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Sovietai Prižada Malšinti Komunistus Lenkijoj
VARŠUVOS SPAUDA DŽIAUGIASI LENKU 

RUSU SUSITARIMU
Lenkai cenzuruos nepalankias rusams, o 

rusai cenzuruos nepalankias lenkams 
žinias

RIGA, Latvija, lapkr. 28. — 
Pirmadienį Varšuvos spaudoj, 
pirmuose puslapiuose, tilpo So
vietų Rusijos diktatoriaus Sta
lino ir užsienio reikalų komi
saro Litvinovo paveikslai. Til-

• po ir straipsniai su pagirimais 
rusams.

Tokio palankumo Rusijai 
lenkų spauda nėra parodžiusi 
jau per ilgą laiką.

Lenkai pakeitė savo nusista
tymą Rusijos linkui todėl, kad 
susitarė su rusais kovoti Vokie
tijos užsimojimą įsteigti nepri- jo, kad Vokietija 
klausomą Ukrainą. Kitas daly- lenkų norui turėti bendrą su 
kas. Rusai prižadėjo lenkams vengrais rubežių.

numalšinti komunistų agitaci
ją Lenkijoj, o lenkai prižadėjo 
suvaržyti nepalankių Rusijai 
žinių skleidimą iš Lenkijos. So
vietai taipgi sutiko planui, pa
gal kurį vienos ir kitos šalies 
cenzūra stengsis nepraleisti ne
palankių 
žinių.

Lenkų 
pasirodė
suko Rusijos pusėn po 
Vokietijos ambasadorius 
Moftke pereitą antradienį įspė- 

nepritaria

Lenkijai ir

draugingumas 
visai nesenai.

rusams
Jie pa
to, kai 

von

Rusijai

SUKILĖLIAI ATNAUJINO OFENSYVA 
PRIEŠ VALENCIJA

Sukilėlių lėktuvai Teruelio fronte atakavo 
savas pozicijas

ACME-NAUJIENŲ Telephoto
CORDĖLL HULL, J. V. sekretorius, kalbasi su laikraščių korespondentais 

prieš išplaukdamas į Limą, Peru, kur; įvyks Amerikos kontinento valstybių kon
ferencija. į

HENDAYE, Francuzija, lap- prieš penkis mėnesius, kai lo- 
kričio 28. — Anksti pirmadie- jalistai užpuolė sukilėlius Ebro 
nio rytą Ispanijos sukilėliai upės fronte ir kai generolui 
pradėjo ofensyvą prieš Valen-'Franco teko pasiųsti sustiprini- 
ciją. Naktį į pirmadienį jie per-* 
kirto lojalistų pozicijų spigluo- 
tas vielas Nules sektore ir čia 
išvystė ataką ryte.

Pranešimai iš fronto sako, 
kad eina atkaklios kautynės. 
Valdžios komunikatas aiškina, 
kad sukilėlių ataka tapo atrem
ta.

Sukilėlių ofensyvas Valenci
jos fronte buvo sulaikytas

mus iš Valencijos į Ebro upės

Kiti respublikos valdžios pra
nešimai sako, kad sukilėlių lėk
tuvai per klaidą atakavo savas 
pozicijas Teruelio fronte. Pa
darė daug žalos saviesiems. Lo- 
jalistų aiškinimu, sukilėlių lėk
tuvų ataka buvo planuota kai
po pradžia naujo ofensyvo Te
ruelio fronte.

FRANCUZIJOS PAŠTO DARBININKAI Lietuvos
STREIKUOS i ■■■/

Kinai išsprogdino 
du japonų arse

nalus

Lenkai pabaigė Če- 
ko-Slovakijos dalies 

okupavimų
SHANGHAI, Kinija, lapkr. 

28. — Kinai praneša, kad jie 
išsprogdino didelį Japonijos 
ginklų sandėlį Mukdėliė, Man- 
džurijoj, lapkričio 20 dieną. 
Pranešimai sako, kad 200 ja
ponų darbininkų arsenale žu
vo, o 60 japonų karo sargybos 
buvo sužeista.

Prieš porą dienų antras di
džiulis japonų arsenalas buvo

VARŠUVA, Lenkija, lapkr. 
28. — Sekmadienį lenkų ka
riuomenė pabaigė užėmimą tų 
Čeko-Slovakijos dalių, kurias 
Lenkija gavo Miuncheno sutar
ties pasėkoj. Sekmadienį len
kai užėmė 20 kvadratinių my
lių Karpatų slėny. Kadangi len
kai užėmė šią teritoriją anks
čiau, negu buvo susitarta ją 

__ ___ _  _ ___ atiduoti, tai čekų kariuomenė 
išsprogdintas mieste Taiyuan/nespėjo laiku pasitraukti, ir 
Shanshi provincijoj. čia už-’ tarp čekų ir lenkų įvyko šau- 
mušta 300 japonų kareivių ir dymas. Susirėmime lenkų ka- 
darbininkų. riuomenės majoras nušautas.

Japonai ruošiasi ka 
rui su Rusija

Chamberlain atlan 
kys Italiją

PARYŽIUS, Francuzija, lap- kelius ir kai kuriuos geležin- 
kričio 28. — Francuzijos paš- kelius 
to ir telegrafo darbininkai iš- šiuose darbuose įvesti 
leido manifestą pirmadienį J tvarką. ,< Reiškiama
kurs pareiškia, kad jie prisidės kad geležinkelių
prie generalaus 24 valandų 
streiko ateinantį trečiadienį. 
Taigi atrodo, kad trečiadienį 
bus. nutrauktas pašto, telegra
fo ’ ir ' fėlėfdii’ų' patarnavimas 
Francuzijoj.

Daladier valdžia nutarė ati
duoti kariuomenės kontrolėn 
trečiadienį busus, požeminius Francuzijos.

Kitaip sakant, nutarė 
karo 

t nuomone, 
kad geležinkelių darbininkai 
priešinsis pasyviai. Jie ateisią 
4 darbą, bet nedirbsią.

Valdžia paskelbė įspėjimus 
svetimšaliam^kad jie nesikiš- 
..tų į Francuzijos visuomenės 
nuomonių konfliktą. Nusikal- 
tusiems svetimšaliams grąsina- 
ma areštais ir deportavimu iš

PASIRAŠYTAS BALTIJOS 
VALSTYBIŲ NEUTRA
LUMO PROTOKOLAS.

KAUNAS, lapkričio 18 d. — 
Baltijos užsienio reikalų minis
trai Rygoje pasirašė parengia
mąjį protokolą jų ' 
neutralumo įstatymui išleisti. 
Ministrai taip pht susitarė jo 
nekeisti tarpusavy j nepasika
rus.

AMERIKOS PASIUNTINIAI SUGRĮŠ I 
SAVO VIETAS UŽSIENY

WARM SPRINGS, Ga., lap- 14 dieną. Ambasadorius 
kričio 28. — Dvi dienas prėzi- tijai, Hugh R. Wilson, 
dentas Rooseveltas tarėsi su .kino, kad jis pasiliks 
Jungt. Valstijų ambasadorium Valstijų užsienio reikalų 
Vokietijai Hugh R. Wilsonu ir Ramente, kaipo patarėjas Vo- 

valstybių ambasadorium Italijai Phil-į kieti jos klausimais, tik ribotą 
lipsu. paiką. Iš to paaiškinimo daro-

Po konferencijos ambasado- j ma" išvadas, kad ir jis gr;š į 
rius Phillips painformavo rp,- j Vokieti ją ir kad Jungt. Val- 
porterius; kad jis grįžta į Ita-Jstijos nenutrauks diplomatinių 
iliją gal būt gruodžio 10 arba santykių su Vokietija.

ŽEMĖS ŪKIO DARBININKŲ 
GLOBOS ĮSTATYMAS.

Vokie- 
paaiš- 
Jungt. 
depar-

St. Louis darbinin
kai nutarė boikotuo
ti Vokietijos prekes

Britai neprižadėjo 
pagalbos francu- 

zams

KAUNAS, lapkričio 22 d. — 
Seimas priėmė nukentėjusiems 
nuo nelaimingų atsitikimų že
mės ūkiuose dirbantiems aprū
pinti įstatymų.

Rusai keičia mokyk 
lu vadovėlius

Japonija stato du 
milžiniškus laivus

TOKIO, Japonija, lapkr. 28. 
— Kalbėdamas į Japonijos 
amunicijos fabrikantus, gene
rolas Eiki Tojo, Japonijos ka
ro viceministeris, pareiškė, kad 
Japonijos karas su Sovietų Ru
sija yra neišvengiamas. Todėl, 
pasakė Tojo, Japonijos amuni
cijos fabrikantai ir darbininkai 
turi smarkiau amuniciją ga
minti.

Pasak Tojo, Sovietų Rusija 
susijungs su Kinija, kai tik ru
sai užbaigs prisiruošimus ka
rui.

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
28. — Britanijos spauda pra
neša, kad premjeras Chamber- 
lain planuoja atlankyti Italija. 
Vizitos laikas nenustatytas, bet 
manoma, kad jis išvyks kelio
nėn sausio mėnesio gale, jei 
publikos opinija jo kelionei pa
sirodys palanki. Chamberlaino 
kelionės tikslas — ieškoti glau
desnio kooperavimo su diktato
riais.

LONDONAS, Britanija, lap- 
East St. Louis i kričio 28. —t Premjeras Cham

berlain pirmadienį paneigė pra
nešimus, jogei britai pažadėję 
franeuzams pagalbos siųsti, jei 
kiltų karas.

EAST ST. LOUIS, III., lap
kričio 28. 
unijų taryba nutarė boikotuo
ti pigias svetimose šalyse pa
gamintas prekes — ypač pre
kes pagamintas Vokietijoj. St. 
Louis unijų tarybai priklauso 
28,000 narių. Tarybos sekreto
rius parašys vietos krautuvių 
savininkams ir vedėjams 
kus, pranešdamas jiems 
nutarimą.

NESUDRAUDŽIAMI SMOGI
KAI KLAIPĖDOS KRAŠTE 

SAUVALIAUJA.

laiš- 
apie

Bulgarijoj apgulos 
stovis

SOFIA, Bulgarija, lapkr. 28.
• Prieš trejetą dienų Sofia 

universiteto studentai surengė 
i demonstraci j ą. Demonstraci j o j 
'•tnnnno ncimiiA hihta

Sukilėlių bombos su
valnirh 9 hvifn loįvna''vienas ašmuo buvo užmuštas, zaiojo L Drlių laivus keli01ika sužeistų. Valdžia pa-

25 d. — 
komisija 
įrašytus

KAUNAS, lapkričio
Seimelio rinkimų
braukia sąrašuosna
lietuvius rinkikus. Stiprinama
autonominė policija, o smogikų 
sauvaliavimai nesudraudžiami.
1938/XI/26.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
lapkr. 28. — Po bolševikų re
voliucijos Rusijoj daug dėme
sio kreipta į “marksistini in
terpretavimą istorijos”.

Šiandie Sovietų Rusijos mo
kykloms ruošiami nauji vado
vėliai. Kol kas gi, neturėdami 
naujų vadovėlių, Rusijos mo
kytojai greičiau vartoja caro 
mokyklų vadovėlius vieloj bu
vusių komunistinių vadovėlių.

MANCHESTER, Anglija, 
lapkr. 28. — Laikraštis “The 
Manchester Guardian” praneša, 
kad Japonija stato du karo lai
vus, kiekvieną jų nuo 40,000 
iki 45,000 tonų talpos. Londo
no laivynų sutartis, kurią pa
sirašyti Japonija atsisakė, ap
riboja karo laivų talpą 35,000- 
čiais tonų.

Australija nori pre 
kybos sutarties su

Didelis britų lėktų- Jungt. Valstijomis

vas sudužo
SYDNEY, Australija, lapkr. 

28. — Artimoj ateity Washingi- 
tonų atlankys Australijos ko- 
misionierius Londone, Stanley

BARCELONA, Ispanija, lap
kričio 28. — Ispanijos sukilė
lių lėktuvai pirmadienį 
bombas ir sužalojo du 
prekybos laivus, būtent 
well ir Stangrove. Britų 
buvo Barcelonos uoste.

mėtė 
britų 
Stan- 
laivai

skelbė apgulos stovį. Demon
struotojai reikalavo, kad Jugo
slavija ir Rumunija atiduotų 
Bulgarijai tas sritis, kurias ga
vo' iš Bulgarijos po Pasaulio 
karo.

Pageidauja prekybos 
su Lenkija

Sniegas įkalino 100 
medžiotojų

LONDONAS, Anglija, lapkr.
28. — Prie Lake Ramadi, Ira-įM. Bruce. Washingtone jis tar- 
ke, rasta laužas didelio britų sis apie galimumą paruošti 

kurio pa- Jungt. Valstijų-Australijos pre- 
$200,000.

lėktuvo Calpurnia, 
statymas kaštavo
Vienas lėktuvo įgulos narys žu
vo, du sužeisti, o trijų nesu
randama.

Kaukolės automobi 
lių plokštelėse

kybos sutartį.

Popiežius ketina iš
leisti encikliką

ROMA, Italija, lapkr. 28. — 
Popiežius Pijus ruošiasi išlei
sti encikliką. Jis iš naujo pa
kartosiąs savo laikyseną dėl 
komunizmo ir karo, ir atsišauk
siąs į žymiausius valstybių vy
rus, prašydamas juos palaiky
ti taiką.

Popiežius, sakoma, jaučiasi,

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

Veikiausia giedra; truputį
šilčiau; saulė teka 5:55, leid- kad ištikus naujai širdies ata- 
•žiasi 4:21 valandą. lkai, jis neatlaikys jos.

MEMPHIS, Tenn., lapkr. 28. 
— Viešojo saugumo komisio- 
nieriui, Cliff Davis, įteiktas 
naujas sumanymas, kaip su
valdyti neatsargius automobi
listus. Pasiūlymas yra duoti 
nusikaltusiems neatsargiu va
žiavimu automobilistams lais- 
nių plokšteles su užrašu “law 
violator” ir su nupieštu kauko
lės ženklu. Manoma, automo
bilistai, vengdami šitokių plok
štelių, stengsis atsargiau va
žiuoti. - t Vi.

Komisionierius Davis svar
sto pasiūlymą.

!.>^y

KLAIPĖDA. — šiomis die
nomis įvyko Klaipėdos preky
bos ir pramonės rūmų posėdis, 
kuriame dr. šreiberis skaitė pa
skaitą apie Lenkijos ukj ir pre
kybos galimumus su Lenkija. 
Rūmų nariai reiškė pageidavi-

TVfhl f AhAlaikn. kad butl^ Pradėti prekybi DjUUD zyaų leOeiaiKO niai santykiai su Lenkija. Klai-

mi ant vokiečių-len
kų rubežiaus

pėdiečiams svarbiausia rupi 
lenkų miškas vietos lentpiu- 
piuvėms.

AURORA, Me., lapkr. 28. — 
Gilus sniegas ir pusniai Maine 
valstijos šiaurės rytų daly su
laikė kalnuose 100 medžiotojų 
ir CCC stovyklų darbininkų 
nuo Padėkos dienos. Pirmadie
nį sniego kastuvai, operuojami 
specialių gelbėtojų burių, spė
jo paliuosuoti vienus ir tikė
josi suteikti greitos pagalbos 
kitiems “kaliniams”. Lėktuvui 
numetė įkalintiems maisto.

OSSINING, N. Y., lapkr. 28. 
— Robertui Irwin, 31 metų 
skulptoriui, kurs nužudė Vero
nika Gideon ir du kitus asme
nis, teismas paskyrė bausmės 
kalėti 139 metus. Irwino gy
nėjai teisme aiškino, kad jis 
yra pamišęs.

PASIUSKIT 
GIMINĖMS

O

letuvoj
DOVANŲ 

KALĖDOMS
jus su kiekvienu siuntiniu
GAUSIT LIETUVIŠKĄ

KALĖDŲ PASVEIKINIMO
KORTELĘ.

VARŠUVA, Lenkija, lapkr.
28. — Prieš mėnesį laiko Vo
kietijos policija surinko 14,000 
Lenkijos žydų ir atgabenusi1 
juos prie Lenkijos rubežiaus 
paleido, liepusi jiems grįžti į 
Lenkiją.

Vokiečių lėktuvas 
išlėkė į Tokio

800,000 vokiečių pa 
sitraukė iš ūkių

BERLYNAS, Vokietija, lap- 
kričio 28. — Vokiečių lėktuvas 
Condor, kurs pereitą rugsėjį 

Koki devyni, tūkstančiai žy-f atlėkė j New Yorką ir sugrįžo 
dų sugrįžo, tačiau pasienio sto- į Vokietiją, išlėkė naujon ke- 
ty Zbazyn lenkai sulaikė 5,000 lioųėn pirmadienį. Jis mėgins 
žydų. Tie žydai tebelaikomi čia pasiekti Japoniją į keturias die- 
ir dabar. Kai kurie sulaikytų- nas. Kelionės tikslas yra pa
jų gyvena privačiuose riamuo- tirti galimumus pasažierinio su
se, kiti daržinėse, kūtėse ir vie- sisiekimo lėktuvais tarp Ber
tos malūne skursta.

BERLYNAS, Vokietija, lap
kričio 28. — Walter Darre, Vo
kietijos žemės ūkio ministeris, 
kalbėdamas Nacių Farmų Kon
grese, pripažino, kad tarp 700,- 
000 ir 800,000 Vokietijos ūkių 
darbininkų nuo 1983 metų iki 
šiam laikui pasitraukė iš ūkių 
ir persikėlė dirbti į kitas dar
bo šakas. Tuo tarpu patys na
ciai skaito žemės ūkių produk
tų gamybų esant labai svarbia 
šaliai.

