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Skelbiamas 5,000,000 Francuzijos Darbininku Streikas
GENERALIS 24 VALANDŲ STREIKAS 

ĮVYKS ATEINANTĮ TREČIADIENĮ
100,000 darbininkų streikavo penktadienį

CHAMBERLAIN IR DALADIER SUTIN
KA VISAME KAME

PARYŽIUS, Francuzija, lap
kričio 25. — Generalc Darbo 
Konfederacija, priskaitanti 5,- 
000,000 narių, penktadienį įsa
kė unijoms, kurios jai priklau
so, išeiti j generalį 24 valandų 
streiką. Įsakyta sustreikuoti 
ateinantį trečiadienį. Taį bus 
Francuzijos darbininkų protes
tas prieš Daladier valdžios dar
bo programą.

Tačiau jau penktadienį strei
kavo per 100,000 Francuzijos 
darbininkų. Jie streikais pro
testavo panaikinimą 40 valan
dų darbo savaitės ir kitus ap
sunkinimus, kuriuos valdžia 
uždėjo ant darbininkų.

Valdžia streikams kovoti pa
šaukė daugiau specialios poli
cijos ir žandarų.

Kita vertus, socialistų parti
ja, turinti didžiausią grupę de
legatų parlamente kaipo pavie
nė partija, nutarė reikalauti, 
kad valdžia rezignuotų. Neuž

Italija ir Vokietija 
įspėjo lenkus

ROMA, Italija, lapkr. 25. — 
Italijos ir Vokietijos vyriausy
bės įspėjo lenkus ir vengrus 
neimti bendros akcijos čeko- 
Slovakijos linkui. Lenkai ir 
vengrai nori atimti iš Čeko
slovakijos Karpatų Rusiją, kad 
Lenkijos ir Vengrijos rubežius 
susisiektų. Vokietijos ir Itali
jos įspėjimas sako, kad butų 
neprotinga išjudinti esamą val
stybių lygsvarą.

Vėl areštuoja žydus 
Vienoje

BERLYNAS, Vokietija, lap
kričio 25. — Penktadienį areš
tuota dar 300 žydų Vienoje, 
buvusioje Austrijos sostinėje. 
Dauguma areštuotųjų yra Len
kijos ir Vengrijos žydai, ku
rių pilietybė Austrijoj nepri
pažinta.

Daugiau kaip 70 žydų Vie
noj nusižudė arba dėl susikrem- 
timo mirė, kai valdžia uždėjo 
naujus mokesčius visiems žy
dams, kurie turi $2,000 arba 
daugiau turto.

Moterys tepasi 
1,400-s spalvą

WASHINGTON, D. C., lap- 
kričio 25. — Vykdant naują 
vaistų ir maisto įstatymą pa
tirta, kad Jungt. Valstijose 
moterys tepliotis vartoja apie 
1,400 spalvų arba varsų kos
metikų.

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

Apsiniaukę, gal šeštadienio 
rytą pasnigs; šalčiau; saulė te
ka 6:52, leidžiasi 4:22 valandą. 
Sekmadienį bendrai giedra ir 
šalta.

ilgo po nutarimo socialistų par
tijos vadai, vadovaujami buvu
sio premjero Leono Blumo, ta
rėsi su radikalų socialistų par
tijos kairiojo sparno nariais. 
Šiai radikalų socialistų parti
jai vadovauja premjeras Da
ladier.

Socialistai ir kairieji radika
lai socialistai tarėsi apie suda
rymą parlamente naujos atsto
vų daugumos Daladier valdžiai 
nuversti ir naujai valdžiai su
organizuoti.

Parlamento atstovai mano, 
kad Daladier yra pasiryžęs 
streikų bangą sulaužyti. Jeigu 
reikės, jis planuojąs net apgu
los stovį paskelbti. Girdai plin
ta, kad kovoj su streikais Da
ladier nusitaręs eiti taip toli, 
jogei gali areštuoti socialistų 
partijos vadą ir buvusį prem
jerą Leoną Blumą ir Darbo 
Konfederacijos sekretorių Jou- 
haux.

Gaisrai Kalifornijoj 
tebesiaučia

' LOŠ^Ak'GELES, Cal.,‘ lapkr? 
25. — San Bernardino kalnuo
se gaisras penktadienį gręsė 
miesteliui Crestline, kur gyve
na apie 400 žmonių. Miestelio 
gyventojai kraustėsi iš savo 
namų. Gaisras šioj apygardoj 
grūmojo ne tik Crestline mie
steliui. San Bernardino kalnuo
se randasi apie 4,000 kabinų, 
rezidencijų, krautuvių ir vieš
bučių. Ir šiems pastatams bu
vo pavojaus.

Kitoj apygardoj, būtent Los 
Angeles kauntėje, vėjas pasi
suko į kitą pusę ir stūmė liep
snas Mandeville kanjono lin
kui, kur yra daugelio turčių 
rezidencijos.

Kinija nepatenkinta 
britais

SHANGHAI, Kinija, lapkr. 
25. — Britanijos ambasadorius 
Kinijai, Sir Archibald Clark 
Kerr, sugrįžo iš konferencijos 
su generolu Chiang Kai-sheku 
Į Shanghajų.

Sir Archibald atsisakė pain
formuoti spaudą apie ką tar
tasi. Tačiau neoficialios žinios 
sako, kad gen. Chiang Kai-shek 
pareiškė Britanijos atstovui, 
jogei Kinija nepatenkinta bri
tų politika. Britai teikia per- 
mažai paramos kinams. Ir jei 
Britanija nepakeis savo nusi
statymo, tai kinams teks ieš
koti pas kitus. Ir tiems ateity 
bus teikiama pirmenybė, kurie 
dabar suteiks kinams pagal
bos. 

%

Lenkai užėmė čekų 
žemę

VARŠUVA, Lenkija, lapkr. 
25. — Lenkijos kariuomenė 
penktadienį užėmė Czasa apy
gardą Čeko-Slovakijoj. Ši sri
tis buvo nužiūrėta atiduoti len
kams gruodžio 1 dieną, tačiau 

(lenkai nebelaukė nusakytos die
nos ir pasiskubino ją užimti.

| [ACME-NAUJIENŲ Photo]

PARYŽIUS. — Triumfo arka, kur spalio 11 d. įvyko dvidešimt metų karo pa
liaubų sukakties minėjimas. į

Veteranai kaštavo 
Jungt. Valstijoms 23 

bilionus doleriu
WASHINGTON, D. C., lap

kričio 25. — Veteranų admi
nistracijos biuro viršininkai ap- 
skaiciuo ja, z kad Jungt. Valsti
joms-buvusių karų veteranų ir 
jų šeimų bei giminių užlaiky
mas nuo 1790 metų iki dabar 
kaštavo 23 bilionus dolerių.

Hitleris įteikė ordi
nus 8 amerikiečiams

BERLYNAS, Vokietija, lap
kričio 25. — Hitleris penkta
dienį įteikė ordinus šiems as
tuoniems amerikiečfams: Stan- 
ford universiteto profesoriui 
Wm. Alpha Cooper, Oberlino 
kolegijos profesoriui Kari Fre- 
derick Geiseriui, Wittenberg 
kolegijos profesoriui Frederick 
Krugeriui, Stanford universite
to profesoriui Ralph Haswell 
Lutz, William Montgomery, 
San Francisco prekybos rūmų 
nariui, taipgi F. W. Elvenui ir 
Fritz Haileriui. Dekoraciją ga
vo dar tūlas Miller.

Įsake priimti dar
ban 184 darbininkus

WASHINGTON, D. C., lap
kričio 25. — Nacional Darbo 
Santykių Taryba įsakė Hamil- 
ton Brown Shoe kompanijai, 
St. LoUis, Mo., priimti atgal į 
darbą 184 pavarytus darbinin
kus. Kompanija paleido darbi
ninkus todėl, kad jie priklausė 
unijai.

Įspėjo lenkus nepul
ti Čeko-Slovakijos
VARŠUVA, Lenkija, lapkr. 

25. — Čekų patrulis šiaurės 
Čekoslovakijoj užpuolė komisi
jos narius, kurie žymėjo rube- 
žių — sako lenkų pranešimai. 
Du asmenys buvo sužeisti.

Didžioji. Britanija ir Francu
zija įspėjo Lenkiją penktadie
nį, kad ji nepultų čėko-Slovtv- 
kijos rytų teritorijos. Britani
ja ir Francuzija, kartu su Vo
kietija ir Italija, yra garanta
vusios naujuosius Čeko-Slova
kijos rubežius.

Iš Lietuvos
? l>—j 1-' -

DIREKTORIJA paskelbs 
NEGALIOJANČIAIS DAR 352

KLAIPĖDIEČIŲ LIETUVIŲ 
PASUS. ' .

KLAIPĖDA, lapkričio 22 d, 
— Pas tariįojųT. laiku Klaipėdos 
Krašto Direktorija paskelbė 
negaliojančiais dar 352 klaipė
diečių lietuvių pasus. -Nesenai 
susiorganizavęs vokietininkai 
Kulturverbandas įvedė unifor
muotus tvarkas tarnybos bū
rius, kurie suorganizuoti Vokie
tijos smogikų (SA vyrų) pa
vyzdžiu. Taip pat atstatyti 
Klaipėdoje visi nugriauti . vo
kiškieji paminklai. Iš visko ma
tyti, kad Klaipėdos autonomi
nė valdžia — Direktorija klau
so nacių vado vet. gydytojo Dr. 
Neumano nurodymų.

PREKYBOS DERYBOS 
SU SSSR.

KAUNAS, lapkričio 19 d. 
pradėtos ekonominės derybos 
su SSSR dėl ateinančių metų 
prekybos mainų.

PASKIRTAS VISUOMENINIO 
DARBO VADYBOS GENERA

LINIS SEKRETORIUS. . •
KAUNAS, lapkričio 22 d. — 

Vieton atsistatydinusio prof. 
Izidoriaus Tamošaičio ' nauju 
Visuomeninio Darbo Vadybos 
generaliniu sekretorių paskir
tas Vincas Vileišis. Jis yra au
torius mokslinio veikalo “Tau
tiniai Santykiai Mažojoj Lie
tuvoje ligi Didžiojo Karo Isto
rijos ir Statistikos Šviesoje.”

SUDARYTAS SPAUDOS NE
PUOLIMO PAKTAS SU 

LENKIJA.

KAUNAS, lapkričio 22 d. — 
šiomis dienomis Lietuvos ir 
Lenkijos vyriausybės sudarė 
spaudos nepuolimo paktą.

PASIRAŠYTA PREKYBOS 
SUTARTIS SU ŠVEICA

RIJA.

KAUNAS, lapkričio 22 d. — 
šiomis dienomis su Šveicariją 
pasirašyta 1939 metų prekybos 
sutartis, kuria padidinamas 
Lietuvos javų eksportas.
1938/XI/23.

Uždėjo kunigui 
Coughlinui 

cenzūrą
NEW YORK, N. Y., lapkr. 

25. — Katalikų kunigas Cough- 
lin pereitą sekmadienį 'pasakė 
per radiją antisemitinę kalbą. 
DėL Jos kalbos radijo r stotis 
WMCA gavo daug protestų. 
Taigi stotis pareikalavo, kad 
kunigas Coughlin paduotų sa
vo kalbų tekstą iš anksto sto
ties vedėjams peržiūrėti, jei at
eity norės kalbėti per radiją.

Neketina grąžinti 
kolonijų Hitleriui
LONDONAS, Anglija, lapkr. 

2’5. _ Samuel Hoare, Britani
jos vidaus reikalų ministeris ir 
premjero Chamberiaino “vi
daus kabineto” narys, kalbėda
mas ketvirtadienį Cambridge 
mieste pareiškė, kad kolonijas 
Britanija palaiko, kaipo globė
ja, pirmiausia, tų kolonijų gy
ventojų interesuose, o paskui 
Britų imperijos ir viso pasau
lio gerovei.

Iš Hoare pareiškimo daroma 
išvadas, kad britai neketina 
grąžinti kolonijų Vokietijai.

Dėl sniego audros 
žuvo 50 žmonių

NEW YORK,~N. Y., lapkr. 
25. — Sniego ir apyšalos au
dra plake Atlanto pakraščius 
ketvirtadienį ir penktadienį. 
Daugiau nei 50 žmonių žuvo 
automobilių nelaimėse. Apsun
kintas susisiekimas tokiuose 
miestuose, kaip New York, 
Boston, Hartford, Albany ir 
Buffalo. New Yorko valstijos 
šiaurės daly pasnigo 10 colių 
sniego.

Baigiasi šnipų byla
NEW YORK, N. Y., lapkr. 

25. — Per šešias savaites na
grinėta byla iškelta dviems vy
rams ir vienai moteriškei f— 
Vokietijos nacių šnipams. At
einantį antradiėnį grand jury 
bus pavesta išspręsti kaltina
mųjų likimą. Nacių šnipai yra 
kaltinami sąmokslu vogti Jungt. 
Valstijų apsaugos paslaptis ir 
parduoti jas Vokietijai.

PARYŽIUS, Francuzija, lap
kričio 2’5. — Francuzijos prem
jeras Daladier ir Britanijos 
premjeras Chamberlain, po 
konferencijos Paryžiuje, penk
tadienį pareiškė, kad jie pilnai 
sutiko visais klausimais, ku
riuos konferencijoj diskusavo.

Neoficialiais pranešimais, bri
tai ir franeuzai susitarė glau
džiau kooperuoti karo klausi
mais. Ispanijos klausimas pa
liktas kaip buvęs, kitaip sa
kant, generolui Franco kariau

POPIEŽIUS SUNKIAI SERGA
ABEJOJAMA AR BEPASVEIKS

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
25. — Penktadienį čia gauta 
pranešimų, kad popiežių Pijų 
ištiko vėl širdies ataka 5:30' 
valandą popiet, Romos laiku.

Popiežius apalpo ir buvo be 
sąmonės apie 15 minučių. Vė
liau jis buvo patalpintas oksi- 
geno palapinėje.

Kelioms valandoms praslin
kus pranešta, kad jo padėtis 
šiek tiek pagerėjusi.

Pats popiežius žino, kad jp 
padėtis rimta. Jis yra 81 me
tų senumo.

Išvyko Į Pan-Ameri
kos konferenciją

WASHINGTON, D. C., lap- 
kričio 25. — Užsienio reikalų 
sekretorius Cordell Hull ir ki
ti Jungt. Valstijų delegatai į 
Pan-Amerikos konferenciją iš
plaukė laivu Santa Clara. De
legatų tarpe yra ir buvęs re- 
publikonų partijos kandidatas 
j prezidentus 1936 metais, Alf 
Landon. Konferencija įvyks 
mieste Lima, Peru respubliko
je.

Leidžia Windsoro 
hercogui sugrįžti 

į Angliją
PARYŽIUS, Francuzija, lap

kričio 25. — Premjeras Cham
berlain turėjo pasitarimą su 
buvusiu Britanijos karalium, 
dabar Windsoro kunigaikščiu. 
Chamberlain užtikrino Windso- 
rą, kad jis gali grįžti į Angli
ją kada tik nori, kad jokių 
kliūčių jo sugrįžimui nebėra. 

Socialistai reikalau
ja, kad Daladier re

zignuotų
PARYŽIUS, Francuzija, lap

kričio 25. — Francuzijos socia
listų partijos vadai laikė susi
rinkimą penktadienį ir priėmė; 
rezoliuciją, kuri reikalauja,; 
kad premjeras Daladier rezig-! 
nuotų.

Francuzijos Darbo Konfede
racija paskelbė generalį 24 va
landų streiką ateinantį trečia-' 
dienį. Daladier, atsakydamas j 
streiko paskelbimą, paliepė ge
ležinkelių ir kasyklų operavi- 
mą palaikyti kariuomenės pa
galba, jei reikės.

jančiojo teisės pasilieka nepri
pažintos bent kol jis nepaša
lins svetimšalių karių, kaip to 
reikalauja britų nesikišimo j 
svetimų valstybių reikalus pla
nas.

Paryžiuje eina girdai, kad 
premjeras Daladier planuojąs 
uždrausti Francuzijos komuni
stų partiją. Kitas dalykas: sa
koma, Vokietijoj jau esąs pa
skirtas nacių komisionierius 
planui paruošti, pagal kurį tu
rėtų būti padalinta Šveicarija.

Vėliausios penktadienio ži
nios sake, kad popiežiaus svei
kata pablogėjo vakare. Reikšta 
baimes, kad popiežius miršta. 
Tačiau daktarai nepatvirtino 
šių girdų. Pranešta, kad po 
pirmos širdies atakos penkta
dienio ryte popiežius keletą 
kartų apalpo dar popiet.

Popiežiaus daktaras Aminta 
Nilani pareiškė: “Aš esu opti
mistiškas, bet viskas priklau
so nuo švento tėvo širdies at-

...

Uždraudė streikus 
Lenkijoj

VARŠUVA, Lenkija, lapkr. 
25. — Lenkijos vyriausybė 
penktadienį išleido eilę įsaky
mų. Jų tarpe vienas panaikina 
masonų skyrius, o kitas už
draudžia darbininkams skelbti 
generalius streikus.

Bolivijoj paskelbtas 
karo stovis

LA PAZ, Bolivija, lapkr. 25. 
— Bolivijoj, pietų Amerikos 
respublikoj, paskelbtas karo 
stovis. Valdžia sakosi susekusi 
sąmokslą perversmui įvykdyti 
šaly. Sąmokslininkai tapę ati
dengti kai jie mėgino papirk
ti kareivius, kad šie prisidėtų 
prie sąmokslo.

PASIUSKIT 
GIMINĖMS 

Lietuvoj 
DOVANŲ 

KALĖDOMS
O jus su kiekvienu siuntiniu 

GAUSIT LIETUVIŠKĄ 
KALĖDŲ PASVEIKINIMO 

KORTELĘ.

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

Chicago, Illinois.

Ofisas atidaręs kasdien 
nuo 8 ryto iki 8 vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 ryto 
iki 1 vai. popiet
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šęs. Priekyje ihdnęš buvo ve
žikas, kurį jis pamojo ranka.

(Bus daugiaus)

(Tęsinys) kaitimo, aš negalėjau jokiame
. - . * v. - ‘ 1--  _ -atsiscs.u arčiau prie apšklJstl; 

jūsų, kalinys tarė, taikyda- - 
mas judesius žodžiams; “Nuo - 
šito aneurizmo aš greit pails
tu. Tąsynes šh jumis tik įiHėš 
pusvalandį laiko riė kiek Hfc- 
pataisė dalykiį. Aš ėsti ant 
kapo slenksčio ir aš neltiHu 
noro jums meluoti ar slėpti. 
Kiekvienas žodis, kai aš juihš 
sakau, yba dBsbliutlškti tiesa. 
O kaip jus šį dalyką pavarto
site, man visiškai nesvarbu.“

Šiuos žodžius tardamas Dže- 
fersonds Hope atsilošė kėdėje 
ir pradėjo įdomų pasakojimą. 
Jis kalbėjo šaltai ir metodiš
kai, lyg patys jo nuotykiai, 
apie kuriuos jis kalbėjo, butų 
buvę visiškai paprasti. Aš ga
liu už tikrinti akuratiškumą, 
nes pasakojimus surašiau į sa
vo knygelę, o Lestradas — 
į savo. Mudu užrašėme kiek
vieną kalinio sakytą žodį.

