., 3:10 vai. po
piet, 1938 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Lietuvoj Skirs
nemunės zparap., Vensloviškio 
kaime.

Amerikoj išgyveno 25 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Veroniką, po tėvais 
Pocius, dukterį Prancišką 
Ladrick, Sūnų Joną, žentą 
Stanley, 2 anukus: Raymondą 
ir Phyllis, seserį Oną Cyvas, 
švogerį Antaną ir kitas 
gimines, Lietuvoj brolį Petrą 
ir seserį Elzbietą.

Kūnas pašarvotas 1862 So. 
Avęrs Avė. Laidotuvės įvyks 
Pirmad , Lapkričio 28 d., 8:00 
vai. ryto iš namų į Aušros 
Vartų parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Jonųč/ekaiCio gi
minės, drauge 
mi esat nuošir 
dalyvauti laid.
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Sūnūs ir 

kitos Giminės,
Laid. Dir. Lachawicz’ius ir 

Sunai, Tel. CANAL 2515.

ALEXANDRAS 
KAŽUKAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 22 d-, 8:55 vai. va
karo, 1938 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Bitaučių kaime, 
Tūbinės pa;\, Kaltinėnų vai.

Amerikoj išgyveno 29 m-
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Elzbietą, dukterį Alice, 
11 metų, brolį Viktorą, jo sū
nų Wally, brolienę Kazimie
rą ir jos šeimyną, pusseserę 
Elzbietą Lankaųskienę ir jos 
šeimyną ir gimines ir drau
gus. O Lietuvoje seserį Joan- 
ną, brolį Petrą, pusseserę ir 
gimines.

Priklausė prie Chic. Liet. 
Dr-jos ir Cicero Kar. Dr-jos.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
po adresu 5318 W. 25th St., 
Cicero, III. Laidotuvės įvyks 
Šeštadienį, Lapkričio 28 d., 
10:00 vai. ryto iš kopi, bus 
nulydėtas į šv- Kazimiero 
kapines. •,.

Visi a. a. Alexandro Kažu- 
kaųsko giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam paskutinį 
patarnavima ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moterie, Duktė, Brolis, Bro

lienė, Pussesere ir Gim.
Laid. direktorius Antanas Pet

kus, Tel. CICERO 2109.

ir pažįsta-
1 kviečiami 
ėse ir su-

kietam*, Laido- 
tuvėms, Papuojši-

4180 Archer Avenue
no LAFA YJETTE i8 0t

’’

prane• 
’ byla 

prasidės gruodžio 8

Federalė prokuratūra 
ša, kad pieno “trusto 
Chicagoj 
d. .“Ice Cream Trusto” byla,
kuri buvo pradėta valdžios su 
pieno byla, prasidės gruodžio 
12 d„ prieš teisėją Philip L. 
Sullivan. Pieno bylą svarstys 
Chicagos federalis teisėjas 
Charles E. Woodward.

Bandys Krauju
Nustatyti Kilmę

Dabar Chicagos apskričio 
Į teisme eina įdomi divorso by- 
,1a. Mrs. Thelma Barrett, 30 
metų moteriške, 5241 CornelI 
Avenue, su 15 metų sunum 
yra vienoj ginčo pusėj, jos vy
ras Carl A. Barrett, kitoj. Jis 
reikalauja divorso, o žmona 
reikalauja užlaikymo savo sū
nui. Barrett nenori užlaikyma 
mokėti, aiškindamas, kad ber
niukas ne jo sūnūs.

Teismo patvarkymu, dakta
rai bandys nustatyti berniuko 
kilmę padarydami Barretto ir 
berniuko kraujo palyginimus.

Sudege $200 
Lovoj

Chicagicčio George Mazar 
bute, 10637 Calhour Avenue, 
kilo gaisras. Padarė nuostolių 
apie $500. Liepsnos sunaikino 
ir lovų kurioj Mazar buvo pa
slėpęs $200 sutaupytų pinigų. 
Ir tie žuvo.

Pavogė $3,000 
Vertės Rūbų

Du piktadariai pavogė’: $3,- 
000 vertės rūbų ir $11 iš rūbų 
krautuvės adresu 3433 Law- 
rence avenue. Savininkų 
seph Lundsinan ir klientų 
pančiojo su bandažais.

Jo 
su

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.