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

Chicago, Illinois.
Ofisas atidaręs kasdien 
nuo 8 ryto iki 8 vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 ryto 
iki 1 vai. popiet

lyno ir Tokio.

v* J



NAUJIENOS; Chicago. Ui
— ■■■ -------------------- ---------------- ......---------------------------------------------- ■■ -. -- -

Antradienis, lapkr. 29, 1938
111 upmirip ii m 11 i i i .. .. ........................—

(Tęsinys)
“Kraujas bčgo iŠ mano no

sies, bet aš į tai nekreipiau dė
mesio. Nežinau, kodėl man at
ėjo į galvų krauju parašyti ant 
sienos. Gal būt, atėjo į galvą 
kokia nesąmoninga mintis su
klaidinti policiją. Po tp map 
pasidarė lengviau ant širdies jr 
linksmiau. Aš atsimenu kai 
New Yorke buvo rastas negy
vas vokietis su užrašu BACHE. 
Laikraščiuose buvo argumen
tuota, jog tai padariusios slap 
los organizacijos. Aš maniau, 
jeigu toks užrašas nevvyorkie- 
čiaiiĮS padarė didelį galvosūkį, 
tai padarys jį ir londoniečįams. 
Tuomet aš pamirkiau pirštą į 
savo kraują ir parašiau pato
gioje vietoje ant sienos. Paskui 
aš nuėjau prie savo taksi veži
mo ir radau, kad ten nieko ne
būta, o naktis buvo bjauri. Pa
važiavęs kiek laiko, aš įkišau 
ranką į kišenę, kur paprastai 
laikydavau Lucijos žiedą, paju
tau, kad jo ten nėra. Aš pašo
kau kai perkūno trenktas dėl 
to, kad pamečiau paskutinę Lu
cijus atminties liekaną. Many
damas, jog galėjau jį pamesti 
kai buvau pasilenkęs prie Drė
bė rio lavono, aš važiavau atgal. 
Palikęs savo arklį prie šaligąt- 
ves, drąsiai įėjau į šlubą—nes 
aš drįsau bet ką rizikuoti, nei 
netekti žiedo. Kąi aš čia atėjau, 
pa taikiau tiesiai policininkui į 
glėbį, kuris tuo metu išėjo iš 
stubos. Kad išvengti jo įtarimo,

Gavome
Kultūrą No. 10

TURINYS:
Didelės ir mažos valstybės teisės 

filosofijos šviesoje—V. Stanke
vičius.

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

slova. ■,■ ...> <..<»
Žodis žmonėms—broliams — Levas 

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

KAINA 45 CENTĄĮ.
Galima gauti 

NAUJIENOSE, 
1739 SO. HALSTED ST,

aš greit apsimečiau nusigėru-

<MFai šitaip Enokas Dreberis 
priėjo savo galą. Po to aš no
rėjau tą patį padaryti ir Stalu 
gerspnui, kad tuo atmokėti Jq,- 
nųi Fereriųi skolą už skriaudą. 
A< žinojau, k$d jis buvo Hąi- 
lidayso Privatiniąme Viešbuty
je, Kone y įsą dieną aš jį sau
gojau, bet iš namo jis nepasi
rodė. Aš spėjau, kad jis ką 
nors negerą nujautė, kai Drp- 
beris namo nesugrįžo. Jis vi
suomet buvo pats savęs sargy
binis. Jeigu jis mane, kad bū
damas viduje nuo manęs pasi
slėps, tai labai klydo. Aš greit 
sužinojau, kuris buvo jo kam
barys ir kuris kambario langas. 
Anksti ant rytojaus aš pasinau
dojau kopėčiomis, kurios gulė
jo pasienyje užpakalyje viešbu
čio. Dienai auštant aš įėjau į 
jo kambarį. Prikėliau jį iš mie
go ir pasakiau, kad atėjo ta va
landa atsakyti už gyvybę tų 
žmonių, kurie jau seniai buvo 
mirę. Aš papasakojau jam apie 
Dreberio mirtį ir pasiūliau jam 
pasirinkti vieną iš tų pačių nuo
dingų pilių. Vietoje, kad grieb
tis saugios progos, Kuri iam 
buvo pasiūlyta, jis šoko iš lo
vos griebdamas mane už gerk
les. Sąve gindamas aš jį nuda
riau peiliu perverdamas širdį. 
Butų buvę tas pats, jeigu jis 
butų pasirinkęs pilę, gal būt, 
Dievo Apveizda dėl jo kaltumo, 
butų skirusi nuodingą pilę.

“Prie to aš norėčiau jums 
truputį dąugiau pasakyti, nes 
savo darbą padariau gerai. Po 
to aš važinėjau su taksi dieną 
ar dvi, manydamas užsidirbti 
pakankamai pinigų, kąd galė
čiau atgal sugrįžti į Ameriką. 
Aš stovėjau nuošalioje vietoje, 
kai apdriskęs jaunuolis paklau
sė; ąr čia ųėra vežiko vardu 
Džefersopo Hopes ir pasakė, 
jog jo taksi šaukia džentelme
nas po nr. 221-B Bekerio gat
vėj. Aš nuvažiavau nieko blo
ga nemanydamas. Kitas daly
kas ką aš žinau, tai tas, kad 
šitas jaunas vyrąs savo gran-

FORT WAYNĘ, IND. — 
Dolores Cleaver, kurią 
•French Liek apylinkės f ar
mėnai išsirinko “karalaite”.

dinėlius taip vikriai uždėjo 
man ant rankų, jog aš savo 
gyvenime dar nebuvau matęs. 
Tai ir viskas, ką aš galėjau pa
sakyti, ponai. Jus, gal būt, skai
tysite mane žmogžudžiu, bet aš 
manau, jog aš esu toks pat tie
sos gynėjas, kaip ir jus.”

šito žmogaus pasakojimas 
buvo tiek įdomus ir jo budo 
impresija tiek įtikinanti, kad 
mes visi sėdėjome tyliai klau
sydami. Net ir palaiminti pro
fesionaliai sekliai, kuriems, be
rods, bet kuri smulkmeną ne
būtų įdomi, jie buvo gyvai su
įdominti šituo jo pasakojimu. 
Kai jis baigė, mes dar kurį lai
ką sėdėjome tylėdami ir neju
dėdami, lik Lestrado paišelio 
briežimas girdėjosi kai jis bai
gę pąskll tinius žudžius trumpa- 
raščiu užrašinėjęs.

“Tik vienas punktas, apie k tu 
rį ąš norėčiau daugiau infqr- 
niacijų,” šerlakąs Olmsas pa
galiau paklausė. “Kas buvo, jū
sų pasiuntiniu, kai atėjo atsi
imti žiedo, kurį aš laikraščiuo
se paskelbiau?”

Kalinys žvilgterėjo į mano

ŠerJakas

gąlima įtikint^ žiųbnps ką tu 
esi pądaręs. Aš nepaisau,” jis 
tęsė truputį garsiau po trum
poj pauzos. “Aš šito tyrinėji
mo nebūčiau praleidęs už nie
kų, Mano praktikoje buvo pats 
geriausiąs reikalas. Jis buvo 
labai paprastas, bet ir buvo 
keletas, man nąudjngų punk
tų.” . v

“Paprastas!” aš nusistebė
jau. ... ....

“J'aip, tikrai, kitaip nei pa
vadi utį
Oiinsas atsakė šypsodamasis į 
mano nusistebėjimą. ‘^Kaipo 
įrodymui šito paprastumo, aš 
be kitų pagalbos sutaupiau 
porą paprastų išimčių ir aš 
galėjau į tris dienas uięlėti 
savo rankas ant kriminalisto.”

“Tai tiesa,” *aš pasakiau.
“Aš jum^ j atf aiškinau, kad 

jeigu kas yra ^nepaprasto, pa
prastai ten būną kas nors tuo, 
kas vadovaują,ir nurodo, o ne 
slepia. Sprendžiant šitos rų- 
šįes užduotį, {.pats svarbiau
sias dalykas bu^o tąs, tai ma
no galvojimas jš.; atvirkščios 
pusės. Tai labai naudingas da
lykas ir labai lengvas, bet 
žmonės perdaug to neprakti
kuoja. Kasdieninio gyvenimo 
reikaluose yra labiau svarbu 
galvoti iš anksto, bet tuomet 
visa kita bunh paneigta. Yra 
penkiasdešimt žmonių* kurie 
gali galvoti sintetiškai prieš 
vieną, kutis gali galvoti ana
litiškai.” ’ ' f ’

M/t/jJĮ Esančios iš 
\\(M Raumęi|i

Skausmo
fyvh'i/vrCMft

RED CROSS 
PLASTER

Pastebėkit Raudoną Kryžių 
aut Flasterio kada pirksit 

Padarytas Johnson & Johnsųp didžiausių 
pasauly chirurginiu dalykų išdirbęjų 
PARDUODAMAS VAISTINĖSE

PAdfilhAl Nlin dėjau e8zaminuoti kelis ir ten, raguiuai IIUU ]caįp jau jums pirmiau aiški- 
Nugaros Gėlos nau, aš aiškiai pamačiau taksi 

ratų vėžes, iš kurių sužinojau, 
kad ten atvažiuota nakties 
metu. Aš buvau patenkintas 

■tuo, kad ten buvo taksi, o ne 
privatinė karieta. Tą aš žino- 
ijau iš to, kad buvo siauri tar- 
putekiniai. Paprastų Londono 
vežikų tekiniai yra daug siau
resni, nei bet kurio pono ka
rietos tarputekiniai.

‘■Tai buvo pirmas punktas 
pasiektas. Po to aš lėtais žing
sniais nupjau daržo takeliu, 
kurjs buvo padarytas iš molio, 
ant kurio gerai matėsi kojų 
išmindžiotos pėdos. Nėra abe
jonės, kad jums pasirodė iš
klampotą bala, bet mano pa
tyrusiom akim kiekviena že
mėje įminta pėda daug reiškė.

(Bus daugiaus)

žiumą jums pasakys, |<okios iš 
to bus pasėkos. Jie tuos atsiti
kimus gali kartu įsidomėti ir 
ginčytis tol, kol prieis kokios 
nors išvados. Yra mažai tokių 
žmonių, kurie jeigu jus pasa
kytumėte jiems pasėkas, kad 
jie galėtų iš savo sąvokos nu
spręsti, kokiu keliu reikia eiti 
prie šitų išvadų, ši jėga, ką aš 
ir norėjau jums pasakyti kai 
kalbėjau apie galvojimą iš at
virkščios pusės, yra analitiš
kas galvojimas.”

“Dabar aš suprantu,” aš pa
sakiau.

“Čia reikalas buvo toks, ku
riamo jus patys turėjote pro
gos būti, matyti ir patys sau 
viską susirasti. Leiskite man 
jums parodyti skirtingus veik
smus mano galvojimo eigoje. 
Aš pradėjau iš pat pradžios. 
Aš atėjau prie namo, jus ži-

Garsinkites “N-nose”
ADVOKATAI

“Aš prisipažįstu,” aš sakiau,
“kad aš ne visai jus supran
tu.” ‘ ‘

“To aš ir nebesitikėjau, kad uote, pėsčias, savo galvoje ne
jus galėtumėt suprasti. Painu- turėdamas jokios pašalinės 
kitę, ar aš negalėčiau aiškiau impresijos. Aš natūraliai pra-

vo paslaptis,” j^ sakė, “bet aš 
nenoriu kitų žnienių įtraukti F 
nemalonumą. Aš mačiau jūsų 
skelbimą; aš maniau, jog galė
jo būti augalas, arba galėjo bą
li žiedas, kurio man reikėjo. 
Mano draugas pats pasisius 
nueiti ir pažiūrėti. Aš manau, 
jus žilio te, kaip gudriai jis tą

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John fi Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE , 
, . tžC; DIENA ir NAKTl

Viši Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hemitage Avė.

. 4^Į47 South Fairfield Avenue
. Telefonas LAFAYETTE 0727

—x ’ i : • koplyčios visosel<ai Chicagos dalyse

Ofiso TeL Yards 8921

DR. BERTASH 
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandas i uo 1-3 nuo 6 30-s:3( 

Nedaliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN RLVD 

Tel. Kenwood 5107
Ofiso TeL Virginia 0036 

Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

8939 SOUTH CEABEMONT AVĖ
Valandoj —P-—10 Ą. M 
Nedėlioi sutartį.
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2-4
Jei

Marųuette Medical Building 
6155 So. Kedzie Avė. 

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

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

Treč. Susitarus
kiti telefonai neatsakys šauk

MIDVVAY 0001

st

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-3
Namų ofisas — 3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISU
IIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4031 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St 
Telephone: Republip 9723

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St,
Room 1230

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

KAį & ZARETSKY 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v.v, 
Subatoj nuo 12 iki 6 v.v.

Tel. Prospect 1012

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

1957 W. Gąrfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6699

A. Montvid. M. D.
West Tqwn State Bank Ęįdg. 

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

Tel. Seeley 7330
Namu telefonas Brunswick 0597

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

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

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

AKIĮJ SPECIALISTAI

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

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

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

asveiKimmai
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CRANĘ COĄL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Tei. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Įvlipę Ęun $7.50
(Screened) Tonas ............................... f M

SMULKESNES DĄUG PIGESNĖS 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

§1 KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

JUSŲ KALĖDŲ

NAUJIENOSE
JŪSŲ

“Apie lai nėra abejonės,” 
Olmsas nuoširdžiai pasakė.

“Dabar, ponai,” inspektorius 
rimtai pastebėjo, “įstatymo for
ma turi būti pildoma. Ketvirta
dienį kalinys bus pašauktas 
prieš magistratus ir jums rei
kės ten būti. Iki to laiko aš 
busiu už jį atsakingas.” Jis kal
bėdamas paskambino skambu
tį. Džefersoną Hopę du polici
ninkai išvedė, kai tuo tarpu aš 
su draugu, pasisumdę taksi, vy
kome atgal į Bekerio gatvę.

SKYRIUS VII.
IŠVADOS.

Džefer-
buvo iššauktas

riiųti ir

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

P. ŠALTIMIERAS. r

BOHKaaanaMMHHBi

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

a

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Ąųibulance 
Patarnavi
mas Dienų 
ir naktį.

S. P. MAŽEIKA
3319 Lįtuanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Scredoj pagal sutarti.

GIMINES
DRAUGUS 

t KOSTUMĘRIUS

NES VISI JIE 
SKAITO 

NAUJIENAS

PASVEIKINIMAI TI^PS DI
DELIAME NĄUJJENŲ SAL
DINIAME NUMERYJ, KURIS 
IŠEIS

GRUODŽIO 24
PRAŠOME PAŠAUKTI MPSU 
OFISĄ—MES PASIŲSITE SAVO 
ATSTOVĄ.
Q Ęasvcikinbna jutos

Mums visiems liepė atvykti 
prieš magistratus ketvirtadie
nį. Kai atėjo ketvirtadienis, 
nuims nebeteko liudyti. Aukš
čiausias Teisėjas reikalus pa
siėmė į savo rąnkas. 
sonas Hope
ateiti į tribūną, kad 
griežti teisėjai galėtų ji ma
tyti. Po jo suėmimo tą patį 
vakarą, aneurizmas truko ir 
ant rytojaus jis buvo rastas 
kalėjimo kameroje negyvas, 
gulintis ant grindų su ramia 
šypsą veide, lyg jis mirties 
valandoje butų žiūrėjęs į savo 
naudingą gyvenimą ir gerus 
darbus.

“Gregsionas ir Lestradas ne
tvers savo kailyje dėl jo mir
ties,” Olmsas pastebėjo, kai 
kitą vakarą mudu kalbėjomės. 
“Ko dabar bus vertas jų dide
lis išsigarsinimas?”

“Aš nematau, kad juodu bu
tų kuo nors padėję jį sugau
ti,” aš atsakiau.

“Ką šitapie pasaulyje žmo
gus nedarytum, o reikalas 
vis tik bus be pasėkų,” niant^ 
kompanionas karčiai atsakė. 
“Klausimas yra tas, kaip butų

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUI: 42-44 Eaąt lQ8th Street Tel. PiiHman 1270

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

. .........................- 1 " ' .■■!■■■...............................-.........R" ............. .................... ■■ ................................  .111.. H. IR . ..............—........................

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Litųanięa Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 Sq. Western Avė.1 Phone Grovehill 0142$
1410 South 49th Court Cicero Pbane Cicerų 2109

.... .  < Ą'UfF?" x .............  T1:1' -^į—i.

J. LIULEVIČIUS
4348 S. Calįfornia Avenue Phone Lafayetto 3572

• hyynŲiiT ........ vij'Mi "■ -nyf’tvĮ r

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1419
wur.r l'.J'J S.'.J.1 t t" ■’i'-t'rf'T <r 1 >14'1 i rn »■'»>■» » . ....................

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

y—i

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mapo 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optomętrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuoįu- 
mo, skaudamą akių kąrštį, atitaiso 
trumparegystę ir tplipegystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektrą, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Npdėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
akinių. Kainos pigiau kaip pirma

4712 South Ashland A v.
Phone VARUS 1373

____ K»tt Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 Wcst 35th St. 
kajnpas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedaliomis pagal sutarti.
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LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuviu Daktarų 

Draugi losNarlai
Phonp CANAL 6122

DR. S, BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir neaėl. pagal sutartį 
^eą. 6631 So. Cąlifųrnlą Avenue 

Telefoną* Rennhlie ‘7R6*’

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2gO8 We3t 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 pqpfet ir 7—t 
vakaro. trečiądLnUais ir lekmadie

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

18 RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratoria
1634 W. 18th St, netoli Morgan St 

Valandos nuo 10—13 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

TeL Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ąr Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 
vai.

12
4 vai. po piet ir nuo 7 Iki 8:2 
vakaro. Nedėliotais nuo 10 
valandai dienų.

Phone MIDVVAY 2880

Telefonas Yardą 0994
Dr. Maurice Kahn

1631 SOUTH ASHLAND AVĖ.'
Ofiso valandos

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po
oietų, 7 iki g vai Ned. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA U4M
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KAS GIRDeTIRYTUOSE
New York, N. Y.