“Jums nelabai svarbu, ko
dėl aš neapkenčiau šitų žmo
nių,’’ jis sakė. “Gana to, kad 
jie buvo kalti dėl inirties dvie
jų žmonių—tėvo ir dukters — 
dėl to jie pražudė ir patys 
savo gyvybę. Kai praėjo daug darbas šitame pasaulyje buvo 
laiko po jų kriminališko nusi- gerai padarytas. Jie mirė ndo

teisme užvesti bylos abba juos- 
, aš viską žinojau 

apie jų kaltumą. Tokiu budu 
aš nusitariau pats būti teisėju, 
prisaikintaisiais teisėjais ir 
ekzekiutoriiim—viską sudėjus 
į ddiktą. Jiįs irįi biitiiriiėt tą 
patį pddHrį; Jęigd jus turite 
savyje žmoniškumą, ir jėigii 
jus būtumėte buvę mano vie
toje.

“Ta mergina, apie kūną aš 
kalbėjau, butų už manęs ište

kėjusi prieš dvidešimt metų. 
Ją prievarta hpvešdiiiD šu tuo 
pdčiii EibėBėHd ir taš ją hu- 
kdrikiilb. Aš numoviau nuo 
jos ttiifusio įiii'što vestuvinį 
žiedą dėl to; kad jo mirštdn'- 
Čibs akys matytį tą patį žiedą 
ib kad jo jidskutiriės mintys 
žinotų Husikaltimą; už kurį jis 
buvo baudžiamas, žiedą aš 
nešiojau su Savim ir sekiojau 
jį ir jo palydovą per du kon
tinentus, kol abudu sugavau. 
Jie manė, kad man atsibos se
kti ir aš paliksiu juodu ramy
bėje, tačiau apsiriko. Jeigu aš 
mirsiu rytoj, kaip atrodo, aš 

• įniršiu žinodamas, jog mario

—

27 Meto Sukaktuviu
IŠPARDAVIMAS

* / • % I i / •

50 Dolerių Nuolaidos- ant Seno Parlor Seto
Perkant Naują Setą Didelė NuoĮdida ant 1939 m. Radio

5 šmotų valgomo kambario setai, verti $35.00
po $18.50

7 šmotu Dining Robin Šėtai po ...... $Ž8.00
Aliejiniai Pečiai, Angliniai Pečiai, Gaziniai Pečiai— 

Norge, Uhivčrsal, (įuaker, American, Original, 
parduodami s h didele nuolaida.

JŪS. F. SUDRIK, *
3409-21 So. Halštfed Street

Tel. YARds 3088

WCFL—970 k. nedėlios vakare gražus radio programas 5:30 
Chicagos laiku-

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

BtzNlO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 

\ KONSTITUCIJAS IR 
darome Visokius 
SPAŪDOS DARBUS

. [IcŠffe-NAUJiENVPhotol

PARYŽIUS. — NaiHhs, kuriame po Naujų Metų 
rengiasi pastoviai apsigyventi Windsoro kunigaikštis 
(buvęs AHglJjbš katdliUš)

.■.'■Ji,.. v/....

maho rahkos. Dali^iaU aš Hie- 
l<<) nt'iioriu nei iii'si I ik iu.

“JiėrBUvo itirtibgi; b dŠ bils- 
dnas. dėl to mari blivo šiirikii 
juos stisekti. Kai aš riuvykau 
į Lbnddną, riidrib kišenės BU
VO korie Visiškdi thščidš. AŠ 
buVriti BrivėršthŠ le^cotiš dar
bo, kad grilėČiaU gyvaštį iš
laikyti. Vdžihėjitiias ir JdUiriė- 
jiniflS'riian Buvo rialUraluš da
lykus,' kaip ir vriikščibjhiiriš. | 
Aš atsikreipiau prie taksi sąrii- 
doš rašliriėš it ttioj gavati ddr- 
bą; Aš tiirėjaii iaiii tikrą šU- 
mą pinigą pfeb šavaitį Iriikb 
uždirbti saviriinkrii, o kas lik
davo virš to, gulėjau sdų įia^i- 
laikyli; Retai kada atlikdriVo, 
bet aš stengiausi ir su tuo ap
sieiti. Sunku blivo 'kol susipa- 
žiriau su tuo klaidihaHčid 
miestu ir jo pairiioiiiis gatvė
mis. Prie savęs turėdavau 
miešto žemėlapį. Tik kai tek
davo ką vežti į stambesnius 
viešbučius arba gelžkelio sto
tis, man geriau sekdavosi.

“Ėriiė nemažai laiko, kol aŠ 
sužinojau, kur tie mano du 
džentelmenai gyvena. Aš klau
sinėjau ir klausinėjau, kol 
įalų gale užsiduriau tiesiai 
ant jų. Jie buvo apsistoję 
Kambervclio gatvėje kariiba- 
riuose, antroję, pųsėj^ upės. 
Kartą aš radau juos, aš žino- 
jdu, kad jų likimas Buvo ma
no rankose. Triomet aš už.si- 
augiiiaU barzdą, kad jie nieku 
budu negalėtų manęs pažinti. 
Aš j au laisvai gdlėjau visur 
juos sekti, kol pasitaikė ir 
proga, šį kartą aš norėjau, 
kad jie neištruktų iš mario

gyvehti. Jiė išlipo prie Justono 
stoties. Aš ])aprašiau beriliu 
ką palaikyti ttiUilo atklį, 6 
pats nusekiau į stoti. Aš gi r -

užėjo į 
krautu

ves, paskutinėje sustodamas 
kone pusei valandos. Kai jis 

džių sekretorius nušilbido, ta- išėjo, ėjo svyruodamas, iš kb 
Čihu dar pridūrė, jėigli juodu matėsi, jog buvo gerokai Jkali- 
pralęįstų paskutinį traukinį, 
tai jį pasitiksiąs Hallidays’o 
Privatiniame Viešbutyje. Dre- 
befiš atsake, jbg jis sugrįšiąs 
į peroną prieš vienuoliktą 
ir išėjo iš stoties.

“Mbhiėhtas, kurio aš tRiįi il
gai lalikidu, pagaliau atėjb. 
Savb pHbŠiiš turėjau sdvo 
rankoje. Kartu Būdami jie 
galėjo viens kitą apginti, bet 
pavieniai jie iš manęs negalė
jo ištrukti. Aš nesiskubinau 
žinodamas, jog yra gražaus 
laiko prisiruošti. Mano planai 
buvo paruošti. Nebūtų tinka
mas atkeršijimas, jeigu prie
šas nežinotų, kas yra tas as-

TILITY L I Q U O R 
. DlSTklBUTORS, Ine. 
5931-33 So. Ashland Avė.

WHOLESALE QNLY 
.. Phones:, Prospęct 0745-0746 
Mes impbHuojdih Lietuvišką

Degtinę
F. Dzimidas, savininkas ir visi 

darbininkai lietuviai.

Ofiso TeL iards 6921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

fcor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso vklandos i Uo 1-3 nuo 6:30-8:3t 

Nedaliomis pagal sutartį.
fcez. 4916 SO. MICHIGAN BLVD 

TeL Kenwood 5107
dhso Tfel. Virginia bb36 

Rtešldfetibfe Tfel. BEVERLY 82<4 
DR. T. DUNDULIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

Ofisn valandos: 
nuo 2—4 ir rilio 6—8 vai. vakftto 

Rezidencija:
8939 South CLAfetentONt AVM

Valančios —9—10 A. M.
Nedėlioj pagal sutartį.

idejrili, kai jie kiiausė kada iš- muo, kuris jį užpultų ir už ką 
eina Livėrpulib traukinys, jis butų Užpultas. Savo pla- 
Štotįfes tarnautojas dišąkė, jog 
ti’dukįhįrš Vos j.tik išėjęs, ir' 
k&d kitas trąukiityš išeisiąs dė, tii 
įlb kelią vąlaridų Velidu. Al- prasti, 
i*bdė, jog Stangėrsdiias bliVb 
Hepatęrikiritas, bet ijr'ebbris 
dlvirkščiui; Aš btiVari tdip tir
ti, kad gdiėjdii girdėti kiekvie
ną žbdį; kai jie kalbejb. Dre- 
beriš šake, jog jis turįs kokį 
teri Fėikaliuką it jeigu aritrd- 
sis pdlaliktų, jis greit sugrį
žtų. Jb draugas priešihosi ir 
ginčijosi; po to jis jam primi
nė, kad jriodti esą nusitarę kil
ti visuomet, kartu. Drebferis 
atsakė, jog reikalas esąs toks, 
kad jis privaląs eiti pats vie-

“Jie ir vėl vos tik ncištrukb. 
Sekiau juos vistir Londone. 
Visuomet būdavau prie kulnų. 
Kai kada aš sekdavau su tak
siu kai kada pėsčias, bet pir
moji priemone buvo geresnė, 
nes jie negalėjo aiškiai paste
bėti ir įtarti. Tik anksti iš ry
to ir vėlai vakare aš galejdu 
truputį dirbti, tokiu budu net 
darbdaviui nčpddai’yda v a ii 
nustdiyto užddrbio. Aš to, sU- 
prahtama, nė nepaisiau, bet 
tik aš galėčiau savb rankas 
uždėti ant tų žmonių, kuriuos 
įj‘ėr didelį vargą šuradah.

“Tdčiau jie buvo labai at
sargus. Veikiausiai jie pama
nė, jog galėjo būti sekiojanti, 
nes pavieniui niekuomet nte- 
kur neišeidavo, ypač sutemus. 
Bėgyje dviejų savaičių aš 
kiekvieną dieną . važinčdavati 
paskui juos ir niekuomet ne
mačiau jų paskirai. Dreberis 
visą laiką būdavo girtas, bet 
Stangersonas niekuomet nebu
vo girtas. Aš stebėdavau juo* 
du nub ryto iki vakaro, bet 
nebebuvo jokios progos. Bet 
riš neįilisiininiau, neš kažkodėl 
nujaučiau, jog ta yalarida jau 
bešiartino. Mane barigino tik 
Vibnaš dalykas tai tas, kad šis 
daiktas Įmano krutinėję bet 
kada galėjo sprogti truputį 
rier anksti ir visas mano dafc-

NAUJIENOS
1739.South tlalsted. Street

CrilCAGOi OIS 
anai

“Pagaliau, vieųą vakarą va
žinėjau taip vadinama gatve
lė Torkai Teraza, kurioj įie 
gyveno. Ten pamačiau tuksi 
Sustojant prie jų buto Jurų. 
Pirmiau kažkas išnešė baga
žu, 6 paskui išėjo Drėbėriš su 
Štdngeršbnii. Susėdo ir ritiVa- 
žiavo. Aš liiušiali botagli savo 
dbklį vedamasis priskiri, kad 
nėpainėsti iŠ rikių. Maniriu, 
kad jie išsikrausto klir kitur

ii visuomet, kartu

hus aš taiįj sutvarkiau, kad 
žmogus, kUtiš manė nUskriau- 
dė, turėtų progą ir laiko su-

, jbg sena nuodėmė jį 
šiiHdb. Mdh dar vienį diedą 
Jjdšitaikė kita proga, kdi prieš 
keletą di'eilų vienas ponas, ku- 
Hs Važiavo ftiahb karietoje 
iėškbdailiaš bUtb Brikstorio 
keiyj’c, jpaiiiele i-aktį karieto
je; Tą Įimį vUkdlrą atsišaukė ir 
raktą atsiėmė. Bet tiid tarpu 
aš įdariau rakto formą, o 
vėliau nub tos formos man 
padirbo raktą. Tokiu budu 
ttiąžiaušiai į vieną vietą aš 
galėjau be jokių klinčių šita
me dideliame mieste įeiti.

TATYkįs kArpėnteris

Joti GUSTIS
2957 SO. MICHIGAN AVĖ.

Atlieka darbą gerai, pigiai ir są
žiningai. Jeigu norite taisyti sa
vo namą arba statyti naują te- 
lefonuokite

VIČTORY 2989.

Maręįiiėtte Medical Bųįlding 
6155 Soi Kedzie Avė.

HEMLOUK 8700
Rezidencija PROSP1ĖCT 6232 
fir. Waltfer M. Eisin 
PHYSICIAN AND SUtlGEON

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

Treč. Susitarus
Jei kiti telefonai neatsakys šauk 

MIDVVAY 0001

rias. Aš ribgalėjaunugirsti ką Kaip šurdšti šituose namuose 
Stangersonas į tai atsake, bet DrėBbrį, buVb keblesnis daly-

įAibotirv nj ūiReRtorius

John F. Eiideikh
SENIAUSIA. IR DIDŽlAuSIA LAIDOJhib IŠTAIGA 

:' '■ tAM6ULANCE, 
i DIENĄ IR NAKTĮ

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
litifešto ofisas—127 N. Deatborn Si.
Karnb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2
Namų ofisas — 3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISU
TIETUVIS ADVOKATAS 

Telfephohe: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St
Telfephohe: RepUblic 9723

IKIĮI SPECIALISTAI

41

r
V

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 Sb. Deatborri St.
Room 1230

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

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

t. sAltimieras.

KAL & ZARETSKY
LlEtĮjVlAl ADVOKATAI 

6322 Šo, Western Avė.
VALANDOS:

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

Seredoį ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v.v.
Sukatoj nuo 12 iki 6 v.v.

Tel. Prospect 1012

‘ p’"
Visi telefonai YARDS 1741-1742 

4605-07 Šo. Hermitage Avė.
■4447 South Fairfield Avėriue

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose
. ChicagOš dalyse

«K :»■ er*-.

Laidotuvių Direktoriai
A

M.

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Aftibtilanfee
L Patarnavi

mas Dieną 
ir naktį

a
. TURIME 
KOPLYČIAS

' VISOSE MIESTO 
bALYSE

t)R. VĄtTUSH, OPT
LIETUVIS , ;

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optoriietrically Aldą Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimu, nervuotu- 
pio, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparįėgyštę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akiriius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
) mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOJ: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai t pagal susitarimą.

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
he akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South AšhlUhd AV.

Phone YARDS 1373

LACHAWICŽ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. PulImaU 1270

AtBERt V. PETKŪS IR EUDĖIK1S
4704 Sb. Wėštern Aye. Phone Virginia 0883

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LitUanicd AVėnUh Phone Yards 4908

AnLhony ii PEtkųš
6834 86. Weštern Avė. Phone titovebili 0142
1410 South 49th CbUrt Cicero Phone Cicero 2109

<
■• į
:

D& G; SERNER
lietuvis Akių gydytojas

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 Wesl 35tK St 
kdirigaš Halsted St.

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

LIETllViAI-
YDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių. Daktarų 
. Draugijos Nariai

G

8

J. LIŪLEVIčiUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

Pi J. RIDIKAS ~
S354 Sd. llalšted Štreet YARDS 1419

.... . .. . 1 » 1 1 ... .  ■ ■ ■ 
PhdHB Yards 0781

Yal-ds 0782
I. J. ZOLP

1646 West 46 th Street

3319 Latdanfca Avemle
? fa ■ '-Y'

1

Ydrds 113!)
YarUs 1138

fhoriė CANAL 6122

DR. S. BIEŽIŠ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2261 West 22nd Širėet
Valandoj: ųtio 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir rieael. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

DR. RRtiNO J.
ZITBRTCKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

VĄV^DOS; 2-4 ,poj.iet .ir 7r-t 
vakarė. trfecihdv>n»aĮS ir sekmadie 

nibįs pagal šušlthrittia. 
{Telefonas HEMLOCK 61U

Dr. F. Pulsdcki Lfe Van 
GYDYTOiAš-blIIRURtiAš, X-RAY 
Valandoš kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1§57 Garfieid felvd.
bor. Damen Hemloėk 6699

As Montvid. M. D.
West Toivh Štste Bartk Bldg.

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

,TeL Setelėy 73Š0
Naniu telefoną* Brunsudck 0597 

bffice and ktes. Phone UalUhiet 7472 
Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

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

DENTISTAS
Pirm., Trečiadienį, šeštadienį

4631 So. Ashland Avfe.
Tel. Yards 0994.

Antrad., Ketvirtad., Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

Tel. Lafayette 3650

“DRTŠfRIKOL’IS
’ L. j' y *

Gydytojas it Chirurgas
Ofisas 4645 SO, ASHLAND AVĖ.

Ofišo vai.: Nuo 2 iki 4 ir htid 6 iki 8
vak. ,Nedėlioj pagal, susitąrimfc

Ofiso Tel.: YARbS 4787.
Narrių Tel.: Prošpeci 1910

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredbj pagal sutarti.

K'ti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted Si.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phohe YARDS 7209

Tel. Office Wehtworth . 6380 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 Sd. 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. , ■> .

Gydę staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius mętbdu? ir kitokius 
elektrbs prietaisris.

Ofisas ir Labopatoria 
lb34 tV. 18th kt, netoli Morgan St 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:3,0 vlal. vakaro.

Tel Canal 3110 t 
itežidericijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Šegal
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

, CHICAGO, ILL 
OFISO VALANDOS

Hun 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki .8:30 vaL 
vakaro. Neaėliomiš nuo 10 iki 12

Telefonas Yards 0994
Dr. Matirice Kahn

1631 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Ofiso valandos 

NUo 16 iki ii dienų, 2 iki 3 po ' 
Dietų, 7 iki 8 vaL Ned. nuo 10 iki 11 

Rez. Telephone PLAZA 1I4M
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SU ŽEMAITIŠKOMIS KLUMPĖMIS I 
TRETJJĮ LIIHDĄ

Katalikų tikėjime liurdai turi 
nemažesnę reikšmę, kaip ir 
bažnyčios. Juose renkamos au
kos, laikomos pamaldos ir t.t. 
Liurdai pirmiausiai išpopulia
rėjo užsienyje. Ten dar ir šian
dien musų tikintieji važinėja 
norėdami stebuklingai pasigy
dyti ar gauti didesnius atlaidus, 
tačiau, kam teko lankytis Že
maitijoje, pastebės, kad užsie
nio liurdai mums nereikalingi. 
Žemaitijoje jų yra trys: Palan-

do dalgę nešinas atėjo kapuci
nas — broliukas. Tų dalgę išsi
pustė ir taip priešais gėlynų 
pradėjo šienauti.

—Kelintų žolę plaunate, bro
leli mano? — paklausiau.

—Tuo bus triečia, o gal ir 
kietvirta, — paaiškino lenkiška 
(arena.

—Ar tatai ne stebuklas, 
kitur taip žolė neauga?

■—Tuo visko gali būti...
Kapucinas nusiskundė žmo

guje (prie Birutės kalno), Kre-inėmis: prieš mėnesį laiko neži- 
tingoje ir Plungėje. Visi jie pa
statyti kalnų atšlaitėse, išmūry
ti iš parinktų akmenų, kokių 
žemės paviršiuje mažiau užtin-

juk

rimi, puošiami, gražinami.
Populiariausiu liurdu Žemai

tijoje laikomas Plungės liurdas. 
Jį prižiūri ir administruoja tė
vai kapucinai, šis liurdas yra 
ant Bebrungos upės kranto, ne
mažo kalno šlaite. Liurdui tar
nauja ir iš šio kalno besiver
žiančio šaltinio vanduo, kuris 
laikomas stebuklingu dėl to, 
kad turįs gydomosios galios. 
Anksčiau šis šaltinis buvo atvi
ras ir jo vandenyje galėjo kiek
vienas terliotis, kaip tinkamas. 
Vokiškos orientacijos kapucinai 
įžiūrėjo, kad laikyti atvirų šal
tinį yra nehigieniška ir jį pa
vertė šuliniu. Šulinys padarytas 
iš cementinių vamzdžių, viršus 
uždengtas mediniu dugnu, ku
rio viduryje palikta maža ap-

nomi piktadariai atplėšę prie 
liurdo esančios geležinės dėžės 
duris ir pagrobę per kelis mė
nesius sumestas aukas. Ne gana 
to, kažkokį padaužos nuolat 
pornografiškais žodžiais nura- 
šinėjų Marijos statulos kaspinų 
ir pridirbu kitų aibių. Vienuolis 
nusistebėjo, kaip tiems piktada
riams nenudžiustančios rankos.

