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Nutarė Atiduoti Francuzijos Geležinkelius Kariuomenes Kontrolei!
RUSAI PROTESTUOJA DALADIER PLANĄ 

KOMUNISTU PARTIJAI NUMALŠINTI
Blum jspėja: valdžios taktika stumia šalį 

j smarkų sociali konfliktą
PARYŽIUS, Francuzija, lap- liūs. Tūkstančiai darbininkų 

kričio 27. — Premjeras Dala- ; šaukiami karo tarnybon. Jiems
dier planuoja numalšinti Fran- 
cuzijos komunistų partiją. Ry
šium su šiuo Daladiero planu 
užsienio reikalų ministerį Bon- 
netą atlankė Sovietų Rusijos 
ambasadorius Souritz. Praneši
mai sako, kad Souritz įspėjo 
Bonnętą, jogei rusų-francuzų 
militarė sutartis gali visai žū
ti, jeigu Daladier likviduos ko
munistų partiją. Taigi ir So
vietų Rusija yra įsivėlusi j Da
ladiero kovą su kairiosiomis 
Francuzijos partijomis ir vi
suomenės srovėmis.

Generali Darbo Konfederaci
ja šaukia 5,000,000 savo narių 
į 24 valandų streiką ateinantį 
trečiadienį. Pasiryžęs kovoti 
darbininkų unijas, ministerių 
kabinetas išleido įsakymą pa
imti kariuomenės reikalams 
svarbiuosius šalies geležinke-l

Padarys pranešimą 
prezidentui - apie

Vokietiją ,
WARM SPRINGS, Georgia, 

lapkr. 27. — Jungt. Valstijų 
ambasadorius Vokietijai, Hugh 
R. Wilson, ir Jungt. Valstijų 
ambasadorius Italijai, William 
Phillips, kaip sekmadienio va
kare turėjo atvykti čia ir pa
daryti platų pranešimą prezi
dentui Rooseveltui apie padėtį 
tose šalyse.

Wilson, sakoma, nebegrįšiąs 
į Vokietiją. Jis pasiliks Jungt. 
Valstijų užsienio reikalų de
partamente kaipo patarėjas 
Vokietijos reikalais.

Silpnėja Kaliforni
jos gaisrai

LOS ANGELES, Cal., lapkr. 
27. — Pereitą savaitę išsiver
žę iš kontrolės žolės ir krūmų 
gaisrai Los Angeles apylinkė
je ir toliau nuo Los Angeles 
padarė žalos turtui apie $5,- 
000,000. Sekmadienį gaisrai at
rodė silpnėją. Tikėtasi, kad į 
24 valandas pavyks juos visai 
likviduoti.

Kinai skelbia du lai
mėjimus

SHANGHAI, Kinija, lapkr. 
27. — Kinų pranešimai sako, 
kad pereitą šeštadienį jie lai
mėjo dvi pergales prie Hunan- 
Kiangsi rubežiaus, pagal Can- 
ton-Hankow geležinkelį, į pie
tus nuo Hankowo. Japonų slen- 
kimas į Changsha sulaikytas. 

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:
. Niaukiasi; šalta; saulė teka Lėktuvas buvo pastatytas 55- 
6:54, leidžiasi 4:21 valandą. *nis pasažieriams gabenti.

gręsia karo teismas, jeigu jie 
streikuos.

Tačiau, nežiūrint šitokių val
džios priemonių, streikai, ypač 
pramoningoj Francuzijos šiau
rės daly, plečiasi. Sekmadienį 
naujų streikų neužregistruota, 
nes buvo šventė. Bet tukstan- 

| čiai mitingų įvyko tą dieną pra- 
J monės centruose. Darbininkai 
ruošėsi trečiadieniui.

Kalbos, kad Daladier ketina 
areštuoti buvusį premjerą ir 
socialistų partijos vadą, Leoną 
Blumą, komunistų vadą Thore- 
zą ir Generalios Konfederacijos 
sekretorių Jouhaux, nesiliauja. 
Tuo tarpu Blum, dienrašty “Le 
Populaire”, įspėjo Daladierą: 
“Jus pasirinkot kelią, kuriame 
yra tik viena išeitis — smar
kus socialis konfliktas?’

Lombardai atidaryti 
žydų turtui supir- 

. kinėti • * **
BERLYNAS, Vokietija, lap

kričio 27. — Nacių vyriausy
bė atidarė Berlyne lombardą 
žydų gražnoms ir meno daly
kams supirkinėti. Naciai tikisi 
supirkti šiuos daiktus tokia 
kaina, kokia žydams pasiūlys. 
Gi žydams pinigai reikalingi, 
kad jie galėtų apleisti Vokie
tiją arba pajėgtų užsimokėti 
savo dalį bausmės, kurios visa 
suma siekia $400,000,000.

Rusija ir Lenkija 
pasirašė sutartį

MASKVA, Sovietų Rusija, 
lapkr. 27. — Sovietų Rusija 
ir Lenkija pereito šeštadienio 
vakare pasirašė sutartį. Naujo
ji sutartis patvirtina rusų-len
kų nepuolimo paktą pasirašytą 
1922 metais, šio pakto opera- 
vimas pailgintas iki 1945 me
tų. Toliau abiejų šalių vyriau
sybės pasižada plėsti rusų-len- 
kų prekybos santykius. Paga
liau abi šalys pripažįsta reika
lą teigiamai išrišti keletą pro
blemų, jų tarpe greitai likvi
duoti paskutiniųjų laikų Rusi
jos-Lenkijos pasienio inciden
tus.

Nauja sutartis aiškinama 
kaipo rusų-lenkų pastangos at
sverti Hitlerio įsigalėjimą Eu
ropoje.

11 vokiečių žuvo lėk
tuvo nelaimėje

BATHURST, Gambia, Vaka- 
rų Afrika, lapkr. 27. — Vie
nuolika vyrų užmušta ir ketu
ri sužeisti, kai milžiniškas Vo
kietijos pasažierinis lėktuvas, 
pakildamas iš aerodromo, atsi
mušė į palmą ir užsidegė. Vo
kietijos lėktuvas atlėkė čia da
rydamas bandymo lėkimą. Vi
si žuvusieji priklausė įgulai.

■ Acme-Naujienų Telephoto
CHICAGO. — Ben Brown, unijos prezidentas, ku

ris vadovauja skerdynių streikui. /

LATVIJA IR LIETUVA BIJO NACIŲ 
.. ' UŽSIMOJIMŲ -- ■
PRANEŠIMAI SAKO, VOKIETIJA LEISIANTI LENKIJAI 

ANEKSUOTI LIETUVĄ IR LATVIJOS UOSTĄ LIEPOJĄ

RIGA, Latvija, lapkr. 27. — 
Čia gaunama' žinių, kad Vokie
tija planuoja pavartoti Karpa
tų Rusiją kaipo centrą Ukrai
ną Respublikai kurti. Vokieti
ja nori gauti Lenkijos dalį, su 
ukrainais, tam projektui vyk
dyti. Hitlerio sukurtos Ukrai
nos tikslas busiąs skaldyti So
vietų Rusiją, ugdyti joje sepa- tai studentai suruošė pogromą 
ratistinį judėjimą.

Lietuva ir Latvija dėl šito- siteto išvyti.

Nacių priešui nelei
džia automobiliu 

važiuoti
BERLYNAS, Vokietija, lap

kričio 27. — Nacių vyriausybe 
uždraudė tūlam vokiečiui va
žinėti automobiliu, nes jis bu
vęs priešingas Hitlerio režimui. 
Vokietis iškėlė bylą teismuose. 
Visos teismo instancijos pa
tvirtino vyriausybės drausmę. 
Jei nesi palankus naciams, tai, 
reiškia, Vokietijoj nė automo
biliu negali važinėti.

Nelaimėse dėl snie
go audros žuvo 100 

žmonių
NEW YORK, N. Y., lapkr. 

27. — Šalčiai suspaudė didžią
ją šalies dalį šeštadienį, šalnos 
numatytos sekmadienį taip to
li j pietus, kaip centralinė Flo
ridos dalis.

Daugiau nei 100 žmonių jau 
žuvo nelaimėse dėl sniego au
drų rytinėse valstijose. Tuo 
tarpu oro biuras sekmadienį 
įspėjo, kad nauja audra lekia 
šiaurės link iė apylinkės, kuri 
yra 200 mylių toly į rytus nuo pats vokiečių kilmės, padės 
Atlantic City. | jiems kolonijas gauti.

kių planų yra neramios. Daly
kas toks, kad Vokietija, kaip 
atlyginimą už atiduotą Hitlerio 
Ukrainai sritį, siūlo lenkams 
aneksuoti Lietuvą ir Latvijos 
uostą Liepoją.

Pereitą penktadienį du žydai 
užmušti riaušėse Lyovo univer
sitete, kai Lenkijos nacionalis- 

žydams studentam^ iš univer-

Hitleris kėsinasi su
varžyti francuzų 

laisvę
BERLYNAS, Vokietija, lap

kričio 27. — Vokietijos užsie
nio reikalų ministeris von Rib- 
bentrop yra pasiruošęs vykti į 
Paryžių ir pasirašyti Vokieti
jos-Francuzijos draugingumo 
sutartį. Tačiau Hitleris davė su
prasti Daladiero vyriausybei, 
kad Ribbentrop nevažiuos į 
Francuzija, jeigu Francuzija 
nešu varžys opozicijos, kuri yra 
priešinga naciams. „ Geriausias 
įrodymas francuzų draugingu
mo Hitleriui, pasak nacių, bu
tų Francuzijos komunistų par
tijos likvidavimas.

Negrąžins Afrikos 
kolonijų Vokietijai

BERLYNAS, Vokietija, lap
kričio 27. —» Pietų Afrikos ap
saugos ministeris Oswald Pi- 
row painformavo Vokietijos na
cius, kad Pietų Afrika vokie
čiams kolonijų negrąžins, ir 
derybos kolonijų klausimu Var
giai ką žada.

Naciai tikėjosi, kad Pirow,

(trumpos žinios!
Į IS VISUR Į

• MEKSIKOS MIESTAS, 
Meksika, lapkr. 27? — Meksi- 
kos revoliucijos veteranų or
ganizacija pradėjo vajų gene
rolo Camacho* kandidatūrai į ša-.miuu — «jUugi. vmouji*
lies prezidentus busimuose rin- ambasadorius Vokietijai, Hugh
kimuose pastatyti. Camacho R. Wilson, sugrįžo į Washing- naciams nusiskundimą. Daly-
yra prez. Cardenas kabinete toną. Užsienio reikalų departa- kas toks, kad Vokietija, užgro- 
apsaugos ministeris. mentas paskyrė jam patarėjo busi Austriją, moka jos skolas

— : — Vokietijos klausimais vietą de- -Britanijai, Francuzijai ir ki-
• VARŠUVA, Lenkija, lap- partamente. Departamento at- toms šalims, tačiau nemoka 

kričio 27. — Lenkų armijos stovai sako, kad Wilson pasi- Jungt. Valstijoms. Jungt. Val- 
majoras nušautas sekmadienį, liks šioj vietoj neribotą laiką, stijos pasiuntė Vokietijai tuo 
kai lenkai pradėjo užimti pas-!nors nepastoviai. Jungt. Vai- reikalu jau keturias notas.
kutinę atiduotą jiems Čekoslo
vakijos zoną Karpatų kalnuo
se.

o BERLYNAS, Vokietija, 
lapkr. 27. — Vokietijos bažny
čių ministeris sekmadienį išlei
do įsakymą, pagal kurį ateity
je kardinolai bus adresuojami 
tik Herr Cardinal — ponas kar
dinolas.

• SHANGHAI, Kinija, lap
kričio 27. — Japonai Shangha- 
jaus apylinkėje stato didelę ka
riuomenei bazę. Svetimšaliai su
sirūpinę klausimu, kokie yra 
Japonijos ateities planai Kini
joj. f *

Popiežiaus sveikata 
pasitaisė

VATIKANO MIESTAS, lap
kričio 27. — Sekmadienio pra
nešimai sake, kad popiežiaus 
Pijaus sveikata pasitaisė. Sek
madienį jis ketino priimti au
diencijas ir kitas savo parei
gas eiti.

Bulgarijoj keliamos 
riaušės

SOFIA, Bulgarija, lapkr. 27. 
— šeštadienio vakare čia bu
vo suruošta demonstracija, ku
rioj dalyvavo apie 20,000 žmo
nių. Minia reikalavo, kad Jugo
slavija ir Rumunija sugrąžin
tų Bulgarijai tas žemes, kurios 
Versaliaus taikos pasėkoj bu
vo atimtos Bulgarijai ir ati
duotos Jugoslavijai ir Rumu
nijai. Demonstracijoj kilo riau
šės. Vienas asmuo užmuštas, 
keletas kitų sužeista.

Audra plaka 
Angliją

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
27. — Smarki audra, antra vie
nos savaitės bėgy, pereitą šeš
tadienį užgavo Angliją. Vėjo 
smarkumas tarpais siekė 70 
mylių per valandą. Padaryta 
nemažai žalos turtui.

Lenkų — Lietuvių 
pasitarimai

KAUNAS. — Kalbama, kad 
Varšuvos prekybos ir pramo
nės rūmų pirmininkas Vasun- 
gas antrą kartą atvažiuos Kau
nan pastudijuoti Lietuvos rin
kos prieš busimas prekybos de
rybas, kurių atnaujinimo lai
kas dar nėra nustatytas. Taip 
rašo “D. N. f. L.”

PLYŠIS TARP JUNGTINIU VALSTIJŲ IR 
' VOKIETIJOS DIDĖJA

Jungt. Valstijų ambasadorius Vokietijai 
atšauktas neribotam laikui

WASHINGTON, D. C., lap- 
kričio 27. — Jungt. Valstijų 

stijų-Vokietijos santykiai žy
miai priklausys nuo Wilsono 
konferencijos su prezidentu 
Rooseveltu, kurs dabar yra 
Warm Springs, Georgia valsti
joj.

Užsienio reikalų departa-

Į 5 metus lėktuvai 
gabens po 100 pa- 

sažierių
PATERSON, N. J., lapkr. 

27. — Guy W. Vaughan, Wright 
Aeronautical Corporation pre
zidentas, sako, kad į penkeris 
metus Jungt. Valstijose bus 
statomi lėktuvai turį 18,000 
arklių pajėgą, kurie galės pa
kelti 200,000 svarų naštą ir ga
benti 100 pasažierių. Jie lėks 
2’50 mylių per valandą grei
tumu.

Coughlin nenusileis 
radijo stočiai

NEW YORK, N. Y., lapkr. 
27. — Katalikų kunigas Cough 
lin pasakė antisemitišką kalbą 
per radiją sekmadienį, lapkri
čio 20 d. Radijo stotis WMCA, 
transliavusi Coughlino kalbą, 
.pareikalavo, kad ateity kunigas 
įteiktų jai savo kalbos tekstą 
48 valandas iš anksto, pirm 
negu jis transliuos ją. Cough
lin šeštadienį pareiškė, kad jo 
busimą kalbą per radiją, bū
tent lapkričio 27 d., užgyrė jo 
dvasiškoji vyriausybė, todėl jis 
nemato reikalo duoti radijo sto
čiai kalbą iš anksto peržiū
rėti.

Kardinolas Munde- 
lein grįžta Į Ame

riką
NAPLES, Italija, lapkr. 27. 

— Chicagos kardinolas Munde- 
lein pereitą šeštadienį laivu 
Conte di Savoia išplaukė į Jung
tines Valstijas. Pirm išplauk
siant jis gavo iš Vatikano pra
nešimą, jogei popiežiaus svei
kata pasitaisiusi.

Pašalino žydus iš 
sporto organi

zacijų
ROMA, Italija{ lapkr. 27. — 

Achille Starace, fašistų parti
jos sekretorius, įsakė tuojau 
pašalinti iš visų Italijos spor
to organizacijų- žydus atletus, 
organizacijų atstovus, direkto
rius, vedėjus ir mokytojus. 1

mentas painformavo spaudos 
atstovus, kad Jungt. Valstijų 
ambasada Berlyne vėl įteikė

šeštadienį apleido Washing- 
toną ir išvyko į Berlyną Vokie
tijos ambasadorius Hans Dieck- 
hoff. Nacių spaudos praneši
mais Dieckhoff pasiliks Vokie
tijoj, jeigu Wilson nebegrįš į 
Berlyną.

Japonai plečia nar
kotikų vartojimą

Kinijoj
SHANGHAI, Kinija, lapkr. 

27. — Per paskutinį dešimt
metį nemažai pastangų dėta 
narkotikų, ir ypač opiumo, var
tojimui Kinijoj sumažinti. Da
bar, japonams užkariavus kai 
kurias Kinijos dalis, Japonija 
leido vien Nankinge įsteigti 200 
namų opiumui rūkyti. Japonai 
naudojasi iš narkotikų biznio 
ir kituose užkariautuose Kini
jos miestuose.

Atakuoja vokiečius, 
kurie pasigaili žydų

BERLYNAS, Vokietija, lap
kričio 27. — Vokietijos nacių 
spauda pradėjo atakas prieš 
tuos vokiečius, kurie pasigaili 
žydų. Kaipo typiškas šių ata
kų pavyzdys gali būti straip
snis tilpęs laikrašty “Fraenki- 
sche Tageszeitung”. Tarp ko 
kita straipsny kalbama: “Tie 
sutvėrimai, tie žydų draugai, 
tie žydų tarnai yra verti tokio 
atlyginimo, kokį gauna patys 
žydai.”

PASIUSKIT 
GIMINĖMS 

Lietuvoj 
DOVANŲ 

KALĖDOMS
O jus su kiekvienu siuntiniu 

GAUSIT LIETUVIŠKĄ 
KALĖDŲ PASVEIKINIMO 

KORTELI.

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

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

Kruvinos -------- -------- — Studijos
(Tęsinys)

Aš sekiau jį iš taip arti, jog 
mano arklio nosis buvo prie 
jo vežiko karietos visą laiką. 
Mes barškėjome skersai Va- 
terlu tiltą, o paskui mylių my
lias gatvėmis, kol mano nusi
stebėjimui, atsidūrėme terazos 
užpakalyje, kur jis gyveno. 
Aš negalėjau įsivaizduoti, ko
kiais tikslais jis ten grįžo. Kai 
aš ten nusekiau, savo taksi 
palikau apie šimtą žingsnių 
toliau nuo stubos. Jis įėjo vi* 
d u n, o jo vežikas nuvažiavo. 
Duokite man stiklą vandens. 
Mano lupos ir burna nuo kal
bėjimo išdžiuvo.”

Aš padaviau vandenį. Jis 
išgėrė.