šitas miestas tiek yra popu
liarus, ypačiai rytuose, kad, ro
dos, be jo daugelis žmonių ir 
gyventi negalėtų. Visi iš visur 
su visokiais reikalais į New 
Yorkų traukia; tad ir mano gy
venimo dalis surišta su Nevv 
Yorku. Aš čia atsilankau daž
nai ir dažnai turiu reikalų su 
izraelitais-žydais. Daugelis žmo
nių Nevv Yorkų gana nupeikia, 
bet faktas yra tas, kad čia, 
nors ir tenka gyventi didžiau
siame susikimšime, vienok gy
venime visokių progų galima 
surasti daugiau, negu kur ki
tur. Mat, kur yra daug žuvi
ninkų, ten turi būt ir žuvų. 
Kur yra daug žydų, ten turi 
būt ir daug visokio (kaip mes 
amerikiečiai sakome) biznio. 
Bet aš ne apie New Yorko žy
delius noriu čia kalbėti. Ne ru
deninio dyklaikio, bet reikalų 
verčiamas aš čia kelias dienas 
praleidau.

Tam tikrais reikalais pasisu
kau west 30-ta gatve. Tai buvo 
vidurdienis ir alginiai vergai 
kailių pramonėje buvo paleisti 
pietų. Gatve negalima persi- 
grusti, ir tas susigrūdimas at
vaizduoja žydiškus papročius, 
— jokio mandagumo. Mat, be
žiūrėdamas per dienas Į žvėrių 
kailius ir žmogus gali dalinai 
sužvėrėti...

šiaip netaip prisigrudau prie 
SLA centro namo, ir ve pirma
me aukšte su reikalu susitinku 
geltonplaukę mėlynakę panelę. 
Maloni lietuvaite, — mandagi j 
ir gražiai vartoja lietuvių kal
bų. Atsiprašau, ji pareiškė ir 
su mano reikaliuku išeina į ki
tų kambarį. Aš palikau vienas. 
Čia mano akis įsidrąsino ir 
pradėjo žvalgytis po visas pa
kampes. Duryse, pro kurias 
geltonplaukė išėjo, viršuje, re
gis, kažkokia gūžta kampe prie 
lubų. Na, manau sau, tai plau
kai tos panelės, kuriai Zosė 
garbiniavo. Bet čia nebūta 
plaukų, bet voratinklių gūžta. 
Prie lango riogso rašomasis 
stalas ir kėdė. Kampe prie du
rų kitas rašomasis stalas ir čia 
palikta kokios panelės seni ba
tukai. Grindys išklotos linolė- 
ja, bet, regis, kad prie abiejų 
rašomų stalų grindys jau visai 
nekaip atrodo. Kitame durų 
šone riogso didelė sena šėpa, ir 
ten prigrūsta kažkokių knygų.

Staiga prasiveria durys ir 
geltonplaukė sugrįžta. Mano se
nos akys urnai aprimo ir man
dagiai ėmė glostyti šios pane
lės malonių išvaizdų. Ar ji tų 
viskų jautė ir suprato — ne
žinau; bet mano kieta širdis 
jautėsi kažin kodėl romantiška.

Apleidęs šių vietų, mąstau 
sau: ta jauna gražuolė ne visai 
tinka būti tokiuose prastuose 
rėmuose — tokiam senam na
me.

Brooklyno SLA 38 kuopos 
susirinkime

Visai kitų dienų teko būti 
Lietuvių Piliečių Klube, kur 
įvyko SLA 38 kuopos susirin
kimas. Man bekalbant su savo 
senais parapijonais prie baro, 
štai girdisi moters balsas: “Vy
rai, vyrai! Visi eikite į viršų, 
visi. Ten bus prelekcija“.

Klausiu aš vieno iš savo pa- 
rapijonų, kas ta per moteris. 
Atsako, kad tai SLA 38 kuopos 
vice-pirmininkė Paukštienė.

Visi sutikome eiti pasik’au- 
syti, kas ir apie kų kalbės. O
ypačiai dar ir dėl to, kad gra
ži moteris kviečia.

Prelegentas buvo ponas Vrdi- 
kas. Jis aiškino, kaip graži ir

Visi mes išsižioję klausėmės. 
Smagu buvo girdėti, kaip kitų 
kalbų žodžiai labai panašus į 
lietuvių kalbos žodžius, bet ve 

jkas atsitiko su kai kuriais klau
sytojais: kai prelekcija pasi
baigė, tai pradėjome nebesusi- 
kalbėti. Mano parapijonas pra
dėjo lotyniškai kalbėti, kitas 

‘kažin kokia kita kalba. Man 
pačiam kelios kalbos liežuvį 
vargino. Atrodė, kad mes bu
vome tie, kų Bebelio ’ bokštų 
statėme — nesusikalbėjome. 
Pagaliau visi prie baro, ir vi
si vienu žodžiu sušukome 
“beer“.

Well, tai ne viskas. Laimin
gai grįžau name, bet kitos die
nos rytų liežuvis visai buvo 

j susidemoral’ zavęs. Pradėjau 
| kalbėti į savo geresnę pusę to
kia kalba, kokios ji niekad dar 
nebuvo girdėjus. Mat, man vis 
dar galvoje maišėsi daugelis 
kitų kalbų. Ir kažin kas būt 
buvę, jeigu ta mano geroji pu
sė nebūtų mane aštriai subaru
si. Visi mes vedę ir nevedę vy
rai turime pasiduoti moterų 
įsakymams. Mat, pasaulis yra 
moterų valdomas. Vyrų gady
nė praėjo.

Far Rockaway, N. Y.
Dar kitų dienų, gražų rudens 

sekmadienį, teko būti gana gra
žiame pažmonyj pas ponus Ci
bulskus. Ne tik kad pats sek
madienis buvo giedras, bet ir 
šį vietukė gana tipinga, — ant 
pat Atlantiko kranto. Okeanas 
atrodė gana audringas ir ban- 

|gos smarkiai smiltynus plovė. 
Smagu buvo būti patogioje vie
toje ir stebėti juros audringu
mų. Mažas būrys gražių svečių 
gražiai išpuoštame name suda
rė savo rųšies gražų piešinį 
ant juros kranto.

Susipažinęs su svečiais ir pa
togiomis svetėmis, patyriau, 
kad sudėtis nėra kaimyniška, 
kad svečiai čia susibūrę net iš 
trijų skirtingų valstijų. Tai su
darė gana svetingų puotų. Prie 
gražiai išpuošto stalo, prie ska
naus maisto visi alkį sotinome.

Reikia pasakyti, kad svečiai 
iš tikro buvo rinktini? kad šei
mininkų ponų Cibulskių ir pa
čių svečių mandagumas darė 
malonią nuotaikų. Atrodė, jog 
visi svečiai supranta, kad gy
venimas turi ir savo gražių pu
sę, ir kad tų gyvenimo gražią
ja pusę sudaro tie patys žmo
nės, kada susidaro gražios ap
linkybės.

Brooklyn, N. Y.
Besitrankydamas po šių apy

linkę iki lapkričio 12 dienos 
turėjau progos būti ir LSS 19 
kuopos bankiete, kuris įvyko 
Lietuvių Piliečių klubo žemu- 
tinėj svetainėj. LSS 19-os kuo
pos metiniai bankietai Brook
lyno lietuviams yra gerai žino
mi. Kitais metais tokie bankie
tai įvykdavo gražioje didelėje 
Grand Paradise svetainėje; gi 
šiemet buvo padarytas pakeiti
mas ir bankietas surengtas ma
žesnėje svetainėje. Pats bankie
tas kad ir nebuvo taip gausin
gas svečiais kaip kitais me
tais, bet vis dėlto buvo pavyz
dingas daugeliu atžvilgių. Ban
kietas truko apie tris valandas 
su visais pamarginimais bei 
savo rųšies programa. Tost
ui esteris drg. S. Strazdas pa
kvietė visų eilę įvairių minčių 
kalbėtojų. Jų kalbos, kuone 
visų, daugiausia lietė LSS 19 
kuopos veiklų praeityje ir da
bar. Komplimentų netruko, šį 
kartų atrodė, kad tie visi geri 
žmonės susirinko čia tik tam, 
kad LSS 19-tos kuopos savi-

turtinga yra lietuvių kalba, stovumų apvainikuoti. Kai ku- 
Kalbėtojas skubiai pynė lietu-Įrie pareiškė, kad LSS 19 kuo* 
vių kalbų su sanskritų, lotynų pa yra pergyvenus daug aud- 
ir keliomis kitomis kalbomis, ringų valandų, bet draugų so-

a tau ».-N a uJ I ų r <>iu j

BROOK L Y N, N. Y.— 
Traukiamas iš vandens tak- 
sikabas. Drauge su šoferiu 
ir pasažieru taksikabas nu
sirito į vandenį. Abu išsi
gelbėjo.

cialistų pastovumas visas pa
saulines atakas nugalėjo ir 
šiandien jų veikla socializmo 
dirvoje yra visais atžvilgiais 
pagirtina.

Ačiū tau, broli Šalti, už tavo 
šventus žodžius. Priimk mano 
pagarbų, broli H. T. Burke, už 
savo taip nuoširdžių išpažintį. 
“Yes”, socialfašistai ir darbi
ninkų priešai, — tie žodžiais 
tryško iš kiekvieno komunisto 
burnos, bet daugelis iš tų žmo
nių šiandien jau kitaip kalba. 
Mat, laikas bėga ir viskas kei
čiasi. Istorija pina progreso 
vainikų ir tiems, kurie mano, 
kad tik jie yra žmonijos ge
riausi išganytojai. Turiu min
tyje komunistus, kurie nieko 
konstruktyvio viso*e savo gy
venimo praeityje nėra žmoni
jai davę. Nieko nustabaus, kad 
komunistai vainikavo socialis
tus visokiomis spalvomis, vie
nok socialistai išėjo laimėtojais 
visose idėjinėse kovose.

, . Viso labo Rytietis.

Philadelphia, Pa.
Mirė Ignacas Merkelis

Sekmadienio rytų , lapkričio 
20 d., mirė Ignacas Merkelis, 
sulaukęs 56 metų amžiaus. Sa
koma, turėjęs širdies ligų, auk
štų kraujo sapudimų. Iš Lietu
vos paėjo: Siubačių kaimo, 
Šiaulių parapijos. Netikėtai nu
liūdime paliko moterį, du sū
nūs ir tris dukteris.

Užsiėmimu buvo duonkepys, 
išlaikė nuosavų kepyklų per 35 
metus. Pats pristatydavo “Mer
kelio ruginę duonelę“ po visas 
Phila. lietuvių valgomųjų daik
tų krautuves. Kadangi buvo 
malonaus ir linksmo budo biz
nierius, tai ir nuliūdo visa lie
tuvių kolonija išgirdusi taip 
greit jį atsiskyrušį iŠ gyvųjų 
tarpo. ; ?

Buvo parengtas savo namuo
se. Kambarys buvo pripildytas 
gėlių vainikų nuo pavienių įr 
draugijų bei nuo Lietuvių Biz
nierių ir Profesionalų Sųryšio 
matyt buvo didelis gyvų- gėlių 
vainikas. Kadangi priklausė 
prie viršminėtos bįznifcrių or
ganizacijos, tai labai daug biz
nierių lydėjo į kapus. 

r

Trečiadienį, lapkričio 23 d., 
iš šv. Kazimiero bažnyčios liko 
palydėtas į šv. Kryžiaus kapi
nes. Paskutiniu patarnavimu 
rūpinosi laidotuvių direktorius 
A. Užumeckis. •

Lai tau, drauge, būna lengva; 
šios šalies žemelė ilsėtis ramy
bėje amžinai. Likusiai šeimai 
nubudime, savo, o taipgi orga
nizacijos vardų reiškiu, gilių 
užuojautų. —Fr. Pūkas. -

NAUJIENOS, Chicago, III

I SLA NARIUS
SLA nary, ar tu jau žinai, 

kad spalio 1 d. liko paskelbta^ 
Pažangos Vajus, kuris tęsis 
per 7 mėnesius? Būtent, iki ge
gužės 1 d. Per tuos 7 mėnesius 
gali kiekvienas narys parodyti 
savo gabumus ar sugebėjimų 
organizuotai veikli bei įgyti 
pagarba ir pripažinimų. O be 
to, dar ir dovanų aplaikyti: 
“cash money”.

Lengva yra kitus barti, mo
kyti ar peikti ir net ištižėliais, 
negabiais apšaukti, šis Pažan
gos Vajus suteikia, duoda pro
gos kiekvienam SLA nariui pa
sirodyti, išplaukti į paviršių ir 
įgyli pagarbų sykiu su “cash“ 
dovana. Na, tai pasirodyk.

Musų yra dar nesukerėjusiųj 
nesusenusių SLA mažiausia 
12,000 narių, neįskaitant pagy
rų puodų tipo: “Mes tautiniu* 
kai, Sargybos Bokšto stovyk
los nariai“ ir “tūli fruti”, ku
rie moka sukauti, kitus kolįo* 
ii ir peikti, bet patys nieko ne
nuveikia, nesutveria ir neturi. 
Tai savotiško tipo parazitai 
musų viešame gyvenime privi
so, tai savanaudžiai, kurie ki
tų nuveiktais darbais naudoja
si ir save reklamuoja. Į juos 
mes neturime kreipti dėmesio; 
musų pareigą Pažangos Vajų 
padaryti sėkmingiausiu vaju. 
Padarysime tik tada, kada visi 
SLA nariai be ątsikalbėjimo 
stosime į darbų verbavime nau
jų narių.

Tuojau, šiandien pakalbink 
savo bičiulį, kaci išpildytų ap
likacijų ir žiūrėk, kad artimiau
siame kuopos susirinkime pri- 
duotumei naujo; kandidato į 
SLA narius aplikacijų. Neuž
miršk, > kad Pažangos Vajus 
trauksis tik 7 m^iesius, o jau 
2 mėnesiai praslinko ir tik 5 
mėnesiai beliko. Tuo tarpu tu 
dar nesuradai naujo nario ir 
neišpildei aplikacijos.

Distriktas 15-tas, į kurį įeina 
sekančios kuopos) 36, 55, 139, / 
251, 208 ir 357, užia-zuja it bi
tės, — ne tik kuopų organiza
toriai veikia, bet visi tų kuopų 
nariai sveriasi ' gauti nors po 
.vienų narį į savo kuopų prira- =

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. Canal 8500

syti. Taip ir turi būti. ir( su kaupu. lauksime musų darbo vaisių.
Tik visi išvien; ir sutartinai ’ Negaišinkim tuščiais ginčais Dr. A. L. Graičunas,

mes savo kvotų išpildysime dar laiko, dirbkim - bendrai ir susi- Pažan. Vajaus 15 dist. vedėjas.
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NEPADĖJUS
nėra rasti

JEI SPAUDŽIA reikalai... jei reikia pinigų •.. ar ma
nai pirkti namus* ar senus pataisyti, visuomet ateik 
pasitarti. Jei turi pinigų ir nori kitiems padėti, atnešk 

pasidėk... Čia apsauga tikra ir dar nuošimtis geras. 
Dabar NAUJIENŲ SPULKA moka 4% palūkanų. Jau
nuoli I... tavo tęvai vargus vargdami sudėjo turtus, davė 
tau mokslų, bes jie žinojo kaip reikia taupyti. Pradėk 
sųu taupomųjų sąskaitų dar šiandien NAUJIENŲ SPUL-

Užtikrink savo indeliams tikrą apsaugą 
ir pelną 

Čia visų INDELIAI APDRAUSTI IKI 
' 55,000.00

LITHUANIAN BUILOING, LOAN AND SAVINGS ASS’N 
1739 SOUTH HALSTED STREET

TELEFONAS, CANAL 8500
n'

50/ BELOVV 
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Kone Y
Selling 
X)ur

First Class
Co-OP !

! TIKĖS
Bclow.Valtie Through Our
Co-Operative Association į

■ •t,

„Bo.-

Chicasros Draugiiu.
Kliubų Valdybos

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

Evergreen Avė., tel. Belmont 
( 7678; John Kuprevičius—vice-pir-

mininkas. 3446 W. Pierce Avė.; 
Anton Lunerevicz—nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285: S. Buneckis—finans rašt.,
3247 Beach Avė.; A. Zillius—ka- 
sierius. 3327 Le Moyne St.; T. 
Kubilius—maršalka. 3222 Pierce

! Avenue.

i\auja aukšta kokybe nauja žema kaina. Iš
teklius siekias! jūsų. Tiktai vienas agentas 
apylinkei. Mes aprūpiname žemiausiomis kai- 
nom’s. Visi prospektai perleidžiami jums kas 
savaitę. *

SIZES STANDARD 
VALUE

OUR SPECIAL 
SELLING PRICE

YOUR 
COST 
ONLY

YOUR 
PROFIT

PERCENT 
SAVED

4.50-21 $10.55 $6.85 O $5.25 $1.60 50%
4.75-19 10.85 7.05 .« 5.40 1.65 50%
5.25-18 12.85 8.35 £ 6.40 1 1.95 50%
5.50-17 13.90 9.05 3 6.75 2.30 52%
6.00-16 15.75 10.20 O 6.95 3.25 55%

O1HER SIZES (<>r TRUCKS, BUSSES 
PROI’ORT.IONATELY LOW. 
, PR1CES ON RE0UEST.

•SEND ON’.Y $>.00 WITH ORDER. 
BALANCE ON DELIVERY. 

l.OVVFST PR1CES GUARANTEED.

55% ŽEMIAU VERTĖS. GERI VIDINIAI TŪBAI TIK PO $1.39
Musų Co-Op ištekliai musų narių ūkininkų ir kostumerių pirmos 
klasės ir geriausios aukščiausios rųšies. Dirbama ant ne pelno 
pagrindo, vjsi pelnai, jei jrra. grąžinama nariams Musų didelė ga
myba lejdžia jus aprūpinti daug dab’^pis vž maž*au negu taroi- 
ninkn Vn1*ia ir dnu" jums sutaunvti. Veikit ka’p musų tarpininkas 
ir distributorius- Perkame ūkininkų derlių už pinigus, tairus ir pi
pirus- Seni tairai pavojinga. Apsirapink’t musų pirmos klasės tai- 
rais UŽ 55% žemiau vertės. Siųskit užsakymus ir rašykite Co-OPE- 
RATJVE ASSOCIATION OF AMERICA, 4538 W. 13th St., Cleve
land, Ohio.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
i TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 

1938 METAMS: J. Rūta — pirm., 
i 3141 So. Halsted St.; P. Pauzolis 
■ —pirm, pagelb.. 3427 So. Halsted 

St.: S. Kunevičia—nut. rašt., 3220 
! So. Union Avė.; F. Kasparas — 
| fin. rašt.. 3534 So. Lowe Avė.;

W. Dulevičia—kont. rašt, 812 W.
J 33rd St.; J. Balčiūnas—Kasierius, 

. 3200 So. Lovve Avė.; J. Arišiu- 
Į nas—apiekunas kasos. 3623% So. 
, Emerald Avė.; F. Kunevičia — 

apiekunas kasos. 3201 Green St.; 
K. Valaitis—apiekunas ligonių,
7104 So. Emerald Avė.; W. Dule
vičia—korespondentas. Laiko su
sirinkimus kas mėnesį pirmą pen
ktadieni. 7:30 vai. vakare. Crica- 
gos Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted St.