Kiek teko stebėti, paprasto
mis dienomis žmonės lanko tik

nio amžiaus vaikai ir senos mo

sis gali vandens tik pasisemti, 
bet ne maudytis.

Plungės liurde kas metai į- 
vyksta ligonių kongresai. Į juos 
suplaukia minių minios viso- 

ramentais besiiriančių 
kreivų ir dar kitokių li- 
Ir kodėl jiems ųęsusi- 
jei suvažiuoja į kongre-

kiais

gonių 
rinkti 
sus ūkininkai, įvairus profesio
nalai, organizacijos ir kt.!? 
taip pat yra žmonės ir turi 
vo tikslus. Bet dalykas yra 
tas: kiek pasveiko — nėra

Jie 
sa- 
ki- 
jo-

kių duomenų, bet kiek mirė — 
faktai rodo. Tarp pasiturinčių 
čia akis paskutinį kartų užmer
kė ne vienas elgeta, profesiona-

Kiek Žemaitija garsi liurdais, 
tiek ji populiari savo medinė
mis klumpėmis. Tokias klum
pes avi tik vieni žemaičiai. Avi 
ir olandai. Kuriems priklauso 
medinių klumpių avėjimo. pir
menybė, gali nustatyti istori
kai. žemaitiškos klumpės popu
liarios ir musų inteligentijos 
tarpe, bet ji jomis neavi, o tik 
miniaturines naudoja peleninė
mis. Jas ir padarė ne kas kitas, 
kaip žemaičiai. Prie dėvimų 
klumpių nemažiau yra gamina
ma ir taip vadinamų “stalinių” 
klumpių. Jas iš žemaičių su
perka tarpininkai, kurie jas pri
stato Kaunui ir kitiems mies
tams. Mažosios ir didžiosios 
klumpės turi maždaug vienodų 
kainų todėl, kad didžiosioms 
reikia daug medžio, o mažo
sioms — daug darbo. Jas reika
linga išdrožinėti visokiais raš
tais, nudailinti, laku nutepti, o 
didžiosios — dėvimos, iš po 
kalto ir peilio eina tiesiog ant

i 

kojos. Kaip vienas senas klum
pių dirbėjas teigė, klumpių po
rai vien medis kai nuo jus 50 et. 
Jos parduodamos (Rietave, 
Plungėj, Telšiuose ir kt.) po 
1,20—1,30 Lt. Geras dirbėjas 
per dienų galįs padaryti 4—5 
poras.

Žemaičiui klumpės yra tiek 
reikalingos, kaip rūkoriui pyp
kė. Su klumpėmis jis važiuoja 
į turgų, žiemų — į miškų, eina 
bažnyčion, pagaliau vakaruško
se šoka polkų. Žinoma su klum
pėmis šoka ir mergaitės, nes 
priešingai ant batuko patekusi 
klumpė galėtų ne tik mazolius, 
bet ir pirštus sumalti. Nevisi šį 
žemaičio praktiškumų vienodai 
supranta, pav., Plungės klebo
nas uždraudė su klumpėmis ei
ti į bažnyčių ir tiek. Esu klum
pių kaukšėjimas ir paukšėjimas 
kliudąs melstis. Tiesa, klumpių 
bildesys nepaprastas. Kai mie
gojau viename Plungės viešbu
tyje, ankstų rytmetį mane pa
žadino bildesys. Pažvelgiau pro 
langų manydamas, kad karei
viai joja, tačiau pasirodė, kad 
penkios moterys šaligatviu eina 
į darbų.

žemaitis klumpes užkinkė vi
sokiam praktiškam gyvenimui. 
Ateina senukė į bažnyčių, atsi
klaupia, klumpikes sustato ant 
nosių, o ant kulnių atsisėda. Ir 
taip be nuovargio žemaitė ga
li išklūpoti kelias valandas. Že
maičių vaikams žiemų nereikia 
rogučių: įkopę į kalnų atsitu
pia ir be jokių pagelbinių prie
monių čiuožia kaip su slidėmis. 
Maža moteris ar vyras, jeigu jis 
negali pasiekti aukštai kaban
čio daikto, nusiaunu klūpės, at
sistoja ant jų gubusio ir pasie
kia. Be visų šių teigiamybių 
klumpės neretai panaudojamos 
ir piktam: susikivirčijo būrys 
žemaičių, ir negalėdami žo-

aukštaičiai už mieto,' jie nesi- 
griebia, o nusiaunu klumpę, žie
bia ja priešui į galvų, kad net 
pastaroji suplyšta. Klumpe yra 
geriausias žmonos botagas vy
rui. Ir visur ja apsiginkluoja
ma : karčiamose, gegužynėse, 
vakaruškose, miškuose dėl ne
teisėtai nukirsto medžio ir kt. 
Visų šių nemalonių ir nepagei
daujamų įvykių akyvaizdoj rei
kia pripažinti, kad klumpe vis 
dėlto yra švelnesnis įrankis, ne
gu tokiu atvejų pasirinktas

Mesta klumpė nematomai ding
sta, o jos netekęs mušeika, ba
sas netoli tenueis. Klumpės 
naudingos ir kitiems nusikaltė
liams, k. a., degtindariams, va
gišiams ir... svetimoteriauto^ 
jams, nes klumpių pėdsakus 
netaip lengva priderinti prie 
nusikaltėlio. Visų papėdės vie
nodos, o dėl savo lengvumo, 
mažai teįsispaudžia.

žemaičių gaminamos klum
pės jokių štandartų neturi. Jas 
galima pirkti tik savo kojų pri
derinus. Be to, ne kiekvienas 
meisteris jas gali padaryti. Čia 
reikia įgudimo ir žinoti kojos 
lankstymosi savybes. Kad ir dy
džiu tinkama, bet be reikiamo 
garis tumo klumpė nešioti ne
tinka. Fabrikuose kur cementi
nės grindys, nuolat drėgmė ir 
garai, klumpės geriausias apa
vas. Ten odiniai batai greit su
plyšta, praleidžia drėgmę ir šu
tina kojų. Klumpės — pigesnės 
ir labai higieniškos. Iš Žemai
tijos įmonių jos niekuomet ne
išeis, nors gyvenime moderniš
ki batai bateliai jas daug kur 
išstūmė.

Žemaitija vadinama šventųja, 
bet kad ji tokia butų, sunku 
pasakyti, — senieji smuikeliai 
baigia linkti prie žęiiiės, o kad 
naujus kas statytųjųnepastebi-

džiais rasti išeities, taip, kaip ma. Daug šventumb Žemaitijai
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ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

suteikė dvarininkai ir kunigaik
ščiai, bet jų ir palaikai supu
vo ir dvarai sugriuvo. Ji davė 
daug lietuvybei dirbusį vysku
pų Valančių, ji davė kunigų 
prestižų sugriovusį prel. Olšaus
kų, kuris dabar amžinai ilsisi 
be didingų paminklų Plungės 
kapinėse. Žemaitija davė viso
kio rango ir pažiūrų žmonių, 
kurių dauguma kultūriniam 
gyvenimui daug davė, šiandien 
Žemaitija tyli, užsidariusi, vi
sokių praeitį savyje slepianti, 
didelio kultūros darbo laukian
ti

Mokytojas: Jurgi, kiek yra 
penki ir vienas? 

» 

(Jurgis tyli).
Mokytojas: Jurgi, tik pamą

styk: jei aš tau duočiau pen
kis šunis, paskui dar vienų, 
tai kiek šunų tu turėtum?

Jurgis: Septynis.
Mokytojas: Na, kaip gi sep

tynis ?
Jurgis: 

riu viena
Aš jau ir dabar tu- 
šunį namie.

John Faiza Jr.

Prie šio liurdo mane atvedė 
jaunas vieno fabriko darbinin
kas. Jis sakėsi nesųs fanatikas 
ir jokiems gandams netikįs, bet 
apie liurdų pradėjo pasakoti 
štai kų:

— Kartų čia buvęs didelis el
getų suplaukimas. Ir kokių čia 
neprisirinkę: aukštaičių, suval
kiečių, dzūkų, zanavykų, že
maičių ir dar kitų, kokių tik 
musų krašte yra. Kalbėję jie 
tarp savęs visokiomis tarmė
mis, kad net vienas kito supras
ti negalėję. Buvę klumpėtų ba
sų, apsikarsčiusių rožančiais 
nuo galvos iki kelių, — kiti ne
šę kryžius už save didesnius. 
Buvusi tikra Juozapa tos pakal
nė... Vienas diktas ir sveikas, 
kaip ųžuolas, elgeta atsinešęs 
kūdikį su nudžiuvusia koja. 
Vaikas jos nevaldęs iš pat ma
žens. Ir štai, kai visi susiklau- 
pę ir karštai meldėsi, palengvė
le, palengvėle vaiko koja atsi
tiesusi ir jis, ištrukęs iš elgetos 
rankų, pradėjęs krykštaudamas 
bėgioti ir drugelius gaudyti. 
Stebuklas visus tiek sugraudi
nęs, kad pasigirdusios tūkstan
tinės minios raudos, štai kur 
liurdo paslaptis...

—O, tamsta, matei tų įvykį? 
— neiškentęs konkrečiai pa
klausiau.

—Ne, seni žmonės pasakoja. 
Pasakoja vieni vienaip, kiti ki
taip...

Panašių istorijų yra ir dau
giau. Tik niekas negali nurody
ti, kuomet tokie stebuklai atsi
tikę, nė vienas savo akimis jų 
nematęs, o tik girdėjęs. Yra as
menų, kuriems tokių istorijų 
skleidimas yra labai naudingas.

Mums besikalbant prie liur-

ŠVENČIU SIUNTINIAI
Draugams ir Giminėms į Tėvynę

DUODAME
PINIGUS!

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

Kreipkitės i 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.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU-
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

Rašlinėje per 
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

KABLEGRAMOS 
RADIOGRAMOS 
BANKO PERLAIDOS 
UŽSIENIŲ SIUNTINIAI.

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

po pietų.

BANKAS ATIDARĄS 
Kasdien 9 vai. ryto iki 3 vai. 

po pietų, 
šeštadieniais 9 v. r. iki 2 v. p. p.

AUPYKITE pinigus siunčiant savo švenčių siunti
nius anksti. Jus galite tai padaryti dabar už že

miausi mokesčių dydi. Drovers Bankų užsienių skyrius 
užtikrina skubų, patikimų patarnavimų ir pristatys 
.jums pasirašytų kvitų įrodymui, kad pinigai gauti.

Šiais metais daugiau negu bet kada gimines ir 
draugai tėvynėje įvertins jūsų siuntinius. Ateikite ir 
susitvarkykite reikalus dabar. Klauskite p. Stungis 
prie 24 langelio.

DROVERS NATIONAL RANK 
DROVERS TRUST & SAVINGS RANK

MEMBERS, FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

JŪSŲ KALĖDŲ

NAUJIENOSE”

• GIMINES
• DRAUGUS

KOSTUMERIUS

PASVEIKINIMAI TILPS DI
DELIAME NAUJIENŲ KALĖ
DINIAME NUMERYJ, KURIS 
IŠEIS

GRUODŽIO 24
PRAŠOME PASAUKTI MUSŲ 
OFISĄ—MES PASIŲSIME SAVO 
ATSTOVĄ.

Pasveikinimo Ratos Prieinamos.

JŪSŲ

NES VISI JIE 
SKAITO 

NAUJIENAS

Rudeninių Madų 
Knyga

knygą* kurią galite gauti pas 
■ras už 15 centų. Siųskit sarę
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Nauji vėjai Lietuvoje dausomą gyvenimą išlaikyti.
Vokietija stipriai organizuo- < 

tas ir kultūringas kraštas, tegu 
jų ta kultūra savotišku bruta- 
liškumu atmiešta. Tai stambios 
pramonės ir civilizacijos kraš
tas. Tos valstybės, kurios prieš 
karą su Vokietija ūkiškai ben
dradarbiavo, pasiekė taip pat 
aukštos kultūros, štai visi Skan
dinavų kraštai -— Švedija, Nor
vegija, Danija. Balkanuose Bul
garija. Net čekai neturėdami a- < 
nuomet savos valstybės vokie
čių iš visų pusių spaudžiami 
taip pat išliko gyvi, kad ir pu
sėtinai nutautinti, bet pasiekė 
aukštos kultūros laipsnio.

Visos tos tautos ir valstybės, 
kurios buvo ar tai slavų pa
vergtos, ar tai su slavų valsty
bėmis bendradarbiavo kulturo-' 
je žymiai atsiliko. Be Bulgari
jos, visas kitas Balkanų vals
tybes globojo rusai ir fenais 
kultūra merdėjo, tie kraštai 
ūkiškai neprogresavo, jie nuo 
kitų valstybių žymiai atsiliko. 
O tos tautos, kurias rusai val
dė, ne lik kad neprogresavo, 
bet net žengė atgal. Prisimin-

. kime anų laikų Lietuvos gyve- 

. nimą!
Latviai, estai bent kiek ge

resnėse sąlygose jautėsi, nes 
tame krašte buvo žymi vokie
čių įtaka.

“Vakarų kaimynų prašomi, mes jį (karo stovį) 
atšaukėme Klaipėdos kfraštė. Ryžorttės jį paiiaikinti 
ir visoje Lietuvoje. Mėginsime, kaip politiškai su- 
brendę, gyventi be jo/’ >
Šitaip tas kunigėlis, kuris nuo 1926 metų nustato 

Lietuvos tautininkų “ideologiją”, išsišoko.
Tik pamanykite.
Jisai viešai paskelbė tų faktų, kad karo stovis Lie

tuvoje buvo atšauktas, “paprašius” Hitleriui.
Jisai pripažino, kad, Hitlerio “prašymų” pildydami, 

tautininkai norėjo panaikinti karo stovį tik Klaipėdos 
krašte, paliekant Didžiųjų Lietuvų po karo stoviu.

Jisai, pagaliau, pasakė, kad gyvenimas po karo sto
viu buvo nesubrendusių žmonių gyvenimas.

Pikčiausia (tautininkų atžvilgiu) yra tai, kad visa,
i kų tuose keliuose sakiniuose kun. Tamošaitis pareiškė, y- 
ra TIKRA TIESA.

I štai dėlko tas “tautos vado” dvasinis vadas neteko

Užsakymo kaina:
Chicągoje — paštu:

Metams _____________
Pusei metų ...... .................
Trims mėnesiams ....___
Dviem mėnesiams ........... 
Vienam mėnesiui ...... .....

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ............ *.............. 3č
Savaitei ...... .*............................. 18c
Mėnesiui .................................. 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta) 
Metams .................
Pusei metų ..A—-... 
Trims mėnesiams ... 
Dviem mėnesiams ... 
Vienam mėnesiui .

Lietuvoje ir kitur užsieniuose
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Pusei metų 00
PiXs“?ikia Thstt Į savto vietos.. Juk net ir Smetonai turėjo būti koktu, pa-

Orderiu kartu su užsakymu. i

Naujas ir Senas pasaulis

$5.00
2.75
1.50
1.09

mačius tokį .oficialų paliudymų apie savo “tautinę” vy
riausybę! '

Vakar iš New Yorko uosto išplaukė Jungtinių Vals
tijų delegacija į Pan-Amerikįnę konferenciją, kuri už 
dviejų savaičių prasidės Peru respublikos sostinėje, Li
ma. Delegacijai vadovauja valstybės sekretorius Cordell 
Hull, bet jos sąstate yra ne tik demokratai, o ir kitų sro
vių atstovai, jų tarpe ir buv. republikonų kandidatas į 
prezidentus, Alfred M. Landon.

Paskirdamas savo oponentą į Jungtinių Valstijų de
legaciją, prezidentas Roose veltas norėjo parodyti visam 
pasauliui, kad santykiuose su užsieniu šis kraštas eina 
išvien. Šita solidarumo demonstracija padarys, be abejo
nės, įspūdį ir Pietinėje Amerikoje, kurią Rooseveltas 
kviečia bendrai su šiauriniu Amerikos kontinentu ginti 
Naująjį Pasaulį nuo agresingų Europos ir Azijos dikta
tūrų.

Limos konferencijoje bus bandoma sujungti visas A- 
merikos valstybes į savo rųšies “Tautų Sąjungą”, kuri 
šioje vakarinėje pasaulio pusėje galėtų palaikyti taiką ir 
saugoti jos tautas nuo priešų iš Senojo Pasaulio. Š. A- 
merikos Jungtinėms Valstijoms čia teks vadovauti.

Lygiai prieš 125 metus buvo paskelbta garsioji Mon- 
roe doktrina, kuria Jungtinės Valstijos pareiškė pasau
liui, kad jos nepakęs Europos valdžių pasikėsinimų kiš
tis į Amerikos kontinento reikalus ir panaudoti bent ku
rią Amerikos šalį savo užgaidoms. “Amerika amerikie
čiams”, pasakė tuomet šis kraštas prezidento Monroe lu
pomis. < ? * ... ? •

įdomu primfntf tai, kad tuo laiku, kaip ir dabar, Eu
ropoje siautė reakcija. Po Napoleono karų Europos ka
raliai buvo sudarę vadinamą “šventąją Sąjungą”, kuri 
rūpinosi, kad nė vienoje šalyje žmonės negalėtų sukilti 
prieš savo pasaulinius ir dvasinius valdovus.

Šiandien panašiu budu bando Europos tautas valdy
ti susijungusios fašistinės diktatūros, kurios neseniai lai
mėjo didelę pergalę Miuncheno konferencijoje. Privertu- 
sios didžiąsias demokratines valstybes nusileisti, jos da
bar nori pavergti visą Europą, tuo tarpu kai fašistų tal
kininkė Japonija stengiasi įsigalėti Azijoje.

Prieš Senojo Pasaulio fašizmą organizuojasi Naujo
jo Pasaulio demokratijos.

Tačiau dar ir Europoje demokratija anaiptol nėra 
palaidota. Tos šalys, kuriose demękratija gyvavo prieš 
pasaulio karą, dar tebėra demokratiškos. Iš tiesų, tai jos 
šiandien yra demokratiškesnės, negu kad buvo prieš 1914 
metus. Totalitarinės diktatūros tapo įsteigtos tiktai ten, 
kur iki pasaulio karo nebuvo demokratijos — Rusijoje, 
Vokietijoje, Austrijoje, Italijoje ir 1.1.

Todėl demokratija Europoje nėra užmušta. Ji atsi
gaus ir savo priešus nugalės. Ir ji laimės juo greičiau, 
Juo daugiau paramos jai, duos Amerika. Todėl ta Limos 
konferencija turi didelės reikšmės ne tiktai Naujam jam 
Pasauliui, bet ir senam j am.

MAa' ■M

BOBIŠKI PLEPALAI

Brooklyno fašis tuoj ančių jų 
tautininkų organe kažin koks 
“KokUSininku” pasivadinęs me
lagis pasakoja, kad SLA Pildo
mosios Tarybos suvažiavimo 
metu P. Grigaitis “susišaukė 
vietinių savo ištikimųjų kokusą 
ir, kokusavu SLA centro iškėli
mo iš New Yorko klausimu.” 
Ir buk tame “kokuse” Grigai
tis visus “nustatė”, kaip jie tu
rį tuo klausimu laikytis.

