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Stengėsi Sulaikyti Generali Streiką Francuzijoj
ANTRADIENĮ POPIET KARIUOMENE PRA 

DĖJO PATRULIUOTI PARYŽIAUS 
GATVES IR BULVARUS

Karininkai paėmė viešųjų Įmonių kontro
lę; mėgins prievarta palaikyti darbi

ninkus darbe
PARYŽIUS, Francuzija, lap-i taipgi sumažintos pajėgos pa- 

kričio 29. — Antradienį popiet siliks elektros ir vandens pa- 
kariuomenė pradėjo patruliuoti 
Paryžiaus gatves ir bulvarus. 
Kai kurie patruliai užėmė vie
tas prie krautuvių parduodan
čių ginklus, kad teroristai ne
pultų tų krautuvių tikslu 
ti ginklų.

Karininkai, pildydami 
ministerijos įsakymus,
pasiruošę paimti kontrolę vie
šųjų įmonių ir operuoti 
soj šaly per visas 24 
valandas.

Premjeras Daladier
kė, kad jis tikisi streiko metu 
operuoti geležinkelius, požemi
nius kelius, gaso ir elektros 
įmones, prievarta palaikydamas 
civilius darbininkus darbe.

gau-

karo 
buvo

jas vi- 
streiko

pareiš-

rupinimo įmonėse.
Jau antradienį streikavo 

30,000 metalo darbininkų Va- 
lenciennes-ir Lille srityse. Tre
čiadienį, numatoma, streikuos 
pramonės darbininkai, kasėjai, 
laivų ir uostų darbininkai, val
džios samdiniai, geležinkelie
čiai, spaustuvininkai, mokyto
jai, teatrų, kavinių, viešbučių 
ir valgyklų tarnautojai, sunk
vežimių šoferiai ir visos eilės 
kitų darbo šakų samdiniai.

Pranešimai sako, kad deda
mos paskutinės pastangos strei
kui sulaikyti, 
tarp valdžios ir 
dų.

Leon Blum,
tijos vadas, nurodo, jogei strei
ko nebūtų buvę, jei Daladier 
butų sušaukęs parlamentą lap
kričio 15 d. Antra vertus, ar
timuose Daladier rateliuose 
kalbama, kad jis turėjo pasi
tarimą su teisingumo ministe- 
riu Marchandeau. Jiedu disku- 
savę areštavimą buvusio prem
jero Blumo, unijų sekretoriaus 
Jouhaux ir komunistų vado 
Torez, kaipo streiko kurstyto-

ligoninių darbininkai,’jų.

Eina derybos 
darbininkų va-

socialistų par
Daladier davė suprasti, kad 

trečiadienio streikas bus jo 
valdžios autoriteto, remiamo 
centrinių ir dešiniųjų partijų, 
išlaikymas prieš ' organizuotus 
darbininkus, kuriuos 
kairiosios šalies srovės.

remia

kadReiškiama nuomonė, 
dirbs trečiadienį departamenti- 
nės krautuvės, bankai, apdrau
dos kompanijos, graborių įstai
gos ir

VIRŠUJ klaipėdietis senas pelkininkas iš Rugulių kaimo prie savo 
darbo įrankių. Apačioj Rusnės pašto rūmai.

NACIAI Už POGROMUS REIKALAUJA 
APDRAUDOS IŠ SVETIMŠALIŲ

BERLYNAS, Vokietija, lap
kričio 29. — Lapkričio 10 die
ną Vokietijoj įvyko žydų po
gromai. Vien sinagogų sude
ginta arba padegta 520. Naciai 
įsakė žydams patiems atre
montuoti nukentėjusią pogro
muose savastį. Ir dar uždėjo 
jiems $400,000,000 piniginę 
bausmę.

Tuo tarpu nacių vyriausybė

paėmė visus apdraudos kon
traktus, kuriuos žydai turėjo 
padarę su apdraudos kompani
jomis. Ir kadangi dauguma 
stambiųjų Vokietijos kompani
jų apdraustą pas jas turtą 
apdraudžia užsieniuose, tai 
bar naciai reikalauja, kad 
svetimų šalių 
mokėtų jiems 
.darytus žydų 
stolius.

dar 
da
tos 
su-kompanijos 

apdraudę už pa- 
pogromuose nuo-

Išmokėjo $340,000, 
000 nedarbo ap- 

draudos

Šveicarija planuoja 
statyti tvirtovių 

liniją

275 mylios tvorų vie
škeliams nuo pusnių 

apsaugoti
SPRINGFIELD, III., lapkr. 

29. — Pagal Illinois valstijos 
vieškelius pastatytos 275 my
lių ilgumu tvoros, kad apsau
goti vieškelius nuo pusnių žie
mos metu. Sniegui nuo vieške
lių kasti paskirta 250 sunkių
jų trokų su plūgais ir 600 leng
vesniųjų.

Chamberlain atlan
kys Italiją ,

Belgija mėgins tai 
kyti lojalistus ir 

sukilėlius

$7,336,000 na m a m s' 
pigiomis i 
statyti Washingtone

rendomis' TRUMPOS ŽINIOS 
IŠ VISUR

Buvęs Britanijos 
ministeris kalbės 

New Yorke

WASHINGTON, D. C., lap
kričio 29. — R. Gordon Wage- 
net, Socialaus Užtikrinimo Ta
rybos štabo narys, sako, kad 
29-se šalies valstijose per 10 
mėnesių šiemet nedarbo ap
draudos išmokėta $340,000,000.

Pradedant sausio mėnesį 1939 
metų visose valstijose, išėmus 
Illinois ir Montana, veiks ne
darbo apdraudos
Illinois ir Montana valstijose 
šie įstatymai pradės veikti tik 
nuo liepos mėnesio 1939 m.

lapkr.

įstatymai.

ZURICH, Šveicarija,
29. — Šveicarija randasi tarp 
trijų galingų valstybių — Ita
lijos, Francuzijos ir Vokieti
jos. Karui kilus, Šveicarijos 
valdžia prisibijo, bet kuri tų 
valstybių gali kėsintis iš šono, 
per Šveicariją, užeiti už nuga
ros priešui, užuot atakuoti plie
no ir konkryto praktiškai 
sulaužomus sustiprinimus 
šiai fronte.

Savo šaliai apsaugoti
svetimšalių įsiveržimo Šveicari
jos valdžia mato reikalą staty
ti pasieniais sustiprinimų lini
ją. Tačiau šiuo metu tvirtovių 
ruožo statymas dar tik planuo
jamas Šveicarijoj.

' WASHINGTON, D. C., lap
kričio 29. — Prez. Rooseveltas 
antradienį užgyrė $7,336,000 
kontraktą lūšnoms griauti ir 
namams pigiomis rendomis sta
tyti Washingtone, šalies sosti
nėje.

Bus pastatytos patalpos (buk
tai) 1,257 šeimoms. Rendos 
naujuose namuose sieks $4 
kambariui per mėnesį. Gyven
ti ^namuose priims šeimas, ku
rių pajamos yra mažesnės nei 
$1,100 pei’ metus.

ne- 
tie-

nuo

Hitleris ruošiasi 
bausti lenkus

Palaikys Yangtze 
upę uždarytą sve

timšaliams

lap-

lapkr.SHANGHAI, Kinija,
29. — Japonijos vyriausybė sa
ko, kad ji neleis svetimšalių 
prekybos laivams plaukioti 
Yangtze upe dar ilgai — kol 
kinų vadas, gen. Chiang Kai- 
phek, nepasiduos japonams.

Vokietijos studentų 
skaičius sumažėjo

ORH S

BERLYNAS, Vokietija, lap- 
kričio 29. — 1931 metais, Vo
kietijos respublikos laikais, ša
lies universitetus lankė 126,000 
studentų. Hitlerininkams pa
ėmus šalį valdyti skaičius Vo
kietijos studentų pradėjo ma
žėti. šiandien ten universitetus 
telanko tik 70,000 studentų. 
Ypač jaučiamas sumažėjimas 
skaičiaus studentų lankančių 
technikos kursus. 1935 metais 
daugiau studentų lankė teolo-

BERLYNAS, Vokietija, 
kričio 29. — Vokietija turi pa
sirašiusi draugingumo su Len
kija sutartį dešimčiai metų.

Tačiau lenkų ir vengrų pa- 
simojimai užgriebti Karpatų 
Rusiją, kad turėti bendrą Ven
grijos-Lenkijos rubežių, žymiai 
atšaldė vokiečių draugingumą 
lenkams. Dar labiau supykdė 
Hitlerį iš naujo pasirašytas 
lenkų-rusų nepuolimo paktas.

Naciai, sakoma, dabar ruo
šiasi bausti Lenkiją. Jie 
nuo ja apkarpyti paskutines 
kų įtakos žymes Danzige.

pla- 
len-

ta

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

Giedra; šalčiau; vidutinio gijos kursus, negu architektu- 
stiprumo ir smarkesni vakarų ros, statybinės inžinerijos, me- 
iki šiaurės vakarų vėjai; sau- phaniškos inžinerijos ir elek- 
lė teka 6:56, leidžiasi 4:21 vą- tros inžinerijos kursus sudėtus 
landų. kartu.

NEW YORK, N. Y., lapkr. 
’ 29. :— Anthony Eden buvo Bri

tanijos užsienio reikalų sekre
torius. Jis rezignavo todėl, kad 

j nepritarė premjero Chamber- 
i lainb politikai pataikau j Ančiai 
diktatoriams.

Eden atvyksta Amerikon. 
Gruodžio 9 dieną jis kalbės 
Amerikos Fabrikantų ■ Sąjun
gos konvencijai New Yorke. Jo 

• kalbos tema bus: “Demokrati- 
— : — ja ir Modernis Pasaulis”. Jo

• WASHINGTON, D. C., kalba bus taipgi transliuojama 
lapkr. 29. — Kenneth F. Simp- per radiją.
son, New York© liberalų repu-
blikonų vadas, pataria «publi- [^pageidauja Hltk- 
konų partijai nusikratyti reak- . ° J
cionieriais. Simpson mano, jo- |*1O ITlCrglllOS HOlly" 
gei balsuotojai nutolo nuo prez.1 WOO(1C
Roosevelto, tačiau sako, kad 
šalis rems republikonus tik tuo-;
met, kai jie pasirodys pažan
gesni.

Francuzija,
Prezidentas Le-

• PARYŽIUS, 
lapkr. 29.
brun antradienį priėmė Italijos 
ambasadorių Francuzijai, Raf- 
faele Guariglia.

• POINT REYES, Cal., lap
kričio 29. — Sudužo juroje, ne
toli nuo čia, pasažierinis lėk
tuvas. Du asmenys išgelbėti. 
Penki, manoma, žuvo.

k -------—
LONDONAS, Anglija, lapkr, 

29. — Premjeras Chamberlain 
pranešė, kad jis atlankys Ita
liją sausio mėnesį. Numatoma, 
kad jis nori duoti Mussoliniui 
daugiau koncesijų — pripažin
ti Ispanijos sukilėliams kariau
jančiųjų teises, priimti Italiją 
Suez kanalo kontrolėn greta 
Britanijos ir Francuzijos ir net 
daryti spaudimą į Francuzija, 
kad ji pavestų dalį Addis Aba- 
ba-Djibouti geležinkelio intere
sų Italijai.

Šios nuolaidos Mussoliniui, 
sako gerai painformuoti rate
liai, bus daromos tikslu nors 
kiek nutolinti Mussolinį nuo 
Hitlerio.

BRUSSELS, Belgija, lapkr. 
29. — Belgijos premjeras Paul 
Henry Spaak antradienį pain
formavo senatą, kad valdžia 
turi šitokią programą Ispani
jos reikalu: Belgija pasitrauks 
iš nesikišimo j Ispanijos rei
kalus komiteto; ji pasiųs at
stovą j sukilėlių teritoriją; rū
pinsis, kad butų suorganizuo
ta tarptautinė komisija maisto 
Ispanijai parūpinti; Belgija, 
Francuzija ir Anglija stengsis 
tarpininkauti, kad sutaikyti lo
jalistus ir sukilėlius.

Reiškiama abejonė, ar par
lamentas priims Spaako pro
gramą.