‘‘Dabar geriau,” jis pasakė. 
‘‘Tuomet aš laukiau ketvirtį 
valandos ar daugiau, kai stai
ga viduje išgirdau garsus, ku
rie buvo panašus garsams kai 
žmonės mušasi ir rėkauja. 
Netrukus atsidarė durys ir pa
sirodė du vyrai. Vienas buvo 
Dreberis, o antrasis buvo jau
nas vyrukas, kurio aš pirmiau 
nebuvau matęs, šis vyrukas 
Dreberį laikė už kahiieriaus, 
o kai nulipo juodu nuo laip
tų, jis spyrė jam į užpakalį 
taip smarkiai, kad šis kono 
nulėkė skersai gatvę. ‘Tu šuo!’ 
jis šaukė mosikuodamas laz
da. ‘Aš tau parodysiu, kaip 
įžeisti nekaltą mergaitę!’ Jis 
buvo taip supykęs, jog aš pa
maniau, kad jis galėtų Drebe
rį sutriuškinti su ta savo sto-

Gavome
Kultūrą No. 10

TURINYS:
Didelės ir mažos valstybės 

filosofijos šviesoje—V. Stanke
vičius.

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

slova. U
Žodis žmonėms—broliams’ A2 Levas 

Tolstojus. * 'Tr
Tortas—V. Krėvė.
Taika ar Karas?—Zg. BeleviČius. 
Gulbės Daina—D. Pumputis- 
Populiaris Mokslas.
Apžvalga ir t. t.

KAINA 45 CENTAI. 
Galima gauti 

NAUJIENOSE.
1739 SO. HALSTED ST.

teisės

/

ra lazda, tik šis pasiskubino 
net griuvinėdamas keliu greit 
nubėgti. Jis nubėgo iki kam
po gatvės ir Čia, pamatęs ma
no taksi, pamojo mane ir įšo
ko į karietą. ‘Vežk į Halliday- 
so Privatinį Viešbutį,’ jis pa
sakė.

‘‘Kai aš pagaliau turėjau jį 
savo karietoje, mano širdis 
pašoko iš džiaugsmo, kad aš 
net prisibijojau, kad šituo 
momentu mano aneurizmas 
netruktų. AŠ Važiavau paleng
vėle, savo mintyje atsverdu- 
mas kiekvieną galvojimo 
smulkmeną. Aš galėjau jį iš
sivežti iš miesto kur į laukus 
ir ten nuošalioje vietoje atlikti 
paskutinį su juo pasimatymą. 
Aš beveik jau buvau nutaręs 
taip ir padaryti, kai jis pats 
išsprendė man problemą. Jį 
ir vėl pagavo nesuvaldomas 
noras gerti ir jis man liepė su
stoti prie svaigalų krautuvės. 
Jis įėjo vidun, o man liepė jo 
palaukti. Ten jis išbuvo iki 
to laiko, kol atėjo valanda 
uždaryti krautuvę. Kai jis su
grįžo, buvo tiek girtas, jog aš 
pilnai įsitikinau, kad visas 
reikalas buvo mano rankose.

“Nemanykite, kad aš norė
jau jį užmušti šaltoje nuotai
koje. Jeigu aš bučiau taip pa
daręs, tai butų buvęs prastas 
atsilyginimas už skriaudą. Aš 
negalėjau to padaryti. Aš jau 
seniai nutariau, kad jis priva
lo pamatyti savo galo tragedi
ją, jeigu jis brangina savo gy
vybę. Be kitų darbų, kuriuos 
aš dirbau Amerikoje, besekio- 
damas juos kartą aš tarnavau 
Yorko kolegijoj kaipo rūmų 
valytojas. Vieną dieną profe
sorius skaitė paskaitą apie 
nuodus. Studentams jis rodė 
alkaloidą, kurį jis taip vadino 
ir kurio nuodus jis buvo iš
ėmęs iš kažkokios Pietų Ame
rikos vilyčios, kurie buvo tiek 
stiprus, jog mažiausias lašelis 
reiškė staigią mirtį. Aš nužiū
rėjau bonkutę, kurioj šis nuo
das buvo laikomas. Kai jie vi
si išėjo, aš pasiėmiau truputį 
tų nuodų. Aš sugalvojau iš ši
to alkaloido padaryti mažas

? .į-i-

Joy Hodges, kuri susižie
davo su Lee Bowman, kino 
artistu.

M
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ELKIS PROTINGAI 
SU UŽKIETĖJIMU!

Kada pasijunti tur’s užkietėjimą, 
geru daiktu yra griltA fittgelba. Bet 
vaistai gali pasidaryti įpročiu ir 
pastoja užkietėjimo kelio. Daug ge
riau surasti negalės priežastį.

Jei valgote ką valgo dauguma, tai. 
visai paprastai, jūsų vidurių užkie- 
tej mo priežastimi yrą tai, kad jus’ 
iTjgaancte gana “rupumo". Bet ir 
•'rupumas” nereiškią dar kiek su- 
Vaigote, bet tos rūšies valgius, ku
rių kūnas hešUVattoja it palieka 
m.nkŠtoje “rupioje” masėje žarno
se, kas padeda viduriams veikti.

Kas catyti? Valgyti truputį Kel- 
logg's Aii-Bran ,pusryčiąms kasdien 
ir gerti gana vandens. Tie grūzdus 
taustyti javiniai yra nevien turtin- 

rupumu” — turi ir natūralų 
arftų toniką, vitaminus Bl.

All-Bran Kellog’s in Battle Cruk 
daromas visose krautuvėse parduoda
mas.

ne-

tirpstančias piliukes, Kiekvie
ną piliukę aš sudėjau į dėžu
tę su panašiom piliukėm, pa
darytam be nuodų. Aš nu
sprendžiau, taip, kad pasitai
kius prograi, abudu mano 
džentelmenai paimtų po vie
nų, o aš paimčiau likusių pi
liukę. Butų buvusi staigi ir 
tyli mirtis tam, kuris paimtų 
nuodus, negu šovimas per 
skepetaitę. Nuo tos dienos aš 
visuomet piliukes turėdavau 
su savim. Kai atėjo laikas aš 
jas pavartojau.

“Buvo jau arti dvylikta va
landa. Buvo biausi naktis; siau
tė smarkus lietus su vėju. Gat
vėse mažai kas tesimaišė, o aš

“ ‘Ką jus dabar manote apie niekuomet* neužmiršiu jo veido 
Lucijų Fereriutę?’ aš sušukau išvaizdos, kai pirmieji ženklai 
užrakindamas duris ir raktu rodė, jog nuodai buvo jo vidų-1 
mosikuodamas į jo veidą. Nors riuose. Aš juokiausi matyda-j 
daug praėjo kol bauda atėjo, mas kaip nuodai jį paveikė. Aš 
bet ji atėjo ir jus nuo jos ne- laikiau Lucijos vestuvinį žiedą 
ištruksite? AŠ mačiau jo žvė- prieš jo akis. Alkaloidas veikė 
riškas lupas virpant, kai aš kai- greit ir praėjus keletui sekun- 
bėjau. Jis norėjo prašyti pasi- dų, skausmo spaznia perkreipė 
gailėjimo savo gyvybei, bet ge- jo išvaizdą. Jis ištiesė rankas į 
rai žinojo, kad tas nieko ne- priekį ir susvyravęs, nesavu 
padėtų. J balsu šaukdamas griuvo ant

“ ‘Ar jus mane
jis virpančiomis lupomis išste- ‘pridėjau rauk 
nėjo. j

“ ‘čia nėra jokio užmušimo? 
aš atsakiau. ‘Kas kalba apie už
mušimų pasiutusio šunies? Ko
kį pasigailėjimų tu turėjai ma
no mylimajai, kai ją Nutempei 
nub jos mirštančio tėvo ir nu- 
sivežei į savo prakeiktai bėgė-, 
diskų haremą?

“ ‘Ne aš užmušiau jos tėvą,’ 
jis sušuko.

“ ‘Bet tu sutriuškinai nckal-1 
tą jos sielą? aš sušukau pakiš
damas dėžutę jam po nosia. 
‘Tegul Aukščiausias Dievas mu
du teisia. Pasirink vienų ir su
valgyk. Vienoje yra mirtis, o 
antroje—gyvenimas. Aš paim
siu tų, kurių tu paliksi. Pama-

susvyravęs, 
‘ balsu šaukdamas griuvo 

užmušite?’ grindų. Aš jį su koja apverčiau 
:ą prie jo šir-

1 dies. Nejaučiau jokio pulso. Jis 
1 buvo miręs?

(Bus dauginus)

nojau, kad kerštas bus man tik 
malonumas, bet niekuomet ne
norėjau takiai pagundai pasi
duoti, kuri mųne nesuvatanmai 
buvo apėmusi.,

“‘Tu šuo!’ aš tariau; ‘aš ta
ve medžiojau nuo Salt Lake 
City iki S t. Peterburgo, o tu 
visuomet ištrukdavai. Pagaliau 
jūsų klajojimas pasiekė galą. | tysime, ar yra pasaulyje teisy- 
Tu ar aš, nebematysime ryto
jaus saulę užtekant?’ Kai aš 
kalbėjau, jis traukėsi tolyn. Aš 
pastebėjau jo veide, kad jis ma
nė, jog aš buvau pakvaišęs ir 
įnirtęs. Visų laiką aš ir buvau 
įpykęs. Mano smilkiniuose pul
sas mušė kaip su plaktukais. 
Aš tikiu, kad butų buvę blogai, 
jeigu nebūtų per mano nosį mi ir žiūrėdami į viens kitų ir 
prasimušęs kraujas ir palengvi- laukdami kuris mudviejų gy
nęs man. vensime ir kuris mirsime. Aš

bė, ar mes tik progomis gyve
name?’

“ ‘Jis metėsi į šalį gvoltu rėk
damas ir prašydamas pasigailė
jimo, bet aš išsitraukiau peilį 
ir prikišau prie jo gerklės, kol 
jis man pasidavė. Tuomet aš 
nurijau antrą pilę ir mudu sto-

Naudolit. 4q linimentg, lurj jutų IJvoi ir fivų tSvoi nau
dojo nuo 1867 motų polengvinimui mutkulų tkoudojimo. 
Nuiipirkite bonkufo Poin-Erpellerio iu Inkaru ant deiutoi 
po» tavo vahtininkq r 

fflPAIN-EXPEUER
MAUK ftia v I.Mf Off

OftoP TeL YMfe 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos ruo 1-3 nuo 6:30*8:34 

Nedėliomis pagal sutartį.
Rea. 4910 SO. MICHIGAN BLVD

Tel. Kenwood 5107
Ofiso Ttl. Virginla 0036 

Residence TeL BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ 
Valandos —9—10 A. M. 
NedAlioi nasrai sutartį.

Marųuette Medical Building 
6155 So. Kedzie Avė. 

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

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

Treč. Susitarus
Jei kiti telefonai neatsakys šauk 

I MIDWAY 0001

ADVOKATAI

SU

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn 
Kamb. 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. GRISH
JIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

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

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

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6699

A. Montvid. M. D.
West Town Sl?te Bank Bldg. 

2401) WEST MADTSON STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 ak

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

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

■ i

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

9 Tel. Portsmouth 9022
f POCAHONTAS Mine Run $7.50

(Scrfeened) Tonas ..........................  g ■
SMULKESNES DAUG PIGESNĖS 

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
Į ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

aš da
ma tau 
lydėjo 
pusės

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. fuieikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

l AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTį , 

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

_ -S _, • koplyčios visose
.—JLsZdl Chicagos dalyse

v
t

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS 

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

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

Tel. Lafayette 3650

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

Ofiso vaL: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedčlioj pagal susitarimą 

> -Ofiso Tel.: YARDS 4787 un-
Namų Tel.: Prospect 1930

AKIU SPECIALISTAI DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

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

P. ŠALTIMIERAS.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
u elektra, parodančia mažiausias 
laidas. Speciali? atyda atkreipiama 

; mokyklos vaikus. Kreivos akys 
ititaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą, 

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
*e akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v. 

Phone YARDS 1373

giausi, kad iš džiaugsmo galė
jau balsu surikti. Jeigu bet ku
ris jūsų, džentelmenai, būtumėt 
pasiryžę dėl kokio dalyko ir bū
tumėt laukę per ilgus dvide
šimt metų ir staiga surastumė
te, galėtumėt suprasti mano 
jausmus. Aš užsidegiau cigarą 
ir rūkiau, kad savo nervus su
raminti, tačiau mano rankos 
virpėjo ir smilkiniai plako iŠ 
susijaudinimo. Kai aš važiavau, 
aš mačiau seną Joną Fererį ir 
mylimąją Lucijų, žiūrinčius ir 
šypsančius į mane iš tamsos. 
Mačiau taip aiškiai, kaip 
bar šitame kambaryje 
jus visus. Visų kelių jie 
mane, vienas iš vienos
arklio, o antras — iš antros, 
kol aš sustojau prie namo Brik- 
stono Kelyje.

“Čia nesimatė nei gyvos dva
sios, nei jokio garso nesigirdė
jo, išskyrus lietaus lašų barškė
jimų ir vandens taškenimų bei 
vėjo ūžimų. Žvilgterėjęs į karie- 
tos langų, pamačiau Dreberį su
dribusį girtame miege. Pajudi
nau jį už rankos, ‘Laikas, kel
kis,’ aš pasakiau.

“ ‘Gerai, vežike,’ jis tarė.
“Aš manau, jis manė, jog 

mes sustojome prie viešbučio, 
kurį jis man minėjo. Jis išlipo 
nesiginčydamas ir sekė mane į 
daržą. Aš ėjau šalia jo, Prilai
kydamas, kad nesugriutiij nes 
buvo labai nusigėręs. Kai mu
du priėjome prie durų, aš ati
dariau jas ir jį įleidau į prie
kinį. kambarį. Aš jus užtikrinu, 
kad tėvas ir duktė visų laikų 
ėjo priekyje musų.

“ ‘Prakeiktai tamsu? 
tripinėdamas tamsoje.

“ ‘Mes tuoj turėsime 
aš atsakiau brėždamas
ką ir uždegdamas žvakę, kurią 
su savim atsinešiau. ‘Dabar, E- 
nokai Dreberi? aš tęsiau atsi
gręždamas į jį ir šviesą laiky
damas arti prie savo veido, ‘ar 
žinai, kas' aš esu?’

Jis valandėlę žiurėjo į ma
ne neaiškiomis girtomis akimis, 
Paskui aš pastebėjau kai jis su
virpėjo iš išgąsčio. Iš jo išvaiz* 
dos man pasirodė, kad jis ma
ne pažino. Jis atbulas pašoko 
atgal su sustingusiu veidu, o 
ant kaktos pasirodė šaltas pra
kaitus ir dantys kaleno jo gal
voje. Stebėdamas jį, aš nugara 
atsirėmiau į duris ir juokiausi 
ilgai ir garsiai. Aš visuomet ži-

Laidotuvių Direktoriai

8jis tarė

LIETUVIAI

Yards 1139
Yards 1138

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

NES VISI JIE 
SKAITO 

NAUJIENAS šviesą.’ 
degtu-

PASVEIKINIMAI TILPS DI
DELIAME NAUJIENŲ KALĖ
DINIAME NUMERYJ, KURIS 
IŠEIS

GRUODŽIO 24
PRAŠOME PASAUKTI MUSŲ 
OFISĄ—MES PASIŲSIME SAVO 
ATSTOVĄ.
a Pasveikinimo Ratos Prieinamos.

Į S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

t
o

■v

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Western Avė. Phone Lafayette 8024

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas. Akis 
Ištaiso

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

■alandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedaliomis pagal sutartį.

J. LIULEVIČIUS
4348 S. Cąįifornia Avenue Phone Lafayette 3572

-- ------------ ..... ----------------- ------

ANTHONY B. PETKUS 
6Š34 So. Western Avė. 
1410 South 49th Court

fe- R X RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1419

KITATAUČIAI
NAUJIENOSE”

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn 
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Ret. Telephone PLAZA H4M 1

DR. BRUNO J.
ZlTBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

VALANDOS: 2—4 popiet ir t—« 
vakaro, trečiadieniais fr aekmadie 

niais pagal gusitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

JUSU KALĖDŲ

© GIMINES
© DRAUGUS
• KOSTUMERIUS

K>tt Lietuviai Daktarad

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

NARIAI j
Chicagos,
Cicero < f
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Setedomis ir nOdė). pagal Sutarti 
Res. 6631 So; Califomia Avenue

Telefoną* VOpuhlir 7R6P

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1648 Wes< 46th Street Varas 0782

DR. HERZMAN
IS RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 13 
valandai dieną.

Phone MIDVVAY 2884
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| Ką Žmonės Mano

TRIJŲ CICERO PARAPIJONU 
PASIKALBĖJIMAS

Petras — Labą vakarą, Jo- tuvos Krikščionių Demokratų 
kubai.

Jokūbas — Labą, labą, ma
no mieli draugai. Na lai kas 
naujo pas judu?

Petras — Mudu su Jonu su- 
manėva daugiau susipažinti su ja taip greitai atsigaus ir pra- 
Klaipėdos krašto reikalais. Ka-^dės grasinti visam pasauliui ir 
daugi, kaip dabar visi girdime, pareikalaus grąžinimo Klaipė-! 
vokiečių Hitleris nori atplėšti 
nuo Lietuvos Klaipėdą, tai mu
dviem kilo klausimas, kodėl 
Lietuvos valdžia neišpirko' že
mes ir namus nuo Klaipėdos 
vokietininkų tada, kada jie la
bai greitai norėjo parduoti?

Jokūbas — Na, ar judu ma- 
nota, kad jei Lietuva butų iš
pirkusi nuo Klaipėdos vokieti
ninkų, norinčių parduoti savo 
žemes, namus, tai šiandien Hit
leris nereikalautų Klaipėdos?

Petras — Aš manau, kad jei 
ir reikalautų, tai vis tik Klai
pėdos krašte mažiau tebūtų to
kių suvokietėjusių lietuvių, ku
rie norėtų atgal grįžti po Vo
kietijos valdžios.

Jonas — Kas išleido Lietuvo
je tokį įstatymą, kad iš kitos 
šalies atvykęs lietuvis Lietuvon 
negalėtų pirkti nei žemės, nei 
namų, kol neišgyvens 10 metų?

Jokūbas — Tokį įstatymą iš
leido Lietuvos Krikščionių De
mokratų partijos kontroliuoja
mas Lietuvos Steigiamasis Sei
mas.

Jonas — Kodėl tas Lietuvos

partijos vadai iš pavydo išleido 
tokį kenksmingą įstatymą, ku
ris šiandien atneša Lietuvai di
delę nelaimę. Tuo laiku, mat, 
niekas nesitikėjo, kad Vokieti- (

dos.
Jonas — Klausyk, Jokūbai, 

aš girdėjau, kad Lietuvos Ro
mos katalikų bažnyčia, kaip lik 
Klaipėda prisijungė prie Lietu
vos, norėjo visus Klaipėdos lie
tuvius paversti katalikais, ir 
kad toks žygis nustatęs Klaipė
dos lietuvius dar daugiau prieš

ACME-NAUJIENŲ Telephuto
LEMARS, la. — L. A. Trow, 80 metų amžiaus, liko surasta palaidota saVo duk

ters (Knox) namo kieme, kuris yra vaizduojamas šiame paveiksle. Senukė buvo 
civilio karo veterano žmona ir gaudavo pensiją. Per paskutinius šešis mėnesius 
pensijos čekius mainydavo duktė.