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 — La Šalies — Packards — 
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 kara kaip 
įmokėjimą—likusią dalį mažais mė
nesiniais įmokėjimais iki dviejų 
metų. Nesvarbu kur gyventum, ne
praleisk šio didžio išpardavimo.

Musų dvi krautuvės yra atdaros 
, kasdien iki 10 P. A. ir visą dieną 

sekmadienį.

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

4752 Fullerton Spaulding 1500.

PARDAVIMUI 6 fletų namas ir 
šalia tuščias lotas už $5200. Savi
ninkas duos savo paskolą $2,000, 
be komišeno. Pageidaujama Real 
Estate agentų neatsišaukti. Mrs. 
Mankus, 4608 So- Wood St. Trečios 
lubos užpakalyje.

DABAR LAIKAS STATYTI
Aš statau naujus namus, taipgi 

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

Kam reikalingi pinigai dėl mor- 
gičių, taisymo arba statymo naujo 
namo, matykite mane, mes daro
me paskolas iš musų spulkos, taip
gi parupinam iš F. H. A. ant ge
riausių išljgų. Ofisas atdaras kas
dien nuo 10 ryto iki 8 vakaro iš
skyrus trečiadienius ir penktadie
nius iki 5 vakare, nedėliom iki 2 
vai. popiet.

JOHN PAKEL, 
Building Contractor, Real Estate, 

Insurance.
2502 W. 69 St. Phone Grovehill 0306

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

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

FLOHRS, 5946 Belmont Avė. 
Avenue 5577.

PARDAVIMUI ties 8228 Peoria 
St- 2 flatų plytinis 6—6 garu šil
domas su stokeriu. $12,000. Mainys.

8228 Peoria St.

REAL ESTATE TO EXCHANGE
______Namai Žemė Mainais______

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

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

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

80 AKRŲ ŪKIS su gerais pasta
tais ir kiek sėjos. Geroj vietoj. Par
duoda už $1385.00 arba $300.00 pi
nigais ir kita laikais.

HANSON-OSBORN, 
Hart, Michigan.

PARDAVIMUI: 30 akrų dalinai 
miško prie akmens kelio, dvi my
lios nuo miestelio su bažnyčia ir 
mokykla. Mažas namas, barnė, dvi 
vištydės, nauįi. Kaina $1600. Turi 
turėti pinigais $1,000 rankpini
giams- Tikras pirkinys.

JOHN S. BLUE, 
Wheat£ield, Ind.

COOK COUNTY FINANCE CO.
1340 W. 63rd Street

prie Loomis.
2828 W. North Avė.

prie Calįfornia.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas
Tel, Victory 4965. 

STOGDENGYSTĖ IR BLfiKOS 
DARBAI

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street

WATCHMAKER—JEWELER
Laikrodininkas ir Auksakales.

H. BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 

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

4184 Archer Avė.
COAL—- WOOD—OIL 

Anglys—Malkos-—Aliejus
GAUKIT NAUDOS maksimumą 

iš aliejinio pečiaus, “Arrow Stovo!” 
yra geras kuro aliejus, švarus, be- 
smarvės, ekonomiškas. Greitas pri
statymas visur. Telefonas VIN- 
CENNES 4300.

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

16.00
$6.00
$6.00

EGG ______
NUT ....~.......
BIG LUMP _ 
MINE RUN .. 
SCREENINGS

PIRKIT DABAR I — SAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975

Ar Ieškot
• PIRKTI
• PARDUOTI 

PAGARŠINKIT 
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

PAŠAUKIT MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
tinamos. Ui pakarto j i m v s 
dupdMM gerą nuolaidą.

i

J
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Japonija pralaimės karą su kinais
Pereitą antradienį, Mildos 

svetainėje ( įdomią paskaitą a- 
pie Kiniją davė vokietis social
demokratas Max Brauer, buvęs 
Altonos burmistras kurį Tautų 
Sąjunga 1931 m. pasiuntė Kini- 
jon, kaipo tarptautinės komisi
jos pirmininką, padėti Čian 
Kai-šcko vyriausybei reorgani
zuoti ekonominius to krašto 
reikalus.

Kinija, to kalbėtojo nuomo
ne, yra nenugalima. Ji yra savo 
plotu didesnis kraštas už visą į 
Europą ir turi tarp keturių ir j 
penkių šimtų miiionų gyvento
jų. “Iš kiekvienų keturių viso 
pasaulio gyventojų”, sako jisai, 
“vienas yra kinietis”. Tokią 
milžinišką tautą japonai nega
lės pavergti, ypač kad dabar, 
pirmą kartą per šimtus metų, 
visa Kinija yra susivienijus! 
prieš užpuolikus.