Pašovė buvusi Ru 
munijos ministeri

H0LLYW00D, Cal 
29.

lapkr. 
Hollywood anti-nacių

I sąjunga vietos laikraščio an
tradienio laidoj užpirko visą 

Francuzija, pUS]apį garsinimui. Sąjunga 
___,  i aktorė, 

čana Lenį Riefenstahl, nepageidau- 
Grynszpanams bausmės 4 mė- jama Hollywoode.
nesiūs kalėti ir po 100 frankų Sakoma, Riefenstahl esanti 
sumokėti. Bausmė paskirta to-Hitlerio draUgė. Ji pati aiški- 
dėl, kad jie davė prieglaudą na> ]<ad atvykusi J Hollywoodą 
brolio sunui Heršeliui Gryn- ’ paviešeti.

• PARYŽIUS
lapkr. 29. — Paryžiaus teismas įašo> ‘ j;ad Vokietijos 
paskyrė Abraomui ir —

Vokietis nepriėmė
Hitlerio medalio

CINCINNATI, Ohio, lapkr. 
29. — Vokietijos vyriausybė 
buvo paskyrusi F. W. Elvenui, 
šio ' miesto vokiško laikraščio 
redaktoriui, medalį. Elven at
sisakė medalį priimti.

BUCHAREST, Rumunija, lap
kričio 2’9. — Karo padėtis pa
skelbta Rumunijos mieste Cluj, 
kai tapo pašautas ir sunkiai su
žeistas buvęs Rumunijos ap- 
švietos ministeris Stefanescu- 
Coanga. Jo palydovas detekty
vas nušautas. Daktarai abejo
ja, ar Slefanescu-Coanga išliks 
gyvas.

Manoma, kad jį pašovė stu
dentas. Areštuotas tūlas skai
čius studentų. Rumunijos val
džia pradėjo areštuoti buvusios 
Geležinės Gvardijos — Rumu
nijos fašistų organizacijos — 
narius.

Karo padėtis paskelbta ir ki
tuose Rumunijos miestuose.

Šnipų byla pavesta 
prisaikintiems po- 

sėdininkams

PASIUSKIT 
GIMINĖMS

letuvoj 
DOVANŲ 

KALĖDOMS
O jus su kiekvienu siuntiniu 

GAUSIT LIETUVIŠKĄ 
KALĖDŲ PASVEIKINIMO 

KORTELĘ.

NEW YORK, N. Y., lapkr.z 
29. 
dviejų vyrų, kaltinamų šnipi
nėjimu Vokietijos interesuose, 
byla užbaigta nagrinėti antra
dienį. Prisaikintiems posėdinin- 
kams pavesta sprendimą išneš
ti.

Johannos Hofman ir

szpan, kurs nušovė Vokietijos 
ambasados Paryžiuje sekreto
rių. 17 metų Heršeliui buvo 
įsakyta apleisti Frąncuziją, o 
seniai paslėpė jį savo krautu
vėlėje.

Uždrausta žydams 
pasirodyti Berly

no gatvėse
BERLYNAS, Vokietija, lap- 

kričio 29. — Ateinantį šešta
dienį Vokietijoj bus apvaikš
čiojama “Vokiečių Solidarumo 
Diena”. Nacių viršininkai rinks 

dama dar 13 kasėjų. Reiškiama'sukilėlių vyriausybė tuojau pa- pinigus žiemos fondui. Tą dįe- 
!“ * -- - • ■ - • ną žydams įsakyta visai nesi

rodyti Berlyno gatvėse.

Kasyklos gaisre žu
vo 9 vokiečiai

WALDENBURG, Vokietija, 
lapkr. 29. 
glies kasykloj pirmadienio va

Arabų vadas sužeis
tas kautynėse

- šios apylinkės an- • LONDONAS, Anglija, lap- 
kričio 29. — Britanijos valdžia

kare kilo gaisras. Devynių ka j įsakė savo pasiuntiniui sukilė- 
sėjų lavonai surasti. Pasiges lių Ispanijoj pareikalauti, kad

« « _• a. « — • ‘ ’ — __1_51 T15  ——_1_ f?

baimė, kad ir jie gal būt žu leistų sulaikytus britų preky- 
vo. bos laivus.

. JERUZALĖ, Palestina, lap-] 
kričio 29. — Sodžiuje Umzi- 
net, arti Haifa, pirmadienį įvy
ko britų kariuomenės ir arabų 
sukilėlių būrio susirėmimas. 
Kautynėse 15 arabų užmušta. 
Sužeistas paskilbęs sukilėlių 
vadas Abuddura.

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

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

=
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A. CONAN DOYLE Vertė MIKAS ŠILĖIKIS

Kruvinos Studijos
................................- . • . >

(Tęsinys)

Nėra tokios seklių mokyme 
šakos, kuri butų taip svarbi 
ir tiek paneigta, kaip sekimas 
pėdų meno. Laimei, kad aš 
visuomet kreipdavau į tai dė
mesį, o prie to dar mano nuo
latinė praktika mane padarė 
antra prigimčia. Aš mačiau 
policininkų sunkias peda^, bet 
aš taip pat mačiau pėdas dvie
jų vyrų, kurie pirmieji perėjo 
per daržą. Buvo lengva pasa
kyti, kad jie ten buvo pirmie
ji, nes vietomis jų pedij žymės' 
buvo visiškai užmindžiotos tų, 
kurie atėjo vėliau, šitokiu bu- 
du mano antras teisingas su
pratimas buvo suformuotas, iš 
ko aš žinojau, jog naktiniai 
vizitoriai buvo tik du. Vienas 
jų pasižymėjo savo ugiu (kaip 
aš išskaičiavau iš jo žingsnių), 
o antrasis buvo madingai ap
sirengęs, tą parodė ir jo nedi
delių elegantiškų batų įspau
dus.

“Man einant į stubą ši pas
kutinė išvada pasitvirtino-.

akis ant

užmušėjas,

DUODAME
PINIGUS!

Tas mano gražiabatis žmogus 
gulėjo prieš mano 
grindų išsitiesęs. Aukštasis 
tuomet buvo jo 
jeigu ten buvo žmogžudystė.
Mirusis žmogus neturėjo žaiz
dų, bet jo veide sudrumsta iš
vaizda mane įtikino, jog jis 
permatė savo likirflą pirm to, 

> nei jis jį ištiko, žmonės, ku
rie miršta nuo širdies ligos 
arba nuo kitos kurios staigios 
natūralūs priežasties, niekuo
met savo veide neparodo at
mainos. Kai pauosČiau numi
rėlio lupas, aš užuodžiau tru
putį rūgštų kv^pą, tokiu budu 
priėjau išvados, kad jis buvo 
priverstas paimti nuodus. To
liau aš argumentavau* kad jis 
buvo priverstas mirti nuo ker
štininko rankos, nes jo veide* 
atsimušė teroro išvaizda. Iš-! I 
imties metodais eidamas, aš;

9 I liu aiblDVU, JY.L4A1 VV/J JLJ

priėjau šitos pasėkos, nes jo-| grįžti į Hollywoodą. 
kia kita hipotezė nebūtų pri-, 
vedus prie faktų. Nemanyki- ■ ' •"=
te, kad šitas dalykas 
pirmiau nebuvo girdėtas. Kri- 
minalogijoj visai nėra naujas 
dalykas prievarta nuodų davi
mas. Odesos Dolskio ir Mont- 
pelerio Leturo bylos bet ku
riam toksologistui 
greit parodyti.

“O dabar yra 
klausimas dėl tos

“Jeigu jis buyo vięnas iš tų, 
tai nėra priežasties manyti, 
kadi jis butų dingęs. Antra 
vertus, žiūrint iš šito taško, 
bet kuri staigi pakaita atkrei
ptų į jį dėmesį. Nors laiki
nai jis turėjo tįsti save tar
nybos pareigas. Taip pat ne
buvo priežasties manyti, kad 
jis pakeistų savo vardų. Kodėl 
jis turėtų keisti vardų, kai 
niekas nežinojo jo origina
laus vardo? Dėl to aš ir suor
ganizavau savo gatvės arabų 
seklių būrelį, kuriuos pasiun
čiau pas kiekvieną Londono 
taksi savininką. Jie ir surado 
tą žmogų, kuris man buvo rei
kalingas. Kai]) greit jie jį su-

Naudojamai visame pasaulyje nuo 1867 moty 
—. .. aini , ui

mėgėju ir rodo truputį gabu
mo seklio amatui. Šis vyras 
prie tokių instruktorių su lai
ku gali tikėtis pasiekti aukš
tesnio laipsnio. Yra manoma, 
kad šitiems dviems valdinin
kams bus duotas koks nors 
paaukštinimas ar garbės pažy- 
mis dėl jų tinkamo darbo.”

“Ar aš jums nesakiau iš pat 
pradžių?” Šerlakas Olmsas

neteko suko nusijuokdamas. “Tai

I ACME-N A UJ1ENV Foto

INA CLAIRL, prieš pen
kerius metus paskilbusi ki
no artistė, kuri vėl husitą-

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

Kreipkitės į NAU
JIENŲ SPULKĄ. 
Gausite ant 
mokėjirmj ir 
sąlygomis.

lengvų iš- 
lengvomis

Lithuanian Building
Loan and Savings 

Association
1739 S. HALSTED ST.

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

• f

JVzin.s tas, aš dar labiau laikiausi 
savo nuomonės. Tas užrašas 
lik labiau neaiškiu padarė vi
są dalyką. Kai buvo rastas 
žiedas, tuomet ir visas klausi
mas išsiaiškino. Aišku, kad 

ga c ų ą žmogžudis savo aukai norėjo 
priminti apie kokią nors mi- 

didžiausias rus’Q ar pasišalinusią moteriš- 
priežasties, F>ėl to aš ir klausiau Greg- 

kodėl žmogus buvo užmuštas, j so,ul ar Bs savo Jclegrame į 
Vagystė nebuvo žmogžudystės'Clevelandą klausė ypatingų 
priežasčių, nes *nieko nebuvo smulkmenų upie Dreberio 
paiihtu. Ar tai galėjo būti po-/<aricr£b. Atsimenate, jis atša
li likos sumetimais, ar kokia t kė neigiamai.
moteriškė? Tas klausimas ma
ne truputį kankino. Aš buvau 
linkęs laikytis pirmosios savo 
nuomonės iš pat pradžių. Po
litiniai žmogžudžiai džiaugia
si užmušę savo auką ir nuo 
jos pabėgę. Ši žmogžudystė 
buvo įvykinta kaip tik atvirk
ščiai ir apgalvotai. Užpuoli- 

s visame kambaryje paliko 
savo pėdas, kurios rodo, jog 
jis ten buvo visą laiką, čia 
buvo kokia nors asmeniška 
skriauda, bet ne politika, ku
riai buvo reikalingas taip me

todiškas su p 1 a-n a vi m as a t k er- 
šijimui už skriaudą. Kai tas 
užrašas ant sienos buvo suras-

suplanavau, jus žinote. Stan- 
gersono užmušimas buvo inci-, 
denlas, kurio visiškai nebuvo 
tikėtasi ir, kurio bet kokiam 
atsitikime vargu bebūtų buvę 
galima išvengti. Kai buvo su
žinota antroji žmogžudystė, 
tuomet aš gavau pilės, jus ži
note, kaip pasėkos patvirtino 
pirmuosius faktus. Matote, vi
sas dalykas yra tik ilgas rete
žis logiškų išvadų, kurios iš
laikė savo liniją.”

“Labai puikų!” aš sušukau. 
“Jūsų pasižymėjimas turėtų 
būti viešai pripažintas. Jus 
privalote apie šitą reikalą iš
leisti knygą. Jeigu jus to ne
padarysite, tai aš pats padary
siu.”

“Jus galite daryti kaip jums 
patinka, daktare,” jis atsilie
pė. “žiūrėkite!” < jis tęsė, pa
duodamas man laikraštį, “žiū
rėk į šitą I”

Buvo šios dienos

iParagrafas, kurį jis man pa
rodė, buvo pašvęstas šitai mis
teriškai bylai.