Tai yra grynas melas. Jokių 
“kokusų” BrooklynČ arba New 
Yorke Grigaitis nešaukė, ir jo
kiame susirinkime, išimant Pil
domos Tarybos sesiją, jisai a- 
pie SLA centrą iŠ visu nekal
bėjo.

Aiškiai matyt kad tautinin
kų “Sargybos" bokštas bando 
su pagalba melo ir demagogi
jos apdumti akis SLA nariams. 
Pavyzdžiui, pats p. Vitaitis ta
me Brooklyno organe rašo, kad 
redaktorius Kl. Jurgelionis at
sisakąs duoti vietos “Tėvynėje” 

j SLA narių nuomonėms apie 
centro kėlimą, kurioms jisai 
nepritaria. O tuo tarpu šios sa
vaitės “Tėvynėje” kuone išti
sas puslapis užpildytas diskusi
jomis, kuriose kuopos ir nariai 
išreiškia tris skirtingas nuomo
nes !

ISTORIJOS FALSIFIKACIJA

Nužudytasai diplomatas nebuvo 
hitlerininkas

Vokietijos pasiuntinybes sekretorius, Ernst von 
Rath, dėl kurio nušovimo Paryžiuje Vokietijos naciai pa
darė baisų pogromų prieš žydus, nebuvo Hitlerio parti
jos žmogus.

Demokratinė vokiečių spauda rašo, kad tas Vokie
tijos diplomatinės tarnybos valdininkas nepritarė nacių 
politikai ir rengėsi iš tarnybos pasitraukti. Bet jaunas 
vaikinas žydų tautybės jį nušovė, keršydamas Hitleriui 
už žydų persekiojimus!

Kai kurie žmonės dabar spėja, kad tas jaunas tero
ristas galėjo būti nacių provokacijos įrankis. Sunku pa
sakyti, bet vargiai. Kas vadovaujasi kerštu* tas visuomet 
gali padaryti tokią klaidą, kaip GryszpstiL

Iz. Tamošaičio išsišokimas
Musų korespondentas praneša, kad kiin. Izidorius 

Tamošaitis ne pasitraukė iš “visuomeninio darbo vady
bos”, bet buvo pašalintas, ir štai dėl ko. Rašydamas apie 
karo stovio atšaukimą laikraštyje “Laikas”, kun. Izido
rius pasakė;

Europos politikos svoris persimetė į kitą pusę. — Klai
pėdos krašto seimelio budingas posėdis. — Kodėl li
ko panaikintas karo stovis. — Dvejopos organizmo 
votys. — Derybos silpnesnio su stipresniu. — Delsi
mo politikos pasėkos* — Užsienio politikos naujas 
posūkis. — Su kuo Lietuvai butų geriau bendradar
biauti? — Vilniui vaduoti sąjunga turės persiorga
nizuoti.

■ ■ I ■ . . R............. ... .4-.-- ..

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

Delsi-

Komunistai daro “Naujie
noms” priekaištą, kad jos da
bar elgiasi taip, kaip Weimaro 
respublikos laikais elgesį Vo
kietijos socialdemokratai, ku
rie, girdi, “vietoj fašistų, ataka
vo komunistus”. Iš to išeina, 
kad Vokietijos socialdemokra
tai nekovojo prieš fašistus, o 
tik kovojo prieš komunistus! 
Juk tai yra toks absurdas, kad 
tiesiog nuostabu, kaip žmonės, 
būdami blaivame stovyje, gali 
Šitaip rašyti.

Visas pasaulis žino, kad Vo
kietijos socialdemokratai buvo 
vadovaujančioji jėga, steigiant 
demokratinę respubliką po pa
saulinio karo, ir jie tą respubli
ką gynė per 14 metų.

Tačiau demokratinę Vokieti
jos respubliką stengėsi sunai
kinti ne tik monarchistai ir hit
lerininkai, bet ir komunistui. 
Tokiu budii, gindami demokra
tinę respubliką, socialdemokra
tai buvo priversti kovoti j du 
frontu: prieš reakciją iš deši
nės pusės ir prieš reakciją iš 
kairės puses. Štai dėlko ta ko
va buvo pralaimėta.

Jeigu Vokietijos komunistai 
heblttty, pagal Maskvos įsaky
mą, atakavę demokratijos, tai 
reakcija niekuomet nebūtų lai
mėjusi. Socialdčihokratai kartu 
su kitomis demokratinėmis par
tijomis butų reakcijų sumušę, 
nes dešiniosios partijos daugu
mos neturėjo. Bet kiekvieną 
kartą, kai respublikos valdžia 
kirsdavo smūgį mpnarchistams 
(įUhkferių partijai), ii* Hitferi-

demonstracijas 
naciai neturėtų 

riaušes ir “muš- 
gaujas. Bet tuo-

įlinkam s, tai ją puldavo iš už
pakalio komunistai.

Sakysime, respublikos valdžia 
uždrausdavo 
gatvėse, kad 
progos kelti 
travoli” savo
jaus prieš tokį uždraudimą pa
keldavo riksmą komunistai* 
kad, girdi, valdžia “varžo pilie
čių laisvę”! Reichstage, atskirų 
valstybių seimuose ir miestų 
tarybose komunistai kartu su 
naciais balsuodavo prieš val
džią, reikšdami jai nepasitikė
jimą UŽ “laisvės varžymą”!

Štai dėlko respublika negalė
jo hitlerininkus pažeboti, ir jie, 
galų gale, laimėjo pergalę!

Net paskutinėse respublikos 
dienose, kada jau buvo aišku, 
kad jai gręsia pražūtis, Vokie
tijos komunistai nesidėjo prie 
demokratinių partijų, kurios 
gynė respubliką, net atvirai su
sivienijo- šu naciais ir rėmė 
kartu sii’ jais “Plienkepurių” 
(monarchistų karo veteranų) 
referendumą, kad butų pašalin
tas demękratinis Prūsijos kabi
netas. O kad dąrbininkų masės 
nebijotų. Hitlerio, tai komunis
tai skelbė obalsį. “Po Hitlerio 
— mes” (Nach Hitler — wir), 
reiškia — nenusigąskite, kad 
Hitleris paims valdžią; po Hit
lerio valdysimo mes, komunis
tai!

Tai yra istoriški faktai, ku
riuos visi žino. Bet mūsiškiai 
komunistai šiandien drįsta fal
sifikuoti ; istoriją, pasakodami, 
kad dėl demokratijos žuvinio 
Vokietijoje esą kaili socialde
mokratai.

Šitą begėdišką melą jie ban
do paremti tuo, kad, girdi,

“Komunistų Partija siūlė 
Socialdemokratų Partijai su
daryti bendrą frontą prieš fa
šizmą ir neleisti Hitleriui įsi-

Bet tai yra humbugas, nes 
savo atsišaukime dėl “bendro 
fronto” Vokietijos komunistų 
partija sake:

Mes visai neketiname su
silpninti savo kovą prieš so
cialdemokratus ir Centro 
partija; mes, komunistai ne
darome mūšių paliaubų su 
darbininkų klasės priešais.”
Tai šitokį “bendrą frOntą” 

komunistai Sitile socialdemo
kratams. Jų tikslas buvo su
griauti demokratinį frontą, ati
traukiant nuo Centro (katali
kų) partijos, demokratų parti
jos ir liberalų partijos sočial- 
demokratus — kad tbkiii budu 
sugriūtų respublikos valdžia. 
Komunistai tikėjosi, kad tuo
met valdžią bandys pasigrobti 
Hitleris, o jie Hitlerį nugalės ir 
patys valdžią pasigrobki “Nhch 
Hitler —- wir”!

Taigi tiknHndjh Vbkletijbš 
komunistai buvo Hitlerio paka
likai. Jie taip neapkentė denio- 
kratįjos, kad jie savo ranko
mis kasė dtidbę respublikai, į

(Tęsinys)
Tai reiškia leisti vokiškiems 

naciams laisvai apsispręsti, tai 
blogiausiu atsitikimu ir geriau
siu — vokietininkai Klaipėdos 
krašte gyvena kaip nori it Lie- ■ 
tuvos vyriausybė į jų gyvenimą 
visai neprivalo kištis, nors jų 
visa veikla butų nukreipta prieš 
Lietuvos valstybę...

Jau dabar jie panašiai elgia
si. Paleistas iš Lietuvos kalėji
mo veterinarijos daktaras Ne- 
umanas organizuoja vokiečių 
kultūros draugiją ir varu, tero
rizuojančiai spiria visus vokie
čius į tą draugiją prisirašyti... 
Žinoma, visai butų vietoje, jei | * 
loji draugija butų lojali Lietu
vos valstybei, bet ji tokia ne
nori būti...

Ji vietos lietuvius stato to
kioje padėtyje, kad jie jų turi 
visame klausyti. Tai Lietuvos 
valstybes gyvenime didelis ir la
bai pavojingas skersvėjis...

Lietuvos gyvenimo delsimo 
politikos vaisiai ir kilu frontu 
pasireiškia. Dabartiniai Lietu-jitva tyli... 
vos politikai manė, Lad jiems 
primes linai įbrukus su Lenkija 
diplomatinius santykius galima 
visai nurimti ir kad čia nieko 
naujo neįvyksią. Lenkija pasi
tenkinsianti lokiais santykiais 
ir vis bus galima visais paša
liais deklamuoti — mes be Vil
niaus nenurimsim...

Nemėginta, neieškota progų 
su Lenkija Jtaip ųprs susitarti, 
teritorialius ginčus išrišti..^ % 

ir štai kelios dienos atgal tu
rėjo įvykti Vilniaus vaduoti są
jungos metinis susirinkimas — 
suvažiavimas, bet jisai staiga Prieš kiek laiko Naujieno- 
atidetas ir, žinoma, atidėtas ne se buvo atspausdinta niusM 
pačių sąjungos veikėjų noru, korespondento Betkas žinia 
bet kaimyninei valstybei padik- aP*e kaip p. K. Pocius,ga
lavus... Diktatas visuomet blo- nadiclis, lyg tai pardavęs Lo- 
gas ženklas... Jau jaučiama, zailos ’ nain3 Kaune dviem pir- 
kad Vilniaus vaduoti sąjunga kūjams.
negalėsianti veikti! Dabar pasirodo, kad toji ži-

Tai antras dar blogesnis Lie- n*a nebuvo tiksli. Namo parda- 
iuvoš valstybės gyvenime sker
svėjis !

Vilniui vaduoti sąjunga iki 
šiol veik tiek ir veikia, kad 
svarbiausia Lietuvos gyvento
jus įtikinėjo, kad Lietuvai Vil
nius būtinai reikalingas, bet 
mažiausia dirbta, kad užsieniui 
įrodyti, kokia Lietuvos valsty
bės gyvenimui ir lietuvių tau
tai žala padaryta iš jos Vilnių 
atėmus!

Juk šituo klausimu veik jo
kios literatūros svetima kalba 
taip kaip neparašyta. Daug tuo 
klausimu rašyta lietuvių kalba, 
juk ir laiĮ) kiekvienas lietuvis 
gerai žino, kad Lietuvai Vilnius 
reikalingas!

Sklinda gandai, kad Lenkija 
reikalaujanti Lietuvoj lenkams 
suteikti autohbmines teises ir 
bet pirmoje Čilėje leisti jiems 
čia įsisteigti tiek lenkiškų mo
kyklų, kiek jie jų pareikalaus!

Tai trečias musų tautai pa
vojingas skersvėjis!

Jis pavojingas todėl, kad Lie
tuva negalės reikalaut:, kad ir 
Vilniaus krašte butų leista lie
tuviams savas mokyklas atida
ryti, bei jiems butų leista savo 
radijaus priimtuvus turėti...

Juk Lenkija diktuoja savo 
sąlygas Lietuvai, o ne antraip!

Kai geruoju tariamasi visuo
met daugiau galima laimėti, 
negu kai piktuoju tie klausimai 
rišami... Bet mes vis deklama
vome ■— mes be Vilniaus nenu- 

Įrimsim! Delsėme!
Juk jau iš seno buvo paste- 

biama, kad Lenkija su Vokie
tija susiteikė ir savo užsienių 
politikos žingsnius tuodvi vals
tybės derina, tad tai pajutus 
buvo būtinas reikalas musų už
sienio politiką kitais bėgiais pa
kreipti. Vietoj išdidžios izolia
cijos reikėjo derėtis, bent de- 

I rėtis ir derėtis kitų akivaizdo
je... Tokios derybos, kuomet 
dar yra trečias partneris, visuo
met lankstesnės ir vaisinges
nės !

Ir taip Lietuva dabar priva
lomai turi savo užsienių politi
ką pasukti kitais bėgiais, kurie 
eina Berlyno ir Varšuvos link. 
Tai jau neišvengiama butiny- - 
be, bent taip šiandien atrodo.! c 1C UV1 

| J uk Londonas, Paryžius, Mas- jnei
1 " , į Jau daug

Lietuvai tektų, kad 
mis sąlygomis su 
bendradarbiauti. Bet 
lingas būtinai kietas atsparu
mas, tikras pasiryžimas vokiš
kai įtakai nepasiduoti.

(Bus daugiau)

atsidurtų dabar slavų įtakoje, 
i šiuo atsitikimu lenkų, tektų da- 

kad šitokia bičiu- 
tautai

t ryti išvadas,
svcikaton

geriau
Nėra kur skųstis. O iš viso 

skundai tai blogiausias politi
kos įrankis. Dirstelkim, kas iš 
viso šito gali išeiti. Žinoma, tik 
tuomet, jei mes busime tiek at
sparus ir mokėsime ir tose blo
giausiose sąlygose savo nepri-

butų, jei 
ir sunkio- 
vokiečiais 
čia reika-

KAIP IŠ TIESU BUVO
Torontiečio K. Pociaus paaiškinimas apie “Lozanos” 

s namo pardavimą Kaune

tinti pardavimo aktą iki gruo
džio 1938 m., arba, atsisakius 
parduoti, grąžinti rankpinigius. 
St. Pocius buvo tuos rankpini
gius mums įdavęs Čikagoj. 
Prieš du 
žiavęs į 
iš musų 
tą namą

melu jis buvo atva-

visų įpėdinių išviliojo 
taip pigiai, ir pernai

vimo transakcija 
visai kitaip, negu 
to pasakojama.

buxro atlikta 
koresponden-

žinią, mes čia spausdiname iš 
p. K. Pociaus “Naujienų” re
daktoriui laiško tą dalį, kuri 
*yra susijusi su kalbamu reika
lu.

Štai ką laiškas sako apie tai, 
iš tiesų buvo su sakyto

pa talpiu-

namo pardavimu:

“Jūsų laikraščio 
d. 1938 laidoj buvo 
tas straipsnis, liečiantis mano
asmenį sąryšy su mano namo 
‘Lozanos’ pardavimu Kaune. 
Teko man didžiai nustebti, pa
mačius, kad korespondentas, 
taip mažai informuotas apie tą 
transakciją, stengėsi taip nuo
dugniai ją aprašyti. Kadangi 
turinys visai klaidingas ir yra 
kaltinimo pobūdžio, tai aš 
sprendžiu, kad autorius norėjo 
manfe apšmeižti. Straipsnio ra
šytojas, “Betkas” slapy varde, 
pats pareiškė abejojimą kas- 
link faktų, bet jis? nesvyruoda
mas korektuoja ir daro man 
žalingas išvadas.

“Tbdėl aš dabar norėčiau pa- 
ilillštrtioti bendrais bruožais 
kftip dalykas siovi, jei redakci
ja taip įdomaujasi, ir prašau 
atitaisymo.

“Visas mano biznis buvo at
liktas legaliai ir teisėtai. Pernai 
Vdsfthj hflrhą tižpardaviau 
(signed llie agreement to sėli) 
dėtffei St. Pociui UŽ $135,000 

mhs ^aįsiverfimas prie denio** Pūgai tą užpardavimą bu- 
kralijos” yra veidmainingas. vo susitaria padaryti ir užtvir-

kurią paskui ir patys įkrito.
Bet lietuviai komunistai dar 

Ir ŠitfndiCn varčia. kaltę arit so
cialdemokratų, kurie tų respu
blikų buvo Sukorę ir pėr 14 
metų atkakliausiai gynė. Iš tb 
liialbiiiė, kad komunistų taria-

met, pamatęs kad jam tenka 
namas perdaug pigiai, o ypač 
jam atsisakius pristatyti nuo
mos sąskaitų 7 metų, per ku
riuos jis tą namą valdė kaipo 
musų įgaliotinis, aš pasinaudo
jau teise atsimesti ir kitam už 
rinkos kainą, t. y. 235,000 lt., 
surašiau pardavimo aktą ir jį 
užtvirtinau. Ir dabar St. Pocius 
gali tik iškelti civilinį ieškinį ir 
aš tuo pačiu esu pasiruošęs pa
reikalauti iš jo nuomos sąskai
tų. Tai kur čia nusikaltimas?

“Korespondentas “Betkas” 
rašo net tą absurdą, kad tą pa
čią dieną abu pardavimu pas 
notarus surašiau ir rytojaus 
metą išvažiavau. Kiekvienas, 
kuris žino ką nors apie parda
vimo procedūrą, gali pasipik
tinti dėl tokio kvailo melo. P. 
Redaktoriau, galit lengvai įsi ti
kinti, kad tie pardavimo aktai 
nėra atliekam1! ir užtvirtinami 
per vieną ar dvi dienas, ypač 
Kaune, kur įvairių formalumų 
ir komplikacijų yra begalės. 
Jei per mėnesį pavyksta bet 
kurį pardavimą formaliai at
likti ir pripažinti, tai kiekvie
nas biznierius pasakys, jog (ai 
gana greitai. A* dar buvau 
Kaune visą savaitę po doku
mentų pripažinimo ir mane bu
tų ten jau areštavę, jei bučiau 
kų kriminaliai padaręs. Per tą 
savaitę išsirūpinau laivakortę. 
Cunard Wliite Star linijoj ir iš 
Valiutų Komisijos gavau leidi
mą pinigams išvežti, jokios 
kontrabandos nedariau.”
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SEILĖS
(Dr. G. I. Bložio radijo 

paskaita)

Seiles yra paprasčiausias pa
sauly dalykas, apie kurį, rodos, 
visiškai nereikėtų nė kalbėti. 
Net kuomet spjauname, tai, jei
gu gailimės skepetaitės, spjau
name į prasčiausią vietą, ko
kią tik galime rasti. Taigi, to
kiam paprastam daiktui, tur 
būt, nereikia nei introdukcijos, 
nes kiekvienas yra gerai su 
seilėmis susipažinęs.

Kuomet žmogus sėdi dentisto 
kėdėje ir laiko atdarą burną, 
tada ypatingai seilės bėga lyg 
iš kokios versmės. Ir niekas jo
mis nesidomi. Vienok labai 
svarbu yra visiems žinoti apie 
seilių atsiradimą, jų gamybą, 
sudėtį ir veikimą.

Kuomet žmoguje yra visa 
gyvybė, pilna to žodžio prasme, 
ir normalus jausmas, seilės 
nuolatos vienodai liejasi į bur
ną net iš trijų liaukų. Dauge
liui, gal bus įdomus klausimas, 
kas yra tos liaukos?