Spausdinam

CH.CAGOS I 1ETUV1Ų DRAUGI
JOS SKRIAUS KpSELANDO LIE
TUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS 

'METINIS SUSIRINKIMAS įvyko, 
l sausio-Jan. 7 d. 1938 m., kuriame 

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

ŽAGARTEČTU KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Pirmininkas—Pet

ras Arlauskas. 1947 N. Cleveland 
A v., Chicago, III.: Pirm, pagelbi- 
ninkas—A1exas Niprikas, 4015 W. 
13th St.. Cbicaero. III.; Protokolo 
Raštininkė — Sofija Ambrozaitė, 
11731 So. Indiana Avė., Chicasro, 
III.; Finansų Raštininkė — Ona 
Uškuraite, 1329 Nortb Dearbom 
St.. Chicago III.; Finansų Rašti
ninkės Pagelbininkė — Emilija 
Ramašauskienė, 1218 South Inde- 
pendencn Blvd.. Chicatro, III.: Ka- 
sierka—F. AmbrozienA 11731 S. 
Indiarla Avė., Ch’co; Maršalka— 
William Putris, 4730 So. Spring- 
field Avė., Chicago. III.; Kores
pondentas — Juozas Balakas, 1414 
So. 49th Court, Cicero, III.; Ka
sos Globėjai—Juozas Keturakis, 
1525 So. 51st Avė., Cicero, III.; 
Steponas Niprikas 852 West 33 
St., Chicago, III.
Susirinkimai laikomi viena syk| 
j mėnesj kas ketvirtą nedėldienj 
pirmą valandą popiet Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., Chi
cago. III.

DRAUGYSTE PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1938 METAMS: 

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

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠALPINIO 
KLIUBO VALDYBA 193* M • Pirm.

George Medalinskas, 233 Central 
Avė.: Pirm. Pngelb. Frank Sta- 
nionis, 3950 Gladvs Avė.: Prot. 
Rašt. Marv Medalinskas. 233 So. 
Central Avė.; Fin. Rašt. Chas. 
Kattalo. 4676 W. Fnd Avė.; Kent. 
p<išt. Vincentas Manikas. 17 So. 
Snrinerfield Avė.; Kasos Grobiai: 
Mike Davidonis. 3917 14th St.. 
Kasierius Mike Kaziunas. 3508 
Gunderson Avė., Berwyn, TU.; 
MarSflka .Tuozanas ZubnvIMus, 
530 So. Lawrence Avė.: Kliubo 
gydytojas: Dr. Margeris. TeL 
Boulevard 8483: Korespondentas 
—Joe. Gardauskas.

AMERICAN LITHUANTAN CITT- 
ZF.NS CLUB, POLITICAL AND 
BENEFICIAL OF THE 12-TH 
WARD VALDYBA 1938 M.: J. Yuš- 

ka, Pirmininkas, 2419 W. 43rd 
St.. Tel. Lafayette 5424: J. Va- 
linckas, Pirm.-Pagelb., 3423 So. 
Morgan St.; Paul J. Petraitis, 
Nutarimų Rašt., 4223 So. Wells 
St., Tel. Victory 8770; Helen 
Gramontienė, Kfesierius, 4535 S. 
Rockvvell St., Tel. Lafayette 2418; 
Frances Wittis. Fin. Rašt., 4469 
Archer Avė., Tel. Lafayette 1374; 
F. Krasauskas, Kontrolės Rašt. 
4353 So. Maplewood Avė.; J. 
Jesunas, Kasos Globėjas, 2440 
W. Pershing Road; Dr. A. J. Ma
nikas, Daktaras Kvotėjas, 4070 
Archer Avė., Tel. Lafayette 3051; 
A. Saldukas, Teisėjas, 4038 Ar
cher Avė. Susirinkimai laikomi 
kiekvieną trečią sekmadienį, kai 
1:00 vai. popiet, Hollywood Hali, 
2417 W. 43rd St., Chicago, III. 
Į Kliubą priimami vyrai ir mote
rys nuo 16-kos iki 45 metų am
žiaus lygiomis teisėmis.
Juozas Bruchas, 8887 W. Polk St.’..............  ,■■■■1111
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Iii. Telefonas Canal 8500.Maskvos ir Varšuvos susidraugavimas

Pereitos savaites pabaigos sensacija tai —-(sovietų 
Rusijos atnaujinimas nepuolimo pakto su Lenkija.

Dar tik prieš dvejetą mėnesių Maskva grasino nu
traukti santykius su Varšuva (kai pastaroji ėmė mobili
zuoti savo armiją prieš Čekoslovakiją), o šiandien tos 
dvi valdžios jau sako viena antrai komplimentus ir jų 
spauda visai pakeitė savo toną, kuris iki šiol buvo šiurkš
tus ir karingas.

Net daugiau. Sovietų valdžia lenkams, o lenkų val
džia sovietams prižadėjo svarbių koncesijų. Maskva pri
žadėjo nuslopinti komunistinį judėjimą Lenkijoje, tuo 
tarpu kai Varšuva prižadėjo neleisti spaudai savo kraš
te skelbti nepalankias žinias apie Sovietų Sąjungą.

Tai tikrai diktatoriškas susitarimas: komunistinė 
Maskva “aukoja” savo idėją, o fašistinė Varšuva stipri
na cėnzurą!

Kodėl gi jos padarė šitokių svarbių nuolaidų viena 
antrai?

Todėl, kad jiedvi bijo Hitlerio. Ir jų dviejų baimė 
daugiausia kyla iš to, kad Hitleris nori sukelti ukrainie
čius prieš Rusijos ir Lenkijos valdžias.Kova dėl Ukrainos

Ukrainos klausimas labai paaštrėjo nuo to laiko, kai 
po Miuncheno sutarties čekų kaimynai pradėjo draskyti 
Čekoslovakiją.

Rytinė dalis Čekoslovakijos yra apgyventa “Pakar- 
pačio rusų” arba “rutėnų” arba “rusinu”, kurie yra ne 
kas kita, kaip ukrainiečiai — tos pačios tautos žmonės, 
kaip lenkiškos Galicijos ir Sovietų Ukrainos gyventojai*

Stambų Rutenijos šmotą atplėšė nuo Čekoslovakijos 
vengrai, o likusiai rusinu teritorijai Čekoslovakija sutei
kė autonomiją. Vengrija reikalavo visos Rutenijos ir 
Lenkija jos reikalavimą karštai rėmė (šis klausimas dar 
iki šiol nėra galutinai išspręstas); bet Hitleris pasakė: 
Ne.

Hitleris nori, kad autonominė Rutenija pasiliktų Če
koslovakijos sienose, nes jisai žino, kad tuomet jisai ga
lės Rutenijoje šeimininkauti. Čekai neturi jėgų jam prie
šintis, o pati Rutenija dar silpnesnė. Per Ruteniją jisai 
turėtų atdarą kelią maršuoti link Sovietų Ukrainos; o 
pirma negu toks karas prasidės, jisai gali Rutenijoje su
organizuoti agitacijos centrų tautinei ukrainiečių propa
gandai vesti. Sako, kad Hitlerio agitatoriai Rutenijoje 
jau yra susukę lizdą ir veikia.

Štai dėlko Hitleris užsispyrė, kad Pakarpačio rusų 
žemė nepatektų visa į Vengrijos rankas. Vengrai sėb
rauja su Lenkija ir su Italija. Jeigu visa Rutenija butų 
prijungta prie Vengrijos, tai Lenkijos ir Vengrijos sie
nos susisiektų, ir jiedvi, turėdamos Mussolinio paramą, 
galėtų jam trukdyti “jojimą į Rytus”.

Hitleriui nedavus šitiems Lenkijos, Vengrijos ir Ita
lijos siekimams įsikūnyti, Varšuva puolė į glėbį Maskvai. 
Du dideli priešai staiga pasidarė draugai.

Taigi čia eina kova dėl Ukrainos tarpe trijų imperi
jų: vokiečių, lenkų ir rusų. Dvi slaviškos imperijos jun
giasi prieš germanišką imperiją.Lietuvos padėtis

Kaip reikia žiūrėti Lietuvos interesų atžvilgiu į tą 
Lenkijos ir Sovietų Sąjungos susidraugavimą?

Mums atrodo, kad jisai yra Lietuvai, dabartinėse ap
linkybėse, naudingas.

Lietuvai butų bloga, jeigu Lenkija pavirstų visišku 
naciškos Vokietijos vasalu (tarnu). Nes tuomet Hitleris 
be jokio pasipriešinimo iš lenkų pusės padarytų "tvarką” 
su Klaipėda.

Lietuvos išsigelbėjimas yra rungtynėse tarp Vokie
tijos ir Lenkijos. Jeigu dabar Lenkija susitarė su sovie
tais, tai reikia manyti, kad ji Hitlerio užgaidoms prie
šinsis. Tuomet lenkams bus svarbu, kad Lietuva jiems 
butų palanki; o Hitleris norės, kad Lietuva ir jam ne
būtų priešas. Tokiu budu ir vieni, ir antri, gal būt, paliks 
Lietuvų ramybėje. , 4 \
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FAŠIZMO ESM®Jeigu paklaustom šimtų žmonių, kas yra liberalai arba kas yra socialistai, tai beveik iš kiekvieno jų gautum kitokį atsakymų, ir vargiai kuris protingas asmuo dėl to stebėtųsi. Mat, visuomeninis gyvenimas yra labai komplikuotas ir bet kurį stambesnį jo reiškinį tiksliai apibudinti keletu žodžių y- ra sunku.Bet Vyt. Sirvydas bando nustebinti publikų, nurodydamas, kad žmonės duoda ne vienodus atsakymus, kuomet jų paklausi, “kas yra fašizmas*’. Vienas Amerikos rašytojas, Staurt (?) Chase, esu, statė tokį klausimų šimtui savo pažįstamų, ir ve kokių atsakymų iŠ jų gavo:“Vienas mokytojas sakė: fašizmas tai diktatorius, kuris nuslopina visų opozicijų.“Knygų rašytojas: fašizmas tai vienos partijos valdžia, kuri kitų partijų neįsileidžia.“Advokatas: tai valstybe, kurioje pavienis asmuo neturi jokių teisių, vilties ar ateities.“Universiteto studentas: tai Hitleris ar Mussolinis.“Amerikos senatorius: fašizmas tai apgaudinėjimas, veidmainiavimas ir pasigyrimas darbu, kurio nedirbama.Mokinys: tai karas, koncentracijos stovyklos, blogas elgesys su darbininkais...”Atsakymai, iš tiesų įdomus, bet kokių išvadų iš šito fakto daro p. širvydas? Ar jisai parodo, kurie tų atsakymų yra klaidingi ir kodėl? Ar jisai paaiškina, kaip reikia tikrai suprasti fašizmų? Ne. Jisai bando įtikinti, kad fašizmas Lietuvoje tai iŠmisla^, .panašiai kaip “piktos dvasios”, kurių visai nėra!Šitam logikos “triksui” padaryti, jisai paduoda dar vienų fašizmo definicijų (esmės ap- sklembimų), atseit, tų komunistų pasakymų, kad “fašizmas yra paskutinis kapitalizmo pasispardymas”. Tai ve, girdi, kiek yra skirtingų supratimų fašizmo; todėl fašizmas — nerealus, tikrovėje neegzistuojąs dalykas; reiškia, “lietuvių fašistų nėra ir negali būti”!Aišku, kad p. Sirvydo galvojime ne tiktai, anot jo, “keturi vėjai”, bet tikras chaosas.Fašizmo savybėsGrįžtant prie tų fašizmo definicijų, kurias padavė p. Chase, reikėtų daugiau stebėtis ne tuo, kad jos skiriasi, bet tuo, kad jos savo esmėje labai panašios viena į kitų. Kai to autoriaus paklausias mokytojas pavadino fašizmų “diktatorium, kuris nuslopina visų opeziciia”, tai ar jisai neišreiškė tos pačios minties, kaip knygų rašytojas, kuris fašizmų apibudino, kaip “vienos partijos valdžių, kuri kitų partijų neįsileidžia”?Ar ne tų pačių prasmę turi ir advokato pareiškimas, kad fašistinėje valstybėje “pavienis asmuo neturi jokių teisių”?Jeigu p. Sirvydas butų rimtai pagalvojęs, kai jisai perskaitė p. Chase paduotus įvairius “fašizmo nusakymus”, tai jisai butų pastebėjęs, kad tie asmens, kurie bandė apibudinti fašizmų, žiurėjo į jį kiekvienas iš kito taškaregio. Vienam jų krito į a- kį tai, kad fašizmas slopina “visų opozicijų”; kitam — kad jisai netoleruoja •‘kitų partijų”; trečiam — kad fašizme' neturi teisių “asmno”; ketvirtam. — kad fašizmas pasižymi “apgau
dinėjimu, veidmainiavimu ir 
pasigyrimais”. Ir Lt.Tie skirtingi'‘fašizmo apibudinimai anaiptol nėra kits ki-

pildo, ir visi kartu, sudėti j daiktų, jie duoda gana išsamių ir teisingų .nuovokų apie fašizmo esmę.Kiekvienas atskiras pasakys mas tų asmenų, kuriuos klausė p. Chase, pažymėjo kokių 
nors,vienų fašizmo savybę. Bet kadangi fašizmas turi ne vienų, bet daugelį savybių, tai jų atsakymai, kiekvienas paimtas paskirai, yra nepilni.Tai visa, kas * jiems galima prikišti. O p. Sirvydo bandymas tais skirtingais pareiškimais a- pie fašizmų įrodyti, kad fašizmas esųs kokia tai įsivaizduota “pikta dvasia”, įrodo tiktai tų, kad jisai neturi nė tiek logikos, kaip mažas vaikas.Pavartosime širvydiškų logikų kitame pavyzdyje. Sakysime, stovi namas. Koks nors tyrinėtojas sumano patirti įvairių žmonių nuomones apie te namų, ir kiekvieno praeivio klausia: “Pasakyk, kaip tu šitų namų trumpais žodžiais apibudintum”. Vienas užklaustųjų sako: “Tai apšepęs pastatas, kurį reikėtų pentuoti.” Kitas užklaustųjų sako: “Tai mažos vertės nuosavybė, už kurių aš neduočiau poros tuksiančių.” Trečias sako: “Šitas namas darko apielinkę, lies kiti namai mūriniai, o jisai medinis.” Daug dar ir kitokių nuomonių buvo apie tų namų pareikšta, bet jų čia neminėsime.Dabar eisime prie išvadų taip, kaip jas kad daro fašizmo glostytojas “liberalas” Sirvydas. Kadangi kiekvienas asmuo užklaustas apie namų, jį apibudino kitaip — vienas pasakė, kad» tų nanių reikia “pentuoti”, antras — kad jo vertė maža, trečias — kad namas medinis, tai to namo nėra: jisai — įsivaizduota pikta dvasia! ' !Ar yra , fašizmas Lietuvoje?Reikia pripažinti, kad komunistai savo “teorijomis” apie fašizmų labai daug padeda fašizmo gynėjams (o savo “praktiškais” darbais—-dar labiau!). Jų tezės, kad fašizmas lai — “paskutinė atgyvenusio savo amžių kapitalizmo plėtojimosi stadija”, kaip skelbė didysis Leninas, aišku, yra fikcija.Seniausio kapitalizmo šalyse — Holandijoje ir Anglijoje — fašizmas neprigijo. Jo įtaka palyginti męnka ir tenai, kur kapitalizmas stiprus, kaip Amerikos Jungtinėse Valstijose.Fašizmas pirmiausia atsirado pusiau-feodalinėje Italijoje, dar labiau už Italiją atsilikusioje Vengrijoje, agrariškoje Jugoslavijoje ir bajorų bei kunigų nualintoje Ispanijoje. O pramoningų Vokietijų fašizmas užkariavo liktai tuomet, kai pasibaisėtina reparacijų našta ir valiutos infliacija pakirto jos ekonomines jėgas ir didžioji depresija (prasidėjusi 1929 m. gale) sudavė jos ūkini nepakeliamų smūgį.Beje kapitalizmas Vokietijoje dar niekuomet nebuvo pilnai į- sigalėjęs; iš tiesų, tai jisai dar niekuomet nebuvo nė pasiliuo- savęs nuo feodalizmo pančių. Ir Hitlerį įkėlė į valdžių daugiausia junkeriai (dvarininkai).Taigi fašizmas yra ne atgyvenusio, paskutinį išsivystymo laipsnį pasiekusio kapitalizmo padaras, bet greičiau ekonomi

nio nesubrendimo vaisius.Todėl ir Lietuvoje galėjo atsirasti fašizmas, nežiūrint to, kad Lietuva į kapitalizmo sistemų dar tiktai įkėlė vienų kojų. Tačiau ar tikrai Lietuvos politinę santvarkų galima vadinti fašistine?Iš tų fašizmo apibūdintinų, kuriuos padavė Vyt. Sirvydas, aišku, kad Lietuvos tautininkų įsteigtas režimas turi daug gry-
tam priešingi. Jie kits kitą pa- nai fašistinių savybių. Prfyyz