“Publikai”, .rašo, 
seiisacingos bylos svarstymo kįa musų^ kruvinų studijų pa
matyti dėl Hopes staigios mir-j 
ties, kuris buvo suimtas už 
nužudymą p. Enoko Drebe
rio ir p. Juozo Stangersono. 
Bylos smulkmenos dabar gal 
niekuomet nebus žinomos, ta
čiau mes iš autetingų asmenų 
patyrėme, jog piktadarybės 
pasėkos buvo senų laikų ro
mantikos sąskaita, kur meilė 
ir mormonizmas turėjo daug 
bendra. Išrodo, kad abu aukos 
savo jaunose dienose priklau
sė prie pastarųjų dienų švem 
tųjų sektos, o miręs kalinys 
Hope, taip pat atsekė iš Salt 
Lake Ctiy. Jeigu piktadarybė 
ir nebūtų turėjusi tokio efek
to, tai vis tik ji pasirodys gyva 
ir aiški, kai musų sekliai ir 
policija dirba. Tuomet jų dar
bas būna pamoka visiems atė
jūnams, kad jie protingiau pa
darytų, jeigu savo reikalus 
baigtų namie, o n*e atneštų į 
Britų žemę. Yra atidara pas
laptis, jog kreditas už gudrų 
sugavimą šito piktadario pri
klauso tik gerai žinomiems 
Skotland Jardo valdininkams 
ponams Lestradui ir Gregso- 
nui. Piktadaris buvo suimtas 
kokio ten Šerlako Olmso kam-

“Aidas”. bariuose, kuris save vadina

su-
to-

pa-seka, kad jiems suteikti
1 aukštinimą!”

“Nesvarbu,” aš atsakiau. 
“Aš turiu visus faktus savo ži
nioje ir publika turi juos ži
noti. Tuo pačiu laiku jus tu
rite būti patenkintas savo 
nuoširdžiu darbu ir pasiseki-

OfiM TeL Itrtb 6»tl

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos 1 uo 1-3 nuo 6:30-8:81 

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

Tel. Kenwood 5107
Ofiso TeL Virginia 0036

1 Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

8939 SOUfcH CLAREMONT AVK 
Valandos —®—10 A. M. 
NpdPlioj 'Darai sutertj.

Marųuette Medical Building 
6155 So Kedzie Avė.

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

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

Treč. Susitarus
tuolis------

“ ‘Populus me sibilat, at 
mihi plaudo Ipse domi simul Jei kiti neatsakys šauk
ac iiummos contemplar in 
arca.’ ” ’ « .

MIDVVAY 0001

(GALAS)

ADVOKATAI
Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6699

st.

K p. gugis
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearfiom
Kamb. 1431-1484-Tel. Central 4411-2
Namų ofisas — 3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSIT!! J. GRISU
JIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St 
Telephone: Republic 9723

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

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

Tel. Seeley 7330
Namu tete'fonas Rrun«swick 0597

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

DR. ST. NAIKEUS
Vhysician and Surgeon 

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

Tel Portsmoutb
POCAHONTAS Mine Run 
<Screeru»d) Tonas . . .

SMULKESNES DAUG
Perkant 5 Tonus ar

Ši KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

9022
$7.50

PIGESNĖS
Daugiau

.. ■ * x ------------------------------ -Į---, -

CRANE CO A L COMPANY i

“Tuomet aš atsargiai išeg- 
įzaminavau kambarį, kuris įti
kino mane apie žmogžudžio 
ūgį, taip pat sužinojau ir kitas 
smulkmenas, atseit Trichino- 
polio cigaro pelenus, ir jo 
pirštų nagų ilgį. Aš greit priė
jau išvados, ' kad’ ten nebuvo 
grumtynių žymių,- kaicL ant že- 

jmės kraujas buvo išsiveržęs iš 
žmogžudžio nosies, kai jis su
sijaudino. Aš galėjau matyli, 
kad kraujo žymės sutiko su 
jo judesiais ir žingsniais. La
bai retai taip pasitaiko, kad 
dėl emocijų žmogui iš nosies 
krauju bėga. Tas atsitinka tik
tai pilnakraujui žmogui. Iš 
to aš supratau, kad krimina
listas galėjo būti stiprus rau
donveidis žmogus. Laikas pa
rodė, kad aš teisingai spren
džiau.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBUL ANCE 
' ! • ''DIENA IR NAKTĮ ■ 

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

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

P. ŠALTIMIERAS.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAI & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

1KIĮ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.

Dr. V. E SIEDUNSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4«45 SO, ASHLAND AVĖ.

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

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENT1STAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaru 
Seredoj pagal sutarti.

JUSU KALĖDŲ 
asveikimmai 

“NAUJIENOSE” 
PASIEKS VISUS JŪSŲ

“Išėjęs iš namo aš dariau 
tai, ką Gregsonas ignoravo. 
Aš pasiunčiau telegramą poli
cijos viršininkui į Clcvelandą 
apribodamas aplinkybes, su
rištas su Enoko Dreberio ve
dybomis. Atsakymas buvo tei
giamas. Jie man pranešė, kad 
Drėbcris ten kreipęsis prie vy
riausybes dėl apsaugos nuo 
vieno persekiotojo dėl senos 
meilės reikalų, vardu Džefer- 
sono llopes ir kad tas pats 
Hope dabar esąs Europoje. 
Dabar aš žinojau, kad turėjau 
savo rankose misterijos pėd
sakus. Viskas, ką aš turėjau 
daryti, tai suimti žmogžudį.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi- 
inas Dienų 
ir naktį.

' TUKIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

LIETUVIS
Mano 20 metų praktikavimas, 

jūsų garantavimas.
Optomctrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone YARDS 1373

..........$>u Lietuviai DaĮdarai_____

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 633U 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

KITATAUČIAI

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

o GIMINES
® DRAUGUS
• KOSTUMERIUS

NES VISI JIE 
SKAITO 

NAUJIENAS

PASVEIKINIMAI TILPS DI
DELIAME NAUJIENŲ KALĖ
DINIAME NUMERYJ, KURIS 
IŠEIS

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

.9

* Pasveikinimo Ratos Prieinamos.

“Aš iš kart nusprendžiau, 
kad žmogus, kuris kartu su 
Dreberiu įėjo j šlubą, buvo 
ne kas kitas kaip taksi veži
kas. Ratų vėžės ant kelio ro
dė man, kad arklys pats vie
nas su karieta keverzavo. Prie 

i arklio būnant žmogui, arklys 
taip nevaikšto. Tai kur tuomet 
galėjo būti vežikas, jeigu ne 
stuboje? Toliau, taip pat butų 
nesąmonė manyti, jog bet ku
ris protingas žinojus galėtų 
įvykdyti kriminalį nusikalti
mą, kaip šis, trečiam asmeniui 
matant, kuris tikrai butų jį 
išdavęs. Pagaliau, tegul vienas 
žmogus ir butų vežiojęs po 
Londoną antrą žmogų ir tai 
iš to nebūtų buvę galima ki- 

( tokios išvados padaryti, kaip 
tik kreiptis prie vežiko. Visas 
šitas galvojimas mane privedė 
prie šitos išvados, kad Džefer- 
sonas Hope turėjo būti suras- 

| tas metropolio vežikų tarpe.

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY b. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49,th Court Cicero Phone Cicero 2109

i J.- LIULEVIČIUS
4348 S. Califdrnia Avenue Phone Lafayette 3572

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

I. J. ZOLP Pilone Yards 0781
1646 Wėst 46th Street Yards 0782

/ . A , •

*Tel. Yatds 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St.
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Nedaliomis pagal sutarti.

Hii.iniriKMhi w t ui ...i i Hi.-i

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai „
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
gydytojas ir chirurgai

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Ualifornia Avenue

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

<IYDVTOIA8 ir chirOrgab 
2808 WcB't 63rd St 

VALANDOS: 2—4 popiet ir V—i 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Supert o r 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega]
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, fLL.
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA U4M



KORESPONDENCIJOS
Springfield, III-

Trečiadienis, lapkr. 30, 1938 NAUJIENOS, Chicago, UI

publikonai demokratus nušlavė, 
iš demokratų partijos išrinkta 
tiktai vienas į legislalurą Andy 
O. Neall.

Demokratų pralaimėjimus vi
saip žmonės įvertina. Daugelis 
ir iš darbininkų yra labai ne-

Protesto mitingas. — Demo 
kratai pralaimėjo. — Mi
rė Babeckis
Lapkričio 23 dieną įvyko di

delis protesto masinis mitingas patenkinti dabartiniu gyvenimo 
Orpheuni teatre surengtas per padėjimu. Pragyvenimas neap- 
amerikonus prieš Vokietijos' sakomai brangus. Darbų nėra. 
Hitlerio valdžią. Kalbėtojai bu- Nedirba mainos, nedirba fabri- 
vo: nuo protestonų, katalikų,'kai. Kaipgi žmogui pragyventi, 
žydų ir miesto majoras Kapp. 
Visi pasmerkė Hitlerio barba-

prieš neseniai buvusią vokiečių 
kultūringą ir civilizuotą tautą, 
kuri pasauliui yra davusi ne
mažai mokslo žmonių ir geni
jų, dabar sužvėrėjo ir patapo 
nuožmiais barbarais.

Pereitais rinkimais Spring-

jeigu gauna į 2 savaites 1—2 
dieni išdirbti. O daugelis nė to 
ne. Ką tik pirksi, už viską 
“sales laxes”.‘ Kuone viskas jau 
pravalgyta, ką taupesni žmo
nės buvo susitaupę geresniais 
laikais.

I l ACM E-NAUJIENŲ Foto I

HANK0W, KINIJA. — Kinieuiai naikina mašinas, 
kad jos netektų japonams.

Kaklaraiščiai
(Men’s Neckties)

Darbai W.P.A. jeigu dar kas 
ką nors turi, tiems neprieina
mi. WPA darbus gauna tik to
kie, kurie nieko jau neturi ir 
girtuokliai —■ palaidūnai. Tik 
tokiems gerai. Jie į mėnesį prie 
WPA 14 dienų išdirba. Pėdę 
gauna — prageria. O valgyt ei
na prie St. Jobus Uospital į

IR LIETUVOJ GARBINAMAS ALAHAS
Ten. kur lietuviai pasidaro 

musulmonais

norit pigiai nusipirkti 
kakla- 

trijų 
— o

Jei 
brangius ir gražius 
raiščius, pasiųskite 
centų krasos ženklelį 
gausit gražų kataliogą. Kak
laraiščiai yra labai šaunus, 
šilkiniai- Jus nusistebėsit, 
kai pamatysit ką jus už ke
letą centų galit nusipirkti.

• Tai bus graži dovana Kalė
doms.
Krasos Ženklelį Pasiuskit 

Adresu:

HABAND COMPANY
Paterson, New Jersey

INSURANCE

Mamose, jeigu dar kur kiek 
I nors dirba, kuone visur stoka 
| ventiliacijos. Žmonės miršta dėl 
netinkamo oro. Demokratų val
džios nuskirtieji inspektoriai 
žmonių sveikatos nepaiso. Ka
pitelius prikimštas politikierių 
šeimynomis. Tokie gauna rie
bias algas ir nuolatai sau ulia- 
voja. O šiaip daugelis jaunuo
lių per dienų dienas vaikštinė
ję sau gatvėmis be darbo. Ir 
nėra vilties jiems kokį nors 
darbelį susirasti. Visur užpuoli
mai, apiplėšimai namuose ir iš

jojus. Žinoma, sotus politikie-

(APDRAUDA)
• PILNĄ APDRAUDĄ AU

TOMOBILIAMS. .; ,
• APDRAUDĄ

UGNIES.
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

rai apmokamus džiabus, to vi
so blogo nemato. Bet žmonės, 
kurie vargę kenčiat, jie norėtų 
permainų. Už tai gali būt pas

NAMŲ NUO

RAKANDŲ. 
NUO VAGIŲ 
LANGŲ.