Liaukos yra tam tikra kūno 
dalis, arba organas, kur mink
šti audiniai, arba kamaraitės, 
ne tik įnima bei sunaudoja 
maistą, kad auginus kūną ir 
budavojus energiją, bet tūlos 
liaukos net gamina maistą.

Liaukų yra daug, įvairaus 
didumo ir formos. Nors jos 
randasi įvairiose kūno dalyse, 
tačiau jų užduotys beveik vie
nodos, tai yra gaminti kunui 
naudingą medžiagą (secretion) 
arba prašalinti išmatas (excre- 
tion of vvaste products). Kai 
kurios medžiagos bei substan
cijos iš kraujo pęręina į liau
kų narvelius, kurie pakeitę, ar
ba nepakeitę tas substancijas, 
vėl išmeta į kraują arba į savo*
kanalėlius bei celes, kurios, ėse

liaukų patvarkymu, pasiekia 
reikiamas vietas.

Kalbant apie liaukas, reikia 
priminti ir apie vieną, kitą liau
ką, kurios čia visai nepriklau
so. Pav., inkstai liaukos, ku
rių užduotis yra išmatas pra
šalinti. O, tai, kitos rūšies liau
kos, kaip krūtys, kepenys, sei
linęs liaukos ir daugiau joms 
panašių, kurios gamina nau
dingas medžiagas.

Kadangi kalbame apie sei
les, tai šiek tiek plačiau pakal
bėsime apie seilinęs liaukas.

Pora seilinių liaukų randasi 
ant veido paliai ausis abejose 
pusėse. Tos liaukos yra vadina
mos paratidines liaukos, kurių 
kanalėlis atsidaro ties viršuti
niu pirmuoju krūminiu dančiu. 
Kita pora seilinių liaukų ran
dasi pažandėse arti kampo že
mutinio žandikaulio. O trečioji 
pora randasi po burnos miuko- 
sa, lies liežuvio galu bei liežu
vio priesagoj. Kiekviena iš tų 
liaukų turi savo kanalėlį, kuris 
vingiuodamas tarp raumenų ir 
kilų minkštų audinių atsidaro 
burnoje, visai prie galo liežu
vio. Kartais, kai žmogus laiko 
atidaręs burną ir laiko pakėlęs 
liežuvį, tai galima pastebėti, 
kaip seilės pilasi iš tų kanalė
lių. Daugiausia seilių išsilieja iš 
tų liaukų, kurios randasi po 
burnos miukosa. Tokiu budu 
užaugusiems žmonėms, ypatin
gai kurie pamiršta kasdien var
toti šepetuką dantims valyti, 
ant apatinių dantų iš bėgančių 
seilių priekyje iš vidaus labai 
daug nuristoj a vopnos bei kal
kių.

Dabar pakalbėsime apie sei
lių sudėtį. Suprantama, seilėse 
didžiausias nuošimtis yra van
dens (97%), biskutis mucino 
bei glycoprotein, kuris priduo
da seilėms glitumo. Tolau, sei- 

randasi įvairių druskų,

Joan Marsh, pagarsėjusi 
kino artistė. Dabar plačiai 
kalbama apie tai, jog netru
kus ji ištekėsianti.

KORESPONDENCIJOS
ii Hh lA■ ‘^■11.i ii \i. lim ,■■■ už I tf n

Waterbury, Conn.
Garnys aplankė Stanislc- 

vaičius.

Lapkričio 18 d. p-ia Stanis- 
lovaitienė, SLA. daktaro, kvotė
jo žmona, susilaukė kūdikio. 
Motina ir sūnūs randasi Water- 
bury Ligoninėje.

So. Boston, Mass.
Nupirko, bet pinigų nesu

mokėjo

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

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS . , . MES NUMIERUOJAM IR UžKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.

1803 WEST 47th STREET (ARTI VVOOD ST.)

Leo Norkus Jr.
Ambrosia & Nectar

BEER DISTRIBUTOR
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir 

mėgsta AMBROSIA ALŲ, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirb
ti dar geresnį alų, kurį užvardino NECTAR. šis Alus yra paga
mintas iš importuotų pirmos pušies produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. 
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą 
patarnavimą-

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

Kam Kentėti Nuo Sugedusią Vidurią?
JEI VIDURIAI NEGERAI VEIKIA -----
JEI VIDURIAI SUKIETĖJA -----
JEI VIDURIAI NEVIRŠKINA -----
JEI GASA1 VIDURIUS IŠPUČIA, *----

NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE

NIDA
Alkaline Digestant Powder Miltelius

bidelė Dėžė Tik už 50 etatų
Klauskite Vaistinėse arba Pirkit tiesiog nuo

Nida Laboratories
A. G. KARTANAS, Šav.

2555 West 69th Stteet, Chicago
Telefonas Hemlock 0318

---- .r.------ ,i

kaip antai, bisodium, phospha- 
le calcium bicarbonate, calcium 
phosphate, labai maža dalalė 
potassiuni druskų ir chlorides. 
Tat iš šių druskų ir susifor
muoja vopna bei kalkulis ant 
apatinių dantų.

Labai maža dalelė seilėse 
randasi nu įtupėjusio mucino, 
liucocytes ir epitheial narvelių. 
Taigi, seilėms nusėdant, susida
ro truputis carbon dioxides ga- 
zo. Dar du enzymai—raugo bei 
fermento dalininkai, plialinas 
ir mallozas, kurie labai svarbią 
rolę lošia virškinime. Negali
ma praeiti nepaminėjus, jog 
seilėse yra nematomas ir di
džiausias musų priešas—bakte
rijos. Taigi, susižeidus, kad ne
užkrėsti žaizdos, niekad nerei
kia ant jos dėti scilių.

Pirmas seilių veikimas yra 
tas, kad jos atlieka svarbų dar
bą, lai yra suvilgo ir palaiko 
krūvoje burnoje sukramtytą 
maistą. Toliau jos suteikia sko
nį įdėjus į burną sausą maistą 
arba medžiagą. Pav., saldainis 
ar gabalėlis cukraus. Pridėjus 
juos prie sauso liežuvio nejun
ti jokio skonio, kol, seilės jo 
nesudrekina. Tik seilėms su
drėkinus medžiagą pajuntama 
jo skonis. Toliau, seilės suvil
go liežuvį, burną, lupas ir 1.1. 
Reiškia, padeda mums kalbėli. 
Kitais žodžiais, patepa musų 
kalbamąjį aparatą.

Scilės padaro pradžią maisto 
virškinimui. Daboja dantis nuo 
kenksmingų veiksmių. Saky
sim, užlikęs burnoj maistas, 
kurios greitina dantų puvimą. 
Bet seilės, būdamos alkalinė- 
mis atmiešia rūgštis ir tokiu 
budu dalinai apsaugoja musų 
dantis.

Taigi, iš visa ko matome, kad 
be seilių žmogus negalėtų gy
venti. Del to, kurie savo burno
je turi daug seilių, gali skaity
ti save laimingais.

Aukščiau minėti enzymai, bū
tent plialinas ir maltozas, ku
rie padaro pradžia virškinimui 
krakmolinio maisto, uždavinį 
atlieka, štai, kaip;

Įdėjus burnoti maisto ir jį 
kramtant, seilės įsimaišo į kąs
nių tarpus ir tuomet plialinas 
pradeda veikli bei skaldyti, sa
kysim, duonos, bulvių ir kito
kio maisto junginius į smulkes
nes daleles, kad lengviau butų 
pilveliui virškinti.

Taigi, žinodami, kad ..seilės 
yra reikalingos ir labai naudin
gos virškinimui, turime suda
ryti tokios aplinkybes, prie ku
rių burnoje atsiranda daugiau 
seilių. Sakysim, linksma drau
gija, švari šeimininkė bei pa
tarnautoja, baltas, švarus sta
las, ant kurio padėta valgis 
kvepia taip, kad, anot pasaldo, 
net seilės eina, smagus pasikal
bėjimas, mandagus elgesys, juo
kas ir tam panašiai. Visi tie da
lykai yra seilių ir kitų virškina
mųjų sulčių bėgimo akstinto- 
jai bei apetito gamintojai.

t) jeigu kas nori prąrasti a- 
petilą ir turėti bėdos sii virški
nimu, tai reikia būti piktam, 
bartis prie stalo su šeihia, lai
ke valgio skaityti laikraščius 
apie visokios žudys tęs ir kito
kias baisenybes. Tada žus sei
lės ir* visi kiti virškinimo skys* 

, čiai. . .. .....

Lapkričio 2'0 d. susitraukęs 
kiūtinu Broadway, o pro ma
ne vis eina būriais maldingie
ji žmonės ryto mėtą į bažny
tėles pasimelstų. Senesnieji 
žmonės iš jų anglų kalbos ak
cento atrodo airiai.

Taip bekeliaudamas susitin
ku graborių “poetą”, kuris mi
rus Lydi jai Jonuškaitei, jos at
minimui parašė “eiles”. O po
etas komunistas Jasilionius per 
“Laisvę” pripažino, kad minė
ta poezija priklauso ne So. 
Bostono graboriui, bet Lietu
voje gyvenančiam Jovarui. Man 
paklausius, kaip eina biznis, 
tuojau jaunutis graborius at
šovė: Šiemet, girdi, prasčiausi 
metai graboriams ir daktarams, 
— taip statistika rodo.

Aš graboriui atsakiau: nesu 
daktaras nė joks kitas profe
sionalas, todėl ir apie statisti
kas nesiinleresuoju. Esu pa
prastas gatvių šlavikas ir lapų 
grėbstyto jas.

Paskutinį kalbos pošmą mu
dviem užbąigus, graborius pa
reiškė buk jam reikią skubin
tis į A. EJ-di El-di VII apskri
čio konferenciją, kur iš visos 
Naujosios Ąnglijos suvažiuosią 
visi vierny staliniškos neklai
dingus bąžnyčios parapijonys į 
Homer HaJI koplyčią.

Užklausiau ar man galima į 
tą obširną konferenciją patekt.

Graborius atsakė: kas ne 
trockistas, visiems galima.

Atsisėdau' į kamputį ir klau
saus kaip dalykai eina. Ateina 
vienas energingas vyras, radio 
valandų garsintojas, ir patei
kia didelę prošenija “didelei” 
organizacijai.

Minėtas vyras sako: So. Bos
tono daktarai, advokatai, den- 
tistai, okulistai nupirko iš skulp
toriaus Rimšos artoją už tūk
stantį dolerių ir padovanojo 
Bostono muziejui, bet dar Rim
šai už artoją pinigai nemokė
ti. Pastarasis reikalauja užmo
kėt, bet visa bėda, kad pas tuos 
profesionalus nėra pinigų. Pa
dovanotas artojas iš muziejaus 
sarmata atimti.

Nuoširdus tautietis visų pro
fesionalų vardu atsikreipė į 
komunistiškos literaturkos kon
ferenciją prašydamas pinigų 
dėlei užmokėjimo Rimšai bilos. 
Komunistai trumpai ir aiškiai 
pasakė: nėra ižde pinigų.

~ Gatvių šlavikas.

JUOKAI
Klaida

Moteris: “Norėčiau truputį 
apsipirkti. Žadu keliauti į Ar
gentiną.

Pardavėjas: ‘‘Tai tamstai rei
kėtų šį tą iš šiltų medžiagų”.

Moteris: “Argi ? Man sakė, 
kad ten visai šiltas klimatas!”

Pardavėjas: “Kur ten šilta. 
Juk iš ten kaip tik daugiausia 
šaldytos mėsos j Europą pa
tenka”.

NESUSIPRANTA
Motina: “Aš negaliu pakęsti 

to tavo amžino flirto, Ona! Ir 
ar tu dar nesusipranti, kad tu 
jau ištekėjusi moteris turėtum 
būti!” , > ■

Diifctė: “Aš susipranta. Bet 
tie bjaurybės > vyrai vis dar 
«e”,

Iš Lietuvos
Lietuvos ir Vokietijos 
žvejybas priežiūros at
stovai apžiūri bendrus 

vandenis
KAUNAS — Spalių 14 d. 

Klaipėdos krašto direktorijos 
narys Betke, žvejybos rūmų 
pirmininkas Liutkus ir žvejy
bos vyr. prižiūrėtojas Hoch- 
ling kartu su Vokietijos žve
jybos priežiūros įstaigos at
stovais, laivu plaukiodami ben
druose Lietuvos Vokietijos 
vandenyse, aiškino dažnai ky
lančius nesusipratimus tarp 
Lietuvos ir Vokietijos žvejų,

Svarbu susituokian
tiems

MAŽEIKIAI. — Nuo spalių 
meti. konsultacinis punktas 
sveikatai patikrinti prieš vedy
bas veikia 2 kartu savaitėje 
(trečiadieniais ir penktadie
niais 19—20 vai. Kaunas, Mic
kevičiaus g-vė, 2a.

Spalių mėn. punkte budi šie 
gydytojai: 14 d- — dr. Ragai
šienė, 19 d. — dr. Vaičiūnas, 
21 d. — dr. Gulbinas, 26 d. — 
dr. Sidaravičius, 28 d. — dr. 
Velbutas.

SUDEGĖ TVARTAI.

GIRKALNIO valse., Liucnavo 
k. — Spalių mėn. 5 d. apie tre
čią valandą ryto iš nežinomos 
priežasties užsidegė Juozo 
Bartkaus tvartai ir daržinė, 
kurioje buvo sukrautas visas 
pašaras (dobilai ir šienas).

Nors žmonių į nelaimės vie
tą subėgo daug, bet nesant nė 
primityviškiausių gaisrui ge
sinti įrankių, ir nesant van
dens, ugnis 'veikiai sudorojo 
savo auką. Nuostolių padaryta 
per tris tūkstančius litų. Tur
tas buvo neapdraustas. 

■ :.•< 1 :-------- į—
Smarkiai plinta 

dviračiai
KIDULIAI, Šakių apskr. — 

Paskutiniais metais ištaisius 
neblogai kelius, kurie beveik 
visi, visais metų laikais dvira
čiais išvažiuojami. Tad jau be
veik visi gudresnieji kaimo 
jaunuoliai turi įsigiję ir dvira
čius. Dviratis Lietuvos kaime 
yra pati greičiausia ir patogiau
sia susisiekimo priemone. T.k, 
deja, visiems įsigyti dėl jų 
brangumo nelabai prieinami. 
Naujas vyriškas dviratis krau
tuvėje kainuoja 180—220 litų, 
moteriškas 200—230 litų. Bet 
Kidulių ir kt. Vokietijos pasie
nio vielų gyventojai perkasi 
daugiausia vokiškus šmugelio 
keliu įvežamus dviračius. Slap
ta įvežami iš Vokietijos nauji 
dviračiai kainuoja 120—150 li
tų. Tokiu budu ypač Vokietijos 
pasienyje ir yra daugiausia iš
plitę dviračiai. Dar dviračiams 
platesniu maštabu plisti iš da
lies trukdo metinis naudojimo 
mokestis 2—5 litai.

Lietuvos vyriausybei reiktų 
sumažinti dviračių įvežimo 
muitą ir nuimti metinį dvira
čių mokestį. Tad daug butų 
pasitarnauta kaimui. Ir dar 
platesnėms masėms butų priei
namas įsigyti. —J. J~tiS.

Kulia daugiausia moto
rinėmis mašinomis

KIDULIAI, šakių apskr. — 
Šiame krašte ir visoje Lietu
voje žemės ūkio kultūra labai 
smarkiai kyla. Kaip čia senai 
žmonos kūlė javus su ranki
niais Spragilais, vėliau su ark- 
linėftiis mašinomis. Dabar jau 
retas kas kdlln arklinėmis ina- 
šinoįnis. Dalgiausia kulia mo
torinėmis, kurių jau daug yra 
ir privisę. Už kūlimo valandą 
mptbrine mašina reikia mokėti 
5—d litus. Nors tai brangu, 
bet Už tai greitai apsidirbama.

Jonas Janulaitis.
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ATEIK J DIDŽIAUSI KOKI CHICAGA 

BET KADA YRA MAČIUSI AUTO-
MOBILIU IŠPARDAVIMĄ

Pasirink iš virš 600 šioj šalyj puikiausiu automobilių.
Visų išdirbysčiu ir modelių tokiomis kainomis, kokių negalima 

niekur rasti. Kokio markete neieškotum—naujo ar seno karo — 
mes galime patarnauti gerai -—ir sutaupyti jums šimtus dolerių.

1938-—ir 1937—Buicks—Oldsmobiles— Crevrolets—Fords—Pon- 
tiačs—Chryslers— Plymouths— DeSotos — Studebakers — Cadil- 
lacs—LeSalles — Packards — Dodges — Grabams — WHlys —už 
pigiai kaip $295.00.—kai kurie naujutėliai.

Kiekvienas karas musų ekspertų patikrintas—musų garantija 
tam, kad duoti jums ilgametinį patarnavimą.—Taipgi virš 306— 
1936-1935 ir 1934 karai visų išdirbysčiu už pikiai kaip $85.00. — 
Musų stakas yra Chicagoj didžiausias. Kodėl laukti?—kada gali nu
pirkti gražų veik naują automobili už taip mažus pinigus.

Kiekvienas karas turi musų naujo karo ir dešimties dienų va
žiavimo bandymo garantijas.

Nereikia jums ir grynų pinigų — mes imsime jūsų seną karą 
kaip įmokėjimą—likusią dalį mažais mėnesiniais {mokėjimais iki 
dviejų metų. Nesvarbu kur gyventum, nepraleisk šio didžio iš
pardavimo.

MUSŲ DVI KRAUTUVĖS yra atdaros kasdien iki 10 P. M. 
ir visą dieną Sekmadieni.

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

prie Loomis prie California
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Nuolatinis, Greitas Susisiekimas
Tarp New Yorko ir Klaipėdos, Per Gothenburgų

Kelionė prasideda ir baigiasi švedų Amerikos Linijos laivais.
Nuo Švedijos, vyksta iš Stockholmo ar Kalmaro 

modemiškuoju S. S. “Marieholm”.
Neteik švedų vizos keleiviams į Lietuvą per Švediją.

! KALĖDINĖS EKSKURSIJOS I LIETUVĄ 
IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO

Į DROTTNINGHOLM ........... Lapkričio 30
GRIPŠHOLM .......................... Gruodžio 7

Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės į 
vietinį laivakorčių agentą, arba

SWED1SH AMERICAN LINE
181 NO. MICHIGAN AVĖ. CHICAGO, ILL.

PEOPLES
63-čids Gatvės Krautuvės

Z

IŠPARDAVIMAS
TURI KO GREIČIAUSIAI PARDUOTI

110 Puikiausių Parlor Setų
84 Gražiausius Miegamų Kambarių Setus
56 Naujausius Valgyklai Setus

Už pusę kainos, už vieną trečią dalį, net ir už
VIENĄ KETVIRTĄ dalelę jų tikros vertės

iki $75.00 vertės parlor setai po 
iki $125.00 vertės parlor setai po

M

$60.00 
$90.00 
$130.00 iki $150.00 vertės parlor setai po ... 
$65.00 iki $80.00 miegamų kamb. setai po ... 
$95.00 iki $130.00 miegamų kamb. setai po ... 
$135.00 iki $180.00 miegamų, kamb. setai po 
$75.00 iki $90.00 valgyklom setai po .......
$100.00 iki $125.00 valgylom setai po .......
$130.00 iki $160.00 valgyklom setai po .... 
$25.00 Breakfast setai po .............................
$50.00 Breakfast setai po ..........................
$40.00. Lounging krėslai po ..........................
$30.00 9x12 vilnoniai kaurai ......................
$18.50 Garantuoti springsiniai matracai ....
Del Tamstų patogumo Krautuvė Atdara Nedėlioj Nuo 10-tos 

4-tos valandos po plet.