Kalbėtojas paminėjo daug į- 
domių faktų apie tą milžinišką 
Tolimųjų Rytų šalį — apie jos 
gyventojus, jų papročius, ūkį ir 
socialinius santykius. Kasmet 
Kinijos gyventojų priauga 30 
miiionų, todėl net baisiausios 
bado, tvano arba karo katas
trofos negali Kiniją sunaikinti. 
Bet kiniečių masės sodžiuje — 
o 90 nuošimčių gyventojų Kini
joje dar tebėra valstiečiai — 
gyvena labai primityviškai ir 
dirba žemę tokiu pat budu, 
kaip prieš 2,000 metų.

Tačiau Kinijoje nėra žmonių 
paskirstymo į kastas, kaip Indi
joje, arba luomus. Ji neturi a- 
i\.s tok ra t i jos. Socialiniu atžvil
giu visi žmonės lygus; turtin

iuos prižadus sulaužydavo.
Šiuo laiku, tačiau, atrodo, 

kad Hitleris siekia pirmiausia 
atgauti savo prarastas koloni
jas ir jam dabar gali būti ne
patogu pradėti naują skandalą 
Europoje, puolant Klaipėdą, 
kuomet tas tikslas dar nėra į- 
vykintas. Bet Klaipėdos krašto 
seimelio, rinkiniai gruodžio 11 
d. parodys, ar naciai nori juos 
pavartoti, kaipo “plebiscitą” 
prieš Lietuvą, ar ne.

Prakalbas rengė bendrai L. 
S.S. ir LDD. kuopos.

Buvęs

Apie Automobilių 
Draivinimo baisui v

Finansinės Atsakomybės 
Įstatymas

Pradedant nuo geg. 1, 1939 
Illinois valstijoje įeis galion au
tomobilių draivinimo laisniai, 
sulig kurių, kiekvienas, kuris 
lik norės vairuoti automobilį, 
turės turėti draivinimo laisnį. 
Kartu įeina ir finansinės atsa
komybės įstatymai, sulig ku
riais ištikus nelaimei teismas 
atims draivinimo laisnį ir ne
gražina iki neatsilyginama už 
padarytus nuostolius. Atsilygin
ti reikia bėgyje 30 dienų nuo 
nelaimės. Įrodymui finansinės 
atsakomybės galima pristatyti 
liability apdraudą, ar užsista- 
tant kauciją. Laisnį turės turė
ti kiekvienas šeimynos narys, 
kuris tik vairuoja automobilį, 
virš 15 metų amžiaus. Laisnius

PAŽANGĖJANČIO KLAIPĖDOS KRAŠTO VAIZDAI—Viršuje kairėje Klaipėdos Kanto gatvė, dešinėje Klaipėdoje Kanto mokykla. Apačioje iš Pa
kalnės pievos prie Rusnės vežamas šienas. VDV foto

ginusias pirklys, kaip žmogus, 
yra lygus paprasčiausiam rank
pelniui (coolie), kurio maistas 
yra sauja ryžių per dieną, ši
tos socialinės lygybės dėka, y- 
ra pagrindo tikėtis, kad Kinijo
je laimės demokratija ir ji 
sparčiai progresuos, kai tik ji 
nusikratys išorinių priešų.

Antras kalbėtojas, “Naujie
nų” redaktorius P. Grigaitis, 
trumpai nupiešė dabartinę pa
dėtį Europoje, pažymėdamas, 
koks pavojus gręsia Lietuvai iš 
naciškos Vokietijos pusės. Jisai 
pabrėžė, kad Hitlerio prižadai 
nestatyti “naujų teritorinių rei
kalavimų Europoje”, nėra joks 
užtikrinimas nuo vokiečių agre
sijos prieš Klaipėdos kraštą. 
Hitleris daug kartų yra žadėjęs 
gerbti tarptautines sutartis ir 
nevartoti smurto prieš kaimy
nus, bet kiekvieną kartą jisai
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Lietuviškos

Kalėdų
pasveikinimo

KORTELES

PO 10 CENTŲ KIEKVIENA

Žiemos vaizdeliai, gėlių bu
kietai su lietuviškom eilėm 
ir pasveikinimais, 
tinka privatiškiem 
ir biznieriams.
Parduodam taipgi į 
čias ir kitas krautuves. Ra
šykit dėl informacijų.
SU JŪSŲ ISPAUSDINTU 

VARDU—UŽ SPAUDĄ:
Extra

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

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

čekį kartu su užsakymu.