Klaipėda rinkimų išvakarėse
—7  ’ *

Klaipėdos vokiečiai ir Lietuvos centro valdžia. — Iš lie
tuvių atiminėja vietos krašto, pažymius. — Vokieti
ninkai pasidarė visai nesukalbami.(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)Vokietininkai dabar Klaipėdos krašte dar viešai nekelia klausimo, kad Klaipėdos kraštas butų tuoj prijungtas prie Vokietijos. Jie dabar tik kelia klausimų ir reikalauja, kad Lietuvos centro valdžia į vietos krašto reikalus visai nesikištų ir juos paliktų ramybėje.Vokietininkai dabar daro visa kas tik galima, kad atimti iš visų lietuvių taip vadinamus vietos krašto pažymius* tai yra kad jie nesiskaitytų to krašto gyventojais ir negalėtų seimelio rinkimuose dalyvauti.Jų užsimojimas, — tai atimti iš visų teisę balsuoti, kurie čia apsigyveno po Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos.Jie tais rinkimais nori įrodyti, kad Klaipėdos kraštas esųs išimtinai vokiškas ir kaip toksai turi būti prijungtas prie Vokietijos. Seimelio rinkimus jie nori padaryti lyg ir savotišku plebiscitu.Visai galimas daiktas, o net yra ir rinitų įrodymų, kad jie greitai nemėginsiu, nedėsiu pastangų šį kraštų prijungti prie Vokietijos, bet lik tokiais savo j darbais jie norės kaip galima daugiau iš Lietuvos sau teisių! įsigyti, kad paskui galėtų iš čia per Berlynu diktuoti visai Lietuvai savo sųlygas. Štai jau dabar jie reikalauja, kad tarp Lietuvos ir Vokietijos butų visiškai panaikinti užsienio pasai, kad butų sudaryta muilų unija su Vokietija... Reikia manyti, kad šitokius jie savo reikalavimus stato nebe Berlyno žinios. Jie nori, kad Klaipėdos krašto gubernatorius visai butų atšauk taš' iT’ kad Klaipėdos reikalus Lietuvos centro vyriausybėje atstovautų jų skirtas asmuo. Tai vis tokie reikalavimai, kurie turi užsimojimo pasukti visų Lietuvos gyvenimų Berlyno link ir Lietuvų padaryti visai priklausomų nuo Berlyno politikos.Bent šiuo metu Klaipėdos vokietininkai pasidarė visai nesukalbami ir Lietuvos centro vyriausybę veik boikotuoja...dziui, opozicijos slopinimas: ar opozicija Lietuvoje nėra slopinama? Pats Sirvydas pripažįsta, kad taip (spaudos cenzūra, neįtraukimas “geresnių žmonių” iš opozicijos į valstybinį darbų ir t.t.). Toliau: vienos partijos valdžia arba, kaip sakoma, “tolalizmas” — viena partija apžiojusi viską; asmens teisių suvaržymas; “vadizmas”, valdžia vieno asmens, kuris mano, kad jisai viskų gali tvarkyti; apgaudinėjimas ir pasigyrimas nenuveiktais (arba kitų atliktais) darbais. Ir t. t.Šitomis ir kai kuriomis kitomis savybėmis Lietuvos tautininkų valdžia esminiai nesiskiria nuo Italijos fašistų arba Vokietijos nacių valdžių. Skirtumais yra liktai laipsnyje: fašistiškos savybės Smetonos reži

me pasireiškia silpniau, ir ne 
taip žiauriai, kaip didžiosiose fašistų diktatūrose. Lietuvoje o- pozicija dar ne visai pasmaugta, politiniams nusikaltėliams galvos nėra kapojamos, žmogaus |ismuo nėra taip barbariškai trempiamas, kaip pas nacius. Asmens vertės pripažinimo klausime Lietuvos valdžia, reikia pasakyti, dar elgiasi gana kultūringai, palyginti su fašistais.Tokiu budu Lietuvos fašizmas nėra “tyras”. Bet kad jisai yra anti-demokratiškas, to- lalitariškas ir despotiškas, tai nė jo glostytojai negali užginčyti. /

Boikotuoja ir kartu terorizuoja vietos lietuvius.Klaipėdos krašto stambesniems agrarains ir pramonininkams, o taip pat ir pirkliams, kurie išimtinai yra vokiečiai, nėra didelio išskaičiavimo dėtis su Vokietija, nes tai, ką dabar jie turi, tuomet visiškai praras, o dabar jie turi tikrai gerus laikus.Klaipėdos krašte prekyba žydi, žemės ūkis kyla, pramonė auga daugiausiai vokiečių, nes lietuvių visokiais budais neįsileidžia, neduoda įsigalėti, štai Klaipėdos miesto savivaldybė lenda į skolas, bet kaip įmanydama supirkinėja visus žemės sklypus, kad tik jie nealitekti/ lietuviams.Tiesa, šiame mieste jau lietuviai ūkiškai taip pat pusėtinai įsigalėjo, daug turi pripirkę žemės sklypų, namus pastatę, betne pačiame miesto centre. Vokietininkai tai gerai visa nujaučia ir todėl daro visa kas galima, kad tik čia lietuvių neleidus įsigalėti.
Įsidėmėtini SSSR gyveni

mo reiškiniai
Kiek Stalinas likvidavo Sovietų Rusijos aukštųjų parei

gūnų? — Europa skeptiškai žiuri į sovietų galybę(Musų specialaus korespondento)Daug kas stebisi, dėlko SSSR paskutinių Europos politinio gyvenimo įvykių raidoje pasiliko taip pasyvi ir prideramo jai veiklumo neparodė.Turėkime štai kų galvoje. Trijų melų bėgyje Stalino policija į anų pasaulį nuvaro, be trijų, visus buvusius komunistų ccnlralinio komiteto narius, Lenino buvusius bendradarbius. Dingo vienuolikos SSSR respublikų parkomų pirmininkai ir devyni dešimtadaliai visų sav- norkomo nariai.Dingo iš penkių trys maršalai, vienuolika liaudies komisarų, šeši generolai, seplyniasde- šimls penki nariai iš karo tarybas, visų apygardų karo vadai; dingo krašto saugumo visi komisarai ir vienas jų generalinis ar liaudies komisaras.Veik visi pakeisti naujais u- kio gyvenimo atsakomingi pareigūnai, žymiausi statistikos žinovai, geriausi inžinieriai ir stambių įmonių direktoriai.Dingo visi žymesni ir senesni polprėdai, konsulai. Nutilo visa eilė žymesnių rašytojų, profesorių, žurnalistų ir artistų. Juk visus šituos vyrus, kurie SSSR valdžios aparate dirbo atsako- mingų darbų nuo pradžios revoliucijos reikėjo labai umu laiku pakeisti naujais mažiau patyrusiais vyrais, — lai be nuostolių pačiam darbui nieku budu negalėjo apseiti.Be to, toksai savotiškas valymas, kuris baigėsi mirties sprendimais, turėjo visam kraštui suteikti didžiulį moralį smūgį ir daugelio energija paralyžiuoti.Visa tai turėjo žymiai sumažinti kariuomenės pajėgumų ir ūkiškojo gyvenimo veiklų.Naujai atėję žmonės, nedrįso iš karto energingai pradėti eterio, nes ir jie nėra tikri savo rytojaus diena.Tai tasai staliniškas valymas tiek turėjo paveikti visų SSSR gyvenimų, kad jos svoris tarptautinėje politikoje turėjo žymiai sumažėti ir kartu prarasti didęlį pasitikėjimų. Juk tokiais atvejais nėra aišku, su

Ūkiškame gyvenime čia iki šiol ėjo stipri kova tarp lietuvių ir vokiečių. Lietuviai daug kame vokiečius pralenkė, štai sakysime, kad ir prekybos laivyne jau lietuviams tenka pirmenybė! Todėl vokietininkaistengiasi kaip galėdami krašto valdžios ne tik kad neperleisti lietuviams, bet kad jie joje visai savo jokio autoriteto neturėtų. Todėl jie čia taip atsidėję ruošiasi į šiuos busimus seimelio rinkimus. Todėl visame krašte eina toksai teroras.Žinoma, jisai butų žymiai švelnesnis, jei atramos neturėtų .Berlyne. Seniau Lietuva galėjo visokiais teisės klausimais kreiptis į to krašto signaturus, tai buvo tada, kada Vokietijos įtaka Europoje buvo silpnutė, lietuviai daug ką anuomet laimėjo.Dabar visai kas kita.Prancūzija ir Anglija, matyli, iš viso į tuos reikalus nenori kištis, o Japonija ir Italija dabar aiškiai Vokietijos pusę palaikytų.Vietos vokietininkai šitų gerai žino ir tų padėtį įvertina, todėl taip ir dūksta.Taigi šituo atveju Lietuvos padėtis yra labai sunki. Nėra kas jų užtartų, nėra kas jos visais požiūriais teisėtus reikalavimus paremtų. —H. L.

kuo tikrai turi reikalų ir kam galima pasitikėti.Juk štai dar taip neseniai visokiais budais buvo garbinamas vyriausias SSSR policininkas Ežovas, o jau dabar jo vardas veik nutylimas.Tolimųjų Rytų kariuomenės vadas Bliucheris buvo vienas iš žymiausių asmenų, o dabar jo negirdėti ir pati jo armija jau išdalinta į tris dalis su atskirais vadais.Tai ir toji armija pirmykštę savo reikšmę jau praranda. Juk visi šitie SSSR gyvenimo faktai negalėjo praeiti Europoje nepa- stebiami, ir iš tokių faktų Europos politikai padarė sau tinkamas išvadas, o tos išvados visu frontu reiškiasi — toliau nuo SSSR politinio gyvenimo, nes negalima jų politikos vadais pasitikėti, kadangi tie vadai nėra tikri savo rytojaus diena, savo likimu.Europa gerai žino, kų tai reiškia išžudyti armijos vadus, užsienio diplomatus ir kilus at- sakomingus valstybės pareigūnus. Europa ir tai gerai žino, kad SSSR yra labai neturtinga gerai kvalifikuotais inteligentais. Prieš karų jų mažai butą, o dabar per dvidešimts melų jų pasigaminti tiek, kiek reikia, dar, negalėjo suspėti. —G. Į.

Iš Lietuvos
Lankosi turistaiZARASAI. — Nors jau visuose Lietuvos kurortuose ištuštėjo vasarinės, tačiau i Zarasus dar atsilanko turistų ir ekskursijų. Manoma, kad ir žiemų atvyks daug turistų, nes mėgstantiems žiemų sportuoti Zarasuose bus geriausios sąlygos. Baigiamas įrengti pašliu- žininkams tramplynas, kuris iš tolo labai impozantiškai atrodo. Jo aukštis 35 m. Dabar zarasiečiai rengiasi pirmieji šiais metais atidaryti žiemos sporto sezonų didelę slidininkų, ledo sporto ir rogučių mėgėjų iškyla.
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CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street. Telefonas Canal 0117
VALDYBA

K. KAIRIS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. AUGUST’AS, vice-prezidentas P. GALSKIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLER, finansų sekretorius
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, 

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

PRADEDANT 
DARDA

Chicagos Lietuvių Draugijos 
Skyrių konferencija nutarė 
rengti bazarą, kad sustiprintų 
Moksleivių Stipendijos ir Lie
tuvių Kultūros Fondą, šiuo rei
kalu rūpintis liko išrinkta ko
misija iš trijų asmenų: K. Jo- 
kubkos, J. Pučkoriaus ir S. 
Petrausko. Išrinktoji komisija 
kartu su Kultūros Draugijos 
pirmininku K. Augustu pasky
rė mane bazarą surengti, ki
taip sakant, bazaro tvarkymo 
vedėju. Paėmęs tokį sunkų ir 
atsakomingą darbą pradėjau iš 
pirmos dienos darbuotis, kad 
šis bazaras butų sėkmingas. 
Prirengiamasis darbas jau at
liktas. Bazaras įvyks ateinančio 
kovo 25 ir 26 dienomis Lietu
vių Auditorijoj. Didesnės dova
nos gautos iš Joe F. Budrike 
ir Roosevelt Fumitufe kompa
nijos. Serijos jau padarytos. 
Serijoj bus 21 tikietas nuo 5 
iki 25 centų. Už platinimą seri
jų bus duodamos dovanos.

Kaip matote, aš savo darbą 
atlikau, dabar reikalinga visų 
Draugijos narių pagalba šiam 
kilniam darbui. Aš manau, kad 
visi Draugijos nariai supranta 
naudingumą šio Fondo ir kiek
vienas neatsisakys truputį pasi
darbuoti dėl savo Draugijos ir 
Fondo labo. Todėl visus Drau
gijos narius kviečiu atsilanky
ti į Draugijos ofisą ir pasiim
ti serijas platinimui. Lauksiu.

Alex Ambrozevičia.

KAIP PRASIDĖJO
Chicagos Lietuvių Draugijos 

istorija yra gana įdomi. Prieš 
trisdešimt metų būrys jaunuo
lių (o tada iš Lietuvos atvykę 
žmonės daugiausia buvo visai 
jauni) sumanė suorganizuoti 
savitarpinę draugiją ir tuo bil
du apsirūpinti pašalpa ligoje. 
Organizacijos gyvavimo pra
džioje, rodosi, seniausias narys 
buvo 35 metų amžiaus. Musų 
akimis žiūrint, faktiškai tai 
buvo jaunuolis.

Kad tie pirmieji nariai buvo 
jaunuoliai, apie tai liudija tas 
faktas, kad kai kurie draugi
jos kūrėjai, kurie tebepriklau
so organizacijai, palyginti nėra 
seni žmonės: jie dar tebėra pil
ni energijos ir pasiryžimo to
liau dirbti.

’ Per trisdešimt melų draugi
jai teko daug visko išgyventi. 
Apie tai pradėsimo pasakoti ki
tą savaitę. Medžiagą draugijos 
istorijai surinko A. Ambrose 
(Ambrozevičius). Manome, kad 
visiems nariams bus įdomu su
sipažinti su savo draugijos is
torija: kaip ta draugija prasi
dėjo, kaip ji vystėsi ir kaip pa
siekė to laipsnio, kuriame ji 
šiandien yra.

Cicero

KULTŪROS DRAU- 
GIJOMS

Kultūros draugijos yra pra
šomos kaip galima greičiau 
nustatvtus mokesčius centrui 
prisiųsti (po penkis dolerius). 
Dalykas tokis, kad centras nuo
lat turi šiokių tokių išlaidų, 
kurias būtinai reikia padengti. 
Pavyzdžiui, dabar jau prasidė
jo priruošiamasis bazefro dar
bas. Išlaidų visokių atsiranda, 
o pajumi/ kol kas nėra. Cent
rui butų daug geriau, jei jis tas 
išlaidas galėtų iš savo iždo pa
dengti. Ir tai Imtų galima pa
daryti, jei skyriai pasirūpintų 
tuoj mokesčius sumokėti.

Padarykite tai nedelsdami. 
Anksčiau ar vėliau juk vis vien 
reikės lai padaryti.

RAŠYKIME APIE SAVO 
VEIKIMĄ

Kai kurios kultūros draugi
jos žiemos metu pusėtinai vei
kia, tačiau apie tai jos beveik 
nieko nepraneša. Tai negerai. 
Būtinai praneškite šiam sky
riui ką veikiate, ką planuojate 
veikti ir ką jau nuveikėte. Or
ganizacijos nariams apie tai 
bus įdomu patirti. Be to, veik
lesnieji skyriai bus pavyzdys 
ir kitiems.
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Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

Kultūros Draugijos metinis 
parengimas įvyko užpereitą 
sekmadienį Liet. Liuosybės sve
tainėje. Buvo garsinta ir dėta 
daug pastangų sutraukti publi
ką anksti ir pradėti programą 
5 v. popiet. Bet žinote kas išė
jo: programa pradėta 8:30 ir 
publikos nė kiek nedaugiau 
kaip buvo. 5:30 vai. Ka^s gi ga
li išlaukti programos 3 valan
das su viršum? Daugelis su
pykę išėjo namo, liet buvo ir 
tokių, kurie kantriai laukė. O 
rengimo komitetas tai atsiėmė 
tiek ir tiek.

Kur to viso priežastis. Pirma: 
pas mus nėra priprasta anksty
vos programos. Antra — užvis 
svarbiausia, kad pačiame ge
riausiame laike programos pil- 
dytojai apleido svetainę. Mat, 
nuo 7-tos valandos jie turėjo 
leisti programą oro bangomis. 
Ir tas tęsėsi iki 8-tos, tai kol 
grįžo atgal bėi Susitvarkė, tai 
ir priėjo 8:30. Nuo to laiko bu
vo visiems linksma, nes progra
mos dalyviai atliko geriausiai 
ką galėjo.

Al. Brazis ir Tarutis geri dai
nininkai artistai. Moterų grupe 
gana sutartinai dainuoja. Ta 
linksma programa truko 1 va
landą ir 15 minučių. Po to pra
sidėjo šokiai. O dainos prie ba
ro tęsėsi iki po 12 nakties.

Parengimas galėjo būti gau
singas ir pelningas, nes biznie
riai, draugijos nariai? gausiai 
prisidėjo. Aukotojai? pp. Kava
liauskai, A. Knistoflas, F. Za* 

įjauskas, C. Pakibtu, V. Go
džius, J. M. KAvaliatfskafc, J. 
Pauga, 14th S t. Liquof Hoūse 
M. Dvilaitis. Kitos rųšSės biz
nieriai : Rooseveh Firfftihfre 
Krautuvė davė kėdę vertes $12. 
Tai buvo pirmas prizas, Murks 

jClothing Krautuvė aukojo Suk
nią. New City Ftirnitur’e krau
tuvė — Electric Toaster; LeW& 
Style Sliop suknią Vertės 
maisto aukojo: Conway mėsos 
iŠvežiotojas, ReliAble Packing 
Co., Cherry Brand mėsos krau

tuvė ir kiti. Visiems ačiū. Visi

produktai liko suvartoti, visi 
svečiai ir rengėjai patenkinti. 
Dovanas gavo G. Krufkevičiuš,
E. Metriėkj N. černauskienė it 
Z. Gulbinienė.

P. S. Nė po vieiio padengi
mo nebuvo tiek kalbų Ir vil
kių komehtarų dėl riepradėji- 
mo ilgai ptogta^ns. Visi Sako: 
devyni amatai, dešimtas badas. 
Kaip ten nebūtų, viskas praė
jo ir getai atatinka priežodis: 
“gyveni it tnokiniesi.”