* * * I

aš judviem galėsiu plačiau apie: 
Į lai paaiškinti. Aš suprantu, kadį 
bus įdomu išgirsti, kas buvo j 
tie vyrai, kurie pasirašė tokią' 
kvailą Klaipėdos konvenciją, 
kuri duoda tokią plačią auto
nomiją tokiam mažam kraštui 
ir t.t. '

Petras — Na, tai lik sveikas, 
Jokūbai. Ačiū labai už taip gra
žų ir platų išguldymą mudviem 

1 nesuprantamo dalyko.
į Jokūbas — Likite sveiki, ma
no mieli. Užeikite kitą sykį.

—Cicero Jokūbas

Iš Lietuvos

DYKAI NUO 
REUMATIZMO

t
 Mes turime puikų bū
dų reumatizmui gydy
ti, kurį maloniai pri- 
iųsime bet kokiam 

N a u j ienų skaitytojui, 
kuris tik kreipsis į mus 
tuo reikalu. Jei ken
čiate skausmą nariuo
se, skaudžių ar jauslių 
sąnarių, jei kiekviena 
oro atmaina sukelia 
skausmus, tai čia jums 
proga pabandyti pap
rastą ir pigų būdą, kuris tūkstan
čiams padėjo.

Su malonumu jums pasiųsime 
pilną pakelį 7 dienų dykai bandy
mui ir jei pageidaujate daugiau 
vartoti, jus tai galite padaryti su 
menkomis išlaidomis. Praneškite 
vardą ir antrašą

Rosse Products Co.
Dept.’ X-l.

27C8 WEST FARWELL AVĖ. 
Chicago, Illinois.

Nesimato laukuose 
kurapkų

Jokūbas — Jie pradėjo siųsti i 
į Klaipėdos kraštą Romos kata- na, 
likų tikybos misijonierius, pra- tikas, paliko Klaipėdos 
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Jokūbas — Visai ne. Šmoto-i Lietuvą, tai vokietininkai 
budamasHabai geras kata- 'žni arba visai nieko negalėtų į 

i krašto1 padaryti. Tačiau, kada didelei 
dėjo valkiotis Klaipėdos gatvė- reikalus taip kaip jie buvo prie didžiuma tikrų klaipėdiečių lie- 

Demokratų vai- tuvių balsuoja už vokietininkų

Jokūbas — Tikrai taip, mano 
mielas Jonai. Tas kvailas ir a- 
rogantiškas Lietuvos Romos ka
talikų bažnyčios noras padary-Įin*s su procesijomis ir visokiais Krikščionių 
ti visus Klaipėdos lietuvius ro-1 budajs raginti Klaipėdos lietu-j džios. Ir tokiu budu mažu pa- ' partijas, tai tikrai yra sunki pa-Į "•siepis jas 

labai daiiglv*us priimti Romos katalikų ti-' mažu toks Lietuvos valdžios ei- dėtis Lietuvai valdyti Klaipėdą, j ]<okja j
j bendra- kčjimą. Toks Lietuvos Romos gesys nustatė Klaipėdos krašto Jonas — Na, tai sakyk, Jo- 1

darbiavimui tarp Klaipėdos ir katalikų kunigų darbas baisiai i lietuvius prieš Lietuvą. Na, o kubai, kodėl Lietuvos dabarti- j
Lietuvos lietuvių. iVetoj palik- užerzino klaipėdiečius, ir tie Į kada 1933 metaiš atėjo ant a- ne valdžia leidžia

miškais katalikais ] 
pakenkė artimesniam bendra- kčjimą. Toks Lietuvos Romos gesys nustatė Klaipėdos krašto

Lietuvos lietuvių. iVetoj palik- užerzino

Steigiamasis Seimas išleido to
kį nedraugingą kitų šalių lietu
viams įstatymą?

Jokūbas — Matai, mano mie
las Jonai, tada Krikščionių De
mokratų partijos vadai praves- 
darni Žemės Reformos Įstaty
mą manė patys išpirkti arba ki
taip įsigyti įvairius dvarų cent
rus. Dėl to bijodami, kad ame
rikiečiai lietuviai, kurie tada 
buvo tūkstančiais pradėję grįž
ti Lietuvon, neišpirktų dvarų 
centrus, o per tai netektų dėl 
Krikščionių Demokratų Parti
jos vadų.

Petras — Ką čia turi bendx 
ro Lietuvos Steigiamojo Seimo 
išleistas įstatymas su Klaipėdos 
kraštu ?

Jokūbas — Taip, mano bran
gus Petrai. Tas įstatymas liko 
pritaikintas Klaipėdos kraštui, 
kaip tik Klaipėda prisijungė 
prie Lietuvos 1923 metais.

Tada kaip judu pamenata, 
daug Klaipėdos vokiečių norėjo 
parduoti savo dvarus' ir namus 
miestuose ir dumti į savo. Vo
kietiją. Tačiau iš Didžiosios 
Lietuvos neatsirado pirkėjų, o 
Amerikos lietuviams buvo už
dėti suvaržymai, kad neišgyve^ 
nūs 10 metų Lietuvoje niekas 
negali žemės pirkti.

Petras — Na, sakyk tu man 
Jokūbai, ar ne žiopla buvo ta 
Krikščionių Demokratų valdžia, 
kad ji nepasirūpino sutverti 
tam tikslui bendrovės, kaip čia 
pas mus vadina “Real Estate 
Company”, kuri butų galėjusi 
išpirkti iš visų vokiečių Klaipė
dos krašte, kurie tik butų no
rėję parduoti savo žemes ar 
mieste namus. O vėliau butų 
galėję išparduoti tikriems lietu
viams.

Jokūbas — Tikrai taip, ma
no brangus drauge Petrai. Jei 
tas butų buvę padaryta, tai "yra 
jei butų buvusios išpirktos vi
sos žemės ir namai nuo vokie
čių, kurie tik norėjo parduoti 
savo ukius ir namus miestuose, 
tai šiandien nebūtų jokio pavo
jaus Klaipėdos kraštui iš Vokie
tijos pusės. Jei tas žemes, ku
rias Klaipėdos vokiečiai norėjo 
parduoti butų išpirkę Amerikos 
lietuviai, tai, suprantama, jie 
butų ištikimi Lietuvai ir visa
dos butų balsavę už Lietuvos 
pusę. Tačiau, kaip matėme, Lie-

DUODAME
PINIGUS!

ŠAKIAI. — Zanavykuos ūki
ninkų laukuose kitais melais 
rudenio metu matydavos būre
liai kurapkų. Bet šį rudenį, 

__ kaip tyčia, dar neteko girdėti 
' šio gražaus paukščio balso, 
i Kadangi praėjusią žiemą sto- 
: ras sniego sluoksnis apdengė 
j žemę ir jos negalėdamos pra- 
sikasti rugių želmenų, iš bado 

j išgaišo. Todėl žemės ūkio mi- 
Į nisleris jas ir medžioti, jei dar 

.. .  ir yra, nuo spalių 
mėn. 1 d. uždraudė. Uždraudus 

medžioti, po 4—5 metų 
ir vėl nemažai įsiveis.

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

Kreipkitės j NAU
JIENŲ SPULKA. 
Gausite ant lengvą iš
mokėjimų ir lengvomis 

i sąlygomis.
Lithuanian Building 
Loan and Savings

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

o iki 8 vakaro, išskyrus ne- 
lėldienius.

'■ _______

jas
! gal

jųvokietinin- 
veikti. Juk 

taip vadinamą ] 
blogą pusę. Vokietija, persiė- Klaipėdos Konvenciją. Nejaugi

ii Klaipėdos lietuvius ramybėje 'pradėjo visokiais budais kraty- ! rcnos Vokietijos žemėje Hille- kams taip drąsiai 
(klaipėdiečiai išpažįsta Liuterio ds romiškojo tikėjimo, na, sy- ris, tai dalykai pakrypo visai į Lietuva turi tai
pro tęs tonišką tikybą ir jie visi 
yra labai giliai tikintys bei ger-

kiu ir Lietuvos globos.
Petras Klausyk, Jokūbai, musl nauju šovinistiniu patrio- Lietuva nedali tuos šovinistus 

bią savo tikybą), tai tie trum- kada stojo Smetonos valdžia I lipniu, užkure tokią ugnį ir vokiečius sudrausti? 
paregiai pradėjo juos erzinti sa- Lietuvą valdyti, ar Smetona ne- 
vo romiško tikėjimo netoleran- sudraudė Romos katalikų baz
ei jos pavyzdžiais.

Jonas — Ką tie Lietuvos Ro- savo nosies į Klaipėdos kraštą 
mos bažnyčios vadai pradėjo. ir neerzintų klaipėdiečių lietu- 
daryti tiems klaipėdiečiams?

nyčios kunigus, kad jie nekištų

vių?

JUS GALITE

I4GGMTT BC MYKU TOBACCO

Mirė nuo aborto?
tokią

Klaipėdos vokietininkuose. Ir 
štai šiandien Klaipėda yra išva
karėse netikėtinų įvykių.

Suprantama, mano mieli, jei dviem išguldyti. Matote, jau ne- 
didžiuma Klaipėdos krašto lie- betoli dvylikta. Tad judu užsu- 
luvių butų lyirtai nusistatę už kita kitą kokį vakarą ir tada

Jokūbas — čia, mano mielas, 
pakėlei naują klausimą, šio da
lyko aš šį vakarą nespėsiu j vi

TELŠIAI. — Spalių 19 
Telšių apskr. ligoninėje mirė 
nuo kraujo užsikrėtimo pil. 
K-tė Konstancija, 35 metų am
žiaus, kilusi iš Žarėnų. Mano
ma, kad jai buvo padarytas 
abortas. Policija veda kvotą.

ŠITA KOMBINACIJA

įj rauge jie 
padaro Jung. Valstybes 
pagerbtas ir pagodotas 
per visą pasaulį

S ■ ■

d.

INSURANCE
(APDRAUDA)

P

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.

Ir dėl daigtų, kurių norite cigare
tė, jūs galite pasitikėti linksma kom
binacija lengvų nunokusių tabakų į 
Chesterfield.

Kiekviena rūsis Chesterfield ta
bako yra atsižymėjusi kokia puikia 
kokybe kuri padaro rūkymą dides
niu malonumu.

Suvienyti . . . krūvon sumaišyti 
Chesterfield budu ... jie jums su
teikia daugiau malonumo negu bile 
koks kitas cigaretas kokį kada nors 
esate rūkę.

Ant žemės ir juriu ir ore 
kur tik žmonės rūkymu džiau
giasi . . . Chesterfield*s lengvu
mas ir geresnis skonis patenki
na milijonus.

jerfield
sumaišymas kuri negalima nukopijuoti

... TIKRA KOMBINACIJA Pasaulio 
geriausių cigarete tabakų

Garsinkitės “N-nose”
Rudeninių Madų 

Knyga

Tik k% gavome naują madą 
knygą, kurią galite gauti pas 
nrai už 15 centų. Siųskit sava 
erderius:
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dar kartą meluoją, kada jisai 
pasakoja, kad buvo pakeista 
Naujieną Bendroves pagrindinė 
tvarka. Ir, pagalius, jisai me
luoja, kad jisai vadina Naujie
nų Bendrovę “kapitalistiška”.

1) Naujienų Bendrovė bųvolnl°s

girdi, 
kooperacijai, arba 

demokratijai”.

Komunistiška “demokratija”
’ 5) Tas šmeižikas įrodinėja 

Naujįenų Bendrovės “nedemo
kratiškumą” tuo, kad joje 
“kiek šėrų, tiek galybės arba 
valdžios vienetų”. Tai, 
priešinga
“proletariškai
Bet sėkmingiausios Amerikoje 
kooperacijos yra visiems žino
mos kredito bendrovės, vadina-

i “spulkomis” arba taupy- 
įsteigta dar tuo laiku, kai P. Į™ ir skolinimo bendrovės 
Grigaitis gyveno Baltimorėje. (savįng andloan associations

Politinės mašinos ir valdžia
Aiškindamas priežastis, dėl kurių demokratų parti

ja pralaimėjo rinkimus keliolikoje valstijų, prezidentas 
Rooseveltas pasakė spaudos atstovams, kad balsuotojai 
tose valstijose išreiškė savo nepasitenkinimų vietinėmis 
“politinėmis mašinomis” arba kandidatais, kuriuos jos 
rėmė.

Massachusetts valstijoje, pasak Roosevelto, balsuoto
jai buvo priešingi kandidatui į gubernatorius James J. 
Curley ir jo “mašinai” Bostone. Connecticut valstijoje 
demokratai buvo nubausti už korupciją, pasireiškusią 
valstijos administracijoje. New Jersey valstijoje žmonės 
buvo pasipiktinę mero Franko Hague’o diktatoriška po
litika. Ir taip toliau.

Visuose šituose atsitikimuose balsuotojai, esą, spren
dė apie demokratus ne pagal federalinės valdžios politi
ką, bet pagal vietinius partijos atstovus.

Tame, be abejonės, yra daug tiesos. Bet ne visa. 
Michigano valstijos gubernatoriui Murphy, pavyzdžiui, 
niekas negali primesti korupcijos, o betgi ji sumušė re- 
publikonas.

Antra vertus, didmiesčių “mašinos”, nežiūrint ko
kios jos yra blogos, daugelyje vietų sudaro stipriausią 
demokratų partijos jėgą — sakysime, New Yorko mies
te, Philadelphijoje, Chicagoje, Kansas City, Bostone, St. 
Louise. Be jų pagalbos demokratų kandidatas į preziden
tus 1940 m. negalės apsieiti. Tai ką Rooseveltas grali pa
daryti, kad ir jisai žino, kad tos “mašinos” yra apipuvu
sios arba ir visai supuvusios? t

Kai su tų “mašinų” pagalba būna išrinktas preziden
tas, tai federalinė valdžia noroms ar nenoroms būna pri
versta su jomis skaitytis.

Kiekvieną kartą, kai “Nau
jienos” paduoda kokį nors fak
tą apie Rusijos sovietų valdžią, 
kurį tps valdžios garbintojąi 
laiko jai nepalankiu, arba iš
reiškia kritišką nuomonę apie 
ją, tai komunistą! tuojaus šo
ką atakuoti “Naujienų” redak-Įjau buvo sukeltas pradinis ka-Įarha building and loąn associe- 
ciją ir prikaišioja jai piktą va- pitalas laikraščio leidimui, bu- tions — ir jose kaip tik yra 
lią, kerštingumą ir net taikinių- vo gautas čarteris iš valstijos balsuojama pagal Šerus, t. y. 
kąvimą fašistams. sekretoriaus, buvo pagaminta “kiek balsų, tiek galybės”.

Šitomis atakomis prieš “Nau- konstitucija (By-laws) ir išsi- Kiekvienas gali suprasti, kad 
jienas” ir ypatingai prieš jų re- rinkta Direkcija, ši Direkcija tos kooperatyvės kredito orga- 
dąktorių P. Grigaitį, komunis- pakvietė P. Grigaitį už redak- Įuzaci jos butų sugriautos,J eigų 
tai vartnin morali t.ernra. na-1 torių, ir jisai atvyko į Chicagą jose butų panaikinta taisykle,

kad narys, kuris turi didesnį in
dėlį, turi ir didesnį balsą, nes 
kam žmogus dės į biznį dau
giau pinigų, jeigu kitas narys, 
kurio atsakomybė yra mažesnė, 
turi tokį pat balsą, kaip jisai?

Šitą tiesą žino ir komunistai, 
kurių ne vienas Chicagoje ir 
kituose miestuose yrat tų Skoli- 
niiųo bendrovių nariai. Taigi 
tos rųšies 
kio iš “Naujienų

Remtinas sumanymas

Nauji vėjai Lietuvoje
Europos politikos svoris persimetė į kitą pusę. — Klai

pėdos krašto seimelio budingas posėdis. — Kodėl li
ko panaikintas karo stoyis. — 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.

Su kuo Lietuvai butų geriau bendradar-

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)
i

tai
sekretoriaus, buvo pagaminta | “kjek balsų, tiek galybės”.

tai vartoja moralį terorą, pa- torių? ir jisai ątvyko į Chicagą 
mėgdžiodami tą taktiką, kurią]vasario mėnesį 1914 m. 
seniau nuolatos vartodavo prieš 
socialistus ir __- - -

Baltimorietis J. Lietuvninkas iškėlė “Tėvynėie” tokį 
sumanymą: kadangi dabar Vokietijoje naciai nežmoniš
kai persekioja žydus ir daug tų nelaimingų barbarizmo 
aukų kenčia baisų vargą, tai lietuviai turėtų jiems padė
ti jų nelaimėje. J. Lietuvninkas rašo:

“Aš nuo savęs sakyčiau: susižinokite su visais 
Amerikos lietuvių laikraščių redaktoriais ir šiaip lie
tuvių tautos vadais ir rengkite visose Amerikos lie
tuvių kolonijose, kur tik galima, didelius mass-mi- 
tingus ir prakalbas. Parinkite aukų dėl nukentėjusiu 
žydų ir jų šeimynų. Juk nė vienas lietuvis nepasida
rys biednesnis paaukojęs kokį dolerį ar daugiau. O 
ta kad ir maža auka mes suteiksime žydams paramą 
ir suraminimą. Jiems bus smagu, kad ir kitos tautos 
juos atjaučia. Tiesa, musų maža tauta daug pagelbė
ti negali, bet vis tai bus pagelba. O gal kadą ateis 
laikas, kad žydai pagelbės lietuviams kokio ie. nelai
mėje. Juk visada yra geriau turėti draugus, negu 
priešus.”
Tai gera mintis. Jeigu tik butų galima J. Lietuvnin

ko sumanymą įvykinti, lietuviai tikrai pasirodytų kultų- 
ringi žmonės.

Jaučiasi pažeminti ir bijo
Nežiūrint, kaip Anglijos Chamberlainąs ir Francuzi- 

jos Daladier gyrėsi patarnavę pasaulio taikai, atiduoda
mi Hitleriui Čekoslovakiją, bet gilumoje širdies juodu 
jaučia, kad Vokietija jųdviejų šalis baisiai pažemino.

Dar nepraėjus dviem mėnesiam po Miuncheno kon
ferencijos, Apglijos valdžios atstovai jau padarę vizitą 
Francuzijos valdžiai, ir pranešamą, kad šitame valdžių 
pasikalbėjime buvo dar labiau sustiprinti ryšiai tąrpe 
Anglijos ir Francuzijos. Jų susitarimas dabar esąs pa
verstas jau tikra karo sąjunga.

Po taikos karo sąjunga!
Kąs gali aiškinus parodyti, kaip šis faktas, kad Ang

lija ir Francužjją anaiptol nesijaučia numalšinusios fa
šistines diktatūras, bet, priešingai, šiandien jos fu dikta-r 
turų bijo labiau, negu kada nors?

Ta baimė prasidėjo ne dabar. Ji buvo sepiąį. Juk pe 
kas kita, tik baimė įsivelti į karą su diktątoriąią privertė 
anglus ir franeuzus tylėti, kai japonai užpuolė Kiniją, 
sulaikė juos nuo griežto sankcijų vykinimo PFW Itąliją 
dėl Etiopijos ir nuo intervencijas sustabdymo I^p.ąmjpje, 
ir t.t.