Kortelės 
asmenim

vaistiny-

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St. 

CHICAGO, ILLINOIS

galima gauti iš valstijos sekre
toriaus, išpildant tam tikrą ap
likaciją ir įrodant, kad sugeba 
automobilį valdyti. Už laisnį 
reikės mokėti 50c į metus, o 
jaunesniems 75c.

Laisnius, taipgi ir apdraudą 
finansinei atsakomybei galima 
gan Ii “Naujienose”. Kreipkitės 
pas T. Rypkevičių. Jisai suteiks 
visas informacijas. —B.

Lietuvaitė
Kornų Karalaitė

Automobilių 
Nelaimės

• Chicagos policijos depar
tamentas suspendavo iš tarny
bos policistą Charles J. Mar
tin, kuris sužeidęs žmogų prie 
20-tos ir State, bandė pabėgti. 
Du liudininkai, Edmund Kutą, 
3844 Wabansia Avenue, ir 
Frank Lazola, 2320 Huron St., 
jį pasivijo prie 25-tos ir Dear- 
born ir suėmė. Sužeistasis yra 
Jonas Walsky, 45 metų, nuo 
2014 South State St. Jis pa
guldytas S t. Luke’s ligoninėj.

» » »
O Prie 5331 North Avenue 

moteriškės Ida Shober valdo 
mas automobilis užmušė 78 me
tų senelį James Hoeck, nuo 
5343 Potomac Avenue. Mrs. 
Shober gyvena adresu 559 N. 
Central Avenue.

8 8 8
• Prie Clark ir Ainslee gat

vių nežinomas automobilistas 
užmušė 63 metų James Cum- 
mings, 4896 N. Ashland Avė.

8 8 8
• Prie Ashland ir Cortez 

gatvių automobilio nelaimėj žu 
vo 42 metų John Žalkowski, 
1113 N. Ashland Avė. Šoferis 
Joseph Noga, 2148 S. Marsh- 
field Avė., sako, kad žalkow 
ski palindo po automobiliu.

FEDERALĖ VALDŽIA BANDYS LIKVI
DUOTI SKERDYKLŲ STREIKĄ 

Šaukia Unijos ir Samdytojų Konferenciją 
Šeštadieniui

Federalė valdžia deda pastan- gu streikas užsitęs, tai ir dirb
tas likviduoti skerdyklų strei j tuvės sustos dirbusios, nes ne-
ką, kuris jau užsitęsė keturias galės gauti galvijų skersti. Da- 
dienas ir gali sųparaližiuoti vi- 

ohį Chicagoj.są mėsos prahf
bar kai kurios dirbtuvės perka

Popieriniai Pieno 
“Buteliai”

Šiandien kai kurios pieninės 
pristatančios pieną į priemies
čius pradės vartoti naujos rų
šies pieno “butelius”, padary
tus iš popierio. Tais buteliais 
bus aptarnaujami visi didesni 
Chicagos priemiesčiai šiaurėj 
ir vakaruose, išėmus Cicero ir 

Berwyn.

Marcella Greičius
Į gyvulių parodą lapkr. 23 

—gruodžio 3 d.d. atvyksta jau
na lietuvaitė Marcella Greičius, 
18 m., iš Kewanee, III., kuri 
trijose kauntėse laimėjo kor- 
nų karalaitės titulą. Ji bus vieš
nia Sirloin and Saddle Club. 
Ja siunčia Kewanee Chamber 
of Commerče. Ja lydės trys 
kornų 'parodos princeses.

Parcel Post
Sukaktis

šiemet paštas švenčia 25 me
ili sukaktį įvedimo Parcel Post 
System — siuntimo paštu pa
kelių.

Augimas siuntimo pakelių 
buvo nepaprastas ir dabar uži
ma antrą vieta pašto pajamose. 
Pernai per paštą buvo pasiųs
ta apie $144,000,000. Jų gabeni- 
už kurių persiuntimą sumokė
ta apie -144,000,000. Jų. gabeni
mui buvo naudota visos gabe
nimo priemonės — pradedant 
nuo paprastų arkliais vežamų 
vežimų iki lėktuvų ir moderniš
kų slreamlined traukinių.