’ K. P. Deveikis

Rockford, Ilk
šautais Roddordo Lietuvių 
Kultūros DraugiJom vakaras

Tiktai šauniai ir įspūdingai 
praėjo lapkričio 13 d. įvykęs 
įdomus pramogų vakaras, ku
ris buvo Rockfotdo Lietuvių 
Kultūros Draugijos tupesiingar 
suruoštas. Programai pildyti 
buvo pakviestas Naujosios Ga
dynės Choras iš Chicagos. Ten
ka pasakyti, jog jis savo užda
vinį atliko puikiai, suvaidinda
mas Gilbert ir Sullivan dviejų 
aktų komišką operetę.

Vaidinimas išėjo gerai. Spal
vinga ir komjška operetė, kuri 
pasižymi savo meliodinga? leng
va muzika ir skambiomis dai
nomis tiesiog žavėjo publiką. 
Operetėje turėjo progos tinka
mai pasireikšti solistai, duetai, 
sikstetai ir pagaliau visas cho
ras, kuris puikiai ir harmonin
gai dainavo. Kuriami vaizdai 
buvo ryškus ir patrauklus. Tai 
imponavo klausytojus, kurie 
per visą spektaklį su didžiausiu 
atsidėjimu seko operetės besi- 
vystimą.

Bendrai imant, operetes vai
dinimas išėjo labai gyvai ir 
sklandžiai. Buvo jauku sėdėti^ 
klausytis gražių dainų ir iš vi
so sekti gražų vaidinimą. Šia 
proga tenka tarti širdingą ačiū 
Naujosios Gadynės artistams 
mėgėjams, ir dar didesnį ačiū 
Jurgiui Steponavičiui už jo 
nuoširdų pasidarbavimą. Ačiū 
ir viso choro nariams, — jiems 
priklauso didelis kreditas už 
pasiaukojimą menui. Jų sklan
dus dainavimas rodo, kad jie 
yra daug dirbę ir daug energi
jos padėję. O kada jie rimtai 
dirba, lai ftuinis smagu klausy
tis jų dūiūaVimo.

Stebėtina, kaip muzika ir 
dainos visUs suartina. Čia nėra 
pasiskirstymo politinėmis par
tijomis, nekėliaOia ginčai dėl 
religinių ir kitokių įsitikinimų. 
Švelnios dainos Sukelia mumy
se žmoniškumą, kilnesnius jau
smus. Mes pasidarome švelnes
ni, labiau sukalbami, labiau su
gyvenanti.

w w W M T C2 Peiliui nešasi iš pašto
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Pirmas kooperatyvas Žemaiti
joje įsisteigė Rietave 1908 m.

Šiandien kooperatyvų tink
las vienokiu ar kitokiu veiki
mu apima visą Lietuvą. Koop
eracijos darbas pienininkystė
je jau pasiekė ir tolimiausių 
kaimų pavienius ūkininkus. 
Milai galima teigti, kad Šian
dien kooperacija užima eko
nominiame gyvenime tvirtas 
pozicijas ir turi masių pilną 
pasitikėjimą.

(Pirmieji kooperatyvai stei
gėsi visai kitokiose sąlygose, 
negu šiandien. Dar nepriklau
somybės nebuvome atgavę, o 
tausų ūkininkai, vargdami po 
svetimų engėjų jungu, būrėsi 
į kooperaciją, štai 1908 m. ge
gužės 21 d. Žemaitijos gilumos
ūkininkai, >susirinkę Rietave, 
nutarė įsteigti kooperatyvą, 
kad sustiprėtų ekonomiškai. 
Nebodami nė rusų žandarų 
griežtumo ir galimų pasekmių, 
į steigiamąjį kooperatyvo su
sirinkimą suėjo per 100 apy-
linkių .ūkininkų. Tam šusirin-
kimui pirmininkavo kun. Spu
rtas ir grafas Putolickis. Su
sirinkimas užtruko kelias va
landas, nes tuokart mažai kam 
pažįstami kooperacijos idėjos 
pagrindai reikėjo plačiau iš
aiškinti. Susirinkimas koope
ratyvo steigimui pritarė, išrin
ko visais reikalais valdybą, į 
kurią pateko: pirm. — kuni
gaikštienė Oginskienė, pagel- 
bininku — Bučinys, kasininku 
—J. Spurtas ir sekretorium—- 
Januševičius. šiame susirinki
me buvo nutarta nuo 1908 m. 
liepos 1 d. atidaryti krautuvę. 
Nariais įstojo 34 asmenys. Na
rio mokestis, buvo nustatytas 
5 rubl., o stojamojo mokesčio 
1 rubl. Jaučiant kreditorių ne
naudingumą, jau šiame pirma
jame susirįpkime buvo nutar
ta prekių skolon niekam ne
duoti.

Antrasis kooperatyvo narių
susirinkimap įvyko tų pačių 
metų gegužės 25 d. Į šį susi
rinkimą ŽŲiįOnių atsilankė dar
daugiau, negu pirmą kartą. 
Svarbiausias šio susirinkimo
klausimas buvo patalpos krau
tuvei suradimas ir išnuomavi
mas. Kapitalų buvo labai ma
žai, kurių negalėjo užtekti ir 
paprasčiausių prekių pirkimui.

Susirinkusieji nutarė kreip
tis j pirmininkę kun. Oginskie
nę, kad ši nemokamai koope
ratyvui suteiktų patalpas. Jų 
prašymą kunigaikštienė pa
tenkino ir net darbu prisidė
jo prie kooperatyvo steigimo- 
si. Kai tik kooperatyvas įsigi-

Nors Aragona yra gana di
delė ir ardvi svetainė, liet ji 
buvo kupina publikos. Kai pro
grama pasibaigė, tai viršutinia
me aukšte jaunimas smūgiai 
šoko prie populiario George 
Stephens orkestro. Tuo tarpu 
žemutiniame aukštyje, kur bu- 
vb užkandžiai ir skanus gėri
mai, vyravo irgi nepaptaštai 
gera nuotaika. Čia susidarė 
grupe žmonių ir smagiai frau-. 
kė liaudies dainas. Del sma
gios nuotaikūs nemažas kredi
tas tenka chicagiečiams Sve
čiams, kurie drauge su choru 
atvyko. Buvo atvykęs P. Miller, 
Chicagos Lietuvių Draugijos fi
nansų sekretorius su žmona, 
pasižymėjusia scenos veikėja, 
p. MasfeoliUnas ir kftf. Tai bu
to tikrai nėfikėti ir taalūnųs 
mums svečiai. Ačiū jietfis it 
bendrai visiems svečiams iš t<> 
iirnėsnių kūlonijij už jų palan
kumą.

Rocktordo Lietuvių Kultūros 
Draugija ne tik jielūs nž lai 
yra dėkinga, bet iŠ savo* pusės 
ateityje pasistengs atsiteisti. 
Vaidinasi, už drau Iškurną 
draugiškumū atsimokėti.

žvalgas^

Piffcita savo apieliūVžs 
krautuvėje

šlAUDtNfi, šakių apskr.
Šiaudinės pašto rajono, beveik 
visi gyventojai skaito laikraš-

sėkmingai dirba, šiandien jis 
turi 250 narių, 70,383 Lt savų 
kapitalų, 1937 m. padarė 573, 
572 Lt metinę apyvartą su 8, 
280 Lt gryno pelno. Be dide-j 
lės krautuvės ir linų supirki
mo punkto Rietave, kooperaty
vas turi savo skyrius Tveruose, 
Medingėnuose, Kvėdarnoje ir 
Stalgėnuose.

Iš šio kooperatyvo veiklos 
matyti, kad žemaičiai nėra 
blogesni kooperatininkai nei 
už aukštaičius, nei už dzūkus.—”L. u r |
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Autobusininkai misi* i 
skundžia blogais 

keliais
KAUNAS. — Atėjus rude

niui daug kur pabiuro kdliai 
ir autobusams pabirusiais ke
liais sunku išvažiuoti. Autobu
sams kliudą važiuoti ne tiek 
pabiurę keliai, kiek nesutaisy
ti tiltai. Del nesutaisytų tiltų

čius. TdUmėštių vietų gyven
tojai kiekvieną savaitę paeiliui 
vienas kaimo parneša iš pašto 
laikraščius ir laiškus. Tokiu 
budri nereikia kiekvienam žy
giuoti 7—8 fclm. kiekvieną s&- 
vaitę j paštą dėl laikraščio. Tai
gražus it k-UlturiOgas žingsnis 
| priėkį. šiaudinės pašto rajo
ne yra it 2 pašto punktai, ku
riuose atliekamos beveik visos 
pašto opetarijOš. Reikia džiaug
tis, kad lietuviai gražiai ir kul
tūringai tvarkosi kultūros sri
tyje. Llis.

Nei arklio, nei pinigų
VlLKAVtSKlg. — Vienas 65 

m. Krietkapušio k. ūkininkas 
šiemet rugpjūčio 17 d. atvažia
vo j Mviškius arklio pirkti. 
Tutėjo 319,40 Lt.- Turgavietė
je jį UžkUffbifto nepažįstamas 
piliė’tois, prašydamas padėti iš
rinkt jam arklį. Pakvietė užei
ti restoranan. Išgėrę pusbutelį 
ir porą bokalų alaus, išėjo rink-

daugiausia kenčia Kauno — tis arklių. Įėjus į vieną kiemą,
Onuškio — Semeliškių ruožas, nepažįstamasis ūkininkui pasiu-
Tame ruože vienas tiltukas bu
vęs remontuojamas labai ilgai, 
tai nuo Kauno pusės autobu
sas atvažiuodavo ligi tos vie • 
tos ir čia keleivius turėdavo 
persodinti į antrą autobusą, 
atėjusį iš Sameliškių. Daugely
je vietų autobusai per duobes 
neišvažiuoja ir išlipę keleiviai 
turi stumti po 10—20 metrų.

lė papirosą, kurį šis berūky
damas, nustojo sąmonės.

[ Vakarė policininkas rado tą 
ūkininką putve begulintį ir nu
vežė į areštinę. Areštinėje jis 
atsigavo ir, apsižiūrėjęs, nera
do pinigų.

Dabar daroma kvota ir ieš
komas kaltininkas.
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KALĖDŲ DOVANAS

KRAUTUVĖSE, KURIOŠ GARSINASI
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Visos tos krautuvės turi didelį pasirin- 
(tiirą dovanų ir jums draugiškai ir ma
loniai patarnaus. Už jūsų kooperavimą 

busime dėkingi

Leo Norkus Jr.
Ambrosia & Nectar

BEER D1STRIBUTOR
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padalytą Chicagoj. Visi geria ir 

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

Urmo (wh61esale) kainomis prist&to į alinės ir kitas įstaigas. 
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, krir gausite greitą ir teisingą 
patarnavimą- _ <•

Kam KANKINTIS 
su blogai veikiančiais 

liuosuotojais?
Neimkit tokių liuosuotojų, kurie 

veikia lyj? dinamitas! Nevarginkit 
savo skonio su-netinkančiais, kar
čiais vaistais tik todėl, kad jūsų vi
duriai užkietėję! Visa tai taip nerei
kalinga!

Kita karta jums prireikus liuosuo- 
tojo, pabandykit Ex-Lax! Jis duoda 
jums gera, visiška išvalymą — bet 
švelniai, lenjrvai, be sukrėtimo jūsų 
vidurių, be pasibiaurėjimo ar vidurių 
skaudėjimo. Ir Ex-Lax turi lygiai 
toki skonį, kaip Šokoladas!
Daugiau kaip 80 metų Ex-Lax buvo 
Amerikos mėgiamiausias šeimos vi
durių liūosuotojas. Dabar jis yra 
Moksliškai Pagerintas. Ištiktųjų da
bar jis yrk daug geresnis, negu kada 
nors pirmiau. Jis turi GERESNĮ SKO
NĮ, VEIKIA GERIAU ir yra DAUG 
ŠVELNESNIS, negu kada nors buvo.
Lygiai geras ir vaikams, ir suau
gusiems!

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JĮ 
PAKEIČIANČIŲ!

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

10 ir 25 centų dėžutės yra pas 
jūsų Vaistininką.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St.
•

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

po pietų.
...■ -T- .-< ■■ ■ ....... - ---------------------------

jo arklį ir ratus, kun. Ogins
kienė,' jpadedant kitiems valdy
bos nariams, važinėjusi su rie- , 
stainiais iš miestelio į mieste
lį. Numatytu laiku buvo atida- į 
rytas ir kooperatyvas—krau
tuvė. Prekyba sekėsi, koopera
tyvas augo ir-finansišku pajė
gumu ir narių skaičiumi taip, 
kad po 10 veikimo mėtų, t. y.,
1919 m. jau nebepasitenkinta 
vien prekyba, bet nutarta sta
tyti vaisių -džiovinimo fabri^1 
ką. Šis sumanymas buvo rea
lizuotas, bėt po kurio laiko 
džiovykla likvidavosi.

Pradžioje kooperatyvo tar
nautojai gaudavo labai menką 
atlyginimą, bet kai jis sustip
rėjo—-nepamiršo atsilyginti:
1920 m. vasario 21 d. susirin
kime buVo nutarta tarnauto
jams- iŠ gauto pelno iškirti 11, 
000' rublių’ dovanų. Be to, farne 
suvirinkime 500 rublių buvo 
paskiria neturtingiems tuoks* 
leiviamš ir 101 rubl. 89 kapėi- 
koš pavargėliams.

Vėlesniais laikais Rietavo 
kbaperatyvūš artimui bendra* 
dafbiavO su Šiaulių vartotojų 
Sąjunga ir kt. Tai buvo stam
bus ūkiškųjų prekių urininin-j 
kas ir ūkininkų finansininkas. : 

; Šiaulių vari, s-ga bankrutavo, 
skaudžiai finansiškai ji palie-

.•Įtfe ir Rietavo kooperatyvą, bet..
šis atsilaiką ir iki šiai dienai Į

2415 W. 64th Street
J Į   . . . . _
T--............. - ■■ ■ • A. - - .. -................... ■................................... -

T«l. Hemlock 6240
■H»it~ni-ii—ni—imn-irii m

39 Years Suecess! Doctor’s 
Amažing Ltųtrfd fer ttehing of 

ECZEMA
Daur yra atsitikimu, kur kiti produktai ne
davė refklamų pasekt), bet stiprtie, Svelninan- 
tfs, antiseptinis skiedinys Žemo davė greitas 
pasėkas nuo niežėjimo, skausmo, raudoniu 
degamos, žvynuotos, ngtrinčs Ectema.

Ii pirmo sykio Žemo noia nuostabią pa- 
grėlb$. Po to jo ypatingas gydymas (turi 18 
Skirtingi) įtakingu daMq) . padeda Gamtai 
rrėite'snl gydymu. Mums dl-kingi vartotojai 
rato K visur, garbindami srautas pasėkas 
Štai kaip rašo p. F. M. iŠ Jerėey City: “Į 
keletą savaMčių nuostabiai pasigydžiau su Že
mo mio Eczeina, kuri mane vargino per 35 
nietąs.”

Neregimas, nedčničtas — palik Žemo per 
dieną ar naktj gydant Eczemą, spaugus, de- 
dėdervines ir kitokius odos jdegtmus. Tik 36e. 
TIKRO PATARNAVIMO atsitikimais gal pri- 
reiks $1.06 Extra J6to». Yra pas visus žy- 
meenm« vafstimnkna.

NAUJIENOS 
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS d’abar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

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

NAUJIENŲ specialus korespondentai praneša apie 
visus įdomesnius Įvykius ir nuotykius Lię- 

1 tuvojėj
NAUJiENOSĖ telpa daug štfaipsnių bėgan,či«is gy

veninio klausimais, mokšliUio turinio ritšių, 
eilėrsfščių ir ūjyysfcrfrt/.

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaiziių.

NAŪJl!&fvOS yra risūomėhės organas — jtišQ diėĄ- 
i raštis? TačlŠl skaitykite jas, škleiškitė jas ir 

rWkfte biznieriuj kurie garsitafši NAUJIE-

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTEO STREET

CHICAGO, ILLINOIS

Rudeninių Madų 
Knyga

JCik gavome naują mad< 
kurią galite gauti pas 

tttili vi 15 tentų. Siųskit sava 
ardtarinit
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Diena Iš Dienos
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teko pergyventi 
nuotykių, bet jie 
ir nuoširdus žmo- 
biznis vesti j ems

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES 
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

J. ir M. 
ir seni 
E. 93rd

Naujienų-Acme Telepnoto
Miško gaisro vaizdas Kalifornijoje. Gaisras sunaikino apie 300 trobesių. Nuostoliai milžiniški.

Nepaprastas nacių teroro apkal
tinimas.

Angliški pavadinimai.

SONOTONE
66 E- Van Bures St.

arti Wabash.

DABAR EINA.
Dabar jį galima rodyti!

Censoriai nuėmė drausmę! Tai j 
paveiks'as, apie kurį visa Chica- ’ 
ga

Neužilgo Suskambės 
Vestuvių Varpai

Neužilgo prisieks viens an 
tram amžina ištikimybe ir bus 
surišti amžinais ryšiais jaunu
tė panelė Tillie Mikalauskas, 
kuri gyvena 6920 So. Rockwell 
St., ir Edvardas Bugaila, nuo 
6842 So. Maplewood Avė.

Abu baigę aukštesnę mokyk
lą ir abu tikros lietuviškos dva
sios. '

ženkit abu kartu gyvenimo 
keliu,

Nors kelias bus sunkus ir 
pilnas vargų.

Dviem žengti meilėj bus ge
ra, smagu

Tad ruoškitės drąsiai keliau
ti kartu. Klajūnė.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chlcagoj)

Dewey Phillips, 40,
Kalina, 33

Andrew Giba, 27,
Keyser, 27

Carl Paukowic, 21,
Kardas, 19

Claude Stalaup, 31,
Steinke, 30

Casten Zaugh, 54, su- Nellie
Saplis, 47

Herbert Keiser, 22, sir Imo-
gene Stalionis, 18 1321 Mihvaukee avenue.

su

su

su

Ruth

Jean

Alice

NAUJIENOS, Chicago, T1L
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TARP MUSŲ 
BKUmiŲ

V.ozns ir Marė Maciu- 
■’^^’člai Biznyje Jau 
25 Metai

BURNS1DE. — Pp. 
Maciukevičiai, žymus 
vietos biznieriai. 1C36 
Street, pereitą šeštadienį, lap
kričio 2G (liesą tupėjo parengę 
parę atžymėj’mui i S metų biz 
nio sukaktuvių.