$49.50 
$69.50 
$29.50 
$52.50 
$69.50 
$38.00 
$59.50 
$68.00 
$10.95

$17.50
$10.95

$6.95

valandos ryto iki

St., Pr*e Pat Maplewood Av€.
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Diena Iš Dienos
Antansa Bielinis 
Pargabeno Dideli 
Briedį į Rožių Žemę

ROSELAND. — A. Bielinis 
yra entuziastas medžiotojas. 
Nors šio laiku jisai jaučiasi 
nelabai sveikas, vienok neno
rėjo susilaikyti nuo važiavimo 
į VVisconsiną briedžių medžio
ti, kada atsidarė medžiojimo 
sezonas, kuris tęsis tik 3 die
nas.

Bet iš kito ateito važiuoti i > 
Wisconsino medžioti, ne bile 
kas nori, nes leidimas gauti 
kainuoja $50.00 ir tik gali vie
ną briedį išsivežti, jeigu nu
šauni. O jeigu nėra laimės nu
šauti, tiek daug užmokėjus už 
leidimą dykam namo važiuoti 
yra sarmata.

A. Bielinis buvo su laimikiu, 
jisai pargabeno dideliais ragais 
briedį į Rožių žemę.

Untanas.

Hatno Praleiskit Kalėdų 
Šventes Lietuvoj

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Išv. Marijos Parapi 
. jos Parengimas

DABAR EINA.
Dabar j| galima rodyti!

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

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

po Valstijos priežiūra.
6755 SOUTH WESTERN AVĖ. 

Tel. Grovehill 1038.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj)

Howard Schaeffer, 29, su Su- 
san Walush, 26

Andrew Ducowics, 66, su Ro- 
zy Potkul, 60.

Progress Bendrovės 
Krautuvė Ruošia 
Specialiai Gražų ir 
(domų Programų

Rytoj, sekmadienį, 11 valan
dą prieš piet, užsistatę savo ra- 
dio ant stoties WGES, turėsite 
malonumo gražiai

Dvi ekskursijos į Lietuvą: 
lapkričio 30 ir gruodžio 7 d.

Š. m. (lapkričio 30 d. popu
liariam 
išplauks kalėdinė ekskursija į 
Lietuvą ir antroji gruodžio 7 
dieną, Tamsta geriausią Kalė- 

praleisti'dų dovaną suteiksite saviš- 
smagią valandėlę beklausyda- kiams Lietuvoje, x 7 
m i žavėjančių dainų ir sma
gios muzikos, kurias išpildyti 
Progress Bendrovės Krautuvė 
užprašė grupę žymių daiųinin- 
kų ir muzikų. Jie stengsis vi-

Prie to patarėjas advokatas

s. s. “Drottningholm

, būtent, par- 
vykdamas pats į Lietuvą Kalė
doms. Kas neatmena Kalėdų 
Lietuvoj, tų gražių žiemos vaiz
dų — tik tas, kas ten nebuvo. 
Asmeniškas atsilankymas į Lie
tuvą pas saviškius suteiks di
delio malonumo seniai laukiam 

tėveliui,
Remkite tuos, kurie 

garsinasi 
“NA UJIENOSE”

Naujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.
Amerikos Lietuvių Laisvamanių Etinės Kultūros Draugijos 2 

kuopos susirinkimas įvyks sekmadienį, lapkričio (Nov.) 27 
d., 10 vai. ryte, Draugijos svetainėj, 4097 Partes St. Visi 

nariai ir simpatikai kviečiami dalyvauti. —Valdyba
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
Marųuette Park Lietuvių Amerikos Piliečių Klubo mėnesinis su- 

sirinkimsa 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
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Lithuanian Morning Slar Benevolent ir Pleasure Club rengia 
25 metų Jubiliejinį Balių, šeštadienį, lapkričio 26 d., 1933, 
North West Svetainėje prie AVestern ir North Avė. Bus gra
žus programas, dalyvaus Chicagos Lietuvių Vyrų Choras.

Bunco ir Kortų Pare, rengia Bijūnėlio choras sekmadienį, lap
kričio (?<ov.) 27 d. 1938, Masonic svetainėj, 334 ) W. North 
Avė. Pradžia 4 vai. po pietų. Įžanga 30c. Kviečiame skait
lingai subrinkti smagiai laiką praleisti ir laimėsit daug gra
žių dovjmų. , Kviečia Bijūnėlis

Kviečia visus, Komitetas 
leisybės Mylėtojų Dr-ja rengia Balių, šeštadienį, lapkr. 26 d., 

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

ROSELANDO LIETUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJA 
Chicagos Liet. Dr-jos Skyrius 

rengia gražų

RUDENINĮ VAKARA
SEKMADIENI. LAPKR. 27, 1938 

DARBININKŲ SVETAINĖJ 
10413 So. Michigan Avė.

Pradžia 5:30 vai. vak. Įžanga tik 35c
Programoj Chicagos Vyrų Choras, vadovaujant K. Steponavičiui, 
lošimas, šokiai, muzika ir kalbos. Kviečia smagiai laikui praleisti 

Rengimo Komisija

Phone CANal 9560 Vonias visada galima imti

RUSIŠKA IR TURKIŠKA MAUDYNĖ
ANT KETURIOLIKTOS GATVĖS

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

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

JOHN GRYBAS
Ką tik sugrįžo nušovę? stirną, šį vakarą visus pavaišins. 

Taipgi susipažinkite su nauju bartenderiu Joe Ivinsku.

DELLA’S tavern
3267 So. Halsted Street

Gugis patieks naudingų infor- ,s^na\ mainytei\ 
macijų, o programo vedėjas Jo- broliui bei sesutei, taipgi jaunų 
nas Romanas, kaip ir visuomet, (Henų draugams bei pazįsta- 
nurodys tamstoms vietas kur m^ems* Jūsų parvykimas Kalė-
nas Romanas, kaip ir visuomet dienų draugams bei pažįsta-

doms į tėviškę saviškiams bus 
geriausia dovana.

Svečiai iš Lietuvos 1939 m. 
New Yorko pasaulinėj 

parodoj
Sekančią vasarą daug iš 

įvairių Europos ir kitų kraštų 
atvyks aplankyti pasaulinę 
New Yorko parodą. Ypatingai 
iš Lietuvos, kaip numatoma, 
atvyks daug dalyvauti Lietuvių 
Dienoje, kuri įvyks rugsėjo 10 
dieną. Tamsta irgi jei intere- 
suojatės atsikviesti saviškius iš 
Lietuvos, neatsižvelgiant ar 
esate Amerikos pilietis ar ne, 
bile tik legaliai įvažiavęs į 
Ameriką, galite savo norą pa- 
tenkinti, žinoma, su sąlyga, 
kad,galėsite dokumentaliai pa
tenkinti Amerikos konsulą Kau
ne, kad atvykusį svečią ar 
viešnią per tam tikrą laiką ga
lėsite užlaikyti iru kad tas už
laikymas Tamstos neapsunkins, 
taipgi suteikiant garantiją, kad 
po išbūto laiko atvykęs asmuo 
grįš atgal. Suinteresuotiems 
patartina dabar pradėti pasirū
pinti sudaryti atatinkamus do
kumentus persiuntimui Ameri
kos konsulatui išgauti “Tempo- 

priimtuvus ant rary Visitors Visa” — laikinojo 
WHFC stoties. Išgirsite L. K. lankytojo vizą, šiuo reikalu ir 
M. Chorą, kuris išpildys kelias 
dainas ir ištraukas iš “Studen
tų Karalaitis”.

Sekmadienį, tuo pačiu laiku, 
pralinksmins Tamstas naujasis, 
linksmųjų moterėlių “Šurum- 
Burum” Choras. Algirdas Bra
zis irgi dainuos naujų lietuviš
kų dainelių. Dėdė Brukąs ir 
vėl jums kai ką pafilosofuos, 
juokingo paaiškins. (Sp.)

daugiau, ir geresnių prekių už 
tamstų pinigus galima pasi
pirkti. Ypač dabar, artinantis 
Kalėdų dovanų pirkimams, bus 
visiems žingeidi! apie tai išgirs
ti. Taigi nepamirškite patys ir 
priminint savo draugams.

Rep. J. J.

iš

Budrike Radio 
Programas

Budriko radio programas 
stoties WCFL, 970 k. nedėlios
vakare 5:30 Chicagos laiku. 
Programe dalyvaus simfonijos 
orkestrą iš 12 muzikantų, kvar
tetas ir panelė Jadvyga Gricai- 
tė, soprano.

Budriko programai yra lei
džiami oro bangomis jau de
šimt metų ir juose nėra sve
timtaučių garsinimų, kurie 
kenkia lietuvių bizniams. Ka
dangi Budriko krautuvė mini 
27 metų savo biznio gyvavimo 
sukaktuves, tai šitas progra
mas bus ypatingai įdomus ir 
gražus. —B.

Šaltimiero Programas
šeštadienį, 7 v. v. atsukite 

savo radio

Rvtoj Klovainiečių
Kliubo Susirinkimas

CICERO. — šį sekmadienį 
Klovainiečių Kliubo mėnesinis 
susirinkimas p. šameto svet., i 
1500 S. 49th Avė., antrą va
landą po pietų. Kliubo nariai 
pasistengkite būti visi išgirsti 
atskaitą iš pąrengimo. Reikės 
aptarti kitus reikalus, liečian
čius kliubą. Jau baigiasi šie me
tai, laikas daryti planus atei-----35 centai asmeniui,
čiai. '

.......... .. ...................
Visoki Pigumai ir 
Kalėdinės Atvirutės

Budriko krautuvėje, 3417 S. 
Halsted St., besiartinant Kalė
dų ir Naujų Metų šventėms, ir 
proga dvidešimts septynių me
tų Budriko sėkmingo biznio 
sukakties, dabar eina didelis iš
pardavimas visokių naminių 
daiktų — parlor setų, refrige- 
ratorių, pečių, radijų, akordi-. 
jonų, rašomųjų rašinėlių ir 
kitų daiktų žymiai nupiginto-; 
mis kainomis.

Čia taipgi dabar yra gauna
mos pigiai gražios, tikrai artis
tiškos atvirutės su lietuviškais 
kalėdiniais ir Naujų Metų pa
sveikinimais. Pasveikinimai la
bai gražus, parašyti gražia kal
ba ir įvairaus turinio, pritaiky
to skirtingam upui ir skoniui.

Atvirutės yra siunčiamos pa
reikalavusiems ir į kitus mies-j 
tus. Jų kainos 50 centų tuzi
nui, trys tuzinai už $1.

Vienas kostumerių.

Šv. Marijos Parap. narių,! 
draugų ir rėmėjų draugiškas, 
susirinkimas ir linksmai laiko 
praleidimas šj vakarą, Parapi-1 
jos svet., prie 35th ir S. Union 
Avė. ' Pradžia 7:00 vai. vak. 
Paskutinis balius prieš Kalė
das. Visus kviečia Valdyba, i

CHICAGO CITY 
OPERA CO.

AIDA—ficAttul., 2:00—Tnrner, T.aMtnce, 
Glgli, Czaplicki, Lnz.znri, Benttle. Veda 
M orani.

REVIDUOS KIKI-EJAS---- Rytol 8:00 —
Poną, Paggl, Hackctf, ('zapl’rki, I.azzari, 

Treviaan. Veda Moranzoni.
DIE WAI.Kl’RF—PJrmad., I/>pk. 28 — 

Flagntad, G’iitz, Turncr, Maiaon, Kip- 
iiIh, Ernster. Veda Wcber.

L.VKME—Tre., Lapkr. 30—Poną. Mayor, 
Bnrova. Burdlno, Love. Lltlh-fh-Id Ba- 
lėtas. Veda HasselinaiiN.

TOSCA—Ketvirta*!., Gruod. 1—Tennyson, 
Brovvn, Tokatyan, (’zapliekl, Trevisan. 
Veda Canarutto. Apfivletos Tarybos se
rijos. Kainos: $.83, $1.10, $1.03, $2.20

Vakariniai rodymai 8 valandų.

RFGl’LIARftS KAINOS: 
$1.10, $1.05, $2.20, $3.30, $4.40.

SRDYN’RS PARSIDUODA BOX OFFICE.

Civic Opera House

DIDIS PEČIU IŠPARDAVIMAS

PROGRESS

knlbn * *

PROFESSOR 
MAMLOCK

Nepaprastas nacių teroro apkal
tinimas.

Angliški pavadinimai.

SONOTONE
66 E- Van Buren St. 

arti Wabash.

Victor Bagdonas
LGCAL Ą LONG DTSTANCE

MOVING
Perklaustom forničius, piau’is ir 
visokias rakandus bei štonis. Ve
žam i fRnnas ir kitus »r»ie8*»js 
Žema kaina. Mupų Darbas ga- 
antuotas. Taipgi nristatom an- 

glia i visa« miestą dalis i
3406 So. Uaisted St. Į

Šaukit Tel. YARDS 3408 
k., ... —.

Lietuvis Plumberis
— Lalsnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

laivakorčių kreipkitės į Švedų 
Amerikos Linijos autorizuotą 
agentūrą “Naujienas”, arba 
tiesiog į bile kurią š. A. L. raš
tinę. —VL Mučinskas.

Rodys Naujus 
Filmus Iš
Lietuvos

Rytoj, 6 vai. vakare, Chica
gos Lietuvių Auditorijoj bro- 

I liai Kazys ir Miečys Motuzai 
'rodys naujus, spalvuotus fil
mus, kuriuos jie nutraukė Lie
tuvoj ši pavasarį ir vasarą.
• Paveikslai parodo “Pirmyn” 
Choro atvykimą Lietuvon, Ža
garės miestą, įvairias šventes, 
prof. Leono laidotuves, 
dos sukaktuves, etc.

Pradžia 6 vai. vak., o

Klaipė-

įžanga

(Sp)
P. S. Rašant šią žinią, gau- -----------------

v 1 • . • Aieks Ka- Ąpvertė Policijos
zakausko mirtį., Laidotuves 17
įvyks šiandien, aštuntą valandą Sįv<l(lk<ll*i 
ryto, Šv. Kazimiero kapinėse. *■
Kareivių Draugijos nariai ir 
šiaip žmonės, dalyvaukite lai
dotuvėse. D.

Nan nonose 
nmicla dėlto, 

i Naujienos 
nępidinerns

Maxwell nuovadoj buvo įka
lintas, 35 metų chicagietis Vito 
Ziokovich, už tai, kad prie 14- 
tos ir Halsted pravažiavo tra
uko šviesą ir apvertė policijos 
skvadkarį. Vienas policistas 
buvo sužeistas, kiti du išliko 
sveiki.

už specialiai žemas kai-

NAUJI, PAGERINTI, 1938 METU MADOS

ŠILDOMI PEČIAI
Aliej’um Kūrenami 

VISŲ GERŲJŲ IšDIRBYSČIŲ 
Mažiausiomis Kainomis Mieste

SSS:

130 pečių turi būti išparduota
nas, lengviausiais išmokėjimais. Pasiskirkit sau pečių 
dabar, įmokekit tik mažą dalelę—ir pečius bus pristatytas 

į tamstų namus

Šimtai Pasirinkimų
Aliejum kūrenami šildytuvai nuo $g^.5O $98.00
Anglim ir malkom kūrenami nuo $ j g.50 iki $75.00 
Kombinuoti gesui ir anglim pečiai $^ĮQ.5O iki $150.00

Didelė nuolaida už seną pečių mainant ant naujo.

k

3224 SOUTH HALSTED STREET
J. KAL6DINSKAS, Vedėjas.

Tel. VICtory 4226 Chicago, Illinois

Paklausykite musų gražaus ir įdomaus programo. Nedė- 
lioj, 11-tą vai. prieš piet iš stoties WGES, 1360 k.

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS—• BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTALĖS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
—7 IKI 8 V AE. 
—7 IKI 8 VAL. 
—7 IKI 8 VAL.

• PENKTADIENĮ—
• ŠEŠTADIENĮ -
• SEKMADIENI—

VAK.
VAK.
VAK.

Bowling-Billiardai
20 Aslų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

PETE YOUNG
UŽEIGA.

Priešais Tautiškų Kapinių vartus 
Skanus SCHLITZ ALUS.

PETE YOUNG

83 ir Kean Avė.
Willow 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 

Fhone CANAL 2824.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $j2>50
GYDYMAS........................ŠCn.OO
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje ... '

RAUMATIZMAS
greitai palengvinama

1500 
»2-oo 

VISAS LIGAS GYDOMA C 4 ,QQ 
Ekzaminaciją įskait. vaistus * ■

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kodzie AveM Chicago. 

Tel. Ladale 5727.

FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Dar b a s 
garantuotas.

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

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius
3

LOSIME DALYVAUJA GABIAUSI ARTISTAI DAINININKAI IR MUZIKAI....

“Student Prince
4-rių Aktų Operetė •

Vaidins L. K. M. Choras
po vadovyste J. KENSTAVIČIAUS

ŠOKIAMS BUS GERA 
ORKESTRĄ

įžanga iškalno .............85c
Prie darų     $1.00
Šokiams....................  35c

KVIEČIA L. K. M. CHORAS A

Nedelioj, Lapkričio 27 d., 1938
SOKOE SVETAINĖJE

2345 SO. KEDZIE AVENUE
Durys Atsidarys 2 vai. po pietų Programas Prasidės 3 vai.



šeštadienis; lapfcr. 26, 1938

—

Princas” Chicagoj
Šį Sekmadienį Sokolų Salėj FURNISHEP ROOMS^-TO BENT 

Gyvehlmni Kambariai

Štai Kur Musu 
Vaikai Auklėjami 
Ateičiai

Graži northšidiečių 
organizacija

NORTH SIDE — Per ddu- 
g’elį metų North Sides apylin
kėje veikia vaikų Draugijėlė 
“Bijuhėlis”. Dabartiniu laiku 
sunku pasdkyti kiek per Bijū
nėlio mokyklėlę pėrėjb moki
nių.

Tai labai daug. Galima butų 
skaičiiioti šimtais ir ne bet ko
kių, bet gerų lietuvių, dūsifeku- 
sių aukštus mokslus ir net pro-

Kaip ib kiekvienoj draugijoj 
ar chdre, nartai vis keičiasi. 
Vieni pasišalina, kiti užima se
nųjų vietas. Taip ir Bijūnėlio 
auklėtiniai keičiasi ir bėga vie
ni paskui kitus.

kad palaikyt višų tų gražių 
Bijūnėlio darbuotę, reikalinga 

mokytojų, užsimokčt už sve
tainę nuomų ir tam panašiai. 
Kaip praeityje, taip ir (labdr, 
aš tikiu, kad northsidiečių lie
tuvių visuomenė parems Bijū
nėlio darbuotę atsilankydami į 
jo pirmutinį parengimų šiame 
sezone, tai yra į bunco ir kor- . .. »tų parę. Parengimas įvyks Sek
madienį, lapkričio 27 d., Ma- 
sonic svet., 3319 W. North Avė. 
Prasidės kaip 4 vai. po pietų. 
Įžanga tik 30e.

Kiek teko patirti, dovanų 
bus daug ir labai gerų, taigi 
užsimokėję 30c gali laimėti ke
lių dolerių vertės dovanų.

AtfeNA ČĖSNIĖNė-

.. JONAS ŪSS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 23 d-, 1:00 vai. po
piet, 1938 iri., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Kėdainių ąpskr., 
Dotnavos parap., Grigoniškio 
kaime.