Raštinėje per
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

'J°.
Republikonams laimėjus rin

kimus, bus permainyta apie 40 
tarnų — darbininkų. Bus vietų 
dėl 40. O į tas vietas aplikantų

1 yra 500.
Lapkričio 23 dieną mirė Vin- 

1 cas Babeckis, amžiaus 77 melų, 
Springfielde išgyvenęs 31 me
tus. Iš giminių paliko žmoną, 
2 sūnūs, 3 vedusias dukteris ir
2 anūkus. Dvi dukterys gyve- 

, na Chicago, III. Velionis pri
klauso prie Chicagos Lietuvių 
Draugijos ir Progressive Mai- 
nierių unijos. Buvo geras ra
maus budo žmogus. Palaidotas 
su bažnytinėmis apeigomis Cal- 
vary kapinėse. Lai bus lengva

j jam amžinai ilsėtis šaltuose ka
puose. O jo likusiai šeimai gi
liausią užuojautą.

—Ainis

NAUJIENOS
NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 

paįvairintos.
NAUJIENOS duoda daugiausia žinių iš Chicagos, 

kitų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa
saulio.

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

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

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

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

mažesni be jokios užtvaros ir 
pauksnės. Iš tolo jie atrodo pa
našus į avių bandą ganykloje.

RAIŽIAI — Dzūkijos maho- Tretysis sklypas akimi neaprė- 
metonų — totorių bažnytkai- pianias.. Jame matyti kur ne 
mis yra 7 km. nuo Butrimonių! kur pirktinius paminklus ir 
miestelio, prie vieškelio Butri-Į keliasdešimt eglaičių, pušaičių 
monys—Alytus. Patekęs į Butri
monis, ryžausi užsukti ir į Rai
žius, nes jie pastaruoju metu 
daug plačiau pasidarė žinomi, 
negu anksčiau. Mat, čia dabar 
pas mulą atvažiuoja ne vienas, 
norėdamas susituokti.

Raižiai paprastas bažnytkai
mis, tik vietoj katalikų bažny
čios yra mahometonų mečetė. 
Be to, yra grietinės nugr. punk
tas, pašto punktas, smulkių 
prekių krautuvėlė. Pačią me
četę tik iš arti galima pastebė
ti, nes ji stovi klony, laukinių 
medžių pavėsy, prie vasarą iš-’ 
džiūstančio upeliuko. Tai medi
nis pastatas panašus į bažny
čią. Jo mažam bokštely jauno 
mėnulio ženklas — mahometo
nų tikybos emblema.

Buvo ankstyvas rytas. Gy
ventojai vežė ir nešė‘bidonuo
se ir kibiruose pieną į punktą, 
ten ir aš užeinu. Erdvi punkto 
patalpa, prisikimšusi pieno sta
tytojų, daugiausia totorių — 
vyrų. Nuo tirštų katilo garų, 
jie palenkę galvas, kiti sutupę 
ant grindų, šnekučiuojas gudiš
kai, lenkiškai, rusiškais ir kur 
ne kur lietuviškai. Tokį kalbų 
mišinį girdėdamas nejučiomis 
pagalvoju: “kur čia dabar esu, 
nejau atsidūriau 
kos ar Gardino 
ty?”

Bet vis dėlto
tarpdury stovint, daugumas nu
tyla. Su manim jie pradera 
kalbėti lietuviškai. Pamatęs iš
einantį su centrifuguoto pieno 
naščiais pustažandį' totorių už
kalbinu, paklausiu kur gyvena 
mula (jų kunigas), 
sis mane nuo kojų 
akimis permeta ir 
kelių kalbų mišiniu

—Ponas vydzie nori nusikra- 
tyc medzine piela, tak nori pas 
mulą ant ratunko. Net iš Kau
no su tokiais bėdais 
ja»
idut na našu vieru.

—Tur būt nemaža tokių at
siranda, — paklausiau neišsi- 
duodamas kokiam reikalui tei- 
raujuos.

—Šią vasarą mažiau, bet 
anom metais — a jai! Uždirbo 
malna. j

Nenorėdamas tokiam atviram- 
žmogui likti melagiu, pasakiau 
kokiu reikalu noriu susitikti 
mulą. Jis truputį nustebo, bet 
pasidarė dar nuoširdesnis: .

—Kap sužinos, kad v gazeta 
parašysit, mula bijos, tolku ne 
gausi. On drebės. Velyk aš už
rūdysiu dielavoj totorių, tas 
daugiau panimajet už mainą, 
už to domų ėst furmanka.

Pastatęs kibirus ir naščius 
numetęs, jis supažindino su to
torium, su kuriuo į nurodytą 
vietą ir nuvažiavom.

Važiuojant, į akis metėsi to
torių kapai — kelių ha žemės 
plotas, surikiuoti smailiomis 
viršūnėmis akmens. Kapai tri
juose sklypuose, du sklypai;

ir kilų vėjo pasėtų laukinių 
medelių. Tokie dideli kapinių 
plotai susidarė todėl, kad ma
hometonai, palaidoję numirėlį, 
iš abiejų galų kapo pastato po 
stambų smaila viršūne akmenį 
ir toj vietoj iki akmens liudys 
kapo ženklą, žemės nejudina. 
Už tai dar totorių Vytauto 
Didž. karių, palaidotų prieš 500 
metų, kapai neišdilę ir ilgus 
amžius neišdils, nors tų kapų 
ženklai į žemę gerokai įgrimz- 
<Ię.

Žinoma, toks numirėlių laido
jimas užima didelius plotus 
žemės. Jis yra netaupus — ne
praktiškas, bet vįs dėlto, kai 
kraunamas grabas ant grabo, 
kai palaidoto parapijų kapuose 
po vienų kitų mętų nerasi ka
po — buvusio žmogaus ženklo, 
taip pat negražus^

Mane vežąs totorius dar blo
giau kalba lietuviškai už pir
mąjį, bet jis religingas, laiko 
tikybines paslaptis, tik man pa
rodo mulos ūkį. Ųkis stambes
nis ir tvarkingesijįs už kaimy
nų.

Rekomenduotasis pasirodė 
pažįstamas, Butf’iinohių apylin
kėj žinomas kooperatininkas.

Jis mane nuveda į butą, atnc- legaliai susituokti, jie važiuoja 
ša vaisių, suieško dvi knygas į Raižius. Priklausau mečetės 
'— I ir II tomą ‘^Ročnik Tatar- komitetai!, tai tokius norinčius 
ski” (Totorių metraštis). Pa- persikrikštyti mes apsvarstom. 
rodo Vytauto laikų totorių ri- Iš visų dėl idėjos perėjo tik 1 
terių piešinius, Napoleono ka- gal vienas, iš Klaipėdos, jaunas • 
rių totorių ir sukilėlių totorių mokytojas. Tas vyrukas neve-j 
paveikslus, ir pagaliau savo gi- dęs ir savo laiške rašo, kad jis 
minės — caro karininkus ir išstudijavęs Mahometo tikybą 
mahometonų muftį (vyskupą), ir ji jam labiau už kitas patin- 
gyvenantį Lenkijoj. : kauti. O kai į mahometonus

—Totoriai po mūšio prie pereina kiti, tai mulai pel- 
Grunvaldo buvo apgyvendinti (nas — gauna po kelis šimtus 
Lietuvoj ir Lenkijoj. Jieiris da
vė žemių ir suteikė bajorų tei
ses. Lietuvoj karininkus — ri
terius apgyvendino kur geres
nės žeinės Suvalkijoj. Eilinius 
karius Vilniaus ir Gardino gu
bernijose. Apie Butrimonis gry
nai totoriais apgyvendino: Rai- 
žių, Vaikutiškių Trakininkų, 
Adomonių, čeraučiznos, Toto
riškių, Žadiškių, Bazorų kai
mus, bet per ilgą laiką jie su
simaišė, išsigimė, bet vistik rei
kia pasakyti, kad totoriai neiš- 
tautėja, — pasididžiuodamas 
dėstė nevisai lietuvišku akcen
tu. — Viena totorių mažėjimo 
priežastis: jei totoriai atitrūks
ta nuo žemės ūkio — išeina 
mokslus, tai būtinai eina į ka
rininkus, o karininkai dažniau
siai kur nors ir žūsta. Tiesa, 
totoriai ir kitose srityse gabus. 
Lenkų rašytojas Henrik Sien- 
kevič buvo totorių kraujo...

>—Kiek dabartiniu laiku yra 
Lietuvoje totorių, — paklau
siu pasakotoją.

—Per paskutinį surašinėji
mą, rodos, buvo 1,200 asmenų, 
vien apie Butrimonis 400—500. 
Ak, jums, tur būt, žinoma, kad 
totoriai geri darbininkai, nepa
mainomi kailiadirbiai.

—Bet mahometonų skaičius 
dabar didėja, — vėl pertraukiu 
pasakotoją, — juk pastaraisiais 
metais nemaža ir krikščionių 
perėjo į jūsų tikėjimą, įtikėjo 
į jūsų pranašą.

Totorius šyptelėjo ir ranka 
numojo.
. —Che, pranašui iš tokių nau
da, kaip iš ožio f nei vilnos, nei ros pirties įrengimą tektų sta- 
pieno. Negalėdami kitu įudu tyti pirmoje vietoje!

.litų, todėl mes bažnytinis ko
mitetas mulai pastatėm sąlygą, 
kad už kiekvieną tokią opera

ciją į mečetės parapijinę kasą 
įmokėtų 200 litų. Tačiau pa
skutiniu laiku nitipom nebepri- 
imti į musų tikybą ir tokiomis 

■sąlygomis, nes, Lietuvai su 
| Lenkija pagerinus santykius, 
Lenkijoj gyvenąs mufti (vys
kupas) žada atvažiuoti j Lie
tuvą. Norime su juo pasitarti 
apie Lietuvoj esančias 3 meče
tes.

Atsisveikinau. Spausdamas 
ranką mane pagarbino:

—Parašyk, kad mes totoriai 
esam geri kooperatininkai. Bai-

stambius pieno statytojus. Sta
tom per dieną apie 1,500 Itr 
pieno. Turime ir koop. krautu-

Nėra tinkamos pirties

Ukmergėje 
ininko lai- 
js yra la- 
los atžvil- 
i įrengtos

mažos 
nelabai 

sutvarkytos. Tokiame mie- 
kaip Ukmergė (14 tuk-

UKMERGĖ. - 
yra dvi to paties 
komos pirtys, be 
bai 
gi u 
bei 
ste,
stančių gyventojų) reiktų pa
statyti žymiai didesnę ir mo- 
derniškesnę pirtį, nes dabar, 
ypač penktadieniais ir šešta
dieniais, esti didelis susikimši
mas, kas sudaro įvairių ligų 
plitimo pavojų. Resirupinant 
gyventojų sveikatingumu, ge-

MASTER W1NDOW SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

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

1803 WEST 47th STREET <ARTI W00D ST.)

kokioj Vilei- 
gelžkelio sto-

pamatę mane

Užklausta- 
iki galvos 
nedrąsiai, 

spėja:

atvažiuo*
net profesory, direktory

NEPADĖJUS
nėra k.o rasti

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS

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!. ..tavo tėvai vargus vargdami sudėjo turtus, davė 
tau mokslą, nes jie žinojo kaip reikia taupyti. Pradėk 
sau taupomąją sąskaitą dar šiandien NAUJIENŲ SPUL- 
KOJ.

ĮAriTV 
voui 

tNVCITMCNV

NSURED

Užtikrink savo indeliams tikrą apsaugą 
ir pelną

Ola visu INDĖLIAI APDRAUSTI IKI

$5,00<M)0

UTHUANIAN BUILDING, LOAN AND SAVINOS ASS'N
Įplt7S9 SOUTH HALSTED STREET

TELEFONAS, CANAL 8500

JEI KENTI NUO 
REUMATIKOS 

Skausmo
Paprastai pagelba ateina į 

minutę, kai vartoji tikrą 
Bayer Aspirin

«
Kad greitai sumažinti reumatiš- 
kus skausmus, darykite Štai ką: 
Imkit 2 Bayer tabletes su stikli
ne vandens. Pakartokit jei reika
linga, sulyg nurodymų. Tai ir 
viskas.
Tūkstančiai yra patyrę, kad šis 
paprastas vaizduojamas Čia bū
das, neša nuostabiai greitą pa- 
gelbą nuo galvos, reumatikos ir 
neuralgijos skausmų — vartojant 
tikrą BAYER Aspirin.