Per tuos 25 metus pp. Ma-. 
ciukevičiams 
gal visokių 
yra darbštus 
nes, todėl ir 
sekasi.

Atėmė $2,375 Nuo 
Krautuvininko

Nežinomas piktadaris įsigavo 
į automobilį, kuriam Leon Mel- 
liek vežė pinigus į bankų, ir at
ėmė nuo jo $2,375. Mellick už-

m»ę Ruošiasi Švęstik. r  | m T y M VI

MaulO^I Pirmas Metines
Sukaktuves

kalba

k-SOFESSOR
MAMLOCK

MOVING
Perki'HuMom furničius. pianus i’ 

b*»i 4t< Ve 
ir kitus

<<0»na Muf-u Darbas .ja 
‘ i»r^tpL»Tr in

Dainuos Genovaitė 
Giedraitienė, Harmo
ningas Duetas, Anta
nas Čiapas ir kiti

Laisvamaniai Rengia Bankietą 
Gruodžio 11

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 galvių. Bus gėrymai už dyką. Nuoširdžiai visus kvie

čia Klubo Valdyba

Kas norite girdėti tikrai gra
žų ir įdomų i 
primintina užsistatyti savo ra-'1 
dio ant stoties WGES šiandien, 
antradienį, 7 valandą vakare ir 
pasiklausyti. šie j :
nuolatiniai per 10 metų yra lei
džiami Peoples Bendrovės 
Krautuvių ir jie pasižymi tur-: 

ir yra visuome-. 
kaipo geriausiai

Gruodžio pradžioj, 1937 m., 
Amerikos Lietuvių Laisvama
nių Etinės Kultūros Draugijos

Gerų pasekmių jiems ir to
liau jų biznyj linkiu.

Jie užlaiko aukščiau paduo
tu adresu salę ir taverną.

Untanas.

narius, Roselande, Bridgeporte, 
Garfield Parke bei Marųuette 
Parke. Banketas įvyksta gruo
džio 11 dieną, (5:30 vai. vak.),1 
Darbininkų svetainėj, 10413 
So. Michigan A’ve.

Vakarienei, kartu ir šokiams 
tikėtų kaina — 50c. Po vaka
rienei, vien šokiams — įžanga 
15c. Orkestrą Leščausko. Tad 
gruodžio 11 dieną visi namie.

Lais
vamaniai pagamins visiems už
tektinai. Antanas Jocius.

SU įdomiai ir suprantamai 
parašyta

DR. YUŠKOS
KNYGA APIE

SIFILI Bowling-Billiardai

radio programą, !k-uopoS( (uo metu buv0 vakarienės nevalgykite.

Kad žinotumėt kaip apsisau
goti nuo šios blogos ligos.

Galima gauti NAUJIENOSE
Kaina 25 Centai.

20 Aslą — 10 Stalą
Gėrimai ir užkandžiai vietoje 

Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868tik šešios, turėjo savo suvažia
vimą arba kongresą, kuriame 
buvo vienbalsiai užgirtas drau- 

programai gįjos tvėrimo sumanymas. Su- 
važiavę kuopų delegatai su di
deliu ūpo pakilimu per dvi die-! 
nas posėdžiavo, priėmė draugi
jos įstatus, išrinko centralinį 
komitetą ir daug mažesnių ta
rimų pravedė, kuriuos pavedė 
vykinti šiam komitetui.

'i i
Tas komitetas, neskaitant 

mažesnių darbų, įvykdė du svar- ( 
blausius uždavinius, taį yra, iš-i 
leido vienkartinį leidinį “Lais
vamanį”, kuriame, tarpe kitų 
gerų raštų tilpo ir draugijos 
įstatai. Antra, tai surengė pra
kalbų maršrutą, po didesnes 

J lietuvių kolonijas. Laike pra
kalbų susitvėrė keletas naujų 
kuopų. Tad, šiais metais drau
gija švęs metinį jubiliejų nuo 
suvažiavimo ir oficiališko drau
gijos įsikūrimo.

Banketas Darbininkų Salėj
Kad pasidžiaugti ir tuo pa

sidalinti su platesne laisvos 
minties, visuomene, yra rengia
mas banketas (vakarienė) su 
trumpu, bet margu programų 
ir šokiais. Rengimo komisija 
deda daug pastangų, kad visi 
svečiai ir viešnios butų užga
nėdinti. Aš manau, kad ir bus, 
nes į rengimo komisiją įeina 
plačiai visiems žinomas visuo
menės veikėjas: St. Dambrau-

PETE YOUNG
UŽEIGA.

tingu turiniu
MĖGSTĄS KAURAS

DUODAME
PINIGUS!

XXX

Pranešimas

JOS. F. BlfDRIK, IN«
Vardas ir pavardė

l Adresas

FOTOGRAFAS

SLE6

Kliubo 
įvyks

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

Priešais Tautiškų Kapinių vartus 
Skanus SCHLITZ ALUS.

PETE YOUNG

83 ir Kean Avė.
Willow Springs.

Valdyba patieks žemaičių
Kultūros Kliubo konstitucijos

CROCHETED RUG PATTERN 1545

No. 1545 — štai gražus iš vilnų numegstas kauras. Vartokit

27 Metu Sukaktuviu 
IŠPARDAVIMAS
50 Dolerių Nuolaidos ant Seno Parlor Seto 

Perkant Naują Setą Didelė Nuolaida ant 1939 m. Radio

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

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

i Miestas ir valstija
** — *— —■ M «■

PETERPEN .

yvateri

EMJ

brL

GiAIGEA 
SNAP,

BEU>AQ£-

prirengti ir 
šiandien, tarpe žymių daininin
kų dainuos Genovaite Giedrai- 
tiei ė, A. Čiapas, speciaiis due
tas ir kiti. Prie žavejančių dai
nų bus gražios muzikos ir vi
sokių įdomių pranešimų, kas 
naudinga kiekvienam girdėti ir 
žinoti. Ypač bus gerų žinių 
apie kalėdinius pirkimus. Ne
pamirškite pasiklausyti.

Rep.

Chicagos 
Žemaičiams

žemaičių Kultūros 
visuotinas susirinkimas 
ketvirtadienį, gruodžio 1-mą d., 
J. Yuškos (Hollywood Inn) sve
tainėj, 2417 W. 43rd St., 7:30 
vai. vakare.

No 1545 i projektą. Taip jau bus platus
| raportas apie kliubo veiklą.
I Visi kliubo nariai ės daly vau- skas. Po jo vadovybe visuose 
I kitę ir atsiveskite naujų narių parengimuose būna visi pilnai 
| prirašymui. j patenkinti. Tad, gerbiama lais-

1 žemaičių Kultūros Kliubo vos minties visuomenė, prašom 
Pirmininkas, I įsigyti tikėtus iš anksto. Jų

Steponas Narkis. galima gauti pas visus kuopų

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.

3409-21 So. Halsted Street
Tel. YARds 3088

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

Kreipkitės į NAU
JIENŲ SPULKĄ. 
Gausite ant lengvą iš
mokėjimą ir lengvomis 
sąlygomis.
Lithuanian Building 
Loan and Savings

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

o iki 8 vakaro, išskyrus ne
ri ėl dienius.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

Tfiai'r 
'an 

ri 
Gjrr

irs*.

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $12.50
gydymas................ ska.oo
LIGONINĖJE .........................
RAUDONGYSLES IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje <15.00
RAUMATIZMAS *9.00

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

DOUGLAS KARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

CONRAD 
FOTOGRAFAS 

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlaido

mis ir Hollywood 
šviesomis. Dar bas 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5888-5840
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Graži “Kanklių” 
Choro Operetė 
"‘Student Prince’

Choras Vykusiai Suvaidino 
Garsų Sigmund Romhergo 

Kurini
L.K.M. (“Kanklių”) Chorą* 

pereitą sekmadienį grašiai pa
stalė garsią Sigmund Romber- 
go operetę “Studėnt Prince ’, 
kuri bene pirmu kartu atsidūrė 
lietuvių scenoj.

Pastatymas buvo rūpestingai, 
gerai priruoštas, ir pasižymėjo 
geru vertimu. Jį pagamino J. 
Steponaitis ąu pagalba Petro 
Sarpaliaus.

Sokolų salėj, kur parengimas 
įvyko, buvo suvirs tūkstantis 
žmonių. Vaidinimas užtruko a- 
pie keturias valandas, vienok 
publikai nenusibodo. Iš to jau 
galima spręsti, kad pastatymas 
buvo geras.

Dainavimu ir vaidyba ypa
tingai pasižymėjo Vytautas Ta
rutis, kuris turėjo vadovauja
mą, Studento-Princo rolę. Jis 
dar nei kartą taip gerai neužsi- 
rekomendavo publikai, kaip 
sekmadienį. '

Režisoriavo ir dirigavo J. 
Kcnstavičius, “Kanklių” choro 
vedėjas.

Operetės sąstate buvo seka
mi asmenys:
Karolis Pranas (“Student Prin

ce”) .... Vytautas Tarutis 
Kaline .... Agotėlė Kenstąvičienė 
Grctcben ..............  M. šimkiulė
Dr. Engei .... Pranas Sadauskas 
Kunigaikštiene Frances Yurgel 
Von Mark ..............  V. Preikšą
Princese ..................  O. Sokiutė

A. Garšinskas

Hubert ...............  A. Gudauskas j
Detleff ...............  A. Sarcevičius ■
Lukas ...............  P. Kazlauskas
Von Asterberg .... W. Galinaitis 
Kapitonas Tarnitz H. Žebraitis 
Ruder .................... J. Stulgaitis
Toni ............................ J. Stuglis
I Lekajus ............. J. čėsnaį
II Lekajus....................L. Kelly’

Lekajus ........... E. Dočkus
Lekajus ........... L. Jonikas

Z. Į

III
IV

SLA. 139 Kuopos 
Narių Žymiai
Kuopos Susirinkimų Diena ir 

Vieta Pakeistos
SLA. 139 kuopos priešmeti- 

nis susirinkimas bus laikomas 
gruodžio 6 dieną, tai yra, pir
mą antradienį, vieton pirmo 
ketvirtadienio, Palmer Parko 
svetainėj, antram aukšte. Įėji
mas iš rytų pusės svetainės ga
lo. Visi nariai prašomi įsite- 
myti, kad žinotumėt kada kuo
pos susirinkimai įvyksta.

A. Narbutas.

Dviejų Roselando
Organizacijų
Susirinkimai

SLA 139 Kp. ir Politinis 
Kliubas

ROSELAND. — Suvienytos 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubas 9 Wardoj laikys mė
nesinį susirinkimų antradienį, 
lapkr. 29 d., Visų Šventų para
pijos svet.

Susirinkime, apart 
portų, teks išgirsti 
nuo komisijos, kuri 
agitacijos vedimui už
tų partijų pereituose lapkr. 8 
d. balsavimuose.

kitų ra- 
raportas 

darbavosi 
dcmokra-

Naujienų-Acme Telephoto
OKLAHOMA CITY. — Manfordfyhmael (viršuj po kairei), klubo komisaro 

padėjėjas, ir Walter Walser, komisaras, Jie suorganizavo klubą iš vietos vidu
rinės mokyklos mokinių, kurie slapta darė karinius pratimus ir rengėsi įvykdyti 
“perversmą.

Traukia Atsakomy 
bėn Filmų 
Bendroves

Kitų antradienį Chicagos 
federaliam teisme prasidės by
la iškelta kelioms filmų ben-' 
drovems ir Balaban ir Katz 
korporacijai. Tų b-vių korpo
racijos viršininkai yra krimi
naliai kaltinami varžymų fil
mų biznio ir jo monopolizavi
mu. Ši byla yra panaši mono
polinei bylai, 
buvo iškelta 
nėms.

Kaltina Monopolių.

■ m M* .1 1 ........ I

Ar Mylime Savo 
Tautą ir Jos 
Praeitį?

pama-

kuri neseniai
Chicagos piepi-

bendrovės yra
Katz, Para-

(
"^ ' > I .. |1 V 11 —.................................................................ii > ■

CLASSIFIED APS. Į
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HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA MERGINA, prie 
valgio gaminimo, taverne. 6954 S. 
Western Avenue.

REIKIA MERGINOS ar našlės 
moters prie namų darbo, kuri mė- 
gtų padirbėti ir prie biznio. Rašyti 
1622 Jefferson St., Two Rivers, Wis-

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

FURNFTURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui _ 
IŠPARDUODAME BARŲ FIK-

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

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

CALumet 5269.

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

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

ALEK ALIŠAUSKAS, 
7126 So. Rockwell St-

REIKIA ŽMOGAUS žinančio 
ūkės darbą ir mokančio melžti kar
ves arba norinčio išmokti- Darbas 
nuolatinis geram darbininkui. Dėl 
smulkesnių žinių rašyti Wm. 
Ipchultz, Coddington, Wis., Box 3.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimai

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairus Pardavimai

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

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimą. 
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių to

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

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

Kiekvienas karas musų ekspertų 
patikrintas—musų garantija tam, 

; kad tuoti jums ilgametinį patarna- 

ir 1934 karai visų išdirbysčių už pi
giai kaip $85.00.—Musų stakas yra 
Chicagoj didžiausias. Kodėl laukti? 

į —kada gali nupirkti gražų veik 
i 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.

CICERO EXTRA BARGENAS
ANT PARDAVIMO BUČERNĖ 

IR GROSERNĖ. Geriausis kampas, 
Ciceroj. Biznis išdirbtas per dau
gelį metų. Kas nori sau bosu būti, 
štai proga- už mažą pinigą- Gali įsi
gyti pelningą biznį. Pirmas pasiu-! 
lymas nebus atmestas. Savininkas ą^Taįgi“ 
sutinka mainyti ant namo Ciceros ir visn iždirhvsėin ui ni-
apylinkeje.

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

Tą galėsime spręsti 
čius kiek ebieagiečių lietuvių 
atsilankys į Lietuvių Universi
teto Klubo rengiamą “Dainos 
ir Dramos Vakarą”, kuris 
įvyks gruodžio 4 dieną Lietu
vių Auditorijoje.

To vakaro veikalas yra su
kurtas pačių ebieagiečių lietu
vių studentų, vadovaujanties 
istorijos faktais ir kita litera
tūra, kad parodžius lietuvių 
karžygiškumą ir meilę savo tė
vynei. Jei mes kariais paabejo- 
jame, kodėl reikia mylėti tų 
musų protėvių tėvynę, kuri yra 
už vandenynų, dabar nepraleis- 
kiltie tos progos suprasti visa 
tai ir pamatyti, kiek už tą sa
li yra pasiaukota, kiek išverk
tą, kiek vilčių ir jautrios mej-

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

1S- K A U J Ui. JN v X U lO 1

HUTCHINSON, KAS. — 
Kansas universiteto studen
te Eriene Hale. Studentai 
nubalsavo, Rad ji yra ^‘to
buliausias vyras.”

RESTAURANTAS pilnai įrengtas 
—30 sėdynių. Kaina $800.00.

2008 West Madison Street

Apkaltintos
Balaban and 
mount Pictures, Loew’s, Ine., 
R. K. O. Radio Pictures, 20th- 
Century^FoK, United Artists, 
Uniyersal Filiu Exchange, Vi- 
lagrąph ir Warner Brothers.

MADOS

I’?:

JONAS ĘASČIUKAS

No. 4948—Apatinis rūbas. Sukir
ptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 44, 
46, 48 ir 50 colių per krutinę.

Visi kliubo nariai prašomi 
dalyvauti.

WALTER 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 nuliudime 

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 
Paš. 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 Eudęikįs,- Tel. Lafayette 
8024.

Dėl platesnių informacijų 
šaukite HEMLOCK 237?.

STĄNISLOVAS WOVERIS| 
gyveno 5536 S. Talman Avė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 26 d., 11:15 vai. 
vakare, 1938 m., sulaukęs 39 
m. amž., gimęs Šiaulių apskr., 
Viekšnių parap'., Rekiečių 
kaime.

Amerikoj išgyveno 18 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Margie, po tėvais Le- 
viskis, 2 brolius: Antaną ir 
Joną ir jų šeimynas, dėdę Ka
zimierą Stuparą ir jo šeimy
ną ir daug kitų giminių- Lię- . 
tuvoj— motiną Barborą, 2 se
seris: Prancišką ir Oną ir 2 
brolius: Kazimierą ir Fran- 
ciškų.

Kūnas pašarvotas Lacha- 
wicziaus kopi., 2314 W. 23rd 
PI. Laidotuvės įvyks Ketvir
tadienį, Gruodžio 1 d., 1:30 
vai. popiet. Iš koplyčios bus 
nulydėtas į Liet. Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Stanislovo Wove- 
rio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Broliai ir kitos Gi

minės-
Laid. Dir. Lachawiczius ir 

Saunai, Tel. CANAL 2515.

Metinės Mirties Sukaktuvės,

Agitacife Už 
Manazei’iaus 
Planą ;

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

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

4752 Fullerton Spaulding 1500.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba pal
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 

alsted St., Chicago, DLSo.

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

Chicago GRy; Manager Comr, 
mirfee, kuris Veda agitaciją už 
įvedimą Chicagoj e manažęriaus 
plano, ruošiasi pradėti vesti la
bai smarkią- kampaniją už tų 
planą. ,!t'' ( fu,

Agitacija bus 'vedama per 
spaudą, radio ir kalbėtojus. Ko
mitetas yra prisiruošęs siųsti 
kalbėtojus į kiekvieną susirin
kimą, kur lik bus jų reikalau
jama. Norint kalbėtojų reikia 
kreiptis prie komiteto 343 S. 
Dearborn St., tel. Wabash 2925.