Iš baimės tos valstybės dabar skubinasi ginkluutią.

j I Reiškia, nei su Naujienų Ben-
“ • “bedievius” kleri- drovės steigimu, nei su jos

talai. Kaip šie savo idėjinius o- tvarkos nustatymu P. Grigaitis 
Donentus visuomet stengdavosi neturėjo nieko bendro, 
diskredituoti ir apjuodinti vi- Naujienų Bendrovė iš kar- 
suomenės akyse, piešiant juos to buvo įsteigta, kaip paprasta 
sutvėrimais be doros, klaidinau- korporacija; toks buvo jos čar- 
čiais ir tvirkinančiais “gerus teris nuo pat pradžios ir toks 
žmones”, taip dabar koinunis- pasiliko iki šiol. Bendro- 
tai nesidrovi prikaišioti bolševi- iniciatoriai, beje, norėjo 
kiškos diktatūros priešams juo- steigti kooperaciją, bet, ištyrę 
džiausiąs nedorybes. Į ’

Charakteringas šituo atžvil
giu yra vieno “Laisvės” ben
dradarbio, pasislėpusio po pseu
donimu “Krivūlė”, rašinys, įdė
tas to komunistų organo nu
meryje iš lapkričio 25 d. Pusė 
straipsnio yra pašvęsta nagrinė
jimui Grigaičio “jausmų”, ku
riuos jis neva turėjęs, sukakus 
sovietų režimo 21 melams. Ir 
ve kas “Naujienų” redaktoriaus 
“jausmuose” surandama:

Grigaičiui, esą, “džiugu”,/kad 
Trockis pavirto išdaviku; bet 
jam esą “gaila”, kad Trockis 
buvo susektas. Grigaičiui liūd
na”, kad Zinovjevas, Kamęne- 
vas ir Bucharinas buvo sušau
dyti; bet jam tąip pąt “liųdna”, 
kąd Ęadekas dar sėdi kalėjįme 
ir nėra sušaudytas, įr t.t.

Tačiau šita ekskursija į 
“Nau j ienų” redaktoriaus “psy- 
chologiją”, tai tik įžanga į ki
tą, dar biauresnę, ataką prieš 
Grigaičio asmenį. Esą, “Naujie
nų” redaktorius, kuris kalba a- 
pie demokratiją, niekuomet ne- 
juvo nuoširdus tikrai demokra
tijai; jisai esąs veidmaipis įr 
apgavikas, nes, girdi, jisąi —

“Steigė ‘Naujienų’ ’ koope
ratyvišką’ (taigi proĮetąyįškai 
demokratišką) bendrovę. Po 
kiek laiko suvyle narius dar
bininkus ir narius socialistus, 
panaikino ‘Naujienų’ demo
kratizmą, o įkūrė kapitalisti
nę (ne demokratišką) ‘Nau
jienų’ bendrovę!
Kokiu budu tas darbininkų 

ir socialistų “sųvyliipąs’’ įvyko, 
“Ląisvę” bendradarbis nepu- 
ąiškina, |iĮ< $akp, kad buvo “ko- 
operaęija”, o paskui Oi’įgaitįy 
ją “panaikino” ir dąhąr Nau
jienų Bendrovėje! balsuojamą 
pagal šęrus: kas turi daugiau 
šėrų, tas turi daugiau balsų.

“Jeigu hųtų išsyk tverta 
‘Nąujienų’ kompanija (bur
žuazinę) ir sužiniąį hutų dar
bininkai ir kiti prie jos dę- 
jęsį, tai butų ‘tiek to’,” rašo 
tąs aąmųo koinunis|ų organe. 
“Bet čia Grigaitis prigavę), 
apmulkino, suvyle savp 
“draugus darbininkus. Tąi

. neužmirštinas buržująus dar
bas.”
Tai šitaip “Laisvės” bendra

darbis puola ^Naujienų” redak
torių — U« (ai, kad “Naujfe* 

buvo nurodyta, jogeį so
vietų valdžia, minėdama savo 
įl metines sukaktuves, dar tę- 
bejąiko kalėjimuose ir koncen
tracijos stovyklose sociąljstus!

Įr kad Įjųtų toi^S lįomunistu 
“Ęrivulės” blevyzgoms bent 
niiqilęia«sias pągrĮndas!

Pa rodi
“Laįsyęs” “Krivulę” meluoja, 

sakydamas, kad Grigaitis stei
gė NaųjĮięnų Bendrovę. Jisai

norėjo

dalyką, surado, kad Illinois val
stijos įstatymai taip suvaržo 
kooperacijų veikimą, kad laik
raštį, skiriamą plačiajai visuo
menei, beveik neįmanoma leis
ti kooperacijos pagrindais. Ko
operacijos leidžiamo laikraščio 
pe tik visi 
skaitytojai, 
yės nariai, 
vo įsteigta 
grindų.

Čia nesvarbu, 
blogas buvo toks 
steigėjų nusistatymas, bet kuo 
čia kaltas Grigaitis, kuris jos 
steigime visai nedalyvavo?

3) Nerasdami budo prisitai
kyti prie valstijos įstatymų a- 
pie kooperacijas, Naujienų 
Bendrovės steigėjai sumanė į- 
vęsti savotišką “demokratišku
mą”, apeinant įstatymus, ir nu
tarė, kali šerininkai turės po 
lygų balsą, nežiūrint kiek kas 
bus įsigijęs šėrų. Šita tvąrka 
bendrovėje galėjo veikti, žino
mą, tiktai tol, kol ne vienas 
ščrmmką|\ jai nesipriešino, ir ji 
veikė pey penkerius metus — 
iki neatsirado bolševikai, kurie 
sumanė “Naujienas” pasigrobti. 
Bolševikų sukurstytas, vienas 
“Naujienų” agentas (apgavin- 
gąį pąsijaikęs apie 100 šėrų, ku- 

' rie jąin buv<b pavesti parduoti 
žmonėms) nuėjo į teismą ir pa- 

’ reikalavo, kad bendrovėje butų 
balsavimui pagal Šerus. Tuo 
tarpu komunistai rinko tarp sa
viškių serus ir pešė tam agen
tui (Japiontui), tikėdaipiesi ši
tuo budu su jo pagalba “užka
riauti” bendrovę. Bet jiems tąi 
nepąsisekė.

Tąigi nę Grigaitis panaikino 
bendrovėje “lygy balsavimą”, 
bet komunistai ir jų palaikai, 
panaudodami šitajp tikslui net 
Obųržpązįpį” teismą.

4) Ta^au, nqrs Naujienų 
Bendrovėje daba y balsuojamą 
pagąl Šerus, kaip ppstąto jos 
čaęterįs įr valstijos įstatymai, 
bet jps tvarka šiąndien yrą ar
timesnė kooperacijai, pegu kad 
buvo pradžioje. Originalioje 
bendroves konstitucijoje buvo 
draadžiąma dirbantiems už al
gą b.entįrovės darbininkams ei- 
tį į Direkciją. Tas patvąrkymas, 
aišku, yra priešingas pagrindi
niam kooperacijos pripęipui. 
Jisai tapo panaikintas — po to, 
kai Naujienų Bendrove atsigy
nė pųd komunistiškų sąmoksli
ninkų ir jų agentų, šiandien 
milžinišką bendrovės Direkcijos 
daugumą (daugiau, kąip tris 
ketvirtmlalįus). sudąro “Naujie
nų” daybininkai.

Todėl vadinti Naujienų Ben
drovę “kapitalistišką” guli tik
tai tamsuolis, kpris nežįnp, ką 
šneka. Tegu “Laisvė” arba jos 
“Krivūlė” nurodo bent vieną 
kapitalistišką kompaniją Ame
rikoje, kurią valdo iš pačių jos 
darbininkų išrinkti direktoriai!

darbininkai, bet ir 
turėtų būti bendro- 
Todėl 
šėrų

bendrove 
(akcijų)

Lu
pa-

ar geras, 
bendrovės

ar

(Tęsinys)
tik tuomet, jei musų 
sveika išliktų, jej tik 
Vokietija bendradar- 
jei kitaip — Lietuva

Ir 
valstybė 
tektų su 
biauti, o 
bus vokiečių stipriai kolonizuo-l 
jama. Tai jau jei tarp dviejų 
blogų kaimynų tektų pasirink
ti sau artimesnį bendradarbį, 
tąi iš tų blogybių geresnis ben
dradarbis butų Vokietija. Bet 
šioksai bendradarbis tik tuo
met butų garesnis, jei Lietuva 
su juo bendradarbiautų kaipo 
valstybė.

Aišku, liek Lenkija, liek Vo- 
kieti j a dabar dėl įtakos Lietu- 

“demokratizmo”, ko- 
reikalauja 

tomunislų organo bendradar
bis, nė palys komunistai ne- 
praklikuoja tenai, kur jie yra 
patys finansiškai suinteresuoti.

6) Komunistų “Krivūlė” ra
šo, kad lietuviški komunistų 
laikraščiai esą “kooperatyviš
kai” ir “demokratiškai” tvarko
mi. Bet tai yra pasaka mažiems 
vaikams. Pas komunistus tik
rieji jų laikraščių bosai yra ne 
leidėjai, kurie sudėjo pinigus, 
bet Amerikos Komunistų Par
tiją, kuri neturi nė vieno Šero 
nei “Laisvės”, nei “Vilnies” 
bendrovėse! Kai anąmet kilo 
kova “Laisvės” bendrovėje tar
pe Antano Bimbos frakcijos ir 
Pruseikos-Stilsono frakcijos, lai 
į šėrininkų susirinkimą atėjo iš 
Komunistų Partijos centro at
siųstas Aną toris (niekuomet nė 
sudilusio dvylekio neįdėjęs į 
“Laisvės” kapitalą) — ir padik
tavo šėrininkams, kąs turi butiz 
bendrovės direktoriai ir kokia 
turi būti laikraščio kryptis.

Komunistų “proletariška de
mokratija” tokiu budu yra to
kia, kurioje žmonės, sudėję pi
nigus bizniui, turi klausyti tų, 
kurie nėra ne skatiko į tąt biz
nį įdėję. Toje jų “demokratijo
je” šėrininkų balsas iš viso nie
ko nereiškia. Lygiąi tokią pat 
“proletąrišką demokratiją” 
praktikuoja ir katalikų parapi
jos: žmonės pastato bažnyčią ir

1 kleboniją, Bet gaspadorių tam 
jų turtui skirią vyskupas; ir 
jeigu pavapi jonai bando vysku
po paskirtam klebonui pasi
priešinti, tai klebonas išmetą 
juos lauk ir prakeikia.

Taip Bimba pasielgė su Pru- 
seiką, Stilsonu ir kitais “sklo- 
kininkais”, kurie nenorėjo klau
syti Komunistų Partijos ir jos 
“klebono” Antano Bimbos. Ši
tokią “proletąrišką demokrati
ją” komunistai gali pasilaikyti 
sau. Mes jiems jos nepavydime.

Bet mes į vidujinius komu-’ 
nistų biznio reikalus niekuomet 
nesikišome. Tai kuriais sume
timais “Laisvė” deda savo pus
lapiuose begėdiškus šmeižtus 
pyieš Naujiem^ Bendrovę? Ar ji 
tikisi šituo budu sustiprinti 
“bendrą frontą”, apie kurį ji 
nuolatos deklamuoją?

Jei taip, tai ji labai klysta. 
Jeigu Brooklyno komunistų or
ganas tų begėdiškų “Krivūlės” 
prasimanymų neatšauks, tai 
bus visiems aišku, kad su ko
munistais padoriems žmonėms 
yrą ne pąkęliui.

venime šiuo metu visai nerodo. 
Lietuvai tenka tik savo pajėgo
mis pasitikėti ir pačiai savas 
išvadas daryti. • Lietuvos užsie
nio politikos gairės, tenka lauk- 

i ti, visai netolimoje ateityje pa
aiškės. Dabąr maitinamės tik 
visokiais gandais. Tų gandų 
žymi dalis Lietuvos vyriausy
bės sferose nuolatos atšaukia
ma. Bet tiems atšaukimams ne 
visi tiki.

vos gyvenime konkuruos.
jos konkuruos, tai Lietuva kaipl 
ką išloš, bet jei šia įtaka pasi
dalins ir susipras, lai lietuvių 
tautos laukia labai skaudus ir 
tragiškas likimas. Lietuvių tau
ta jau daug yra išgyvenusi, 
daug savo istorijoje skaudžių ir 
tragingų dienų ir metų yra tu-' 
nėjusi, bet vis dėlto sveika išli
ko. Tai reikia tikėli savo tau
tos atsparumu, jos pajėgumu 
įr reikia laukti, kad tai didžiai 
nelaimei užgriuvus vis dėlto iš
liksime gyvi ir neprarasime tai, 
ką dabar turime. Toje sunkio
je kovoje musų tauta gali 
dar labiau užsigrudyti, savo 
jėgas sutaupinti, lemiamoje

Kipras Petrauskas pa 
kviestas Amerikon

Tai yra skaudžiausia padė
tis, kad Lietuvos visuomenė 
mažiausia turi žinių, kaip už
sienio Lietuvos politika vai
ruojama ar kaip ji bus vairuo- 

jcį|jama. Visai suprantama, kad 
daug kas negalima skelbti, bet 
yra tokių žinių, kurias paskel
bus butų žymiai daugiau lai
mėta ir pasitikėjimas 
įgyta, negu jas dabar 
laikant.

Cenzūra 
klausimais 

į pasisakyti.
kas nežino dėlko Vilniaus va
duoti sąjunga savo metinį su
važiavimą taip staiga atidėjo. 
.Juk visais pašaliais kalbama, 
kad tasai atidėjimas padarytas

didesnis

užsienio 
y ei k nieko 
Sakysime veik nic-

poli tikos 
neleidžia

pa- 
va-

Dabar Europos demokratija 
turi didelių nepasisekimų, bet 
juk mušis dar pora galutinai 
pralaimėtas, tai tik pasitrau
kimas, tai lik savo pajėgų ap
saugojimas. Sakoma, kad ta
sai prastas generolas, kuris vi

KAUNAS. — Kipras Petrau
skas pakviestas Amerikon 
(USA) ir yra pasiryžęs tęn va
žiuoti. Jo 
numatoma 
šio nųsę.

kelionė, jei įvyks, 
apie vasario mėne-

Kalbama, kad Vilniui vaduo
ti sąjunga arba turės kitais pa
grindais persiorganizuoti, arba 
visai nustoti veikusi.

Tiesiog nesuprantama, dėlko 
apie tai viešai neskelbti, 
jei ta sąjunga turės 
veikusi, visvien apie tai 
viešai paskelbti.

Tokiose aplinkybėse 
i nant visai suprantama,

Juk 
nustoti 
reikės

gyve- 
dėlko

giuosiąs pirmyn ir neturi pla
nų, ką jisai darysiąs, kai jam 
teksią žengti atgal, mūšio vie
tą užleisti.

Tai tenka kalbėli, kad Euro
pos demokratija dabar tik mū
šį yra pralaimėjusi, bet tas ne
seka, kad ji iš viso kovą pra
kišo.

O Lietuvos laimėjimai ir jos 
valstybės išsilaikymas dera tik 
nuo Europos demokratijos pa
jėgumo! Jei Lietuva ir butų' 
verčiama, kuriąm laikui išimti
nai bendradarbiauti su autor- 
kinio režimu valstybėmis, vis 
dęltu ji neprivalėtų aklai tų 
valstybių įtakai pasiduoti.

Tik demokratijoje Lietuvos 
gludi išganymas. Bet šiuo me
tų jau tenka daryti išvadas, 
kad Lietuvai teks orientuotis į 
tas valstybes, kuriose yra įsi
galėję vądizmo pradas, kurios 
mažoms tautoms nieko gero 
nelinkti, o tik trokšta jas gali
mai greičiau suvirškinti.

Lietuvoje pasklidę gandai, 
kad A. Voldemaras grįžta, da
bar vėl aptilo ir jie net panei
giami.

Jei šitas vyras grįžtų atgal į 
Lietuvą ir jei jam butų paves
tos kurios nors atsakomingos 
valstybę pareigas, tikriausiai 
musų tauta daug nukentėtų. 
Tai aklas dogmatikas, kuris 
žlibai žįuri į gyvenimo ateitį. 
Tai gerpianofilas, kuris šven
tai įtikėjęs į vokiečių galybę, 
bet jisai tiki ne į busimą Vo
kietijos demokratiją, bet į vo
kišką imperializmą ir inilitąriz- 
mą. Tikęi hutų gerai, kad ši
tasai vyras ramiai sau sėdėtų 
svetimoje valstybėje-

Įdomu, kad dabar Lietuvoje 
visai nei Anglijos, nei Prancū
zijos balso visai nesigirdi.

Šios valstybės, atrodo, ten
kinasi visokiais gandai iš Lie
tuvos gyvenimo. SSSR taip pat 
jokio aktyvumo Lietuvos gy-

šokių gandų plinta. —H. L.

(GALAS)

Iš Lietuvos
Kaimo darbininkų 

būklė gerėja
ŠAKIAI. — Vasaros metu 

kaimuose prasidėjus didie
siems žemės ūkio darbams, 
jaučiamas didelis jų trukumas. 
O miestuose jų visuomet per
teklius. Šis nenormalumas su
sidaro nesant kaimuose tinka
mų patalpų darbininkams ap
sigyventi. Vyriausybė tai paste
bėjusi ^sudarė darbininkų na
melių planus, pagal' kuriuos 
statantieji ūkininkai jiems na
melius gauna nemažas iš val
džios pašalpas. Ypač didesnieji 
ūkininkai darbininkų namelių 
statyba susidomėjo ir daugelis 
sukruto statyti. Šiai
plačiai įsigyvendinus, tikimasi, 
kad ne tik kaimo, bet ir mies
to darbininkų būklė žymiai 
pagerės. Nes kaimo darbinin
kai išlys iš dabartinių lūšnų. O 
miesto darbininkų daug išsi
kels į kaimus. Tad likusiems 
bus mieste pakankamai darbo. 
Šis vyriausybės žingsnis yra 
labai sveikintinas. —J. J.

reformai

Degė medinė koplyčia
KAUNAS. — Šiomis dieno

mis Lygumų valse. Sereikių 
kaime užsidegė medinė katali
kų koplyčia, išdegė koplyčios 
vidus ir sudegė zakristijos 
tas, liko tik sienos, lubos, 
gas ir kai kas viduje.

Nuostolių padaryta apie 
000 litų. Koplyčia ir joje
vęs turtas buvo neapdraustas. 
Gaisras kilo per neatsargumą 
iš neužgesintos smilkyklos.

tur- 
sto-

11,- 
bu-
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Mrs. Brody’s Vacation
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..•The (Jesire of a mother to 
deny herself a vacation and re- 
lease a strange restraint...

By S. B. KOMAIKO

Each time that Mrs. Brody teeis 
her cough choking her she runs out 
into the kitchen, būt if her daygh- 
ter, Lena, is in the kitchen she 
runs into the front room.

The cough which stifles her she 
wishes to stifle from everyone, par- 
ticularly from Lena, because today 
Lena leaves for her vacation.

Hovv Mrs. Brody vvaited all these 
vveeks, months, . yes hours, to see 
Lena preparing and “buying little 
things” before going to the coun
try. She vvorks so hard.