Amerikoj išgyveno 32 m.
Ęaliko dideliame huliudime 

moterį Adelą, po tėvais Lit- 
kaitę, sUnų Vitold, 2 sešeris 
Orią Butvill, švogerį Walter 
Butvill, seserį Olgą Ruščins- 
ką, švogefį Antaną Ruščinską 
ir jų šeimynas, gimines ir 
daug pažįstamų, o Lietuvoj— 
2 Švogeriiis ir vieną seserį.

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

Kūnas pašarvotas 2462 Blue 
Išlana Avė, Tel. Canal 4850.

Laidotuvės įvyks, šeštad., 
Lapkričio 26 d. 1:30 iš namų 
bus nulydėtas į Liet. Tautiš
kas 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. bir. J. F. Eudeikis, Tel. 
YARDS 1741.*

Amerikoj 2 sūnūs ir vieną 
dukterį: Sargijušą, Teklę
Chesnuš, Vincentą, Teofilą < 
Chesnus, Antaną, Alzbietą 
Ramanauskus ir jų šeimą.

WĄČLOWAS KRASOUSKAS
JONAS ČEKAITIS.

beršiskyrė šh Šiuo pasauliu 
Lapkričio 23 d., 3:10 vai. po
piet, 1938 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Lietuvoj Skirs
nemunės parap., Vensloviškio 
kaime.

Amerikoj išgyveno 25 m.
Paliko dideliame nuliūdimą 

moterį Vęrpnįką, po tėvais 
Pocius, dukterį Prancišką 
Ladrick, Sūnų Joną, žentą 
Stanley, 2 anukus: Raymondą 
ir Phylfis, seserį Oną čyvds, 
švbgerį Antaną ir kitas 
gimines, Lietuvoj brolį Petrą 
ir seserį Ęlzbietą, , .. .

Kūnas pašarvotas 1862 Sb. 
Avers Avė. Laidotuvės įvyks 
Pihrriad, Lapkričio 28 d., 8:00 
vai. ryto iš namų į Aušros 
Vartų parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa- 
rtidldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Jbnd čekaičio gi
minės, drdugai . ir . pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Sūnūs ir 

kitos Giminės. >
Laid. Dir. Lachawicz’ius ir

Sunai, Tel. CANAL 2515.

Jau Artinasi 
Birutės Choro
Didelė Pramoga

Bris siivaidinta Operete 
“Perikola”

iki
Bi

Jau liko tik dvi savaitės 
Ghiodžio 11 d: Tą dienų 
tutės choras Suvaidins labai 
gražių juokingą ir labai muzi- 
kališką operetę “Pėrikolą”. Ta 
operetė parašyta gatsąus fbah- 
cuzų ihuzikb Offenbacho. TU • 
riniu atvaizduoją linksmų Li
mos miestų ir jo gyventojus. 
Veikalas labai turiningas, ih 
lietuvių kalbon neseniai išvei
stas ir buvo scenoje perstaty
tas pereitų pavasarį to patiėš 
Birutės choro; o dabar publi
kai pageidaujant atkartoja
mas.

trainoga bbs Sokolų salėje, 
2345 So. Kedzie A ve., sekma
dienį, Gruodžio 11 d., 4:30 vai. 
po pietų. Įžėnga 75c, o iš ank
sto perkarti 65č. Po vaidiniihd 
bus ir šokiai iki 'VėlUhlbs. Va
karų lankytojams bris tikrai 
gera ir meniška pramoga.

Nušovė Gengsteri 
J. Boltbniį

namų 
avenue 
nušovė 
prohi-

Prie apartamentinių 
adresu 35 N. Menard 
nežinomi piktadariai 
Jošėph “Red” Boltbną, 
bicijos laikų gerigsterį ir alaus 
sindikato viršininkų. Bolton gy
vena ties tuo adresu ir buvo 
sušaudytas kai tik pasirodė gat
vėj iš tarpdurio. Jisai sirgo 
plaučių liga ir užvakar Vakare 
pasirėdė gatvėj pirmų kartų 
po ligos.

. Pei-šiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalių 8 d., 4 vai. popiet, 
1938 m. Marijampolės apskri
tyje palaidota Kdlvarijos ka
pinėse.

Po karo visą laiką gyveno 
Klaipėdoje, bet numirti par
važiavo į savo gimtą kraštą, 
šiilaukus 86 rrifctų.

Lietuvoj .paliko dideliame 
nubudime 3 dukteris: Marijo
ną Stepanavičienę, Mikasę 
Matulevičienę, Milą Bęhdavi- 
čienę ir žentus su didelėmis 
šeirhynomis.

Nuliūdę li’ekame,

iundi, Marčios, žentii.. buk- 
bryš, su daugeliu aliukų ir 

giminės.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio., 24 d., 11:00 vai. va
karo, 1938 m., sulaukęs 50 m- 
arhž., jgimęš yferačiaus parap., 
Švenčionių Jpskr. • ,

Paliko dideliame nubudime 
Amerikoj išgyveno 29 m. 

pusseserę Mary Lukshon, još 
y yrą Augušt ir jų dukterį 
Florence ir draugus.

KUhaš pašarvotas Martin 
M. Cooney koplyčioj, 11511 S. 
Michigan Ąve,. . Laidotuvės 
įvyks Antram, NOv. 29 dieną, 
9;00, vai. .vyto iš kopį, į ,yį§ų 
šventų parap. bažnyčią, 108th 
ir Wabash Ąve., kurioje atsi
bus ^edulinįoš pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv- Kazimiero ka
pines.

Visi a. ą. Waęlowo grąsous- 
ko gimines,. draugai ir pažįs
tami esat riUošifdžiai kviėfeia- 
lųi dalyvauti laidojųvęsę ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, , • 
Pusseserė, giminės ii* dratigai. 
Laid. Dir. Martin M. Cooney, 

Tel. PULLMAN 0372.
1'
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Laisvės Kanklių Mišrus Cho
ras Chicagoj suvaidins opere
tę “Studeht Prince”. Vadovau
jami gabaus muziko, keii- 
stavičiaus, kantliečiai energin
gai darbavosi besimokindami 
šių operetę. Apskaičiuojama, 
kad perstatymas lėšuos apie 
$1,100. Kankliečiai sutraukė 
visas gabesnės riienininkų jė
gas vaidibimiii, kurių lat^b 
yra: Vytautas Tarutis, Jonas 
Savage, Pranas Sadauskas, 
Agota Kenstavičienė, Mary 
šimkiutė ir kt. Operetė para
šyta komp. S. Rombergo. Jų 
sulietuvino Petras Sarpalius.

“Studentas 'Princas” buš Su
vaidintas lapkričio mėn, 27 d., 
1938, Sokolų Salėje; 2343 Š. 
Kedzie Avė., Chicago, Iii. Pra
džia 3 v. p. p. Įžanga asme
niui $1. Bet tie, kurie pirks ti- 
kietus iš anksto, gaus tik po 
85c.

LKM Choras kviečia visų 
Gliicągos lietuvių visuomenę 
skaitlingai atsilankyti ir pasi
grožėti jpt'ii'kiiHiais choro ir so
listų darbais. —NBA

Rytoj Roselarido 
Kultūros Draugijos 
Vakaras
Dainiioš Chifcdgoš Vyrty Choias

ROSELAND. — šiubrni pra
nešame, krtd Rošelandb Lietu
vių Kliiturbs rlrrtugija, Chiča- 
gos Lietuvių Draugijos Sky
rius, rengia gražų rudeninį Va
karą, Lapkh-Nbv. 27 d., Dar
bininkų Svetainėje, 10413 So. 
Michigan Av"e. Prasidės kaip 
5:30 vai. vrtkarte; įždhga tik 
25c. ;

Bus gražus programas. Dai
nuos Chicrtgbs Vyrų Choras, K. 
Sfebbhavičiaus vaclbvaujrtiha. 
Lošėjai taipgi sul’oš naujaušį 
veikalą, klirį kiekvienas pagei
dauja prtinatyti- Prie to, bus 
dar ir kalbėtojų ii* šokiai priO 
gražios muzikos. Biiš gardžių 
užkandžių ir sveikų gėrimų.

Kviečiame nuoširdžiai visus 
vietinius ir apylinkės biznie
rius ir darbininkus 
liėtuvalt'eš atvykti, 
ma, pasiliubsrtVUs 
krtsdi'ertihib darbb, 
ir rtipešČiŲ, praleisti linksniai 
laiką, bžibašbrhb vlšus.

lietuvius ir 
kaiti šak’d- 
htib saVb 
ližsiehiittib

i ■ iudžAtAs
Persiskyrė su šjųb pdšaUliu 

Lapkričio 25 d-, 1938 m.,, sii- 
laųkęs 34 m. artiž. gimęs Crii-

Balįko didelidihą nuiįudijne 
tėvą/Jiiozapą, 3 šėjsferis: Ąn

lięnę ir Mortą Idžiėliš ii* kitus 
gimirteš. .

Kūnas pašarvotas Ąntąrib 
M. Phillips kopi., 33'd7 LitUrt- 
nica Avę. Laidotuvės . įvyks 
Pirmądieriį, Lapkričio 28 d., . 
8:00 vai. ryto iš kopi. į ,šv. | 
JUrgio parap. bažnyčią, ku- 1 
rioje atsibus gedulingos pa
maldos Už velionio sielą, o iš | 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi- 
mjero kapines-

Visi a. a., Juozapo Pūkelio 
giminės, draugai ir pąžįstdtni 

/.esat nuoširdžiai kviečiami dh- , 
lyvaųti laidętuvėšė ir suteik
ti jam paskiitinį patabndvirną 
ir atsisveikinimą.

Nūiiudę liekame,
Tėvas, Šešeryš, ŠVogeriai, Dė- 

’dės, Ciiocės ir Giminės.
Laid. Dir. A. M. Phillips, tel. 

YARDS 4908.

LOVEIKISvS^l

ŠSLįSįSĮMBr,

NAUJIENOS, Ghifeagot nL
n-1. - - »i - -11 s* *— - - Pasikalbėjimas
Dzūko su Draugu < 
Apie Koncertą, etc.

NbRTfiSIDte
DZŪKAS: Nu, tai drauguci, 

aš buvau pirmh rbžų arti SLA 
2^6 kuoįoš Baliaus, nedeldzie- 
ny, lapkričio 26 dziehą, Grigai
čio salėn.

DBAUGAS: Labai malonu 
girdėti, kad ir tu jau pradedi 
lankytis kulluriniuose paren
giamose. Na, o kaip tah patiko 
koncertas?

DZŪKAS: Man, bracia, labaf 
paciko tas koncertas. Cieli 
daug gražių mergų giedojo.

DBAUGAS: Na, jau tii ne
būk tokis storžievis. Kudniet 
kalbi apie jaunas merginas, 
tai sakyk panelės, o ne mer
gos.

DZŪKAS: Tai čiekto — te
gul būna ir panelės. Kap jos 
visos su vyrais giedojo, tai bu
vo labai gražiu. Bet kap viena 
panelė giedojo — kap tu sa
kai — solo?

DRAUGAS: Taip, solo.
DZŪKAS: Kap ji giedojo so

lo, tai man gerausirt paciko. 
žinai, bracią, ktį aš tau pasa
kysiu? Aš ko cik į tų sočialis- 
tį neįsimylėjau.

DRAUGAS: So'cialistį? Tu 
turi mintyje solistę.

bŽUkĄS: Tap. tap, Solistę. 
Aš ko cik į jų neįšiirtylejau. 
Ji tdp gražiai giedojo, tokiu 
gražiu balsu. Žinai jpo progra
mų aš norėjau išvesci jų šok- 
ci, bet tarp ciek daug svieto 
aš negalėjau jos surašei. O ki
tų klausei, kad jie mah jų Su
rastu ir mane supažindzytų su 
ja, aš sarmaciridus.

DRAUGAS: Ištikrųjų tu tu
rėtum gėdytis. Tokis senber-> 
nis nori pdrhylėti tokią jauną 
panelę. <•> ? *

DZŪKAS..-Kų tu čia šneki. 
Aš neasiu tokis senas. Cik žiū
rėk, ar neguli jaunos panelės 
ir manehpmųylėci?

DRAUGAS's A, tik tu nekal
bėk niekų. J Mes čia kalbame 
apie kbriceTtą;i d ric apie įši- 
inylėjiihą į merginas.

DZUKAS u Po ciesai pasa
kius; man^L pahele gerau pa
či kd, negu tas; koncertas.

DRAUGAS: Na, o kaip tau 
patiko advokato Grigio kalba?

DZŪKAS: Man labai paciko 
jo kalba. Jis išklumačino apie 
Susivienijimą Lietuvių Ame- 
rik'djb ifr riš hdHU JIH’ė j’d prtši- 
rašycl; Čii< aš įitdšriū t&Vęs, 
kad tu Hiah daugiau išklhhid- 
čytuin, kūp d§ gali prie jo pri-

PERŠDNAL
Asmenų Ieško . ; r _ 

DOMiANck V/EISBER ir Jos 
Willies esate prašomi atsilieptų ar
ba kas žinote kur jiedu gyvena, 
pranešti- Labai svarbu. Frank. Ci- 
pas, Winamac, Ind., R. R. 4, Box 87

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų

VYRAI! Savo liuosu laiku ga
lite pasidaryti sau extra pinigų dėl 
švenčių. Dąrbas, kuris netrukdys 
gtišų fegulidrį, dai-bą. Box 908, 1739 
Sb. Halsted St.

MISCEĮJLĄNEOŲS FOR SaEe 
... . įvairus Pardavimai

TAUTIŠKOSE KAPINĖSE, 
parsiduoda^ jotas 8 duobių arba 4, 
pirnjoj eilej, kur koplyčios, pigiai 
važiuoju . į Kaliforniją, Stahley 'iL'v' * noru ___Geležius, 3231 Šo. Green St.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

TAVERNAS su NAMAIS ir bx- 
tra. lotu—šoklų Salė ir valgoniąsis 
kąmbąryš. Ųei/a Vieta. 4633 South 
Rockvzell. Matykite savininką.

PARDAVIMUI PIGIAI TAVER
NAS ir Lunchruimis — visas dirba 
pusė — atsišaukite. 3856 So. Union 
Avenue.

PARDAVIMUI ar RENDAI dvi 
krautuvės, įrengtos su. grosernės 
fikčeridiš, nauji fikčeriai ir refri- 
geratoriai. Kteiptiš Hemlbck 0257.

•V *• • ' •, *- •• ' — •

BRIGHTON PARK — Bargain 
—Tavernas ir btidihkas, taipgi šo
kių salė ir dining rodrri. Kreiptis į 

B- Pietkiewicz, 2608 W. 47th St.

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

416 Edst 69th Street.

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

CICERO ĘXTRA BARGENAS
ANT. PARDAVIMO BUČERNĖ 

IR GROSERNĖ. Geriausis kampas, 
Ciceroj., Biznis išdirbtas per dau
gelį mėtų. Kas nori sau bosu būti, 
štai proga už mažą pinigą- Gali įsi
gyti pelriįngą biznį, Pirmas pasiū
lymas nebus atmestas. Savininkas 
šhtinka mainyti ant namo Cicerbs 
apylinkėje. .... .

Adresas 1501 So. 49th Avė., 
Tol. CICERO 3554.

, PIENINĖ IR DELICATESSAI— 
pienas partfuodartias galionais — 
ųųOstąbi vieta—parduos, už cash.
9818 Šo. Western Avė., Ridge Daby

Tarsis Apie Parkus 
Brighton Parko 
Kolonijai
Nainį savininkai ir biznieriai 

šaukia svarby šUširihkimą

bftAtJGAS: babar, drdUgdi, 
Hėitįrtli idikd; kitą kaH višky 
padiškysiu. iki Įiašiiiiai^Hid.

—j. Natifalis

Gėlės

Brightbri Parko namų savi- 
riiiikai ii* biznieriai darbuojasi 
jihgeHHiiHUi sato apylinkės. 
Dalig dalyku jau y^a hhveikę 
ii- jtį pristahgds iieriueiiia nie- 
į<alš. iYliiiiįjbje ateityje jau 
plis tiždi-aušla višbkiemš ped- 
lidrtdnis riekariti, tapo šiek-tiek 
lt ielbš dbvalyioš ii* t. t.

bribdi*, Sbšidejuš naujiems 
reifedidihs, iiariiiį šaviriihkų ir 
hizHTeriy brgahiža'cija šaukia 
štisiHiikiiiią, kuris įvyks lap- 
kriči'd 29 d. 1D38 iri., Liberty 

‘Gtbvc S'ybtailiej, po ahtrašu 
4615 Š. Mdžai4 grtlvė, kaiį> 7:30 
Vdl. vakare.

Šidiiic šriširtrikiriie biis svar- 
šldiha kdiji išreikalauti šiai 
dpyiirikei parkiičio. Taipgi bus 
įiiicidtiibs djiiifcdcijdš atgavimui 
5 rtiidšįdičib nuo 1934 metų 
Idltsiį. Nors jdu per šią orgd- 
hižiibiją Buvo išpildyta suvirs 
500 aplikacijų, bbt kurie dar 
HėŠdte IŠpildę, atsineškite 1934 
hib|iį tdksiį Bilas ir galėsite iš- 
plidyli;

llliš ir daligiaų visokiu reL 
kdilį Šidiiiė štišiHnkiriie. Todėl 
Viši Hdiiių saviriirikai ir biznie- 
ridi ptivalb susiriiikti ir pasi- 
(idrbhbli savo apylinkės labui, 
fei’igiitidri Park Lahdlordš Ass’ri

Ii. R. Pietkifewltz, pres.

KAMBARYS RENDON — geis
tina vedusiai porai — maža šeimy
na. Bungalow. 7042 So. Campbell 
Avenue.

FOR BENT—IN GENERAL 
... Rendai—-Bendrai

ANT. RENDOS 2 kambariai že- 
rtotierns ar pavieniams, 

2641 West 69th Street.
REnBon 6 Ramėariai pT 

čium šildomi, naujai išdekoruoti. 
3139 West 38th St. Antros lubos.

f • <a i t a i a 1

. T r "“T“...........t :■■■REAL ESTATE FOR SALE

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 
Ųompany.

TIKTAI $400 rankpinigiai perka 
2 flatų plytinį. Garo šiluma, pilna 
kaina $4000.
FIRST. STATE MORTGAGE CO, 

4752 Fullerton Spaulding 1500.
PARŲAVĮMUI 6 fletų namas ir 

šalia tuščias lotas už $5200. Savi- 
pinkas. duos savo paskolą $2,000, 
bę komišeno. Pageįdaujama Real 
Estate agentų neatsišaukti. Mrs. 
Mąnkus,^ 4608 So- Wood St. Trečios 
lubos užpakalyje.

ŽIURĖfc . KAMPINIS 30 apart- 
nientų hamas, garu šildomas. Ren- 
dos $10,000,. Kaina $28,000—tiktai 
$5000 įrnokėti.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Avė. Spaulding 1500-

La Šalies — Packards

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 
įtnokėjinio pagal F. H. A. planą.

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

JOHN PAKEL, 
Buildihg Contractor, Real Estate, 

Insurance.
2502 W. 69 St. Phone Grovehill 0306

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

4 KAMBARIŲ MEDINIS bunga- 
ldw pilnas beismentas, concrete 
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.

PARSIDUODA Marquette Manor 
5 štorai 5 ofisai flete ir garažas- 
Kampas. Matykite namą Chicago 
Lawn 2 pagyvenimai medinis 6 ir 
4 kamb. Cementinis beismentas, ap
šildomas, $3500. $1000 tereikia įneš
ti. 4 flatis muro ir tavern biznis; 
stokeris, $6500... CHAS URNICH, 
(Urnikas), 56 W. Washington St. 
Room 514.