Vertinant tų dramų lik kai
po veikalų, kiekvienas ras ja
me jam mėgstamų dalį: vaidy-

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-

BUSINESS SERVICE

i Taigi, jei norite pamatyti 
musų jaunosios lietuvių ame
rikiečių kartos užsimojimą, 
ambiciją ir jėgas lietuviškumui 
palaikyti, — ateikite gruodžio 
4 dieną, Lietuvių Auditorijoje, 
3133 S. Halsted Street.

Po vaidinimo šokiai, grojant 
Mickcy Lennon orkestrai. Įėji
mas tik 50 centų. Pradžia 
punktualiai 6:30 v. v.

Lietuvių Universiteto Klubas.

$1000 PILNA KAINA — 4 kam
barių freiminė katedžė ties Normai 
Avenue—arti 40th 2 extra kamba
riai beismente—pečium šildomas. 
Namas gerose sąlygose $500.00 pi
nigais. Įlydė Park 2007.

TIKRAS BARGENAS — parda
vimui modernas, šešių kambarių 
plytinis bungalovv, karštu vandeniu 
šildomas; dviejų karų garažas. 
Kaina $5900.00. Savininkas 5311 S. 
Sawyer Avenue.

“Birutės” Choras 
Darbuojasi

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

HANSON-OSBORN, 
Hart, Michigan.

Tel. Victory 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—JEWELER 
Laikrodininkas ir Auksakalis.

H. BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 

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

4184 Archer Avė.
COAL—WOOD—OIL 

Anglys—Malkos—Aliejus
GAUKIT NAUDOS maksimumą 

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

liams Šalčiams 
Užėjus

VALERIA SHURNIENĖ 
(po tėvais Galvanauskaitė)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkričio 28 d., 12:12 vai. na
ktį, 1938 m., sulaukus pusės 
aipž., gimus Biržų mieste.

Amerikoj išgyveno 27 m-
Paliko dideliame nubudime 

dukterį Ruth, sūnų Vytautą, 
pusbrolį Jurgį Wezdžįuna, 2 
pusseseres Prancišką Balčiū
nienę ir Vąrekojienę ir jų 
šeimynas ir gimines. Lietuvoj 
—motinėlę, 3 bi’olius Ernestą, 
Adolphą ir Gedminą, ir jų 
šeimyną, seserį Oną Lenkijoj.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Herjnitage- Avė.

Laidotuvės įvyks Seredoj, 
Lapkričio 30 d., 9:30 vai. ryto 
įš J. F. Eudeikio kopi, bus 
nulydėtą į <Liet Tautiškas ka
pines.

Visi a. a- Valerios Shurnie- 
nės giminės, • draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jąi paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nųjiudę liekame, 
pakto, Sanųs, Pusbrolis, Pus

seserės, ir Giminės.
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 

Tel. YĄĘPS 1741.

Rųošiasį operetes ‘Terikola” 
perstatymai

“Birutės” choras yra viena 
seniausių dailės mėgėjų orga
nizacijų Chicagoj. Jį darbuoja
si mene srityje. Yrą daug da
vusi Chicagos lietuviams jr yra 
pasižymėjusi savo ilga praei
ties darbuote.

Dabar statoma “Birutės” 
choro operetė MReriRola” yra 
kupina gražios muzikos bei 
dainų, Nors sykį esu jau ma
tęs, bet noriu ir malonu dar 
kartą ją matyli.

Ta “Perikola”, 3 aktų opere
tė, yra gyva, meliedinga ir dai
lės mPgojams patartiną atsilan
kyti. Nesigailėsite. Žinant “Bi
rutės” choro vedėją p. Byans- 
ką kaipo gerą muziką, galimą 
tikėtis, kad choras rūpestingai 
sumokintas. Ta graži operetė 
‘'Perikola’’ hus sulošta Sokolų 
svetainėj gruodžio 11 d.

ClubChicago Automobile
Relių patarnavimo skyrius įspė
ja automobilistus, kad jei yra 
nors du ar trys lašai vandens 
jūsų gasoline, jūsų automobilis 
gali užšalti laike pirmo dides
nio šalčio. Ta vandens drėgmė 
susirenka plonuose gasolino 
vamzdžiuose, karburatoriuj, ir 
sustabdo motorą užėjus stai
giam šalčiui.

Kad to išvengti, geriausia 
yra įpilti kvortų alkoholio į jū
sų gasoliną. Alkoholis sugeria 
drėgmę ir pašalina pavojų už
šalimo.

Kainos Numažintos—
ANGLYS ‘

..$6.00 
$6.00 
$6.00 
$5.75 
$5.00

EGG _______
NUT ................
BIG LUMP
MINE RUN ...
SCREENINGS

PIRKIT DABAR 1 — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975

Ar Ieškot
• PIRKTI
• PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS

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

Paliko dideliame nuliudime moterį Aleną, po tėvąis Amtyro- 
zunas, 3 dukteris: Jozefą ir Aleną, sęserį Antaniną ir šyogerį Kup
rius; švogeri Jurgį Ambrozuną; brolienę 'Sofiją Piliponienę ir 
kitas gimines. Lietuvoj pamok Kąsčiųkięnę, brolį kun, Pr. Petr 
rą Kasčipką, Yosvainių parap. kleboną, 3 sęserįs: Apoloniją Brie
dienę, Marijoną Fredrięk ir Jozefą Kasciukaitę (Francuzijoj), uoš
vienę Jozefą Ambroziunas; švogęrką Ądėlę Ąpmąlęienę ir švogerį 
Joną Ambroziuną-

Buvo pąlaidotąs į Kazimiero kapines gruodžio 4 d., 1937 m.
Rytoj, lapkričio 3Q-tą d. sukanka vieni metai nuo Jono Kaą-, 

čiuko mirties. Gedulingos pamąįdoą už vebopįp steU a|$įbn«l Iš
kalto Prasidėjimo Pupelės šv. bąžųyęįpię prightpp Pąrfce, $-tą va|, 
ryto. Prašome visus gimines, d^ugus ir pazĮstamus atsilankyk 1- 
dalyvauti gedulingąja® J®no Kančiuko atsiminime.

Nuliūdę liekame: MOTĘRIS, DUKTERYS IR GIMINĖS.

--- -  . T,-..............  " ■„ ' .'—r—

Remkit© tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Poetas
— Brangioji Onyte, aš esu 

pagatavąs visa kąs brangiau
sia tau po kojų padėtį.

— Bet aš nuo vyrų dovanų 
nenoriu.

— Aš norėjau 
noti pirmą savo 
mą.

— Tik tiek, aš 
k i nors vertesnio.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO.

(Vardas ir pavardft)

(Adresą*) mąųiau, kad

atsiųsti man pavyzdi No lHl^ 
literos

■ t

180 Archer Avenue

llinnA GiI6s Myliotiem®I URBAI T _ _ tuvėms, Papuoši-
tau padova• 
poezijos to-

PAŠAUKIT MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakarto j i m u ■ 
duodame gerą nuolaidą.
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CIO. SIŪLO ATŠAUKTI STREIKĄ, JEI 
SKERDYKLOS SUTIKS DERĖTIS

Federacija “Bandė” Sulaužyti Streiką, 
Bet Skaudžiai Pralaimėjo

Po vakarykščių įvykių Chi- 
cagos skerdyklų streike, atrodo, 
kad C.I.O. unija, kuri paskelbė 
streikų, laimes. Tai Packing 
Bonse VVorkcrs Organizing 
Committec lokalus 567.

Vakar unijos viršininkas ir 
C.I.O. vice-prezidentas Van A. 
Bittner padarė pareiškimų sker
dyklų bendrovei, Union Slock 
Yards and Transi* Company, 
kad streikas bus atšauktas, jei
gu bendrove sutiks derėtis ir 
pasirašys sutartį, šių žinių ra
šant, nebuvo žinia, ar pašildy
mas buvo priimtas, bet atrodo, 
kad bendrovė su juo sutiks.

Daugiausiai prie to bus pri
sidėjusi Amerikos Darbo Fede
racija, kuri bandė šį skerdyklų 
streikų sulaužyti.

Pereitų savaitę, netrukus po 
streiko paskelbimo (streikas 
paliečia apie 600 darbininkų 
skerdyklų jarduose, ne dirbtu
vėse), AFL unija, Stockhand- 
lers Union 517, pasisiūlė užim
ti streikuojančių C.I.O. narių 
vielas. Bendrovė tų pasiūlymų 
priėmė.

Kaip vakar 6-tų valandų ry
to, Federacijos unijos darbinin
kai turėjo pereiti per C.I.O. pi- 
kietas skerdyklose ir darbų pra
dėti. Bet įvyko keistas dalykas. 
Federacija žadėjo, kad prista
tys apie 400 darbininkų, bet 
neatsirado nei vienas, kuris bu
tų La? dęs per pikietas pereiti. 
O AFL unijos raštinėj, kuri 
randasi netoli Skerdyklų vartų, 
prie 42-ros ir Halsted, buvo tik

kar nebuvo. Pirkliai ir ūkinin
kai laikosi nuošaliai, laukdami 
streiko pabaigos, vienok mora
liai pritaria streikieriams.

Streikas buvo paskelbtas, kai 
Skerdyklų bendrovė atkartoli- 
rai atsisakė derėtis su C.I.O., 
nežiūrint, kad rinkimais ta uni
ja laimėjo teisę darbininkus de
rybose atstovauti ir sutarties 
reikalauti. R.

Dviratininkai — 
Pavojus 
Automobilistams

Keli Saugumo Patarimai
Pasak Chicago Motor Club, 

dviračiai nebėra praeities daly
kas, nes pernai pagaminta dau
giau kaip 1,300,000 dviračių, 
didžiausias skaičius nuo 1899 
m. Tas padidėjimas dviračių 
sudaro rimtų pavojų automo
bilistams. Kuomet tūlose apie- 
linkėse dviratininkams leidžia
ma važinėtis šaligatviais, tai 
kitur gatvėse jie turi sekti au
tomobilius. Ir čia jie sudaro 
dideli pavojų, kadangi jie va
žiuoja pamažu ir išlenda neti
kėtai. Netikri dėl savo stovio 
ir dėl lengvumo juos valdyti, 
dviratininkai tankiai pasidaro 
nepaisantys ir sudaro pavojų 
automobilistams ir pėstiesiems.

Dėl saugumo jų pačių ir vi
sų kitų, kliubas paruošė šias 
taisykles saugiam važinėjimui

KLAIPĖDOS KRAŠTO VAIZDAI. — Viršuje, kairėje, Klaipėdos Pedagoginio Instituto naujai pastatyta pradžios mokykla. Dešinėje, tekančios per 
Klaipėdų Akmenės upės vaizdas. Apačioje kairėje, Kintų pienine, kur yra perdirbamas vietos ūkininkų pienas. Dešinėje, Klaipėdos miesto geležinkelio 
Stotis. ' ? zg. v VDV foto

būrelis apie 25 vyrų. Neatsilan
kė net patsai unijos vadas Pic- 
ket Cannon, kuris žadėjo dar
bininkus į skerdyklas įvesti.

Kadangi buvo tikėtasi kraujo 
praliejimo, tai prie skerdyklų 
vartų susirinko apie 200 polici
jos. C.I.O. narių buvv apie 400 
minia. Bet “maršui ' neįvykus, 
minioj sumišimo nebuvo ir prie 
skerdyklų buvo ramu.
; C.I.O. unija, kuri atstovauja 
didžiumų skerdyklų jardų dar- 
Dininkų, reikalauja sutarties su 
(Į2Vii minimum alga visiems 
darbininkams, 8 valandų darbo 
dienos, 40 valandų savaitės, ap
mokamų atostogų ir seniorito 
teisių. Streiko likvidavimu rū
pinasi du federaliai arbitrato- 
riai. Judėjimo skerdyklose va-
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Lietuviškos

Kalėdų
pasveikinimo

KORTELES

PO 10 CENTŲ KIEKVIENA

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

VARDU—UŽ SPAUDĄ:
Extra

25 kortelės ....... >.........- $1.25
50 ” .................:.......... $2.00

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

čekį kartu su užsakymu.

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St 

CHICAGO, ILLINOIS

dviračiais:
1. Klausykite visų trafiko 

signalų, ženklų ir taisyklių.
2. Nevažiuokit daugiau kaip 

dviese gretimais ir ne zigza- 
guokite ir nesisukinėkite.

3. šalinkitės gatvekarių bė
gių.

4. Nekrėskite šposų ir ne- 
lenktyniuokite trafike.

5. Niekad nevežkite kito žmo
gaus ant dviračio ir neleiskite 
kabinėtis “skeiteriams”.

6. Visuomet duokite ženklų 
norėdami pasisukti ir įspėkite 
apie savo prisiartinimų pėščiuo- 
sius varpeliu ar sirena.

7. Niekad nebandykite įsi
sprausti tarp dviejų vežimų.

8. Eikite pėsti su dviračiu 
gyvoj kryžkelėj kur nėra švie
sų ar policisto.

9. Niekad nesikabinėkite prie 
automobilių.

10. Visuomet laikykite švie
sas, stabdžius ir reflektorius 
geroj tvarkoj.

Reikalingus pataisymus atli- 
kit nuošaliai nuo kelio.

26-ios Dienos
Iki Kalėdų...

Tik 26-ios dienos beliko iki 
Kalėdų.

Jau dabar laikas siųsti Lietu
von Kalėdinius ryšulius ir pi
nigus.

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!

f CLASSIFIED

SKELBIMUS
“N.” RASTINE PRIIMA

KASDIEN NUO 8 V. RYTO 
IKI

7:30 V AL. VAK.
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 

1 popiet ir nuo 4 Iki 7:80 
vai. vakaro.

TeL CANAL 8500
......

India

Buvo 59 metų amžiaus

Kalėdų Dovana!

per

1ŠPILDYKIT ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN.

VARDAS
ADĘĘSAS

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE
■t

NAUJIENOS metams Chicagoje 
Kitur Suv. Valstijose ir Kanadoje

$8.00
$500

yra GERIAUSIA

Pasimirė Automobi 
lio Sužeista Lietuvė 
Barbora Baužis

GERB, Naujienų įkaityto
jo* ir įkaityto jai praiomi 
pirkinių reikalai* eiti t 
ta* krautuve*, kurio* 
ikelbiaii Naujienoj

l ACME-N A U JIEjS Ų, Jhi.ui f

LONDONAS. — Eduard Benęš, buvęs Čekoslovakijos 
prezidentas su savo žmona. Jis jaučiasi tiek sustiprėjęs, 
kad netrukus jau rengiasi vykti į Ameriką, Chįcagos ūbi'- 
versitete jis perskaitys visų eilę lekcijų apie dėnįdkrati- 
nes įstaigas. ’ - * , j.

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

ACME-NAUJIENŲ Telep.hotd’ r'
Robert Rosenbaum, kuris Georgia Wann\Sptųhgs įstaigoje gavo pirmų pre 

zidento Roosevello atpjautų kalakuto gabalų. , • a

rpEGUL KALĖDŲ DIEDUKAS užrašo jūsų šeimai 
J- ar jūsų draugams NAUJIENAS visiems me

tams.
T{ii 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.

■8

Atsisakė Transliuoti I 
Kun. Coughlino 
Kalba

Užvakar naktį Cook apskri
čio ligoninėj pasimirė 59 me
tų lietuvė Barbora Baužis 
(Buszas), kuri lapkričio 6 d., 
buvo suvažinėta automobilio 
prie 39th (Place ir Archer avė. 
Automobilį vaildė koks tai 
Joseph Kępsky.

Velionė Barbora Baužis gy- 
venč ties 2719 West 39th PI. 
Nelaimė įvyko jai einant 
gatvę prie namų.

Ji paliko vienų sūnų, 
seph Lulus, kuris gyVęha Phi- 
ladelphijoj, Pa. Laidotuvės 
įvyks ketvirtadienį. Hunas pa
šarvotas Eudęikio koplyčioj, 
4447 South Fairfiėld avenue, 
Brighton Parke.

• Prie YVaukegan ir Mil- 
wau/kee Roads, automobilis 
užmušė 62 meti) chieagietį Ju
lius Fukasik, ūkininkų, kuris 
gyventi , netoli Oaktoh ir Mil- 
waukee.

kių kalbų, kokios dar nebuvo 
radio istorijoj.

Kun. Coughlin, kuris paskuti
niu laiku pavirto fašistu ir Hit
lerio talkininku, nors to viešai 
nepasako, varo atkaklių kam
panijų prieš žydus po priedan
ga komunizmo. Dėl jo kalbų 
tono ir turinio visi trys radio 
tinklai Amerikoj — C.B.S., N. 
B.C. ir M.B.S. atsisakė jas tran
sliuoti. Tad dabar jisai bando 
naudoti pavienias, nepriklauso
mas stotis įvairiuose miestuose, 
sujungdamas jas kalboms tele
fonų vielomis arba pagaminda
mas savo kalbų rekordus trans; 
liavimui.

Tipiškas jo kalbų sakinys y- 
ra maždaug toks: “Kodėl žydai 
yra nepageidaujami žmonės?’’ 
Jis pats atsako: “Todėl, kad jie 
pagimdė komunizmų Rusijoj, 
buvo užkrėtę komunizmu Vo-į 
kietijų, prieš Hitlerį, o dabar 
skleidžia komunizmų Amerikoj. 
Reikia Amerikoj žmogaus, ku
ris juos suvaldytų.” Reiškia, 
reikia Hitlerio...

Kandžioja žydus

> Dvi Chicagos (viena 
lioj) W.I.N.D. ir AV.J.J.D. sek
madienį atsisakė transliuoti Dc- » * • » Itroito “radio kunigo” Charles 
E. Coughlino kalbų. Stotys tai 
padarė pasiremdamos tuo, kad 
loji kalba, kaip ir pirmesnioji, 
kurių kunigas pasakė užperei- 
tų sekmadienį, bereikalingai 
“Landžiojo žydus”, buvo pa
remta melagingais faktais ir kė
lę neapykantą žmonėse.
’ Panašiai pasielgė viena 
Yorko stotis, W.M.C.A.
1 Kun. Coughlin vakar tų sto
čių viršininkus, iškoliojo, pa
reikšdamas, kad jų savininkai 
yra “žydai”, ir kad kitų sekma
dienį jisai jiems “parodys kur 
pipirai auga”. Jisai pasakys to-