Lena is about everything in the 
vvorld to her- Mr. Brody was placed 
in his everlasting sleep about three 
years ago in the Lupmansker Ce- 
metery. The Aid Society of his 
Landsleute owned the Cemetery, 
and Brody gavę it all his time, and 
one might say, his life.

Often Mrs. Brody would say, 
“Nu, if I vvould have Mazel my 
good husband, may he ręst in peace, 
vvould not have gone all the time 
to his meetings. Instead he would 
have taken care of the boys who 
are now all over the country likę 
rolling stones, and he would have 
taken care of me and Lena who 
are alonę. Each time she brings 
me her check, I feel knives ęut- 
tįng all over my body. Poor Lena 
has no Mazel, not even to finish 
high school. Just two years at a 
business school, and after work, 
work, and work.”

On one occasion when Lena came 
home late from vvork one evening 
Mrs. Brody greeted her with a hap- 
py smile.

“Lena, * darling,” she said, “you 
know, I met Mrs. Pimpuk,-the shoe- 
maker’s vvife today. I met her in 
the butcher shop. She tėlls me that 
her daughter vvorks in your offįce- 
Her daughter says that you have 
the Mazel to be the best stenogra- 
pher in the Office. Everybody 
there likęs you.”

To this Lena answers vvith a 
touch of irony, patting her mo- 
ther’s shoulder. “Mazel? I suppose 
this is the reason I work ovęrtime 
so often correcting other people’s 
įpjstakes.”

• ♦ t
Lena did not want to go on a vaca

tion this summer. She wanted her 
mother to get away and inhale a 
little country air, since there is not 
enough money for two to go. The 
mother looks bad. She coughs.

“Go, you little fool,” the mother 
pleads, “You work so hard all 
year. Every dollar you bring home. 
If not for you we vvould go hun- 
gry; you mušt have a vacation. As 
for me, my bit of a cough? It 
shouldn’t bother you. Just a little 
cold. I’ll get over it”

“Būt you look so vveak, Mother. 
Unęler your eyes there are plack 
rings,” Lena says vvith a sob.

“VVhat rjngs? >Vhere do you see 
ringš? Rings! May the truly fated 
one come soon vvith a ring fqr 
your fįpger... in the meuptime go 
on your vacation and gain somų 
strenglh. I am all right.”

Lena was not convinced, so Mrs. 
Brody continues. “And suppose I do 
cough a little... nu... so babies 
cough too. The milk and honey 1 
get noyv days helps a lot, ‘Danken 
Got.’ And believe me every minute 
you are in the country vvill be a 
year of joy for me. Who can tęll.. 
you may meet your Mazel there. If 
Mazel doesn’t show up one time, 
vvith God’s help it comes the next. 
My mother, rnuy* she ręst in peace, 
always uscd to say, ‘Good luck is 
a teaser.’ ”

“Mama dear”, Lena pleads, “I 
vvill borrovv a fevv dollars and wc 
vvill feoth go. Yes mother, both g f 
us, and we will have a good time.” 

“Oh no, daughter dear! Not meiean find out exactly hovy patu re car- 
to borrovv m°ney for pleasurc. I ries out the process, then we can per- 
Your mother doesn’t go to the haps do the šame thing above the 
country on other people’s money. ground, and with various rjw iąąųri- 
I am not a society lady. I am not, als that may be at hanc|. Tb? time 
‘Danken Got’, one of tfrose to order factor presents a serįpus obstącle, since 
package shipped juut from the gro-; nature has millions of y«a„ « her 
cery every week apd rę'.urn to the duposal; būt the mįpcles ąccpmp|ished 
city after the vacation is over to by modern science |ndię»tf tha| ryen 
find that the grocery ipan is bank- time may be čonquepd ių tty bfoora- 
rupt because the pleąsurnikes did tory.

not pay for vvhat they ate and 
drank and entertined company with 
stylish.”

“Then I have another plan,” Le
na says, feeling sure that her mo
ther vvill agree, “My boss allovvs 
nie a vveek vacation. So 1’11 stay in 
the country for three days, and 
you go out there for the remain- 
ing four.”

“With God there remains yet 
many days. Another time, not 
now”, replies Mrs. Brody hastily, 
running to the kitchen, for she 
feels her cough commencing to 
choke her again.

MR. S. b. KOMAIKO,
a great friend of Lithuanians, au- 
thor and leader of Chicago Jewish 
organizations. Born and reared in 
Lithuania (in Anykščiai).

The daugther remains by herself. 
The open fields, the clean vvater of 
the country draw her likę a povver- 
ful magnet. Būt she cannot enjoy 
it if her mother is not there to 
share it,

Lašt summer, in the country, 
she made the acquaintance of a 
new friend. She saw him quite 
often after that until he vvent 
away and passed pj.it of her life. 
Perhaps this year she will meet 
him again.

Is it possįble she did ne,t en- 
courage him eųpugh? Įs it because 
she alvvays špoke of her re^pons- 
ibility to her tyother? Perhaps this 
year she vvill meet him again.

* f •
That šame ąftefnoop Lena kissed 

her Mother gopdbyę. Apd before 
Lena entered the train fop the trip 
to the country the’Mother was 
already breathing easier. She re- 
turned home highly contentpd.

For novv she may cough freely...

TREASURE UNDER- 
GROUND — IN ILL.

Released by the State Geological 
Survey through the Illinois 

Chamber of Commerce.

Nature’s Best Trick
Everlasting fame awaits the scientist 

or group of scientists who can definite- 
ly prove hovv petroleum and natūrai 
gas are formed by nature. Unlike coal, 
which is known to have been formed 
from prehistoric plants, the manner or 
origin of oil and gas is štili obseure, 
although there are dues that point the 
way toward a solution of the problem. 
Most students of the subject believe that 
petrplcum has been formed by the dc- 
composition of orgaųisms thąę lived is 
the sea, ages ago. Whetheę sea auirpąls, 
or sea plants. or bpth, is po.t dear. 
To most people the guestipn is npt se- 
rious. since nature |opiehpw pe,fprms 
the trick, while we rpp the bepęfits. 
Scientists realize, ho^yevęr, that if we

We hear so much aboub collpges 
and universities and hovv |hey 
funetion today būt knovv very lit
tle of their history. American col- 
leges vvere originally estabhshcd 
for the purpose of training the 
clergy. The first of these insfitu- 
tions vvas Harvard which was 
founded in 1636. These early col- 
leges vvere by no means large for 
as late as 1815 Harvard graduated a 
class of 66; Yale, 69; Princeton, 
40; etc.

Thp ųmvęnūty and coiięge
arp sypgnpmPMs. Ętriptly sppak- 
ing ą U Pf ,ft adv-
anped grąde thąp p poliese and re 
quirpę ęiihpr gfąripaLpn frgm a c 1 
lege or af least twa mrs of coL 
lege ThP ųiuverspips of the 
Unitąil Mąteą may aa
d) upivpręHies and (2)
statė universities. The Universily pi' 
Chicago, John Hopkins and Stan- 
ford were founded direetly upon 
endovvmen's. State universitie, are 
organized by acts of the leg'slaturc 
apd are supported by land grants 
made by Congress and direct ap- 
propriations by the stątes.

Among the many universities apd 
colleges altpndeęl by |netpbprs of tjie 
Lithuanian University Club are the 
Universities of Chicago, Illino’s, 
Nortl^vvpsteru, pePaųl, Loyqla, Pur- 
due, Armour Intstitute, Lewis In
stitute, Mundelein and Lake Fpresi 
College.

Upon completing courses from 
these various schools the L.U.C. 
members emprge ag chemists, en- 
gineers, doctors, lavvyers, account- 
ants, Kvriters, muscians, teachcrs 
and artists. Combining these va
rious talents produces not oply an 
interesting sočiai organization of 
young Lithuanian people būt an or- 
gapizatiop.^hat, .can ,and wi]l cn- 
courage ip a Progressive and demo- 
ęratic manner ttic advanccmpnt of 
Lithuanian-American culture, pdu- 
cation and recreation and cooperate 
in a fraternal manner vvith all 
other ĮJthpanian groups.

On Depember 4th the L.U.C. is 
putting on ą show. An “all-stbdent” 
show—from the vvrįting of the play 
and musical sęorę to the lašt naįl 
hammered iq the štage setting. New! 
pefrcshing! lisciting! Lithuanian 
students jn all walks of life have 
combined their talents to bring you 
tvvo hours of pleasurc and joy. And 
at orily 50c. admission charge here’s 
one sočiai pvent syou can’t affpręl 
to miss.'

Dancing to Mickęy Linpn’s Or
chestra vvill follovv the prograiu. 
And of course the good oi’ bąr vvill 
accommodate as usual.

So taRe your JrustvyortVy calen- 
dar, turn the page to December and 
check a huge “x” on the fourth day 
—your recC letter day for a good 
time. Then on your memo pad jot 
dovvn “December 4, L.U.C. Fourth 
Annual Concert and Dance Lithua
nian Auditorium, 6:2^0 PROMPT”.

—Węnetta

Civil Service 
Examinations

I

The follovving examinations have 
been announced by the United 
States Civil Service Commission:

Mechanic (Pncumatic Mail Tube 
SysUqn) $1,680 a year.

Airways Facility SpeciaUsf $3,8CQ 
a year.

Chief Engįneering Drqf smaU 
$?,600 a year.

Ąppiicafjcm mušt be pn fi|? with 
tlm Manager, Seventh V. S. Cfvil 
Servipe District, Bpst Office Build- 
fpg, Chicago, ĮlUpais, po,t fg'-pr thau 
Pecembef 19, 1^8.

Prįpcipal Cl^emist $5,60Q a yqar>
Principą! Ghenpcąl Engipeer 

$5,600 ą ycąr.
Ąppbęatipp npigt be <ui fhę with 

|he įdąnager, Sevąnth U. S. Clvįl 
Servįcę Distnįct, Po§t Office Build- 
ing, Chicago, HUpoie, pot ląt^r thąn 
December M,

Mail It Today!
The Cccitest closes today.
Ali aptieks mpst be dehvered 

or mąiled npt luter thun to- 
pight, Npveinber 28, 1938.

Thereforę? yop štili hąvę this 
evening |n whięh to wrįte what 
you ubont the GMes of 
Gędlminąs, the Khfeht 
on the white horse, the flags 
of Lithuania, the coat of arms 
of Vytautas or any other em- 
blejn that has stood for sąme- 
thing dear to Lithuanians įn 
the past of present.

Try tP stay vyithin the 500- 
vvord liniit.

Typed >or handvvritten ma- 
nuseripts wi!l receive the šame 
consideration. Facts, not el- 
oquence of style, will determįne 
the winner.,

The judges are:
Mrs. Dauzvardis, wife of the 

Lithuanian consul in Chicago, 
whG' is a Bachelor of Law in 
her own rights, is well vėrsed 
in Lithuanian history and wil| 
be an impartįal judge;

Mrs. Ęadkins, a charming 
and well-read personality, who 
just recently returned from a 
trip to Lithuania;

Mr. Rakštis, pharmacist, iip- 
portef and former editor of the 
English Section of NAUJIE
NOS.

THREE PRIZES will be 
awarded:

The fir^į, tvva will i-eceivc 
copies of the precious album, 
“Vilnius”, cpntaining fine photo- 
graphs, bejautiful lithographs, 
an# ęxcell^pt j dravvings, with 
an historkal vcommentary.

The third will receive a copy 
of “The Daiha”, an interesting 
anthplogy df Lithuanian and 
Latvian folOmgs with an his- 
torical introduetion.

WĘO WILL BE THE WIN- 
NERS?

IVfail your artielę tonight. 
The contest ekses tonight. The 
vvinnęrs will be announced in 
the near future.

DO SOMETHINQ FIRST
It is easy enpugn to pick out the 

flavvę
In vvork that others havę done, 

To point out the errors that others 
have made,

When your ovvn you haven’t 
begun. .

It is easy enough to fuss and find 
fault

When others are duing their best, 
To sneer at the little that they 

have achievėd,
When you have done nothing būt 

ręst.
It is easy enough to cavil and 

parp,
To criticise, scpff, and deride, 

For fevv o f us ever have don e 
perfect vyork,

No malter hovv hard vve have 
tried.

It is easy enough to speak of 'the 
best

And to dvvell aĮl the time oh the 
worst,

And perhaps it is proper to some- 
times find fault;

Būt be sure you have something 
dppe first.

—Granite Cąttcrs Joąrnal

PIRMYN
SHARPS AND FGATS

"1 ...
-r-rr-—

$ S® npw? Why
tR Phįp. ffafe »s pcc.
4$ ąnd tfaf ęrip wį|! |ip by bus.

lįąt pifihr to driyę 
pwn cars ęąą SP- Thosc Peopk 

dnviog b? fpr gasoline.
So far Pirmyn has presented cqn- 

certs in East St. Louis, Waukegan, and 
Detroit.

Thcsz ęoncerts have drąwn huge 
crovvds that have packed the halls to 
oycr capacity, ju$t likę in Lithuanią.

• Pirmyn’s trip to Detroit, Michigan 
was a complcte success as far as the 
concert was concęrped. In fact among 
the Pirn|yqįtęs it |ias bep stąted th^l 
we did evep better in Detroit than ^t 
ouf Įast conęert ąt Spkol Hajl Oct. 
2nd where we did very well. The qnly 
obstade during the bus trip was a flat 
tire some 5 0 miles from Detroit, that 
delayed the chorus for one hour.

® Whcn the chorus arrived at 1 1 :00 
o’clock Sunday morning members and 
friends of Dailės chorus and other D«- 
ęroit pepple were thepc to grcęt Pir
myn. (Pirmyn had spent 1 1 hours 
on the road and everyone was very sleepy 
and tired). Nevertheless, the Detroit Dąilės 
Chorus cheered thcm up by taking 
groųps cf Pirmyn members, 3 apd 4 
pf them, to honvs where they węte 
allpvvęd to ręst. A meal follovved and 
then the Detroit people drove Pirmyn- 
ites around Detroit to take in all the 
sights such as Henry Ford’s home, 
Ford’s factories, the Rotunda, Ford’s 
Museum, the Ford Millionaire CJub, 
Ford Hospital, the tunnel, the ferfy 
and the Ambassador Bridge leading frpm 
Detroit to Canada, a salt mine, Ge
neral Mptors, DeSotP FactPty and the 
ęlpvvptpvvn ęity fya|l. These were only 
a few of thę o|jjects of jpterest thąt I 
am syre the Pirmynites will be talking 
about for quite a vvhile. The thipg 
that struck ųs most was the hospitality 
of- the Detroit Lithuanians who greet
ed and treated Pirmyn as long lošt 
brothers and sisters. To them, es- 
pecially the valdyba of the Dailės Cho
rus, we remain deeply indebted. The 
Detroit ‘vtddyba corisisted of the Pres- 
ident George Raško, Vice-President 
Stanley Adams, Secretary Nellie Seder, 
tyho ahvays kept in touch with Pir
myn; Treasurer Frank Stankieivicz, 
Financial seęretary Mildred Broz, J. 
Pilka, ę. Kapp, and K. Salavejus.

• In the mįddle of the program 
our director Mr. Stepbens invited the 
Dailės chorus to come to Chicago some 
time in the future when Pirmyn hopes 
to repay their generous hospitality.

• 2 of Pirmyn’s soloists were un- 
able to go tP Detroit with the chorus. 
They vvere Victor Bender, who was 
in the statė of Kansas, and Al Brazis.

• At 5:30 the Dailės Chorus sang 
3 numbers. Then Pirmyn ascenjed and 
sang continually with only one ten 
minute eurtain. Pirmyn sang 20 songs 
tbroughout the evening and ended with 
the finai number at 8:30. Soloists for 
Pirmyn vvere Pazarskis, Estelle Rimkus, 
Onuks Skęvęr, Mrs. Stepbens, John 
Rukstala, Lillian Stųpar, Andy Nor- 
but, the trio Miss Krisčiunas, Kazlaus
kas, apd Lileikis, and the Kaimiečių 
Kvartetas consisting of Miss Goldy, 
Miss Rimkus, Boni Janulis, and Leo 
Namavičius.

At 9:00 o’clock Pirmyn departed 
from Detroit for Chicago and home 
and arrived at 4:30 Monday morning 
tired, būt happy.

• Ahd that is all for this week. 
Do.n’t forget, Dec. 4th the chorus goes 
to Glevelatrf, Ohio, definitely. Rehears- 
aJs ąre TuesJays and Fridays at 8:Q0 
o’clock says,

RASKEY HUEY.

Letters To You
Tvvice I vvrote a letter of thanks

For all thąt yoiFvę givęp pi C.
The jqyą, Jiąppjpess, hppes and 

laughtęr,
I’ll remember them constąnfly,

I yovvęd that I vvould send both 
tp you,

Time ąfter tfpię.,. Į tųrned avvay;
TP #vp YAR thp letters I was

Ąfrąid of w{iąf yqu ęnight say.
I put thpjn ąwąy,..thpy vyerp 

for ypų,
I^or I cąuldp’t beąr YPU1* fhougbt.

Ęut now I’m p^preslpg
The hapipess you Jiad bropght. 

So I’ll $vę you my unmailcd 
letterš

I vvill sce ypu np mąrc, 
ąt Into liję I’ll PTQP(Uy

For Yąu bP.vė opę-ned its ‘km*!
Ląfly l^idu (Reą name)

Personąlities of Interest
SONGĘIRD, PIANIST AND 

GOMPOSĘR

Whenfvęr the name of Afui Helen 
Pech is mentioned, our thbugbts fly 
back to our undergraduate days at the 
Universįty qf Chicago, whcff vve had 
tbe pleąąurc of nųetiųg that petite būt 
dyųąmic demoisel|e for the fifst. tįme.

We remember the thiek portfelio 
she carried with her and vve remembef 
how vve sat, listening to her in awe, 
as she “ran through” her les$on pf 
song vvhile her nimble fingers acepm- 
panied her versatile soprano vpięe at 
one of the fine pianos in Ida Noyes 
Hąll.

v Miss Pech was doing graduate vvork 
at that rime and wą$ already a little 
lady of “dcgęee”, having been avvarded 
tfyt Pb. B. degece py the Uniyersity 
of Chicago and the Bachelor of Music 
degree by the American Conservatory 
of Music.

When we met her this past week 
for our intervievv, the first thing that 
caught our eye was a thiek portfolio 
under her arm again, wh|ch this time 
contained not so many sheets for her 
ovvn practice, būt music, lyries and 
script for the coming Lithuanian Uni
versity Club produetion. Since becom- 
ing ą member of this organizatipų, 
Helen has he?P very ateive vvith this 
group and deserves credit for possibly

Your Choice Should 8e - Pittsburgh
Important To Al! S. L. A, Members

As you prohably know by this 
tinią, the Ldthuąnian Alliance pf 
Amprjcą’s main pffjcv has to be 
movei! into the Stąte of Pennsylv- 
anią. T^e choipp' of fhe city has 
beep lefi up tp the members to be 
voted pn in Dęcembpr pr Januapy* 
This reąlly should not be necessaiy 
as the Detroit Conven.ion vo ed to 
movė the mąin office to Pittsburgh. 
Būt sinęe this matter is going to 
be put up to the membęrs direetly, 
I api going to shovv you vvhy your 
choice sRpyld bę Pittsburgh.