Bandyk šį būdą pirma — pas
kui, jei skausmas nepaliaujamai 
kartojasi, eik pas gydytoją. Leisk 
jam patirti priežastį ir jus gydyt.

Tikras Bayer Aspirin teikia 
pagelbą dviem budais—Turimas 
paties Bayer Aspirin skausmo 
pašalinimo budo elementas ir, 
kad Bayer Aspirin tabletės skil
vyje ištirpsta į kelias sekundas— 
yra pasirengusios tuoj “į darbą” 
su nuostabiu greitumu.
Atsiminkite 

klausti “Bayer As
pirin
“aspirino.”

15 už 12 Tabletų
2 Pilni Tuzinai 25c

ne vien tik

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams
LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠEL- 
POS KLIUBO VALDYBA 1938 ME
TAMS: Jonies Sholteman, 3237 W.

Le Moyne St.. Pirm.; Juozapas 
Stalioraitis, 7244 So. Talman Avė., 
Pirm. Pagelbininkas; Miss. He
leri Chapas, 4403 So. Albany Avė., 
Nut. Rašt.: Walter Sharka, 4635 
So.. Washtenaw Avė., Tel. Lafa- 
yette 0559. Finanvų Rašt.; Mrs. 
Mary Warnis. 3838 So. Kedzie 
Avė., Kasierka: Petras Olšaus
kas, 3145 W. 40th Place, Kont. 
Rašt.; Leonas Klimavičia, 2534 
W. 46th St.. Kasos Globėjas; Dr. 
M. T. Striko!, 4645 So. Ashland 
Av.. Tel. Boulevard 7820, Gydyto
jas; George Menkas, 127 N. Dear- 
born St. Tel. Central 4410, Pata
rėjas; Mike Kasparaitis, 6556 So. 
Bishop St., Knvgius; Jonas Kon- 
droška, 2841 W. 40th St.. Kont
rolės Pirm.; Miss. Adelė Ambro- 
zaitė. 1423 So. 51 st Ct.. Vajaus 
Rašt.; Mrs. Marijona Sakalienė, 
3137 W. 44th St., Biznio Rašt.; 
Juozapas Bendokaitis, 3116 So. 
Halsted St.. Korespondentas. Su
sirinkimai atsibuna kožną mėnesi 
kas pirma sekmadieni 12 vai. d. 
Hollywood svet.. 2417 W. 43rd 
St., Chicago. III. Mokesčiai pri
imami U vai. iš ryto.

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

9257 So. Cattage Grove Avė.; J. 
Raceviče—pirm, pagelb., 3326 So. 
Union Avė.; P. Kiltis—nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.; A. J. 
Zalatoris—iždininkas, 827 West 
33rd St.; A. Kaulakis — turto 
rašt., 3842 So. Union Avė.; Iz. 
Masaitis—kontrolės rašt.; J. Ma- 
saitis—kontrolės rašt.; J. Mali
nauskas —apiekunas iždo; K. Va
laitis—maršalka; A. Vilkis —kny
gyno prižiūrėtojas; K. Valaitis— 
ligoniu prižiūrėtojas; Dr. J. P. 
Poška—draugijos kvotėjas 3133 
So. Halsted St., Tel. Vjctory 3687 
Rez. 6504 So. Artesian Avė. tel. 
Hemlock 2374. Susirinkimus laiko 
kas pirmą sekmadieni kiekvieno 
mėnesi 12 vai. dieną, Lietuvių 
Auditorijoje.

NEPRTGULMINGO LIETUVIŲ PI • 
LIEČIU KLIUBO VALDYBA 1938 
METAMS yra sekama: Pirm. Juo

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

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

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

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

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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Užsakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ______________
Pusei metų ___ ________
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Valdžios stiprėjimas ar silpnėjimas?
Stambiojo biznio atstovai nuolatos skundžiasi, kad 

valdžia perdaug kišasi į biznį, perdaug viską reguliuoja. 
Po praėjusių kongreso rinkimų, daugelis atsiduso leng
viau. “Dabar”, nudžiugo jie, “administracijai bus suriš
tos rankos, kadangi kongresas nešoks pagal Roosevelto 
muziką.”

Bet jiems gali tekti nusivilti.
Nuo to laiko, kai prasidėjo Naujoji Dalyba, prieš- 

trustiniai įstatymai buvo beveik užmiršti. Bet neseniai 
valdžia vėl ėmė juos vykinti Ji nutvėrė už pakarpos au
tomobilių fabrikantų įsteigtą finansų kompaniją ir pri
vertė ją pakeisti savo biznio praktiką, o kad ne, tai bu
tų buvęs kalėjimas kompanijos viršininkams. Paskui fe
deralinis teismas patraukė atsakomybėn Chicagos svei
katos departamento viršininkus ir stambias pieno kom
panijas, apkaltindamas juos sudarius “monopolį” preky
bos trukdymui.

Pridėkite prie to dar valdžios veikimą, vykinant į- 
statymą apie darbo valandas ir algas pramonėje, ir pa
matysite, kad Washingtonas anaiptol nesirengia miego
ti. Čia ir republikonai nedaug ką tegalėtų pakeisti, jeigu 
jų žmogus sėdėtų Baltajame Name.

Gyvenimo raida eina ta kryptim, kad valdžiai bus 
kraunama ant pečių vis didesnė ir didesnė darbo našta. 
Todėl vargiai galima laukti, kad jos galia bus susiaurin
ta.

Diskusijos apie Klaipėdą
Kaip šios dienos apžvalgoje pastebėta, Lietuvos 

spauda pradėjo šiek-tiek atviriau kalbėti apie Klaipėdos 
Krašto reikalus. Iki šiol girdėjome tik nusiskundimus, 
kad naciai tykoja tą kraštą praryti, bet dabar jau ban
doma pažvelgti į “antrąją medalio pusę”.

Šitos diskusijos yra sveikintinas reiškinys, nors jos 
ir labai vėlai pradėtos. Sakoma, ne laikas šunis lakinti, 
kai i medžioklę reikia joti. Seimelio rinkimai, kuriuos vo
kiečiai nori paversti “plebiscitu”, bus jau gruodžio bene 
9 d. Bet tie kritiški, balsai Lietuvos spaudoje, gal būt, 
dar suspės įnešti naujos dvasios į rinkimų kampaniją.

Per dvyliką metų, Lietuvos valdžią kritikuoti buvo 
uždrausta. Kalbėjo tik “taupos vadas”, o visi kiti, žmonės 
turėjo šaukti “Valio” ąrba tylėti. Bet su tuo “Valio” nei 
Vilnius nebuvo išvaduotas, nei Klaipėdai saugumas neuž
tikrintas. Todėl dabar tenka, kad ir verkiant, truputį at
leisti apinasrį, kuriuo yra pažebota opozicija. Kai bus 
dar blogiau, tai reikės, gal būt, tą apinasrį visai nuimti.

Bet ar nebūtų gražiau, jeigu laisvė butų grąžinama 
geruoju, o ne po prievarta?

Demokratija dabar ir ateityje

met žmonėms gręsia pavojus patekti po fašistų jungu; 
bet kai darbo žmonės savo išnaudotojus nugali ir pasi
daro ekonomiškai neprikląusomj, tai kam tuomet dar 
teikia tos “buržuazinės liekavęs”? Tuomet jie gali arba 
visai apsieiti be demokratijos, arba jie turi ją perorga
nizuoti taip, kad ji į “buržuazinę demokratiją” butų vi
sai nepanaši

Šita pažvalga, kad demokratija yra tiktai koks ten 
“bėdos padaras”, kurį žmonės turės mesti į šalį, kai tik 
jie nebebus ekonomiškai išnaudojami, pareina nuo to, 
kad demokratija yra kaltinama už ekonominius blogu
mus, kurie priklauso nuo visai kitokių priežasčių, čia y- 
ra tiek pat logikos, kaip pas tą žmogų, kuris sudaužė 
veidrodį, kuriame jisai pamatė^ kad ant jo nosies šašas!

Deipokratija nepadaro žmonių sočiais arba turtin
gais, bet demokratijoje žmogui yra lengviau kovoti dėl 
savo būvio pagerinimo; ir aiškus dalykas, kad demokra
tijoje yra lengviausia apsaugoti tai, ką žmonės jau yra 
iškovoję. Todėl tokioje ekonominėje santvarkoje, kurio
je darbo žmonės nebebus išnaudojami, demokratija tu
rės būt dar labiau brangintina, negu šiandien.

Klaipėdos nacionalsocialis
tai rodo ragus

(Musų specialaus kęrespondento Lietuvoje)
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ŠUSNIGGAS BUSIĄS
TEISIAMAS

Buvęs Austrijos kancleris 
(ministeris pirmininkas), Kurt 
Scbuschnigg, buvo suareštuo
tas, kai Vękietjjos naciai oku
pavo Aus.trijų. Iki šiol jisai yra 
laikomas po areštų ir jam yra 
ruošiama byla “dėl valstybės, 
išdavinio” — už tai, kad jisąi 
norėjo apgjn.t.i Austrijos nepri
klausomybę.

Bet Londono laikraščiai rašo j 
kad naciai Schuschnigg’ų taip 
“apdirbo”, kad jisai pasižadėjo 
būti ištikimas Hitleriui. Todėl 
jisai gausius susimyĮėjimų ir, 
gal būt, kokį nors “džabų”.

Schusclinigg’as buvo klerika
lų partijos į“krikščionių socia
lų partijos (“krikščionių socia- 
kurį hitlerininkai nužudė 1934 
m.

“lietuvninkais”. , Ji nepripažino 
jieiųs teisės tvarkyti savo rei
kalus; jos paskirtas atstovas 

vietiniais 
neduo-

DIDELIS NEPASITENKINI
MAS VOKIETIJOJE

Anglijos liberalų laikraštis1 
“The Manchesiter Guardian” ra
šo, kad Vokietijos žmonės yra1 
labai nepatenkinti nacių val
džia. Sudetų krašto “užkariavi
mas” ir prijungimas prie Vo
kietijos padare labai nežymų į- 
spudį žmonėse.

“Iš tikrųjų,” tęsia to luiK- 
raščio diplomatinis korespon
dentas, “Vokietija šiandien 
labiau, negu kada nors, yra 
kraštas, paskendęs gilioje. 
desperųcijoje...

“Priešingai daugelio žmo
nių nuomonei, Hitlerio nese
niai laimėtas triumfas nesu
stiprino jo įtakos į Vokieti
jos žmęnes teigiau budu, 
nors neigiamu budu tasai 
triumfas jį sustiprino, žymiai 
sumažindamas viltį, kad ji
sai bus nuverstas.”
Tai reiškia, kad Hitleris 

įgijo daugiau rėmėjų, bet 
silpnėjo jo priešai, kai jam
sisekč grasinimais ir blofu “už
kariauti” sudėtų kraštų. 

* * t

ne- 
su- 
pa-

Demokratijų girti ir už jų stoti šiandien pąsidąrė 
jau beveik mada. Tik atviri fašistai (lar JĄ niekina, nors 
ir jie neretai apsimetą demokratijos draugais. Pavyz
džiui, Hitleris, sumanęs pagrobti Sudetų kraštų, vedė sa
vo agitacijų, prisidengęs demokratiniu tautinio apsi-: 
sprendiiųo principų.

Bet reikia neužmiršti, kad demokratija anaiptol nė-1 
ra viskas ir kad ji nėra net svarbiausias dalykas. Ji yra' 
tik valdžios forma. Ęe valdžios žmonės negali gyventi, 
bet jie gyveno ir tebegyvena įvairiausiose valdžios for
mose. Ne žmonės valdžiai, o valdžia žmonėms.

Demokratija yra geriausia iš visų žmonėms žinomų 
valdžios formų, tačiau ji negali atstoti nei dvasinių,, nei 
materialinių gėrybių, kurios padaro žmęgąųs gyvenimų 
turtingų ir turiningų. Demokratijai dųųg žalus yra pa
darę tie, kurie šitos tiesos aiškiai nesupranta.