Chicago yra centras siuntinių 
siuntimo ir kas 24 vai. išsiun
čia apie 1,000,000 siuntinių. 
Siunčiama paštu visokios pre
kės, kartais labai pavojingos. 
Chicagos pašto viršininkas Er- 
nest J. Kruetgen, ragina šias 
sukaktuves pažymėti dar dides
niu naudojimosi Parcel Post.

—B.

Valdžią atstovauja du arbi
trą (oriai Robert Mylhen ir W. 
H. Rogers. Abu iš Darbo De
partamento.

šeštadienį jie. sušaukė unijos 
ir samdytojų konferencija, kur 
bandys surasti abiejoms pu
sėms bendrą kalbą.

Streikas buvo paskelbtas šios 
savaites pradžioj, kai unija ne
teko kantrybės dėl derybų sa
botažo, — kurį vykdė samdyto
jai, Union Stock Yards & Tran- 
sit Conipany. <.

Streiką veda C.I.O. unija 
Packing House Workers In
dustrini union, kuri turi suor
ganizavusi didžiumą “handle- 
rių” skerdyklose, kuriuos strei
kas tepaliečia.

Bet kadangi per jų rankas ei
na visas galvijų pristatymas ( 
skerdyklų jardams ir mėsos Į 
perdirbimo bendlovcnis, tai jei-1

galvijus tiesioginiai iš ūkių.
Dėl; tos priežasties federalė 

valdžia ir susirūpino streiko 
likvidavimu; Prekybai apsisto
jus ir ūkininkai daug nukenčia.

Ūdija reikalauja, kad Union 
Stock Yards and Transit Com-

> I

pany liautųs trukdžiusi derybas 
ir pasirašytų sutartį su unija, 
kuri laimėjo teisę sutartį pasi
rašyti darbininkų rinkimuose; 
kad nustatytų 40 vai. darbo sa
vaitę, kad mokėtų nemažiau 
6212 centų darbininkams, pus
antros algos už viršlaikį, ir į- 
vestų “check off” sistemą.

Streike dalyvauja apie 500 
darbininkų. Jeigu Union Stock 
Yards and Transit Com pany 
bandys samdyti streikalaužius. 
Tai sustreikuos visų mėsos dirb
tuvių darbininkai, suorganizuo
ti C.I.O. Jie nutarė nedirbti, jei
gu galvijus pristatinės dirbtu
vėms ne C.I.O. darbininkai.

—R.

Be

Naujienų-Actne TelepJioto
Manuel Mujica Garassa (po kairei), Peru res

publikos milijonierius, ir jo sūnūs. Jie lėktuvu pasiekė 
Mayo brolių kliniką (Rochester, Mipn.). Ten tėvui 
bus padaryta rimta operacija.

Kerner ir Igoe 
Priėmė Teisėjų 
Priesaika

“Subway” Kasėjams 
Mokės Nuo 50c.
Iki $3.00

Netrukus Chicagoj bus pra- 
I dėtas “subway” kasimo darbas. 

Illinois (Pirma sekcija požeminių tune-

Illinois Turės Naujus Valstijos 
ir Fed. Prokurorus.

Pereitą trečiadienį 
valstija gavo du naujus fede- lių bus iškastas tarp Bellevue
ralius teisėjus — Michael L. ir Illinois gatvių. 
Igoe ir Otto Kerner. Igoe, bu-j 
vęs federalis prokuroras ir 
kandidatas į senatorius, buvo 
prezidento Roosevelto paskir- klausys 
tas U. S. apygardos teismo tei
sėju, o Kerner — U. S. apelia-. 
cinio teismo teisėju, 
dienį abu priėmė priesaikas.' lių medžiagos gamybos 
Kerner iki šiol buvo Illinois 17,500.

Algos 
nuo 50c

tunelių kasėjams bus 
iki $3.00, ir jos pri- 
nuo' darbo rųšies ir 
Apskaičiuojama, kadamato.

prie kasimo reikės apie 7,500 
Trečia- darbininkų, o prie įvairių da-

Jų dviejų vielas užims Wil- Campbell trečiadienį priėmė 
liam J. Campbell, buvęs N. priesaiką U. S. prokuroro vie^ 
Y. A. administratorius Illinois tai, o Cassidy buvo paskirtas 
valstijoj, ir John E. Cassidy. III. prokuroru Kernerio vieton.

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

IŠPILDYKIT ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN.

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