’ FIRST: Pittsburgh is located i n 
the ęęntcr of the S. L. A. empire. 
It is prąctically an pveruiglit trip 
from every Lithuanian communi.y 
in the United States. Rittshurgh is 
440miles from Nevv York, 468 mi’es 
from Chicago, 318 pilies from 
Detroit, 547 miles from Hartford, 
668 miles from Boston, and 368 
miles from Baltimore. Pittsburgh 
can be rcąched from all these cit es 
by either rail, air, or highvvay. We 
have four main line rai'roads, 
Ihree airlineg, and tvvo national 
highvvays serving Pittsburgh. Ore 
can reach Pittsburgh at practically 
any time cf the day or night.

SECOND: Pittsburgh is the in- 
dustrial center of the vvorld. The 
value of Pittsburgh’s manufactpred 
Products per year exceeds that of 
each of forty statės.

Thę PRtsb.ureh dhtrięt ta pęai 
of the finest quality sufficięnt tq 
lašt ^0 years.

tyorę epai, stecl, gtąycl ąnd 
hulk tonnage waa transpprted op 
Pittsburgh’s t^ee įtvers thąn pn 
the Sųez ąnęl Pąnąn}a Caną|s coią- 
hined in aqy ayeiui|e month. Pltts- 
bųrgh lias an apnuąl ■ toąnw 
aą4 half ttas grcątęr tta

York, Ijpp4QB. aąd Hambųrg 
cohibinęd.
\ TH|Rp: Pittsbprgli is a city of 
iu't ąud ęųlkre,

In tRc o|yic cepter qiqre than 
one hbb^ręd mijhpp dollars js rę- 
presenteU ip mągu|flcent gtruę'urcs 
vyh’ch TOmtitRk pnę pf the mpst 

ąretytoctųntĮ pps- 
^ęssed by ąny Ąpiericąn eRy.

One hąs bųt tp see pųr Oakland 

having been the instigator of tbe an
nual produeciops of original plays and 
music that the club has been present- 
ing for the lašt three years.

December 4th vvill bring the fourth 
annual program. staged, acted. sung, by 
the members of tbe ’ L.U.C’s”.

While the clever gentlemen, John 
Balanda, Anthony Stelmok and Bunnt 
Sovetski, we(e the ones to write the 
Sfript- Miss Helpn Pech wrotf the music 
and tbe beautiful lyries, sųpppscdly 
spng by the Litbųanian pagans of long 
ago, by the heroes who made Lith
uanian history, and by us who sti'l 
have Lithuanian blood jn us today.

Frqm a qųitk glanęe at th« copy. 
it (eeipi to promise a very enjoyable 
and wpthwhile eveninng, — made even 
pjore impo^tant by t^e purpose of its 
presentation, i.e., to raiše funds for 
the L.U.C. Scholarsh:p vvhich is award- 
ed annually tp sptne deserving univers
ity student of Lithuanian dcscent.

Aside ftpm Miss Pecb’s devotion of 
time and talent to the L.U.C. taus*, 
her days and evenings are filled with 
further study pf the piano with Pro- 
fessor Harold Van Hornp of the Ame
rican Conservatory, >vich numerous les- 
sons that she giyes ęo her pupils of 
piano and voicc, with patient hours 
of teaching children’s and adult chorus-

I
cs and various other groups, and with 
many programs on tbe radio-

She ha, wrįtten a number of me'.o- 
djes that vvere purfbased and presented 
both here and out east. Whcn tbe Lith
uanian National Cemetery celebrated ils 
25th anniversary just recently, Miss 
Pech was the one who composcd the 
stately and impressive music for the 
pccasiog.

Born in Pittsburgh, Miss Pech has 
ebosen Chicago as her home and re- 
sides with her folks, Mr. and Mrs. 
Pecukaitis, in the Lithuanian ncighbor- 
hood of Roseland. Her activities, hovv- 
^ver, branch oųt to all sections of Chi
cago, eveq tbe suburbs.

And why not? — for sbc is an 
artist of talent, a teacher of understand- 
ing and a Personality of Interest! The 
vibrating music in her steals over all 
near her and the spontaneous laughtęr 
that seems to come straight from her 
hcart nuke, you laugh and be happy 
ivitb ber, sąys

Neivsy. ‘

dhįtrict and marvel at the shcer 
beauty of ils buildings. Our Ca- 
thedral of Learning, only sky- 
seraper schpolhouse ią the vvorld; 
H. J. Heinz Memorial Chapel; Mc'- 
lon Institute, already kndwn as tbe 
‘.‘Laboratory of the World”; S’.ephcn 
C. Foster Meniorial Theatre and 
Shrine; Carnegie Institute, vvherc 
the only annual Internalio ai Art 
Exhibit in America is beld; Sol- 
diers and Sailors Memorial Hali; 
Pjtt Stadium; Forbes Fjeld; and 
many others.

Pittsburgh has three Universitie; 
and a College for \Vomen, vvith 
approximate totai registratlon oi' 
20,000 studen s. The Pittsburgh 
Public School system is considered 
to be the finest of any large city 
in America.

FOURTH: Living penditions in 
Pittsburgh are on a par wi h any 
other city in the United States.

Temperatūros for 65 years ąver- 
aged only tWQ days a year that hit 
as lovv as zero and only fifteen 
days a year that hit as high as 
90.

Only one city, Seattlc, ha v purei 
vvater than Pi tsburgh.

Pittsburgh has mor? room in its 
eig’it largest hotels than any o her 

icity in America except Nevv York, 
Chicago, or Detroit.

\Ve hąvp twen!y foir pa’ks con 
♦aining 1,857 aeres in Pittsburgh 
proper. Sehenley Psrrk is rivalcd 
only by tbe City park of London, 
Engląpii.

APeghcpy County has more go’f 
epurses thąn any one county in 
America and the OąĮęmont coursc is 
considerecį by the professionals as 
ope of the vary best in this count
ry.

Our mountain resjdential district.; 
are as ąttractive as any in tho 
cąuntry.

Į hope thąt in the fcw facts 
listpp above Į have convinced yo i 
thaį Pittsburgh is the idcal spot 
(pr thę main offiee of the S. L. A. 
£o for the good of the Lithuanian 
Alliąncc of Apierica, lel’s all votę 
to movė it to Pittsburgh, (he city 
that is “Hąlfvvay from every- 
vvhere”. —Vi|ty Virbickas.



Diena Iš Dienos
Šventė 
Vestuves

ROSĘLAND. — žymus ir 
seni Roselando biznieriai Kazi
mieras Yurszis ir Kazimiera 
Mikulėnienė, kurie nepersenai 
susituokė pereitą šeštadien; ir 
sekmadienį, Lapk. 19 ir 20 die
nomis, buvo surengę vestuvių 
parę, 135 W. 103rd St.

šeštadienio vakare svečių di
džiumų sudarė jų biznio rė
mėjai, taip sakant, kostume- 
riai, o sekmadienį svečiai di
džiumoje buvo Yurszių gimi
nės ir draugai.

Kadangi K. Yursziene pri
klauso prie šakar Makar Choro, 
tai visos choristės buvo pomer- 
gėmis, o jų vyrai svotais. O 
ponia Bielinienė, Antano Bieli
nio žmona, buvo “flower giri”, 
kuri atvežė daug gėlių 
siems.

Apie 3 
mergėms 
Kondroto 
nusiimti.

Apie penktų valandų svečiams 
buvo duodama vakarienė. Lai
ke vakarienės svečiai pasakė 
gražias kalbas jaunavedžiams, 
linkėdami geriausio pasisekimo' 
šeimyniškame gyvenime.

Abi dienas pp. Yursziai tu
rėjo daug svečių, ir juos labai 
maloniai priėmė ir gerai pavai -į 
šino.

jaunie-

su po- 
važiavo

vai. jaunieji
ir svotais
studijon paveikslus

Nieko nuostabaus, kad tiek 
daug svečių turėjo ir taip pui
kiai vaišino, juk pp. Yursziai 
susikvietė dviejų biznių kostu- 
merius. Kazimieras Yurszis tu 
ri tavernos biznį su broliene 
Morta Yursziene, adresu, 10701 
State St., o p a Kazimiera Yur- 
szienė yra tavernos biznyje su 
Antanu Brizgiu, adresu, 135 W. 
103rd St. Abejose įstaigose biz
nis vedamas labai pasekmin
gai. Todėl, kaip svečius, taip, 
kostumerius vaišino kuogeriau- 
siai.

Pp. K. K. Yursziai jaučiasi 
labai gerai, kad 
kė kuogeriausiai. 
ir draugų gavę 
ir gėlių.

parės nusise- 
Nuo giminių 
daug dovanų 

Untanas.

In
Memoriam

JONAS KASCIUKAS
m.,Lapkričio 30-tų d. 1937 

mirė brightonparkietis Jonas 
Raščiukas, 4158 So. Campbell 
Avė.

Jonas mirė, bet jo .draugiš
kumas ir jo atmintis pasiliko 
jo draugų širdyse. Jonas buvo 
gero budo žmogus. Mylėjo 
vo šeimynų, savo draugus 
su visais gražiai sugyveno.

Ilsėkis, brangus Jonai, šalto
joj Amerikos žemelei. Tavo nu
mylėta žmona Alena, tavo duk
terys Juzefą ir Alena, Tavęs 
dar neužmiršo. Neužmiršo Ta
vęs ir Tavo buvusieji draugai.

Steponas Narkis.

sa-
ir

NAUJIENOS, Chicago, TIL

Acme-Naujienų Telephoto
LOUISVILLE, Ky. — Jessie Barker, 22 metų amžiaus, 

ir jos advokatas Charles G. Middieton Peoria (Iii.) teis
me, kur ji “įrodė”, kad yra gyva, ir paveldėjo savo tėvo 
palikimų. Palikimo vertė siekia $1,400,000.
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Į Pašovė 
Draugą

Pašovė Broli Dėl
K-

Pinigų
DABAR EINA.

Dabar jį galima rodyti!
Censoriai nuėmė drausmę! Tai i 
paveikslas, apie kurį visa Chica- J 
ga *

Įvairios Žinios 
Iš Cicero Lietuvių 
Gyvenimo
Iš Kareivių Draugijos — Padė

kos Dienos Vaisęs, Etc.
CICERO — Praeitų sekma

dienį po pietų Liuosybės svet., 
įvyko mėnesinis susirinkimas 
Draugystės Lietuvių Kareivių. 
Valdyba atėjo visa. Iš tarimų 
galima pažymėti štai ką. Pir
miausiai, apie ligonius. J. Gurs
kis, buvęs cicerictis, dabar - gy-

mėnuo kaip kritiškai serga, bet 
eina sveikyn. Jonas Pauga, vie
tos biznierius, jau antra savai
tė kaip guli lovoj. Kojos pirš
tai sulaužyti. Aleks Kažakaus-

ir “tuš- 
berniu- 
pašovė 
Robert Chris ir Marino IsasiPo, 250 V, 
Kiusch 2-llh ii., susiginčijo dėl pinigų.

nuo levo,

Du broliai ir laikraščių par 
davėjai (prie Madison ir State)

T

Bežaizdanras su senu 
čiu” šautuvu, 18 melų 

: kas Theodore Kinse.h, 
savo 15 metų draugų 
ITienen. Nelaimė įvyko
namuose ties 1001 Diversey. j Pagriebęs re’ ob'erį 

jllienen paguldytas Alexian bro- Mari, o pradėjo š 
j lių ligoninėj, o Theodore buvo 'Chrisa suvarė (ris kulkas, 
uždarytas policijos nuovadoj. | pasveiks.

šiuo svečius kalakutiena. J. G. 
Shamet, garsus medžiotojas, sa
vo užeigoj vaišino svečius lau
kiniais paukščiais. Skamba ne 
kaip “laukiniai”, bet p. Shame-| 
tas yra ekspertas, moka juos 
Sutaisyti. Kas valgo, tai pirštus 
laižo. F. Danauskas, gal būt iš 
visų laimingiausias. Vietoj “tur- j 
kino” jisai apturėjo naujutėlį 
1939 Buickų. Ankstyvas Santa 
Claus. Tai vis gabumai D. Ku
raičio, Milda Auto Sales savi
ninko.

šventė Gimtadienį
K. Palubinas šauniai atšventė 

savo gimtų^ dienų. Per dvi 
nas svečių, draugų pilna, 
linkėjo sveikam sulaukti 
metų.

Greit Pasveiko

die-
Visi 
kitu

Ji

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 dienų ir naktį.—Moterim trečiadien. (Wednesdays)

Leo Norkus Jr
Ambrosia & Nectar

BEER
GERKIT TIK GERĄ

DISTRIBUTOR
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 rųšies produktų.

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

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

Ję 3 * i33

PROFESSOR
MAMLOCK

Nepaprastas nacių teroro apkal
tinimas.

Angliški pavadinimai.

SONOTONE
66 E- Van Burcn St 

arti Wabash.

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCF 

MOVfNG
Ferkraustom forničius. piun is ir 
visokius rHksndus bei Stonis. Ve
žam i farmas ir kitus miestus, 
žoina kaina. Musų Darbas ga

ut uotas Taipgi pristatom an
glis i visas miestą dalis

3406 So. Halsted St.
šauki! Tel. YARDS 3408

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

{RENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

Bowling-Billiardai
20 Aslų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

PETE YOUNG
UŽEIGA.

ligoninėje, ištiko nelaime darbe,

Oi

teisėjas
No. 1727

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Vardas ir pavardė

Adresas

I
I

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

puikiai vedamas p. Paugie- 
— žmonos,,Suklers Mariu* 
Beven ir brolio Petro.

Priešais Tautiškų Kapinių vartus 
Skanus SCHLITZ ALUS.

PETE YOUNG

83 ir Kean Avė.
WiHow Springs.

1

J. Pauga, gėrimų išvežioto- 
jas, su nekantrumu guli lovoj 
ir pyksta. Netaip pyksta kaip

pasko* 
parapijos ta pa- 
Tai kiauras mai-

r^OCHETED MEDALLIONS PATTERN 1727

No. 1727 — Iš atskirų medalionų sumegsta staltiesė. Ji 
gražiai atrodo ir ilgai laikosi.

Naujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.
Namų Sav. ir Piliečių klubo susirinkimas įvyksta Antradienį, 

lapkričio 29 d. 8 va. vak. šv. Kryžiaus parap. svet., 46th ir 
Wood gatvių. Bus gėrymai už dykų. Nuoširdžiai visus kvie
čia Klubo Valdyba

^Miestas ir valstija ......

PETERPEN $12-so 
$5Q.oo 

IŠIMAMA viena 

15 00 
$200

VISAS LIGAS GYDOMA $1.00
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■

OOUGLAS PARR HOSPITAL 
orio So. Kedzie Avė., Chicago. 

T«*l T,»wndale 5727.

27 Metu Sukaktuviu 
IŠPARDAVIMAS

.« v. 4' ' f • .....  y- ’ . ' . ( \

50 Dolerių Nuolaidos ant Seno Parlor Seto 
Perkant Naujų Setų Didelė Nuolaida ant 1939 m. Radio

STALTIESĖ Iš MEDALIONŲ.

■H

COPR. i?>8, NEEDLECRAPT SERVICE, INC.Į

prie automobilio. Skaudžiai ap- paVy€]į> kad vienas turi būti at-Į 
skirtas. Bet tas j niekis. Savaitėj 

!— kita, p. Pauga ir vėl bus' 
sveikųjų tarpe. O. kol kas jo biz
nis 
nes 
lės

degė ir pereitų savaitę numirė. 
P. Lukauskas gyvena Bervvyn. 
Serga namuose plaučių uždegi
mu, pasveiks. Per keletu mėne
sių nebuvo nė vieno ligonio, bet 
ir dabar nedaugiausia. ‘

Perskaityta du kvietimai ant 
parengimų. Kultūros draugijos 
metinis parengimas paremtas 
su $5.000. Parapijos vakariene5 
bankielas paremtas su $10.00. 
Geras paprotis remti vieni ki
lus, t. y. vieni kitiems 
liuli”, bet iš 
skola neateis 
šas, taip žmonės sako.

Iš komuistų raportų buvo į- 
domiausias metinio parengimo. 
Dalyvavo 6 svetimos organiza
cijos ir geras skaičius biznie
rių, draugijos narių ir pašalie
čių. Visi gėrimai biznierių su
aukoti ir jeigu butų senieji ge
ri laikai, lai draugijai liktų 
gražaus pelno, bet dabar lai ge
rai, kad tik išeina su savo. 
Žmonės neturi pinigų. Sekantis 
susirinkimas priešmetinis. Bus 
šaukiamas atvirutėmis.

Iškilmingai šventė “Thanks- 
giving”

Proga Padėkos Dienos įvyko 
iceroj daug iškilmių. Kaip

privačiuose namuose, taip ir 
biznio įstaigose. Liberty Ta- 
vern, M. ir J. Kavaliauskai; tu
rėjo daug svečių. Suvalgyta 
apsčiai paukštienos. F. Zajaus- 
kas, “Truck Drivers Inn”, vai-

Protestuoja Prieš 
Ilgą Laukimą

Prie 16-tos ir Kedzie avė., 
kur yra valdžios maisto stotis 
bedarbiams, šeštadienį kilo 
suirutė. Apie 500 bedarbių, iš
stovėję šaltyj kelias valandas, 
laukdami savo eilės maisto 
gauti, supyko ir bandė įsi
veržti sandėlio vidun. Policija 
sumišimų greitai likvidavo, o 
sandėlio patarnautojai pradė
jo skubiau laukiančius bedar
bius aptarnauti.

199 Metai Kalėjimo 
Už “Bukio” 
Nužudymą

Kriminalinio teismo
Dunne pereitų šeštadienį nutei
sė 25 metų jaunuolį Chales La- 
ne kalėti iki gyvos galvos (199 
metus) už nužudymų “bukio” 
John Bozulos rugsėjo 22 d., 
3633 N. Halsted Street, Lane 
sėbras, William Wright gavo 
40 metų kalėjimo.

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

7 šmotų Dining Room setai po ..........................$28.00
Aliejiniai Pečiai, Angliniai Pečiai, Gaziniai Pečiai— 

Norge, Universal, Quaker, American, Original, 
parduodami su didele nuolaida.

JOS. F. SUDRIK, INC.
3409-21 So. Halsted Street

Tel. YARds 3088

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

Palace Garage
724-6 W. 19th Street

JOHN MIKŠIS, mechanikas ir 
savininkas Ramove Auto Shop, 
834 W. 35th S t., atidarė ANT
RĄ VIETĄ—Palace Garage.

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

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 

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

Phone CANAL 2824.

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

• LIGONINES 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TON ŠILAI IŠIMAMI 

už ..............—
GYDYMAS
LIGONINĖJE ....
RAUDONGYSLfiS

Hpna ligoninėje

.VI < l 1ZM
neitai palengvinama

• FOTOGRAFAS
CONRAD _1
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido

mis ir Hollywood 
šviesomis. Dar bas 
garantuotas.