Pavyzdžiui, bolševikai sunaikinę demękrąįtįją Rusi
joje ir per penkioliką metų vedė prieš jų atkilių kovų 
visame pasaulyje — dėl to, kad demokratija pati savai
me dar nereiškia materialinės gerovės darbo žmonėms. 
Visi žino, kad demokratijoje gali būti masių skurdas, ne
darbas ir kitokios nelaimės; bet daryti iš šito kiekvie
nam žmogui žinomo fakto “Išvadų”, kad pati demokrati
ja esųs netikęs dalykas, tai aiški nesąmonė.

šitų nesąmonę, tačiau, daugelis dar ir šiandien skel
bia, tik truputį kitokiam pavidale. Jie sako, kad iš bėdos

LIETUVOS KLAIDOS
KLAMPOJĘ

Visiems ĮieĮuvįams rupi Klai
pėdos krašto likįmas, nes yra 
pavojus, kad hitleriškoji Vokie
tija su tuo kraštu gali pasielg
ti taip, kaip su Čekoslovakijos 
sudėtais. Girdime apie Klaipė
dos nacių triukšmavimus ir a- 
gitacijų. Bet ar iš Lietuvos pu
sės buvo padaryta viskas tiems 
payoįųms suuią^mtį? i

Atrodo, J<ąd ne. Lietuvos 
spauda jau pradeda yįešai kal
bėti apie stambias klaidas, ku
rias iki šiol Lietuva (t. y. jos 
valdžia) darė Klaipėdoje. Kau
no “Lietuvos Zipios” deda ei
lę .diskusinių straipsnių šituo 
klausimu. Gerai, kad cenzūra 
nęrs ,čią, galų gąle, davė šiek* 

lųisvęs opozicijai.
Viename tų straipsnių nuro

doma, kad Lietuva iki šiol vi

(gubernatorius) su 
žmonėmis nesi tardavo 
davę jiems vietų, ir t.t.

“Ne sykį lietuvninkų buvo 
stengiamasi”, rašo “L. ž.” ko
respondentas, “kad jiems pa
tiems, kaip sąlygas- geriau 
pažįstai!tiems ir vietiniams, 
butų leidžiama daugiau rū
pintis savo kultūriniais ir k t. 
reikalais, kad lietuvybės dir
voje daugiau svertų dalykų 
suprantančių vietinių žmonių 
patariamasis balsas, o ne gu- 
bernaturos patarėjai, “didlie
tuviai’. To jie ir dabar pagei
dauja.

“Iš jų. veikėjų spaudai, pa
reikštų minčių matyti, kad 
jje norėtų, jog jų atstovas, 
vadas, galėtų dalyvauti vy
riausybės posėdžiuose ir jai 
duoti pabarimus visais klai
pėdiečių Reikalais, nes didžių- , 
ja dauguma Gubernaturos 
patarėjų įjie nepasitiki ir nie
ko apie juos nenori girdėti 
(jiems vįeta esanti “Viktori
joje”).” ‘ ■
Bet Kaunas į tokius klaipė

diečių norus nekreipė jokio dė
mesio. Kaunas sprendė, kękias 
mokyklas klaipėdiečiams steig
ti, kokius inokytojus jiems skir
ti ir kokius valdininkus į Klai
pėdos • kraštų siųsti. Klaipėdie
čiai skundžiasi, kad cenlraliųė 
valdžia neduoda jiems net sar
go vietų savo įstaigose!

.Čia Klaipėdos “.vokietinųi-; 
kams” pasidaro puiki proga il
gi tuo ti prieš Lietuvų, skelbiaęt, 
kad darbu Klaipėdos krašte pir
moje eilėje “turi būti aprupjn- 
li vielos žmonės”.

Tai ve kaip pasireiškia ceę-i 
tralinės valdžios nedemokratiš
kumas tokiame svarbiame da
lyke, kaip Klaipėdos krašto val
dymas. Demokratinėje tvarkoje 
toks klaipėdiečių ignoravimas 
nebūtų buvęs pakenčiamas. Jei
gu pati valdžia nebūtų susipi
lusi a|sižyelgti į Klaipėdos lįe- 
tuynink.ų norus, tai jų butų prį-i 
vertųsi visuomenė. Bet kuomet! 
visiems diktuoja “tautos yų- 
das”, kuomet visuomenės j,ų-i 
dėjimas nuslopintas, x opozįcį-i 
nėms partijoms užimta buręą, 
spauda pažebota, tai kas gą|lii 
tuos klaipėdiečius užtarti?

Tačiau dar vis atsiranda žb’l 
bių, kurie prisispyrę pasakęįa, 
kad demokratijos Lietuvai ne
reikia !

Lietuvoje karo stovį panaį- 
l<jnus, Klaipėdos krašto yokie- 
tininkai atkuto ir savo nųsistų- 
tymų jau visai nesidangptydu
mi reiškia. Karo stdvio panai
kinimo proga jie įvaikiuose 
Klaipėdos krašto miesteliuose 
surengė triukšmingas demons
tracijas su lietuvių įstaigų Įau
gu daužymu ir žandų skaldy
mu. Kaip kur net privertė iš
kabinti vokiškas, tai yra naciš
kas vėliavas ir į tarpus skam
binti. Autonomine policija veijk 
visur pasyviai laikėsi, nepaisant 
į tai,, kad demonstrantai šuka
vo aiškiai savo neapykantą 
reikšdami Lietuvos valstybei.

Panaši demonstracija buvo 
sumuošta ir Klaipėdos mieste; 
čia demonstrantai tik tuomet 
išsiskirstė, kai juos paprašė 
Vokietijos konsulato vienas val
dininkų.

Visoje toje istorijoje įdo
miausia yra tai, kad Kauno 
dienraščiai neturi galimybės a- 
pie visa tai smulkiai aprašyti, 
net iš Klaipėdoje einančio na
ciško vokiečių dienraščio čia 
Kaune neleidžiama padaryti kai 
kurias ištraukas, kurios aiškiai 
nušviečia Klaipėdoje prasidėju
sių aktingų nacių veiklų.

Viena dabai* galima konsta
tuoti, kad Klaipėdos krašte lie
tuviai nebus tiek atsparus vo-

ranku šiuo metu toksai perne
lyg įžūlūs nacių veikimas, tai 
geriausiu atveju jie ]į gali tik 
mandagesnėse formose prilai
kyti.

Valstybinė policija dabar to
nais neturi galimumo nacių 
veikimų sudrausti, o vietos di
rektorijos policija, aišku, kaipo 
savų žmonių policija, tai yra 
nacių suverbuota, tik tyliai ir 
ramiai į visa lai žiūrės.

Aiškiausia visais atsitikimais 
lietuvių veikla nuo vietos poli
cijos tik nukentės...

Taigi Lietuvoje jau visai at
virai prasideda vokiečių nacių 
veikimas. Netektų dėl to labąi 
skųstis, lai jie sau veikia, jei 
jie veiklų kaipo tokie ir nesi
kėsintų prieš Lietuvos valsty
bės interesus, bet tai yra visai 
negalimas daiktas, nes tuomet 
jų veikimas lieka visai bepras
mis. Juk jų svarbiausias tiks
las lai Klaipėdos kraštų pri-

ar jį paralyžiuoti. Vietos lietu
vių organizacijos yra visos tau
tininkų diriguojamos, kitų pa
žiūrų lietuviai neturi galimy
bes savo veikimų išvystyti, tai 
tuo pačiu jų atsparumas jau

kimų gali sudrausti tik Berly
nas... Jei Berlynui įvairiais po
litiniai^, sumetimais bus nepą-r

Mar|jumpolės fnokykĮp- 
se ipokosi apie 3000 

mokinių
MARIJAMPOLĖ.—šiais ge

tais visose Marijampolės i^o.-* 
kyklose yra apie 3Q00 mokiųjų, 
iš kurių: keturiose gimnazijo
se mokosi per 1000, mokyt, ąe- 
minarijoj — 90, amatų mokyk
lose apie 160, pradžios mokyk
lose apie 1750. Visose mokyk--’

to, jo dvasių taip pavergė, kad 
ji nėra avarankus, savim pa
sitikįs žmogus.

Klaipėdos kraštų prijungus 
prie Lietuvos padaryta pagrin
dinė klaida, kad nebuvo įvyk
dyta žemės reforma, o be to, 
nesiimta lietuviai ūkininkai e- 
koiiępiiniai organizuoti. O pas
kutiniai dvylika melų bet kokia 
politinė mintis taip pat buvo 
gniuždyto gniuždoma.

Taigi tasai lietuvis nesugebė
jo per tų laikų tvirtai atsistoti 
ant kojų ir jis daugumoje iki 
šiai dięnai pasiliko vokiečio į- 
lakoje. Dabar viešai jisai vo
kiečio skriaudžiamas jau netu
ri kam pasiskųsti, pas kų už
tarimo gauti.

Be to, vokiečiai, o šiuo at
sitikimų nųciai stengiasi kaip į- 
manydami lietuvius ūkininkus 
savo tarpe suerzinti, supykinti, 
kad lik jie bendromis jėgomis 
savo reikalų nepradėtų ginti, 
juos tiek tautiniai, liek ekono
miniai savistoviai atstovauti.

Ir. dabar, kada iš darželio jo 
vaikai vejami lauk, jisai tyli; 
tyli sukandęs dantis, nes mato

jungti Vokietijai.
Bet ir toksai jų veikimas ga

lėtų būti žymiai paralyžiuotas, 
jei Lietuvoje galėtų pradėti 
veikti ir kitų srovių politinės 
organizacijos, — jos galėtų pa
veikti ir vietos lojalesnius vo
kiečius, sakysime, labiau demo
kratiškai nusiteikusius, bet da
bar šitaip nėra.

Tai yra viena iš skaudžiau
sių Lietuvos politinio gyvenimo 
vietų.

Nėra kas konsoliduoja Lietu
vos visas sveikas kūrybines pa
jėgas. Net Lietuvos spauda ma
žiausiai turi progos tais klausi
mais rašyti.

Šiaip jau visoje Lietuvoje ka
ro stovio panaikinimus praėjo 
visai nepaslebiamai, nes iš tik
rųjų jisai nieko naujo gyveni
mai! neįnešė. —B.

o be to, juk kiekviename žing
snyje jam primenama, kad ši-

dutis ir dar nejaukesnė išeitis.
—H. L.

Iš Lietuvos

visi 
toli, 
ma- 
tik- 

apy-

Klaipėdos mokyklos
Vietos valdžios išlaikomos mokyklos. — Lietuvių priva

čios mokyklos. — Kaip vokiečiai terorizuoja tėvus ir 
mokinius. — Nėra kam pasiskųsti, nėra kur užtari
mo gauti.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Klaipėdos krašte veikia mo
kyklos, kurios vietos valdžios i 
išlaikomos. Visos tos mokyklos- 
yra labai prastai pastatytos. Jo
se mokiniai. nei viešai pačių 
mokytojų miišąmi. Mokytojais

todėl ir jįe per mokyklas varė

la Klaipėdos krašte žymiai su
stiprėjo, pradėjo ir šias mokyk
las terorizuoti. Pirmiausia kim
ba į tėvus, jiems grųsina ir ra
gina vaikus iš tų mokyklų at
siimti. Jei šioksai teroras nepa
deda, tai baugina tuos namų 
savininkus, kurie savo patalpas

lik ę.ąeįų propagaųdų. Bet tai mokykloms yra išnuomavę. Be 
<Įųr ne .visa. Lietuvių vaikus to- to, visokiais budais persekioja 
sc mokyklose sodino visai at
skirai ij’ kįekvicna proga iš jų 
tyčięięsii. Pagal konvencijų vi
sose ųjokyklęse turėjo būti dės- 
.loųia be vękiečių ir lietuvių 
bųlba. Pahgelis tų mokytojų vi
sai lietuvių kalbos nemoka ir 
tik tyčiodayęjų iš lietuvių kaj- 
1)0^ ųrbų jų taip dėstydavo, 
Kųd niekus jos nenorėję moky
tis.

Todėl lietuviai pradėjo jau iš 
seno $įų Sjteigti savo privačias 
?noįcyj<Įąs, kurioje tųip pųĮ, 
lietuvių kalbos, buvo dčstęųia 
ir vokiečių (kalba. £>itos lietuviu 
privačios mokyblęs turėjo žy
miai pedagęgiuiai geriau pa
puoštus xųękytęjų$, jtędėl jęs 
vietos moĮcykĮųs jškonburuoba- 
,yo. LįetįUyių ppivąčięs mokyk
los visų laikų turėję žymiųi 
jaugiau luobiniu, ipegu vietęs 
mojkyJdo^j W į itųs privačias 
mokyklas net i* vokiečių rim
tesni tėvai Jeįdo savo vajkus 
pokytis.