.. PARSIDUODA vieno aukšto mū
rinis namas su tavernų, 5 kamb. 
gyvenimui, 2 karų garažas- Cement. 
plock, Furnące šildymas, $250. 
laisniai į metus. 6105 Archer Avė. 
Argo.

REAL ESTATE TO EXCHANGE 
........ Namai Žemė Mainais
MAINYSIU. NAMĄ ir taverną 

į privatų namą. 4635 So. Wood St.

5 FLATŲ MŪRINIS namas South 
Sįdėj., Noriu mainyti į didesnį ar
ba bungalow- Savininkas negyvena 
taihė name. Tel. Rockwell 6556.

FARMS.FOR SALE

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 farma: 80 akrai, 
gerai žemė, puiki vieta prie US 31 
grįsto vieškelio; 10 kambarių na
mas, cemento . beismentas, didelė 
barne, silas, garažas, įrankių vie
ta, vištyde, kordams kribas, mdlki- 
nyčia, pade j irų o namas, su gy
venimui Kambariais, elektriką. Visi 
pbstdtąi gerai numaliavoti. 80 obe
lų, 3 grubios; puikiu kietų klevų 
daržas. Pusė mylios nuo mokyk
los, .viena mylia ndo bažnyčios, 4 
miesteliai 12 mylių apylinkėj. Par
duos su hr be asmeninės nuosavy
bės. Tįkras bargenaš jei paimtas 
tuoj aus.

STANLEY LUND9UIST, 
ScOttville, Michigan.

r - ------------------  ~ -1 h . - - • 'A'

RESORTS—MISCELLANEOUS 
_______ Kurortai—Bendrai_______  
ŽIEMAVOKIT ŠILTOJ SAULĖTOJ 
FLORIDOJ, puiki vieta arti juros, 
pigus pragyvenimas, mineralinis ■ 
šaltinio vanduo. Sveikiausis klima
tas. Sustiprinsit sveikatą. S. Jo
naitis, Star Route, Bunnell, Fla.

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

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandaiir|taisaiPardavimul
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

ČERIUS 1938, visokio didžio sn 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikČerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
icę bakšius. Cash arba ant išmokė- 
jimd. Pamatykite mus pirm negu 
pirkaitė kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
1915 ŠO. 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 Trokaj .Pardavimul
ATEIK Į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimą. 
Pasįrink 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 _ ___ T___ ____
Dodges — Grahams — Willys — 
už pigiai kaip $295.00—kai kurie 
naujutėliai.

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

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

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

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

COOK COUNTY FINANCE CO.
1340 W. 63rd Street 

prie Loomis.
2828 W. North Avė.

prie California.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas..

, Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

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

SllEET MSE CQ. 
3216 So. Halsted Street

ĮVATCHMĄKER—JEWELER
Laikrodininkas ir Auksakalių. J

H. BEGEMAN
.BRIGHTON PARKO pirmaująs 

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

4184 Archer Avė.
„ COAL—WOOD—OIL 

^^^Anglys—-Majk^
GAUKIT NAUDOS maksimumą 

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

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

EGG ;_____ $6.00
NUT __ _$6.00
BIG LUMP__________ $6.00
MINE RUN$5.75 
SCREENINGS ;$5.00 •

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975

Ar Ieškot
• PIRKTI
• PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO.

PAŠAUKIT MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
tirtamos. Už pakirto į i m u • 
duėdartie fcėrą tidoHldą.



V

šeštadienis, lapkr. 26, 1938

Apie laikraščius, chorus, etc

berods, adresu 3434 Ho-

Dėdė B. Vaitekūnas.

ant stalo ir

JUSU PRAKILNI DARBAI LAI NIEKAD 
A NEBŪNA UŽMIRŠTI

.—
Seno Scenos Darbuotojo Dėdės B 

Vaitekūno Žodis
Lapkričio 25 d. 6 vai. vakare 

1934 m. pp. Kemešiu bute tu
rėjome repeticiją veikalo “Val
kata”. Po repeticijos šeiminin
kė p-ia Kemėšienė paprašė mus 
prie stalo užkąsti ir arbatos iš
gerti, o pakol arbata sušilo, 
ėmėm pinoklį lošti. Po vieno- 
antro kortų padalinimo, musų 
Juozas, 
kortas, 
amžinai 
dramos
šiurpia tragedija, 
ir ant scenos, nes už poros 
nų turėjo įvykti lošimas.

Velionis Juozas Kemėšis 
bus lošėjas ir visa 
atsidavęs scenai.

Prisimindamas mirtį velionio 
Juozo Kemėšio, siunčiu giliau
sią užuojautą Mariutei Kemė- 
šienei, kuri dabar gyvena Det
roite, 
ward

NAUJIENOS, Chieago, ‘

laikydamas rankoje 
susmuko

užgeso, 
vaizdelį,

Šiandien Bandys 
Likviduoti Streiką

het baigėsi 
beveik kaip 

die-

bu- 
šir- 

džia atsidavęs scenai. Taipgi 
buvo neblogas dainininkas. Ne
kartą dainavęs ir vaidinęs ope
retėse.

4 metai praslinko kaip nebe
simato Tavo 
sigirdi Tavo

Toks jau, 
ha dainiaus 
scenos, visi 
apleidai sceną — nieks nebe
prisimena. Kas kita su rašyto
jais. Žmonės skaitydami jų 
raštus ilgai, ilgai nepamiršta 
kiti amžiais lieka žinomi. Bet 
aš ir, gal būt, artimesni 
velioni Juozai, draugai, 
jusi žmona, iki gyvųjų 
busime, prisiminsime 
nors ir buvai akyva iždo j

vaidinimo, nebe- 
dainos.
mat, vaidilos ar- 
likimas. Kol ant 
mato ir girdi, o

tarpe 
Tave, 
musų

senųjų scenos veikę
su kuriais man teko 

būtent, Bronislovas 
Jonas 
Jonas

mas ant žemės paviršiaus jokio 
ženklo.

Retėjo 
jų eilės, 
veikli, 
Vargšas
Prušinskas, Balsiene, 
Šaukimas, Jonas Buragas — 
jau amžinai ilsisi Lietuvių,Jau
tiškose Kapinėse — lietuvių iš
eivijos ramybės vietoj, gi Mi
kas Petrauskas ir Juozas Vaič
kus, lietuvių tautos pažibos, 
laisvoj Lietuvos žemelėj. Taigi, 
tebūna amžina ramybė Tavo, 
Juozai, sielai, o taipgi ir ki
tiems tebūna amžinas poilsis. 
O jūsų darbai, prakilni darbai, 
tebūna niekad neužmiršti. JųS 
pas mus jau nebegrįšite, bet 
mes tai eisime tikrai, ir tai ne- 
poilgo> Ot, štai, ir aš rašau 
šiuos žodžius lovoj gulėdamas, 
nebetarnauja kojos, pusiau pa- 
raližuotos.

Federaliai Arbitratoriai Jau 
Pradėjo Derybas

Vakar du federalės valdžios 
arbitratoriai Robert Mythen ir 
W. H. Rodgers pradėjo pasi
kalbėjimus su C.I.O. Stock 
Handlers unija, 567, ir Union 
Stock Yards and Transit Com- 
pany, ieškodami pamato likvi
davimui streiko skerdyklose. 
Tas streikas buvo paskelbtas 
šios savaitės pradžioj ir jau 
tęsiasi penktą dieną.

Arbitratoriai šiandien pradės 
derybas ir bandys visais gali
mais budais priešingas puses 
sutaikinti, nes jeigu streikas 
užsitęsiąs iki kitos savaitės, tai 
skerdyklų dirbtuvėms galį pri
trukti galvijų ir jų darbinin
kai turėsią nustoti dirbti.

Streikas paliečia galvijų 
“handlerius” skerdyklų jarduo
se, prie 42-tros ir Halsted st. 
Streikas ikišiol tęsėsi ramiai 
ir susirėmimų ir kraujo pra
liejimo nebuvo. C.I.O. gerai iki
šiol laikosi ir gal streiką lai
mės, jeigu AFL unija, Live- 
stock Handlers 
streiko nebandys 
statydama savo 
darbą. Ta unija
pasiųsti savo narius į 
kuojančiųjų vietą.

Union, 517, 
sulaužyti, pri- 
darbininkus i 
jau pasisiūlė 

strei-

Reikalauja
Aldermano Vietos
Lietuviams
Marųuetteparkiečiai jau ruošia

si pavasario rinkimams
MARQUETTE PARK — Sek-

-o

susirinkimas.
rengimui

Lietuviškos

Kalėdų
pasveikinimo

rapijos svetainėj įvyko 13-to 
Wardo Lietuvių Demokratų 
Klubo mėnesinis 
Iš raporto komisijos
bankieto pagerbimui 13to War- 
do Komitimeno, Michael J. 
Flynn, paaiškėjo, kad tas ban
ketas gerai pasisekė. Susirinko 
daugiau kaip 250 svečių. Lietu
viai labai šauniai parodė savo 
organizuotą jėgą. O klubas net 
pasidarė $48.75 gryno pelno. 
Pinigus nutarta atiduoti klubo 
iždininkui išlaidoms tolesnioms 
politiniam veikime.

Klubas taria ačiū visiems lie
tuviams dalyviams banketo, 
laikraščiams už 
korespondencij ų,
už jų darbą pardavime bilietų 
ir pagelbą prirengimui 
to.

Toliau susirinkimas 
padaryti pareikalavimą
liniam Komitetui Demokratų 
Partijos, kad ateinančiuose rin
kimuose butų padėtas lietuvis 
kandidatu į aldermanus. Tokiu 
kandidatu buvo nuspręsta sta
tyti Marąuette Parko Direkto
rių Al Kumskį, kuris yra vie
nas iš gabiausių lietuvių poli
tikos veikėjų. Gerai apsipažinęs 
13-tam Warde ne tik su lietu
viais, bet ir su svetimtaučiais.

Po to susirinkimas buvo už
darytas. Korespondentas

KORTELES

PO 10 CENTŲ KIEKVIENA

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

VARDU—UŽ SPAUDĄ:
Extra 

25 kortelės .........   $1-25
50 ” ........................  $2.00

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

čekį kartu su užsakymu.

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St 

CHICAGO, ILLINOIS

patalpinimą 
biznieriams

bankie-

nutarė 
Centra-

Skelbimai Naujienose 
luoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

CHICAGO - AMERIKOS LIETUVIU 
KULTŪROS CENTRAS

Yra sakoma, kad Chicagoj 
ugiau gyvena lietuvių nei 

Lietuvos laikinojoj sostinėj, 
Kaune. Taip pat neapsiriksim, 
jei Chicagą pavadinkim Ame
rikos lietuvių kultūros centru. 
Čia išeina trys iš keturių Ame
rikos lietuvių dienraščiai, keli 
dvisavaitiniai ir mėnesiniai, čia 
yra suorganizuotos didžiausios 
Amerikos 
draugijos, 
skaito ne 
čiais.

lietuvių pašalpinės 
kurios savo narius 
šimtais, bet tukstan-

Pavyzdžiui, Chicagos Lietu
vių Draugija turi narių virš še
šis tūkstančius. Bet gal svar-

Iš Laisvamanių 
1-mos K p. Vakaro 
Roselande

o rengėjai išgirdo daug prie
kaištų iš susirinkusiųjų. Tai 
kas čia girdi, jūsų, ,ar prakal
bos ar balius?

Antras pakalbėjo Dr. Dundu
lis, kuris tiksliai ir neperilgai 
paaiškino apie ligas ir kaip jų 
apsisaugoti. Stepukas

šiandien Atsidaro
Daina- 

Vyrų 
kalbė-

Ūkio Paroda

Bridgeportietis
Vos Nežuvo 
Pelkėj
Buvo Išgelbėtas už 16 ValandųIlga Prakalba Sukėlė 

Nemalonumų
ROSELAND—Roseland Lais

vamanių pirmos kuopos paren
gimas įvyko lapkričio 20 d. Pu
blikos atsilanko neperdauk, nes 
mat, vis toji bedarbė žmones 
tebekankina. Programas 
jo iš dainų ir prakalbų, 
vo Liet. Laisvamanių 
Choras, kalbėjo net du
tojai: daktaras Dundulis ir H. 
Jagminas, kuris pranešė ką gir
dėjęs ir nuveikęs važinėdamas 
su maršrutu.

Nors prakalba buvo ir ne
peiktina; vienok visur turi būt 
ir saikas. Reik nors liek turėt 
supratimas, kad pramogose ilga 
prakalba suteikia vien nemalo
numą. Paprastai publika suei
na pasiklausyti programo, o šo
kėjai — pasišokti, kiti gi šiaip 
pasilinksminimui laiką praleis-

Dalyvauja ir Lietuva

Šiandien Tarptautiniam Am
fiteatre, kur pereitą savaitę vy
ko automobilių paroda, atsida: 
ro 39-ta Metinė Tarptautine 
Ūkio Paroda. ,l!^

Skubėdamas namo iš darbo, 
47 metų bridgeportietis Mike 
Diglio nugrimzdo pelkėj, prie 
Illinois-Michigan kanalo Lyons 
valsčiuj. Colis po colio Diglio 
slinko vis gilyn ir gilyn. Buvo 
labai šalta, visur tamsu. Dig
lio šaukėsi pagalbos, bet ke
lioms valandoms praėjus ir bal
są prarado ir nebeturėjo vil
ties išsigelbėti nuo mirties. Bet 
16 valandų praslinkus, pasiro
dė trys medžiotojai ir jie ne
laimingą žmogų ištraukė.

Diglio gyvena adresu 2620 
Lowe avenue. Jį išgelbėjo 15 
metų jaunuolis lietuvis Vytau
tas Radnis, 16 metų Walter

vių kultūriniam gyvenime lošia 
chorai, kurių nariai yra kartu 
ir artistai-lošėjai. Neskaitant 
parapijinių ir vargonininkų 
(apie kuriuos platesnė visuo
menė mažai žino), Chicagoj 
yra kelioliką laisvų chorų. Iš 
jų keturi mišrus ir vienas vy
rų yra gana geri. Ir kas įdo
miausia, kad keturi iš penkių 
geriausių Chicagos lietuvių 
chorų glaudžiai kooperuoja su 
vienu iš populeriškiausių laik
raščių lietuvių tarpe, tai — 
“Naujienomis”. O tie chorai 
yra: “Pirmyn”, “Birutės”,
“Naujos Gadynės” ir “Chicagos 
Lietuvių Vyrų Choras”.

Chicagos Lietuvių Vyrų 
Choras

nes. Tai linksma, blaiva ir in
teligentiška jaunuomenė.

Gi Chicagos Lietuvių Vyrų 
Choras susideda iš veteranų 
dainininkų. Siame vyru chore 
randasi: pirmyniečių, birutie- 
čių, kankliečių ir niekur ne
priklausančių. Tai vis buvę mo
kiniai tokių gerų mokytojų, 
kaip M. Petrauskas, St. Šim
kus, P. Sarpalius, A. Kvederas 
ir dar kitų. Ne vienas iš šio 
vyrų choro dainininkų yra bu
vę ne tik per daugelį metų virš- 
minėtų chorų nariais, bet dau
gelis iš jų yra buvę tvėrėjais, 
organizatoriais, pirmininkais, 
iždininkais, raštininkais ir t. p. 
Dar ir šiandien ne vienas iš 
vyrų choro narių užima gana 
svarbias vietas “Pirmyn” ir 
“Birutės” choruose. Paul Mille- 
ris yra “Birutės” choro pirmi
ninkas, A. Vilis, V. Ascilla ir 
dar kai kurie darbguojasi “Pir
myn” chore ir t. t.

Vyrų choro teatras-koncertas 
gruodžio 18 d.

beliko tik apie trys sa
iki šio sezono pirmo Chi- 
Lietuvių Vyrų Choro te- 

Bus suloštas

Visi viršminėti mišrus cho
rai beveik išimtinai susideda iš 
Amerikoj augusios jaunuome-

Parodos galvijų skyriuj da
lyvauja Kanada, ir USA,, bet 
grudų sekcijoj figūruoja irjNovak ir jo 15 metų brolis 
Lietuva. Ji turi, išstačius! savo John Novak. Visi trys iš Jus- 
kviečių pavyzdžius. Paroda yrą tice Parko, 
labai įdomi,. marga ir kiekviė - -

ti, bet čia kalbėtojas su savo iL nam, ūkininkui ar miestiečiui, 
ga prakalba* visų ūpą užmušė, ve^ta ją aplankyti. .

Pirkite savo apielinkės
' krautuvėj K

“Thanksgiving”
Biznis Buvęs
Mažas
4_____________

Didžiuma lietuvių biznierių 
skundžiasi, kad biznis prieš 
“Thanksgiving” šventes buvęs 
gana mažas. Žymiai mažesnis 
negu pernai. Bučernės išpar
davė gana daug kalakutų, 
kitų prekių apyvarta buvo 
didelė. <

Jau 
vaitos 
cagos 
atro-koncerto.
naujas iš Lietuvos gautas vei- 
kalas-komedija “Nutraukta Mei
lė”, o kitą dalį programo išpil
dys choras. Choro mokytojas 
K. Steponavičius šią vasarą su 
choru “Pirmyn” (kurį jis taip 
pat mokina) lankėsi Lietuvoj 
ir iš ten parvežė daug naujų 
dainų, kurias išgirsit pirmą 
kartą Amerikoj. Klaipėdos dai
nų šventėje iš kelių desėtkų 
įvairiausių chorų Vyrų choras 
už tas dainas gavo pirmą pri- 
zą-dovaną. . Vyrų choro tikie- 
lai jau platinami dabar. Dai
nininkas Juozas Ascilla jau vi-

bet
ne-

t
T

j? • f:

' ' NAUJIENŲ-ACME Photo
LONDON. — Tilly Phillips, 63 metų amžiaus, Altono galvijų parodoje liko ap

dovanota medaliu. Ji penkiasdešimt metų išdirbo farmoje.

; Gaisras naktį, iš ketvirtadie
nio į penktadienio, sunaikino 
didesnę dalį skerdyklų Calumet 
City mieste, prie Dolton ir 
Burnham avenue. Žalos padare 
apie $100,000. Galvijus sker
dyklų jarduose pasisekė išgel
bėti.

giau. Juozas sako, kad Vyrų 
choro tikietus žmonės perka 
kaip karšius “keksus”.

Prie pabaigos reikia pasaky
ti, kad jei šis Chicagos Lietu
vių Vyrų Choras yra tiek geras 
ir populiarus, tai didelis kredi
tas tenka šio choro vedėjui p. 
K. Steponavičiui, kuris yra gal 
vienas iš geriausių chorvedžių

Taigi įsitėmykit visi, kad 
Vyrų choro teatras, koncertas 
ir balius įvyksta š. m. gruodžio 
18 d., lygiai viena savaitė prieš 
Kalėdas. —J. L. A.

NAUJIENOS
yra GERIAUSIA
Kalėdų Dovana!

i® f H
t $

i

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

tams.
Tai bus geriausia dovana iš visų dovanų, šia 

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

NAUJIENOS metams Chicagoje 
Kitur Suv. Valstijose ir Kanadoje

$8.00
$500

ISPILDYKITŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN.

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

VARDAS

ADRESAS