420 W. «3rd Sfc.
I Tel. ENG. 5883-5840
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Ruoša Stipendijų
Fondo Vakarui Eina 
Visu Smarkumu
Studentai Linksmins Chicagie 

čius Gruodžio 4 d.
Sudentai dabar darbuojasi 

kaip skruzdės, ruošdamiesi kon
certui, kuris įvyks gruodžio 4 
d., Lietuvių Auditorijoj. Taip 
sunkiai visi dirba, kad šįmet 
metinis kliubo “Dainos ir Dra
mos Vakaras” turėtų būti di
desnis ir gražesnis negu kada 
nors praeityj.

Visi dabar jau moka roles, 
bet repeticijos tebelaikomos po 
tris ar keturis vakarus kas sa
vaitę. Gerai režisoriai mokina. 
Jonas Balanda ir Antanas Stel
mokas yra Dramos vedėjai. P- 
lė Pečiukai te yra muzikalė di
rektorė. VVenetta Grybiutė yra 
gerai žinoma šokių instruktorė. 
Su tokiais vedėjais ir gerais lo
šikais, veikalas bus ir gražus ir 
įdomus.

Taipgi ir “Kostiumų Depart* 
mentas” po priežiūra p-lės E- 
niogene Greičius, Gage Parko 
direktorės turi papirkęs ir pa
dirbęs daug gražių Kostiumų, 
tokių, kokius dėvėdavo senovės 
lietuviai, daug, daug melų at
gal. Kaimiečiai, vaidilutės ir 
dvasiškiai turi pritaikintus, au
tentiškus kostiumus. Gražu bus 
pamatyti.

Nepamirškit atsilankyti gruo
džio 4 Dienų Lietuvių Audito 
rijoj, Universiteto Kliubo 4-tam 
Metiniam “Dainos ir Dramos” 
vakare. Bilietai tiktai 50 centų. 
Visas pelnas eina stipendijos 
Fondui.

Du skaudžiai
Apdegė Gasolino 
Sprogime

Vienas, Sako, Numirsiąs

Du jaunuoliai pereitos savai 
tės pabaigoj buvo skaudžiai 
apdeginti gasolino sprogime. 
Skardinė gasolino sprogo gara
že, kuriam abu jaunuoliai dir
bo. Vienas iš jų, sako, numir- 
siųs. Nelaimė įvyko ties 4943 
South Kildare Avenue.

Vienas iš sužeistųjų buvo 16 
metų Joseph Wierzbanowski, 
nuo 5253 West 53rd Place. Vi
sas jo kūnas yra viena didžiu
lė ir skaudi žaizda.

Antrasis jaunuolis, Edward 
Adar, 22 metų, buvo sužeistas 
kiek lengviau. Jisai gyvena 
ties tuo pačiu adresu.

Abu buvo paguldyti apskri
čio ligoninėj.

Valdžiai Reikia
Darbininkų

Kongresmanas A. J. Sabath 
praneša, kad U. S. Civil Serv
ice Commission paskelbė esanti 
reikalingu šių darbininkų: 
togiro piloto (vyro), alga 
200 į metus.

Aplikacijas 7 U. S. Civil 
vice distriktui Chicagos pašte 
reikia paduoti iki gruodžio 12

Au- 
$3,-

Be to dar reikia Junior Me- 
dical Officer (Rotating Interne- 
sbip), Junior Medical Officer 
(Psychiatric Resident). Abi vie
los moka po $2,000 į metus. 
Aplikacijas minėtu adresu pa
duoti iki gruodžio 13 d. š. m.

te 
B' $ ilk

*
į

k'U
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LONDONAS. — Pagarsėjusio Westminster “Big Ben 
laikrodžio veidas “prausiamas”.

Kiniečiai Rengia Ba 
žarą Nukentėjusių 
Nuo Karo Naudai

Gruodžio 2—3—4.
Kiniečiai studentai Chica

gos universitetuose rengia tri
jų dienų bazarų, kurio pelnų 
skiria Kinijos gyventojams, 
nu’kentėj tįsiems kare su Ja
ponija. Bazaras įvyks adresu 
2216 Wentworth Ave», Chica
gos “Kinijos” kvartale ir tęsis 
tris dienas—nuo gruodžio 2 
iki 4-to.

Gr. 2-rų ir 3-čią bazaras at
sidarys 5-tą vai. vakare ir tę
sis iki 12-tos, o 4-tų atsidarys 
1-mų po pietų.

Bazaro publikų per visas 
tris dienas linksmins kiniečiai 
—magikai, šokėjai ir muzikai.

Prekės , bazare didžiumoj 
bus Kinijoj gamintos ir tiks 
Kalėdų dovanoms. (Sp.)

Rado Keturis 
'Alkstančius Dolerių 
Senukės Korsete
VVPA Darbininkas Uarlson 

bar Galė3 Nusipirkti 
Akinius

Da

27-ios Dienos 
Iki Kalėdų..

Tik 27-ios dienos beliko iki 
Kalėdų.

Jau dabar laikas siųsti Lietu
von Kalėdinius ryšulius ir pini
gus.

Iš anksto ir be vargo pradė
kite supirkinėti dovanas, jei ža
date jų padalinti saviškiams. 
Pirkite pas lietuvius biznierius, 
nes jie gali parūpinti tas pačias 
prekes, kaip ir kiti, kartais net 
kiek Žemesnėmis kainomis.

Ruoškitės Kalėdoms, siųskite 
tuojau dovanas Lietuvon ir pir
kite Kalėdines dovanas lietuviš
kose krautuvėse!

Geras Veikalas 
Federaliniame 
Teatre

ap-

CLASSIFIED APS. Į
HELP WANTED—FEMALE
. .  Darbininkių Įteikia
MERGINA AR MOTERIS namų 

darbui be virimo. Mrs. Goldman. 
3604 W. 15th St., Tel- Crawford 
2538.

MERGINA AR MOTERIS namų 
darbui, be sunkaus skalbimo ir 
virimo. Maža šeima. Mrs. Herstein, 
2333 Haddon Avė., Tel. Brunswick 
4296.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

VYRAI! Savo liuosu laiku ga
lite pasidaryti sau extrą pinigų dėl 
švenčių. Darbas, kuris netrukdys 
jūsų reguliarį darbą. Box 908, 1739 
So. Halsted St.

MISCELLANEOUS FOR SALE

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

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai it Įtaisai Pardavimai 
IŠPARDUODAME BARŲ FIK-

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

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

CALumet 5269.

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 Trokai Pardavimai

CICERO EXTRA BARGENAS
ANT PARDAVIMO BUČERNĖ 

IR GROSERNĖ. Geriausia kampas, 
Ciceroj. Biznis išdirbtas per dau
gelį metų. Kas nori sau bosu būti, 
štai proga už mažą pinigą- Gali įsi
gyti pelningą biznį. Pirmas pasiū
lymas nebus atmestas. Savininkas 
sutinka mainyti ant namo Ciceros 
apylinkėje.

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

“Prologu© to Glory”
Dabar WPA federaliniame 

Blackštone teatre eina . paskil- 
bęs veikalas “Prologue to Glo
ry’*, iš Abrahatn Lincoln jau
nystes, kuris per 34 savaites di
deliu pasisekimu ėjo New Yor- 
ke. New Yorkas tani veikalui 
davė taip visų trokštamas ke
turias žvaigždes. Veikalas vaiz
duoja tuos laikus, kada Lincol- 
has ruošėsi pradėti mokytis tei
sių mažame kaimelyje, New 
Saleni) III., prieš išvykstant į 
Springfieldų.

Vaidinimai būna kas vakarų, 
išėmus pirmadienius ir šešta
dienius po piet. čia parodoma 
kaip jis susipažino su Granny 
Rutledge, kurių buvo įsimylė
jęs ir kuri padarė į jį didelę į- 
takų»

Lincolno role vaidina paskel
bęs vai dyla Elford Gage. B.

La Šalies Packards

ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimą. 
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių to

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

1938—ir 1937—Buicks—Oldsmo- 
biles — Chevrolets — Fords—Pon- 
tiacs — Chryslers — Plymouths — 
De Sotos — Studebakers — Cadil- 
lacs
Dodges — Grahams — Willys — 
už pigiai kaip $295.00—kai kurie 
naujutėliai.

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

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

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

PIENINĖ IR DELICATESSAI— 
pienas parduodamas galionais — 
nuostabi vieta—parduos už cash. 
9818 So. Western Avė., Ridge Dairy

Keletu dienų atgal Cook 
skričio ligoninėj pasimirė 73 
melų ebdeagiete Mrs. Maria 
Carlson, nuo 4721 W. Erie ave
nue. Jos vyras, 57 metų John 
Carlson, yra VVPA darbininkas.

Ligoninės prižiūrėtojams per
žiūrint velionės rūbus, iš kor
seto pradėjo kristi pinigai — 
$10 ir $20 -— dolerinės. Viso 
tarp korseto virbalų buvo apie 
$4,000. . . ,

John CuHs6n nustebo sužino
jęs apie tarties iš VVPA gauda
mas maža? algos, gyveno gana 
vargingai. Alisai kartų rengėsi 
pirkti akinius1, bet velionė jam

r 1 - . ij.)1,7 1vis atkirsdavo, kad nereikia, 
nes nėra pinigų ir galima be jų 
apseiti. O tuo tarpu ji turėjo 
pasislėpusiįMikstanęiiis dolerių.

V
Pinigai bus. atiduoti Carlsonui.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-^

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

4752 Fullerton Spaulding 1500.

MADOS

WACLOWAS KRASOUSKAS

JONAS RAŠČIUKAS

NAUJIENOS Pattern Dept
1789 S. Halsted SL, Chicago, HL 

čia Jdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzd) No...
Mieros — ---------- per kratine

No. 4960. — Dvi namie dėvėti 
suknelės. Sukirptos mieros 10, 12, 
14, 16 ir 18 tnieros.

Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 30-tą d., 8:30 valandą 
ryto, 1937 m. sulaukęs pusės amžiaus. Gimęs Lietuvoj, Kėdainių 
apskrity j, Yosvainių parap., Šingailių kaime.

Paliko dideliame nubudime moterį Aleną, po tėvais Ambro- 
sunas, 2 dukteris: Jozefą ir Aleną, seserį Antaniną ir švogerį Kup
rius; švogerį Jurgį Ambrozuną; brolienę Sofiją Piliponienę ir 
kitas gimines. Lietuvoj — pamotę Kasčiukienę, brolį kun. Dr. Pet
rą Kasoiuką, Yosvainių parap. kleboną, 3 seseris: Apoloniją Brie
dienę, Marijoną Fredrick ir Jozefą Kasčiukaitę (Francuzijoj), uoš
vienę Jozefą Ambroziunhs; švogerką Adelę Minialgienę ir švogerį 
Joną Ambroziuną-

Buvo palaidotas į šv. Kazimiero kapines gruodžio 4 d., 1937 m.
Rytoj, lapkričio 30-tą d. sukanka vieni pietai nuo Jono Raš

čiuko mirties. Gedulingos pamaldos už velionio sielą atsibus Ne
kalto Prasidėjimo Panelės Šv. bažnyčioje Brighton Parke, 8-tą vai. 
ryto. Prašome visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti ir 
dalyvauti gedulingame Jono Raščiuko atsiminime.

Nubudę liekame: MOTERIS, DUKTERYS IR GIMINĖS.

Michigan 
i .' ’ 
9:00 vai. ryto iš kopi. į Visų 
• _ _ _ ...
ir Wabash Avė., kurioje atsi-
velionio sielą, o iš
pines. 
ko

ŽIŪRĖK KAMPINIS 30 apart- 
mentų namas, garu šildomas. Ren- 
dos $10,000. Kaina $28,000—tiktai 
$5000 įmokėti.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Avė. Spaulding 1500-

FARMS FOR SALE 
Ūkiai • Pardavimui

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blaU- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mietą ir aiš
kiai parašyti savo Vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St., Chicago, I1L

(Vardas ir pavaldi)

VVALTER GURSKI, 
gyveno 7126 So, Washtenaw

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 26 d., 6:30 vai. va
karo, 1938 m., sulaukęs 50 m. 
amž;, gimęs Raseinių apskr-, 
Kražių parap.

Amerikoj išgyveno 28 m.
Paliko dideliame nubudime 

brolį Mykolą, švogerką Kazi
mierą, po tėvais Juškaitę, 
brolio sūnų Antaną, gimines 
ir draugus, o Lietuvoj seserį 
Oną Leikienę ir jos šeimyną.

Priklausė prie Keistučio 
Pas. Draugijos.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
6834 So. Western Avė.

Laidotuvės įvyks Seredoj, 
Lapkričio 30 d., 2:00 vai. po 
piet. Iš koplyčios bus nulydė
tas į Lietuvių Tautiškas ka
pines.

Visi a. a- Walter Gurski gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame/
Brolis ir kitos Giminės.

Laid. Dir. Albert V. Petkus 
and Eudeikis, Tek Lafayette 
8024.

Del platesnių informacijų 
šaukite HEMLOČK 2377.

sIRBIKIENe,MAGDALENA
po. tėvais Braizdžiutė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 25 d., 2 vai. popiet, 
1938 m-, sulaukus-pusės amž., 
gimus Biržų apskr., Vabalnin
ku parap., Ilgalaukių kaime.

Amerikoj išgyveno 20 m.
Paliko dideliame nubudime 

oešerį Eleną, švogerį Kons
tantą Talžiunus ir jų šeimy
ną, švogerį Adomonį ir jo 
šeimyną, o Lietuvoj — brolį 
Vincentą ir 2 seseris: Zabelę 
ir Adelę ir gimines.

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus koplyčioj, 1410 South 
49th Ct., Cicero, III. Laidotu
vės įvyks Antradienį, Lapkri
čio 29 d., 8 vai. ryto iš namų 
į Šv. Antano parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, 
o iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a- a. Magdalenos Sir- 
bikiėnės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nubudę liekame,
Seserys, švogeriai, Broliai 

Giminės.
Laid. Dir. Ant. Petkus, 

CICERO 2109.

Fenger Laimėjo
Chicagos Footballo
Čampionatą
Lietuviai Pasižymėjo Lošime
Roselando Fengcr aukštosios 

mokyklos footballo komanda

80 AKRŲ ŪKIS su getais pastai
* . • 1*1 • * /'“I * • 1 * • ”T“\tais ir kiek sėjos. Geroj vietoj. Par

duoda Už $1385.00 arba $300.00 
nigais ir kita laikais.

HANSON-OSBORN, 
Kart, Michigan.

Nušovė “Bosą”, 
Pats Bandė 
Nusišauti

pi-

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas
Tel. Victčry 4965. 

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street

WATCHMAKER—JEVVELER
Laikrodininkas ir Auksakalis.

Metines Mirties Sukaktuvės

Persiskyrė su šiuo pasauliu I 
Lapkričio -24 d., 11:00 vai. va
karo, 1938 m., sulaukęs 50 m- Į 
aftiž., gimęs Veračiaus parap., 
Švenčionių apskr.

Paliko dideliame nubudime
Amerikoj išgyveno 29 m. j 

pusseserę Mary Lukshon, jos < 
vyrą August ir jų dukterį 
Florence ir draugus.

Kūnas pašarvotas Martin 
M.. Cooney koplyčioj, 11511 S. 
Michigan Avė. Laidotuvės 
įvyks Anifrad., Nov. 29 dieną, 
9:00 vai. ryto iš kopi. į Visų 
Šventų parap. bažnyčią, 108th 
ir Wabash Avė., kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv- Kazimiero ka
pines.

Viši a. a. Waclowo Krasous- 
ko gimines, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Pusseserė, giminės ir draugai.
Laid. Dir. Martin M. Cooney, 

Tel. PULLMAN 0372.

i B fl n B Mylintiems 
I B H K A Vestuvėms, Ban- 
wHUFb hietams, Laido 

tuvėms, Papuoši-

4180 Archer Avenue 
Pilono I.A1AYETTK *SM 

r < - . • .-. -V, ..

cagos Migli School čampionalų 
sumušdami katalikų mokyklos 
Motini Garinei komandų, 13

Lošime daugiausiai pasižy
mėjo 16 metų jaunuolis Don 
Griffin, bet prie laimėjimo žy- 
miai prisidėjo ir du lietuviai, 
Antanas žilius ir M. Pavilonis. 
Žilius buvo flillgack’U, o Pavi
lionis — “left tackle”.

žilius, lošdamas ”fullback’o” 
pozicijoj, gavo progos prisidė
ti prie punktų laimėjimo. Pavi
lionis tos progos neturėjo, nes 
buvo “gynėjų” eilėse, bet jis su 
kolegomis beveik nedavė Mt. 
CatmelicČiams progos punktų 
laimėti, atremdami 
sus jų puolimus.

Lošime figūravo 
luvaitė, p-lc Viola
vedė Fengcr orkestrų, 
grojo protarpiais. Publikos lo 
Šimo pažiūrėti susirinko apie 
80,000. Kadangi buvo labai šal
ta, tai daug žiūrėtojų neatėjo, 
nes tikietų buvo parduota sU- 
virš 100,000. Visas pelnas ski
riamas neturtingų chičaglečių 
Kalėdų dovanoms ir “bhskčms”.

Susiginčijęs su savo viršinin
ku, Chicago, Joliet and Eastern 
gelžkelio šapos darbininkas Pla
to Yurchak pereitų šeštadienį jį 
nušovė. Tai įvyko gelžkelio raš
tinėj, Gary, Indianoj. Po lo 
Yurchak suvarė tris kulkas i 
savo kimų, bandydamas nusižu
dyti. Jisai paguldytas Mercy li
goninėj.

Nušautasis “bosas” buvo 
William Govert. Yurchak susi
ginčijo su juo nepatenkintas 
jam, paskirtu darbu.

H. BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 

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

4184 Archer Avė.
COAL—WOOli—OIL

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

stipriai vi

ir viena lie- 
Sharkey. Ji 

kuris

Pavogė 25
Paukščius

Beždžionės Nepagavo

Bird
West

Nel-

Nežinomi piktadariai pavogė 
18 kanarkų ir 7 “meiles” 
paukščius iš West Town 
Store krautuvės, 3332 
Madison St.

Rudolph Metzler, 5038
son St., sako, kad piktadariai, 
matyt, bandę pagriebti ir bež
džionę, bet jie nepajėgę jų pa
gauti. Viskas krautuvėj buvę 
išvartyta.

Kfkises:
KVTETKININKAS

tfd YARDS 7308

.$6.00 
$6.00 
$6.00
$5.35 
$5.00

Kainos Numažintos 
ANGLYS

EGG ______
NUT..............
BIG LUMP —
MINE RUN ...
SCREENINGS

PIRKIT DABAR I — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975

Ar Ieškot
• PIRKTI
• PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUSPrigėrė Bežaizdami 

Ant Plono Ledo
Nustūmė Nuo 
Gatvekario

“—r**
švento Kryžiaus ligoninėj 

guli 29 metų southsidietis 
Henry Kaczmarek, 3008 South 
Kolin Avenue. Jisai buvo sun
kiai , sužeistas, kai kas tai j j 
nustūmė nuo važiuojančio gat
vekario prie 63-čios ir Cicero 
Avenue.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO.Wašhington Parko lagūnoj 

pereitos savaitės pabaigoj pri
gėrė dti berniukai, 10 metų 
George Shlamie ir jo keturių 
metų brolis Teddy, nuo 6128 S. 
Ėvans avenue. Jie žaidė ant 
plono ledo parko tvenkinyj ir 
Įkrito į vandenį.