Naciai jau iš seno šnairomis 
į Jas mokyklas žiurėjo ir viso
kiais budais joms kenkė, bet 
vis dėlto jos galėjo yeikli. Tiqk 
rimtai jos savo darbu atsireko- 
mendavo, kad nedrįso labai jų 
liesti.

štai dabar, kada nacių veik*

mokytojus, kaip kur mokyto
jai jau dabar viešai negali pa
sirodyti... Tų privačių lietuvių 
mokyklų mokiniai gatvėse tie
siog mušami, iš jų tyčiojamasi.

Jau dabar ir tos mokyklos 
netekę žymaus mokinių skai
čiaus ir /kai kurioms jų gręsia 
užsidarymas.

Pasiskųsti ir šiuo atsitikimu 
nėra kam, nes niekas tų skun
dų neklauso...

Tai taip elgiasi kultūringi vo- 
kiečiai Klaipėdos krašte su lie
tuviais !

Kadangi vietos valdžios visi 
pareigūnai yra veik išimtinai 
pačiai, tai suprantama, kad iš 
jų jokios paramos netenka 
Jaukti ir tikėtis bet kokio už
tarimo. Vietos lietuviai gyvena 
daugiausia kaimuose ir viso
kiais l?ų,dųjus yra priklausęmi 
yietos vokiečiams dvarinin
kams. Tai visai suprantama, 
kad jie ęavo yeilppm nesugebė
jo išvystyti ir stipriau organi
zuotis, kad galėtų atsispirti 
prieš vokiečius.

Juk ilgus metus šilų kraštų 
yaldė vokięčįai ;r jie per tą lai
kų pasistengė nustelbti visa kas 
yra lietuviška ir lietuvį pasta
tyti tokioje padėtyje, kad jisai 
visąine vofcęčjo piiJdąui>ylŲ.

Reikia Lietuvos banko 
skyriaus

KELMĖ. — Kelines mieste 
ir vals. šiuo laiku priskaitoma 
daugiau negu dvidešimts tūk
stančių gyventojų. Iš Kelmės 
jki Raseinių plentu 55 km, iki 
Šiaulių 43 km. Kadangi 
didesni miestai yra gana 
tad Kelme, tarp apylinkės 
žesnių miestelių, yra tani 
ras centras, į kurį buriasi
linkių gyventojai: prekybinin 
kai, pramonininkai, amatinin
kai ir t. t. Dėlto Kelinėj turė
tų būti visos gyventojams rei
kalingos įstaigos, čia (be ap 
skr. ištaigų) yra visos įstai
gos be, gyventojams, ypatingai 
ūkininkams ir kitoms įstai
goms reikalingiausios įstaigos, 
tai Lietuvos banko skyriaus. 
Panašus, kaip Kelme, neapskri- 
čių miestai, pav., Jurbarkas, 
Joniškis, Pasvalys, Kybartai ir 
kiti, Lietuvos banko skyrius 
jau seniai turi. Manoma, kad 
įsteigus skyrių Kelmėje, ban
kas nuostolio neturės, o gaus 
ir gero pelno. Įsteigtas Lietu
vos banko skyrius galėtų ap
tarnauti net šešių valsčių gy
ventojų reikalus. Tikimės, kad 
šis kelmiečiams svarbus reika
las bus teigiamai įvertintas.

Kaunietis i pašto ženklą 
surašė 3,500 žodžiu

KAUNAS. — Vienas sena
miesčio darbininkas pasiryžo 
pasidaryti smulkaus rankraščio 
rekordistu. Baigęs sunkų die
nos darbų, jis užsidaro savo 
ramiam kambaryje ir į minia
tiūrinius puslapius rašinėja sa
vo atsiminimus ir perrašinėja 
didesnius veikalus. Per keletu 
metų jis jau spėjo sudaryti to
kio savo braižo savotišką bi
bliotekėlę, iš kurios tų knygų 
niekas taip smalsiai negriebia, 
nes paprasta akimi jų perskai
tyti negalima.

Pradžioje šis kruopštus dar
bininkas į pašto atviruką su
rašė 5000 žodžių, į antrą — 
11,000, į trečią — 21,000, o į 
ketvirtų jau — 25,000 žodžių. 
Po šių bandymų i pašto ženklą 
jis surašė 3500 žodžių. Dar 
kruopštesnis jo darbas buvo 
kai į miniatiūrinę knygutę, ku
ri sveria vos vieną gramą, jis 
surašė 28,000 žodžių. Tai “kny
ga”, kuri turi 274 puslapius, 
gražiai įrišta, už spausdintą 
originalų 200 kartų mažesnė. 
Dabar šis miniatiūrinio braižo 4 
mėgėjas perrašinėja knygų 
“Sulaužyta Priesaika”-
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KANADOS LIETUVIŲ ŽINIOS
BUVAU, MACIAU IR GIRDĖJAU

Įspūdžiai iš Detroito ir 
Pirmyn choro

Dirbi žmogus, vargsti. Pasi
daro visa tai manotoniška, nuo
bodu, bet štai pasitaiko mo
mentas, — ir tie visi vargai už
miršti, visi nemalonumai, sun
kumai pūko lengvumu lieka, 
— žmogus įgauni ūpo, energi
jos, džiaugsmo ir malonumo... 
Toks momentas-permaina įvy
ko atlankius Detroitu, aplan
kius svarbias jo vietas ir išgir
dus tų garesnybę “Pirmyn” 
chorų. Iš Toronto Detroitan 
apie 250 mylių. Kelias nors šla
pias, vienok sėkmingai pasiekė
me vietų. Vykom su Toronte 
gerai žinomais ir gerbiamais 
B. ir A. Kavaliūnais pas jų 
draugus F. F. Stankus, kur 
teko porų dienų tiek smagiai 
laikas praleisti, tiek prisivai- 
šinti ir tokioj jaukioj draugys
tėje būti, kad, rodos, ir mes 
nuo seniai geriausi draugai. 
Kaip malonu sutikti tokius 
nuoširdžius žmones, kurie taip 
mumis rūpinosi. Na, taip įr

Prasidėjo jų programa su 
“Lietuviais mes esame gimę”. 
Kaip smagu, kad iš čiagimių 
lietuvių krūtinių tie žodžiai 
taip entuziastiškai plaukė, kiek 
tada pagarbos jiems pajutau, 
džiaugsmui ribos nebuvo. Prie 
viso to sekanti daina “Šviesi 
naktis mėnesiena”. Ta mylima 
žemaičių, ypačiai mano mamy
tės mylimiausia daina.

Variau programų, noriu pa
matyti, ar greit O. Skeveriutė 
dainuos solo. Skaitydama taip 
daug apie jos gražius darbus 
“Naujienose”, girdėdama jų 
nuolat maloniu “Onuks” vadi
nant, labai norėjau jų kuo grei
čiausiai pamatyti ir išgirsti. 
Onuks dainavo taip maloniai ir 
švelniai, o vėliau dėka p. Vai- 
vadienės pastangomis teko ir

Tame pačiame name teko su
sipažinti su maloniais lietuviais 
Vai Ik unąis. Teko
Delorito Evergreen
kur yra mano tėvelis. Jau 14 
metų kaip ilsisi toje žemelėje, 
bet vienok malonu nors tas že-

atlankyti

rai ji ne tik Onuks, bet “ange- 
liuks”. Kaip ji maloniai atsilie
pė apie “Bijūnėlio” vaikučius. 
Dabar jau laukėm išgirsti gra
žiosios Rimkai tos. Jos dainavi
mas tikrai malonus, rodos, nie
ko daugiau nematai ir negirdi, 
paskęsti jos dainoje. Įdomiai 
dainavo Pažarskis ir Rukštala. 
Labai gaila, kad AJ. Brazio ir

Vakare, t. y. lapkr. 20 <Į., 
paspaudė Kavaliūnas “žirgo” 
gesų, skubinomės svetainėn, 
kad galėtumėme išgirsti Dailės

kome visu pusvalandžiu pir
miau skirto atidarymo progra
mos laiko, vienok jau sėdynių

va i k še i ok i i Jie pak rase i a i s,

rna lysinio. Kaip lik laimei ma
tau porų tuščių sėdynių, kurių 
tarpo sėdi jaunas vyrukas, ir 
np kas kitas, kaip gerai pažįs
tamas buvęs choro narys Gu- 
žąuskas. Prisidėję į kompanijų 
laukiam progrųpios. Beina^tant 
tuoj ir vienas ir kitas Dailės 
choro nariai sveikinasi su pili
mis, džiaugėsi piųsų atsilanky
mu i^ kvįetė būtinai pas juos 
užvažiuoti ir i. t. Programų

neteko sužinoti jų nedalyvavi
mo priežasties. Padabinti visų 
šių programų A. Steponavičie
nė savo skambiu balsu padai
navo porų dainų. Jos išsilavini
mas muzikoj jau seniai visiems 
žinomas ir su didžiausiu ma
lonumu sutinkamas, žodžiu sa
kant, programa buvo tokia vy
kusi, kad laikas it penkios nui
mi tės prabėgo. K. Steponavi
čius kaipo dirigentas be galo 
tinkamas žmogus, — rodos, jis 
tam darbui gimęs. Kaip malo
niai jis savo solistus perstato, 
jis, rodosi, jaučiasi lik maža 
to choro dalele, bet žmonės 
supranta, kad dėka jo pilnos 
širdies lietuviškumo, jo gerų 
norų ir ištvermės, tas choras 
yra toks puikus. Gaila, )<ą,d yra 
dar tokių žmonių, kurie drįsta 
jam prikišti įvairių šiurkštu
mų. Garbė miųns lietuviams: 
turint tokius n.ųošir.dži.us ir 
darbščius lietuvįus, kųkįe 
K. ir A. Stepęnayičiaį įr

.B

VIRŠUJ klaipėdietės Gudų apylinkėje kasa bulves. Apačioj Lauk
sargių bažnyčia.
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IŠ TORONTO PADANGES
J Kanados kupiškėnus bus geriau kaip niekas. Ypa

tingo dėmesio noriu kreipti į 
Monlrealo kupiškėnus. Jūsų, 
brangus kupiškėnai, Montreale 
yra geras būrys kilnių norų ir 
gražių siekių žmonių, tik gal

Kaip jau žinome ir matome, 
musų sesės ir broliai Amerikos 
kupiškėnai nepalyginamai se
niau yra apleidę savo gimtinę. 
,Qąl būt, ,ųž lai jįe ir išsįįįgę la-ipera kas pradeda šį darbų. Jų»
biap sayo krąšlo. Jie pepppjVjsį skaįlole įvairius laikraš- 
piątyii Kppįškjo . tpkiu nįurju'cius ir matote juose gerbiamo 
jpažyčip bažnytkiemįu, kokiu Dr. Graiciuno širdingus atslšau- 
palikp įšyykdajpi įš jo. ^ie ^dir-‘kinius paremti Kupiškio reika- 
įą ir aukota tam labųj daug,' lūs. Užgirskimc jo žodį ir pri- 
pipipflgi įiięji gaji, kųjĮ i$Mta;«dekjtae r°rs menka dalele, 
ftuptakį j gražų ir kulfųripgų, Musų kiek vienas centas bus 
y#l§čiajta ųpestelį. į ’ ‘ •