PAŠAUKIT MUS TUOJAUS
CANAL 8500 •

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakartoji: 
duodame gerą nuolaidą.(Adresą*) ■■ - t-*' ■■ į1 11 ■ 1 ”

Garsinkites “N-nose”
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Dvi tragedijos
Chicagiečiai George Claffy ii 

Frank Barkovieh nenorėjo vog
ti. Jiems rūpėjo šeimynos. Kaip 
ir kiti tėvai ir vyrai, jie daro 
ką galėjo, kad jų žmonos ir 
vaikai butų laimingi, sotus ir 
vargo nevargtų.

George Claffy, 620 W. 47th 
Street, dirbo prie WPA. Jo šei
mynoj buvo keturi vaikai, žmo
na- ir jis pats. WPA alga nedi
delė ir šeši žmonės iš jos ne
galėjo gyventi. Nenuostabu, kad 
Claffy bute nevisuomet buvo 
maisto, dažnai nebuvo* kuro, ir 
kad ligos kamavo tai vienų tai 
kitų kūdikį.

kuris galėtų ra- 
nulcidęs, sėdėti, 
ir dukterys ba-

miai, rankas 
kai jo sūnus 
dauja. Nesėdėjo rankų sunėręs

sį revolverį jisai vakarais pra
dėjo plcšinėti. Bėgyj kelių sa
vaičių apiplėšė apie dešimts gat- 

»vekarių konduktorių ir kitų 
žmonių. Bet Claffy greitai bu
vo sugautas.

Prarado jisai W.P.A. darbų 
ir menkas to darbo įplaukas, o ’ 
šeimyna paliko visai be duonos I 
kąsnio. Claffy buvo nuteistas 
metams kalėjimo.

Jis dabar sėdi apskričio ka
lėjime, iš kur netrukus jis bus 
išgabentas į Joliet kalėjimą. Jis 
ten ilgas dienas ir naktis leis, 
nežinodamas, kad jo šeimynoj 
vieno nario nebėra. Užvakar 
pasimirė jo vyriausia, penkių 
rietų duktė, Annamarie. Žmo
na nedrįsta vyrui apie tai pa
sakyti, nes jis Annamarie la
biausiai mėgo. “Jis ir taip ka
muojasi”, pagalvojo nelaimin
goji motina, ir nurašė vyrui 
laišką, kad “viskas gerai ir visi 
sveiki”.

Iš ko Claffy šeimyna dabar 
gyvens, sunku pasakyti. Policis- 
tams, kurie Claffy areštavo, jo 
ir šeimynos taip pagailo, kad 
jie norėjo jį paleisti, bet jau 
buvo pervėlu. Jie sumetė po ke
lis dolerius ir pinigus atidavė, 
nuteistojo žmonai. Savaitie — 
kitai jų užteks. Gal per tą laikų 
pasiseks pašalpą gauti.

II.

į šalta, Kad negalima būti, o žmo- 
. |na serga. Aš tiktai norėjau an

glių pečių pakurti. Neturiu iš 
ko pirkti.”

Pasitaikė, kad tai nebuvo 
pirmas Brkovichio kartas teis
me už panašų prasižengimą. 
Teisėjas jam šį karta nepatikė
jo. Paskyrė $50 pabaudą ir lie
pė ją išdirbti apskričio kalėji
me.

Pristatė 
prie anglių 
apšildymui.

Brkovieh 
laisvę atgaus, bet jau pervėlu. 
Teisėjas surado, kad jis visgi 
teisybę sakė, bet jo žmonos ne
bebus galima atgaivinti.

Po teismo policija aplankė 
Brkovichio butą. Lovoj rado 
negyvą moteriškę, mirusią nuo 
šalčio ar nuo bado, ir tai buvo 
įkalintojo žmona. Bute buvo 
šalta kaip ledaunėj. Nebuvo nei 
kuro, nei maisto, nei šiltesnio 
rūbo. Varguolis

Brkovichių dirbti 
Bridewell kalėjimo

šiandien ar rytoj

Chicagos Naciai 
Žada Traukti Teis
man Demonstrantus

Frank Brkovieh, 1821 S. bai
liu Street, buvo atvestas pas tei
sėję Hermes, pereitos savaites 
pabaigoj.

“Aš nenorėjau vogti anglių, 
teisėjau, bet musų stuboj taip

:o

Lietuviškos

Kalėdų
pasveikinimo

KORTELES

Už Jų Mitingo Išardymų
Dr. O t to Vilhimeit, Chicagos 

nacių organizacijos “Bundo” 
“fiureris” vakar grūmojo už
vesti bylą prieš būrį 
strantų, kurie pereitą 
dienį išardė nacių 
Southsidėj. Mitingas 
vykti South Side Gerinau Hoa- 
se namuose, ties 5159 South 
Ashland avenue, bet jis nei ne
prasidėjo.

Kai tik būrelis nacių susirin
ko triobesio viduj, tuoj lauke 
susidarė apie 500 demonstran
tų būrys, kuris ėmė pirmiausiai 
maršuoti aplink bloką, o vė
liau, kai naciai pradėjo svaidy
ti alaus stiklinėmis ir buteliais, 
tai atsakė jiems plytgaiais ir 
akmenimis.

Kilo didžiausias sumišimas. 
Susirėmimo laiku triobesio lan
gai buvo išdaužyti, durys iš
laužytos. ir pasigriebę nacių sva
stiką, demonstrantai ją sudegi
no.

Riaušės butų priėjusios prie 
rimto kraujo praliejimo, jeigu 
ne 100 policijos būrys, kuris a- 
bi puses numalšino. Šis demon
strantus areštavo, bet miesto 
teisėjas Dougherty vėliau visus 
paliuosavo, pareikšdamas, kad 
“suprantu demonstracijos tiks
lą, bet tai klaidingas būdas ne
pageidaujamą organizaciją ko
voti. Geriausiai ją ignoruoti, 
panašiai kaip atsitiko su Ku 
Klux Klanu.”

Naciai po tokio teisėjo nuo
sprendžio bandė teisme sukelti 
triukšmą, bet policija juos nu
malšino. Už padarytą jiems ža
lą, “Bundo” nariai dabar trauk- 

areštuotuosius demonstran- 
teisman. Nacių mitinge bu- 
tiktai maža saujelė — apie 
Į tą skaičių įėjo Bundo na- 
žmonos ir vaikai.

demon- 
pcnkta-

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 order j arba 

čekį kartu su užsakymu.

sia 
lūs 
v o

rių

$150,000,000 
Nesumokėtų 
Mokesčių

Illinois legislaturos tarybos 
pasitarime, kuris įvyko aps
kričio rūmuose pereitų šešta
dienį, paaiškėjo, kad piliečiai 
yra skolingi Cook Apskričiui 
$152,000,000 real-estate mokes
čiais, už metus nuo 1928 iki 
1937.

Valstijos legislatura ieškos

ir užsiNAUJIENOS 
1739 S. Halsted St 

CHICAGO. ILLINOIS

NAUJIENŲ-ĄCME Telephoto
SANTA MONICA, Cal. — Iš Will Rogers sodybos kraustomi baldai, kad bu

tų galima juos išgelbėti nuo besiartinančio gaisro.

.t.y. . ,. . . Acme-Naujienų Telephoto
Miško gaisras netoli nuo kino turtintų kolonijos Kalifornijoje.

Traukia 14 Firmų 
Ir Biznierių 
Atsakomybėn
Už Sales Taksų Nemokėjimą.

prieš 14

už sales
Tos įstai-

valstijai

traukiamų 
vienas Ci-

Valstijos prokuratūra šešta
dienį užvedė bylų 
Chicagos ir Cook 
firmų ir biznierių 
taksų nemokėjimų, 
gos yra skolingos 
$14,156.38.

Tarp biznierių 
atsakomybėn yra ir
cero lietuvis, Jurgis Tashku- 
nas, 1401 So. 48th Court. Jisai 
buk esųs skolingas valdžiai 
už sales taksus $711.10. Taipgi 
byloj figūruoja Mrs. Mary 
Jukas, 9357 Cottage Grove ay. 
Ji skolinga —$347.11.

Kiti biznieriai ir
traukiami atsakomybėn 
sekami:

firmos
yra

Kappmeyer, 1702 
Chicago Heights, 
$1,202.46;

Hal- 
sko- 

California

St

$1,431.32;
1200 

$2,895.10; Dės 
Company, 630 
Dės Plaines,

sted st., 
lingas 
Ice and Coal Company, 3334 
W. Cermak road, 
Feilchenfield Markets, 
E. 63rd St., 
Plaines Auto 
Pearson
$639.86; South Deering Tavern 
10708 Torrence A v., $731.49.

Joseph Pisnarski, 2912 So. 
Forty-eighth Ct., Cicero, $494.- 
46; Michael Nowakowski, 5209 
Archer Avė., $2^092.29; Fran- 
ces Trozinski, 1901 E. Ninety 
third St., $249.55; Englewood 
Lumber Company, 6315 Went- 
worts Avė., $1,225.89; Thomas 
Furman, 8749 Escanaba Avė. 
$968.44; J. F. Poli, 3046 East

priemonių pagelbėti Cook ap-'93rd st’., $947.06, ir John Suls- 
skričiui tuos pinigus iškolek- B661 - - 
tuoti iš piliečių geruoju. Vai- $220.23. 
dininkai sako, kad apskričio x __

Baltimore Avenue

Skelbimai Naujienose 
htoda naudą dėlto, '20 nuoš., jeigu piliečiai mokės- , , .

čius sumokėtų laiku ir užsi-
likusius pinigus bi|tų galima KRu paClOS Naujienos ; 
greitai išfcolektuotii yra naudingos.

USA ARBITRATORIAI TIKISI LIKVIDUOTI 
SKERDYNIŲ STREIKU

A.F.L. “Žada Užimti” Streikuojančių 
C.I.O. Narių Vietas

Federaliai darbo departa
mento arbitratoriai šiandien 
1:30 valandų po pietų atnau
jins derybas su C. I. O. unija 
ir Union Stock Yards and 
Transit bendrove, ir tikisi sa
vaitę laiko užtrukti, streikų 
likviduoti.

Streikų paskelbė C. I. O. 
Packinghouse Workcrs Orga- 
nizing Committee unijos lo
kalus 567, kuris turi suorgani
zavęs didžiumų skerdyklų 
“jardų” “handlerių.”

Unijos Reikalavimai.
Unijos viršininkas Don Har- 

ris ir lokalo 567 prezidentas 
Ben Brown “Naujienoms” 
praneša, kad streiko priežas
tys yra

Apie 
gal, kai 
bininkų
jarduose, unija paprašė sam
dytojus (Union Stock Yards 
and Transit Company) pasi
rašyti sutartį. Bendrovė sutiko 
derėtis, bet tuo pačiu laiku 
derybas sabotažavo, Unija rei
kalavo sutartyj sekamų para
grafų:

1. Įvesti senioriteto teises, 
kad seni, ištikimai tarnavę 
darbininkai nebūtų šalinami 
iš darbo;

2. Kad 65 darbininkai, kurie 
gauna tiktai 50 centų į va
landų, gautų 62^ centų (tai 
minimom alga), ir

3. Kad butų įvesta astuonių 
valandų darbo diena ir 40 
valandų savaitę, su pusantros

sekamos:
devynis mėnesius at-
C. I. O. laimėjo dar-

Išgelbėjo Du
Vaikus Nuo 
Mirties

valandos atlyginimu už virš
laikį, ir apmokamomis atosto
gomis.

Bet bendrovė nenorėjo apie 
tai nei girdėti. Darbininkų ko
mitetai kelis kartus lankėsi 
pas bendrovės atstovų O’Con- 
nor, bet jis vis prašymus at
mesdavo. O *kai darbininkai 
pagrasino streiku, tai jisai pa
šaukė policijų ir bandė darbi
ninkus išvaikyti.

Lapkričio 21 d., darbininkai 
nustojo dirbti ir vėl pasiuntė 
komitetų pas O’Connora, bet 
tasai ir vėl reikalavimus grie
žtai atmetė. Tada darbininkai 
išėjo streikan. Pirkliams ir 
ūkininkams prašant, unija 
leido jiems išgabenti iš sker
dyklų 50,000 galvijų į mėsos 
dirbtuves, bet po to visų judė
jimų sustabdė.

A. F. L.—"Išdavikė."
Tarp skerdyklų darbininkų 

vakar vaikščiojo gandai, kad 
A. F. L. yra nutarusi streiko 
nepaisyti ir pasiųsti savo dar
bininkus streikuojančių vietas 
užimti. Bet C. I. O. vakar pa
reiškė, kad tokių darbininkų, 
kurie eis “skebauti”, bus labai 
nedaug. Vienok A. F. L. jau 
viešai paskelbė, kad streikų 
kovos, tad šiandien prie sker
dyklų gali būti susirėmimų 
ir kraujo praliej-imo. Reikia 
pasakyti, kad išdavikiška rolė, 
kurių Amerikos Darbo Fede
racija bando lošti šiame strei
ke, neturi pritarimo net 
nariu eilėse.

Derybos tarp C. I. O. 
b-vės atnaujins, kaip jau
nėjom, šiandien 1:30 popiet ir 
reikia tikėtis, kad jos duos tei
giamų rezultatų.
Majoras Kelių apie Streiką.
Majoras Kelly paklaustas 

apie streikų, pereitą šeštadie
nį, atsakė, jog “jisai dės visas 
pastangas, kad 1937 metų Ka
pų Puošimo dienos tragedija 
neatsikartolų. Policija laikysis 
nuošaliai ir jokio teroro prieš 
darbininkus nenaudos.”

Tokį pareiškimų majoras 
Kelly padarė p-lei Charlotte 
Carr, Chicagos liuli House 
viršininkei, kuri pereitų šeš-

jos

ir
mi-

Iš

Automobilių 
Nelaimes^® :
@ Prie 115th ir’ Sacrajnento 
g-vių Grahd Trirfik linij os trau
kinys užmušė policistą Jųliaun 
K> Jensęn ir jo žmoną Hcleų, 
nuo 7603 S. Langley avenUė. 
Traukinys sudaužė jų automo
bili. '
® Prie Kedzię ir Palmer gat
vių automobilis užmušė 58 me- 
tų chicagietį Peter Seiser, nuo 
2430 Linden pi.
® Trailways autobusų stotyj 
autobusas sutrynė mirtinai 76 
melų keleivį Herhian Herold, iš 
Perry, III. Jo kišeniuose buvo 
apie $450 nikeliais, dešimtukais 
ir kvoteriais.

Iš Douglas Parko tvenkinio 
trys automobilyj pravažiuoją 
jaunuoliai išgelbėjo skęstantį 8 
metų berniuką Marvin Meyers, 
kuris bežaizdamas ant plono 
ledo įkrito vandenin.

Rado Marųuette 
Parke “Per Klaida”
Pagrobtą Moteriškę

Kaimynai Išnešė Abu 
Degančio Namo

Nuo perkaitusio krosnies už
sidegė medinis namas adresu 
1406 Grenshaw Street. Jame 
tuo laiku buvo du vaikai, 8 
metų Rosalind Abatello, ir jos 
brolis Richard, 12 metų berniu
kas.

Negalėdami ištrukti iš buto, 
abu vaikai pribėgo prie lango 
ir rankomis bandė parodyti 
praeiviams ir kaimynams kas 
atsitiko. Laimei keli žmonės tai 
pastebėjo, ir per ugnį ir du
rnus jbėgo į vidų ir abu vaiku 
išnešė. Jų tėvai tuo laiku bu
vo išvykę krautuvėn.

Gulėjo Ant Pelenų Krūvos prie 
Lietuvių Bažnyčios

Pereitos savaitės pabaigoje 
Marųuette Parko lietuvių para
pijos vienuolės rado ant pelenų 
krūvos, užpakalyj bažnyčios, 
prie 68th ir Washtenaw, be są
monės gulinčią moteriške.

Vienuolės ją atgaivino ir pa
tyrė, kad tai buvo Mrs. Fran
cus Ladik, 38 metų moteriškė, 
nuo 5143 South Christiana St. 
Vyras vėliau ją nuvežė apskri
čio ligoninėn, kur pasirodė, kad 
jos burna buvo išdeginta ete
riu, o kojos ir galva gana skau
džiai apdaužytos.

Mrs. Ladik papasakojo, kad 
įvyko štai kas. Penktadienio va
kare ji išėjo į kepyklą. Apie du 
bloku nuo namų, prie šaligat
vio privažiavo automobilis ir 
jame buvę vyrai įtempė ją au- 
tomobilin. Vienas įkišo jai į 
burną eteriu suvilgintą nosinę. 
Eteris netrukus jų apmarino, 
bet netekdama sąmones išgirdo 
vienų vyrą perspėjant' draugus, 
kad “mes suėmėm ne tą mo
teriškę.” Kelioms valandoms 
praėjus nuo to pagrobimo, vie
nuolės moteriškę atrado ant pe
lenų .krtivos. ; ■ .

kokio nusistatymo jis laiky
sis. liuli House ir kitos labda
ringos įstaigos Chicagoj yra 
pasižadėjusios
remti ir už jų teises 
tiek, kiek aplinkybės 
lauš.

istreikicrius 
kovos, 
reika-

Kalėdų Dovana!

NAUJIENOS
yra GERIAUSIA

1ŠPILDYKIT ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN.

VARDAS
ADRESAS

$8.00
$500

NAUJIENOS metams Chicagoje 
Kitur Suv. Valstijose ir Kanadoje

esoriauti Universityof South- jisai apleido Vokietijų, protes
tuodamas prieš Hitlerio rėžimų.ern California.

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

Žuvo Profesorius 
Ir Visa Jo
Šeimyna

■ < .f ; ' 'r-1 ;r ' ‘į1 "1 - ■

Skaudi Nelaimė Californijoj
Netoli San Diego, Cąliforni- 

jos, automobilio nelaimėj žuvo 
Chicagos universiteto profeso
rius Dr. Henry Sčhultz, jo žmo
na, ir dvi dukterys, 10 ir 14 
metų amžiaus; Automobilis, ku
riam profesorius su šeima va
žiavo, nusirito nud kelio, nu- 
krito 100 pėdų į* paupį ir apsi
vertė kuliais

Dr. Schultz dėstė universitete 
ekonomiją. Gyveno adresu 
5821 S. Dorchestef/avenue. Va-

Californijon laikinai p^p-;

žymus Profesorius 
Chicagos Univer
sitete

Ghicagos universitete, šių sa
vaitę pradeda profesoriauti žy
mus Vokietijos mokslininkas 
Dr. James Franciu Jis dėstys 
chemijų. 1926 m. Dr.Franck 
laimėjo Nobelio . premijų už 
darbuotę fizikos srity j. 1933 m.

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

tams.
Tai bus geriausia dovana iš visų dovanų, šia 

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