Šiandien 
kad jų troškimai nebuvo tuš-Į 
čia iliuzija, kad jų pastangos '* » / ’ *■* 
nenuėjo veltui, 
prievartos varžtų jau nusikra
tyta ir laisvos minties žmonių 
kūnai nebebus mėtomi kaipo 
kokių niekšų po įvairius “ne
šventintus” kampus. Pirma ne- ! 
leįsdavp “bedievių” net pro ka
pų varius nešti, reikėdavo per 
įlvprų vilkti. Šios skaudžios iro-, 
njjps jau nehepergyvens tais va-j 
maniai Laidodami savo vien
mintį draugų, nes jie jau turi 
savp “Laisvas kapines”, kurių 
atidarymą įkūnijo su pirmu iš-, 
kilmingai palaidotu J. Dūdos 
kapu. Įkūniję šių realybę, mu-)’’” 
sų kupiškėnai dar nesiliauja ’ *^” 
rūpinęsi Kupiškiu ir užsimojo 
būtinai pastatyti jame “Liau
dies namus”, prieinamų visiems

i sunaudotas kdniam tikslui, — 
mes jau matome, įr šviesesniam ir

- kulturmgesmam gyvenimui. 
■Remdama Dr. Graiciuno gra-

; Prietarinau'žius a^išaukimus ir asmeniš- 
kai pažindama Monlrealo ku- 
piškėnus draugus, — Keršulius, 
Bakanavičius ir Janulionius — 
širdingai kviečių pirmutiniu i 

I (jei nesiranda kitų) imtis ini
ciatyvos suruošti nors vienkar-

smągųs įf piųĮųųus velkinas. 
Po jo trumpos kalbos Dailės 
choras padainavo porų kombi
nuotų gražių dainų, kurias ga
lima paskaityti visai mykusio
mis, ypačiai kai visi choristai* 
turėjo “cokl feet”, išg/^lĮ? Per 
kitus “Pirmyn” ciiorų. Po šių 
dainų ir vėl uždangai pakilus 
scena 
ru ir
suknelėmis.
sunknelūs yra trijų spalvų, vįe- 
nų yra ružavos, kitų dųpgig)<ai 
melsvos, o trečių geltonos ir 
išvarstytos juodomis juostelė
mis. Vaizdas be galo gražus, o 
vyrų šilkiniai atlapai tik blizga.

papuošia “Pirmyn” cho-, 
jų spalvotų mergaičių

Mat, jų mergiųų

Paskutiniu laiku spaudoj 
po winnipegiečių atsišaukimas 
paramos statymui salės. Bet J<ų 
daro torontiečiai savo nuosa
vos salės įrengimui? Reikia 
pripąžipti, kad nieko.

Jau per daugelį metų Toron
to lietuviui vargsta be nuosa
vos salės. Ir kaip matosi, tai 
dar ilgai teks vargti, nes dar
bas ir pinigai yra skiriami ki
tiems tiks/ams. Torontiečiai 
nemažai prisideda prie vietinio 
lietuvių lietuvių laikraščio, ku
ris kuone iš aųkų tik pasilaiko. 
Surenka kitataučių spaudos pa
laikymui nemažas sumas pini
gų. Taipgi visokiausioms reika
lams aukų rinkimui galo nesi
mato. O kuomet bus statoma 
salė, tai visų akys ir parama 
bus nukreipta salės palaiky- 
in.ui, ir dabar gaunamus aukos 
visokiems reikalams nutruktų. 
Tai štai dėlko tie žmonės, s,u 
kuriais visos “mases” eina, ne 
piršto nepajųdipa lĮėl salės įsi
gijimo.

Dėl .vvipųįpcgiečių salės įsigi
jimo nieko negalima per daug

kad Ą- prikišti, bet įkai kurie kalba, 
kąiĮ sprendžiant iš iniciatorių 
vįcppu^iškuiųo jtenąį bus suka
mas komunistinis lizdas.

Gyvačių augintojas
Perskaitęs “N. Gadynėje” J. 

V. Stilsono “žarijas”, skaniai 
juokiaus ir kartu stebėjaus, 
kiek tam “vargšui” Pruseikąi 
reikėjo panešti vargo, kol iš
augino liek daug “gyvačių”. 
Su kuo jis negyveno ar kų mo
kino, — visi virto ‘ gyvatėmis. 
Net ir spcialjstaį, kuriuos jis 
sakosi išauklėjęs, virtę gyvatė
mis. Įdomų, kų jįs “išperės” 
“Vilhies” pąstogėj begyvenda
mas? Gal netrukus ieks išgirs
ti, kad ir ten gyvačių priviso.

Vajus
Su pirma diena gruodžio 

pr<aside<Ja “L. B.” (sap
nininko) ir tęsis visų mėnesį. 
Laikraščio leidėjai <įedą viąas 
pastangas’, kad galėtų v# jų 
pravesti sėkmingai. Bet ka^in 
ųr pasiseks, nes daugumuj jaiu

IACME-NAUJ1EN Ų Foto I

H0LLYW00D, CAL. — 
Marion Talley, operos dai
nininkė, su specialiai jos

JUOKAI žjnonūms be jokių skirtumų j jauc|ies 
švpnfnvo Nors slinkus ini dnr-l

i£ukų tarpe lietuvių, kad gale- 
[ tumčnie parodyti, jog neaiša o- 
mc nuo savo gimtinės. Kiti vi
si k.upiškėnąj pritars jums ir 
parems darbe. Moterims kupiš- 
kielėms patariu neatsisakyti įsi
gyti po albumų “Kupiškėnų 
vestuvininkai”, kuriuos, kaip 

!jau žinome, paruošė ir išleido 
—Ii ir kilni kupiškietė p-lė M. 
Glemžaitė, žemės ūkio akade
mijos lektorė. Pusė pinigų už 
išplatintus albumus paskyrė

yra 
cho-

šventovę. Nors sunkus tai dar 
bas, bet amerikįečių pasiryži

POEZIJOS 
MĖGĖJOMS• * • M *

No.

No.

No.

68— DEKLAMATORI U S. 
Puikus rinkinys eilių ir 
monologų, 164 
puslapių knyga .... ■ w
69— EILES IR PROZA. 
(Įrašus Rinkinys d^inų ir 
monologų, 83pus-
lapių knyga ..........ArV

7JD—GLUDI-LJUDI. Lyriš
kos ir kitos eilės. Kam 
patinka tikrai ; 
lės ir kas nor
kinti eiliavimo, tas neat-

gražios ei- 
i prasimo-

sigerčs šia 1D5 
pusi, knyga .......

Užsisakydami prisieikite 
monėy jąrdeyj

NAUJIENOS
1739 SO. UALST^D ST.

CHICAGO, ill.
^SSįJ

Po programų teko ši,os 
bes vertus žmones pažinti as
meniškai, tų garbę suteikė 
mums gerb. Vaivada. Vėliau 
teko pąžintis įgyti su tokiu vėl 
lietuviams brangiu asmeniu, t. 
y. teniso lošėju Žuku. Koks ma
lonus lai buvo siurprizus! Ią, 
cĮiicagiečių dar pasipažinome 
sju p. Vaivadi.enės sesute, dai
nininku Pažarskiu ir kitais. 
Dažnai išgirsdavoųie, 
merikos žmonės labai bizųiškį,i 
šidti, bet čia jietįesą. Jie yra 
be galo draugiški, malonus, o 
Įjizniški gal dėl to, kad jie vai
šingi, biznį barui tikrai gerų, 
padaro.

Šokių metu teko daugelį det- 
rpitiečių pažinti. Įdomi pažin
tis buvo su M. Kemešiene, so
cialistų veikėja M. Vlaveriene 
ir jos žemaite drauge, kurios 
pavardę pamiršau, su gražiu 
jų dentistu ir jo žmona bei vi
sa eile kitų. Dai* ir dabar deši
nėje rankoje koks tai sustingi
mas jaučiamas nuo syeikijii- 
mo^. Gal keista bus šis maųo 
įspūdžių aprašymas skaityti, 
bet patekusi į tokių didelę Įįe- 
tuvių kolonijų bjei susitikusi 
tiek daug lietuvių, — tas pa
tirtas džiaugsmai veržiasi ir 
noriu su visais jp.o pasidųjinti 
ir kiek galima, Įiek pasakyti, 
kad tokį džiaugsimų ir malonu
mų pirmų kartų tįeko patirti.

Taip, “Lietuviais esanie mes 
gimę” ir su lietusiais mes tų- nusibodo visokias rųšįes ąukoą 
rim susitikti... —Sieli#,

gar-

Ar jus malęyosite nąmą?
Šiuo laiku daug žmonių ma- 

lev.oja savo namus iš lauko ir 
iš vidaus. Bet tankiai nežino 
kiek reikia malevos pirkti. Tam 
aš tūriu gerą* formulų.

Apskaičiuoki! kiek ketvirtai
nių pėdų keljnąt maleyoti, pa
dalinki! 200 sykių ir gausit 
kiek reikia galionų malevos du 
kautus numalevoti tą sieną.

Jeigu jus vartosite white 
lead, tai ketvirtaines pėdas pa
dalinkite 18 kartų. Likęs nu
meris parodys kiek reikia ga
lionų pumalevoti sienų 3 kau
tus. — A. Faiza.

Plikis 
kaitę.

Įtarimas
sutinka panelę Siau

I remkime jos darbų: paskirtų 
į kilniam tikslui albumų pirkda
mos busite labai patenkintos. 
Musų Toronto kupiškietės mie
lai įsigijo po albumų, jas pase- 

i kė ir kelios kitos lietuvės. Al- 
jiemš maloniau ;bumo reikalu kreipkitės į Dr. 

dirbti, neatsisakykime ir meš GraiČiunų šiuo adresu: Dr. 
Kanados kupiškėnai nors kiek! Graičiunas, 3310 S. llalsted SI., 
jiems pagelbėti kilniuose dar- (Lhicago, 111. Jis mielai ir greit 
buose. Kupiškiu su jo žaviomis jums patarnaus. Kas iš Kana- 
a py lininėm arljipas mums vi-.dos kupiškėnų atsilieptų su au-

siems. Ne yįenas iš musų tebe- komis dėl Kupiškio “Liaudies 
almeųąme įvairių pergyvenimų I namų” ar Laisvų kapų, tai pi- 
lėviškėje, kurie mus riša su ja. |nigus malonėkite siųsti tiesiog 
Todėl ^sįvųduogmie, kad mes j Kupiškiu K. Ječiui, Dubliškių 
ten niekuomet nebegrjšijne ir k., Kupiškis, Lithuania. 
pagelbėti jam nereikia. Atsi
minkime lik, kad ten saulėlei
džio gražiam pavakary ne vie
no iš pi ūsų likusi sena modu
lė, sėdėdama palangėj su šird
gėla pina mintis, )<ųr mano

mums jau nekartų įrodė, kų; 
jie gali. Jie nemes pradėto dar
bo nė dabar

Sir John Simon (po kai
rei), kuris padarė pareiški
mų, jog Amerikos ambasa
dorius Kennedy prisidėjo 
prie filmų cenzūravimo. Po 
dešinei Will Hays, Ameri
kos filmų agentūros galva.

kad jis jau daug davė gerų pa
tarimų laikraščio leidėjams ir 
tuo jaučiasi savo pareigų atli-

Vikšras.

Gavome
Killturą No. 10

TURINy§:
Didelės ir mažos valstybės teisės 

filosofijos šviesoje—V. Stąnkę- 
vičius.

žmogaus kilųie—K. R. Darvinas.
Vidurnakčio .saulės kraštu—Ą. V.en- 

šloya. .
£odis žmonėms—brųliams — Levą? 

Tolstojus.
Tortas-2-V. Krėvė.
Taiką ar Karas?—Zg. įU(elęyičius.
Gulbes paina—D. Pumputis- 
Popuįiaris Mokslas/ 
Apžvalga ij- t. t.

KAINA 45 CENTAI. 
Galimą gąytl

ViRšrafi'oeiluosnė tssaito dėl jo,,
M

— Mano brangioji, pereitų 
savaitę parašiau tamstai laiš
ką, prašydamas tamstos ran
kos, bet iki šiol negavau atsa
kymo !

— Tamstos pasiūlymų atme
čiau, nes aiškiai įsitikinau, kad 
tamstai tik mano pinigai ru
pi: kitaip bu.tum įdėjęs pašto 
ženklą atsakymui.

neturi

ka-i 
ka

vena svetimoj šaly? O kaip ji 
norėtų jųus dar kartų motiniš
ka raųj^ą apkabinti ir paguos
ti! Ne vieno musų s< 
brolis ųiėję į Kupiškį
rimtos ir kultūringos užeigos, 
kur galėtų visi suėję 
laikų praleisti, laikraštį ar kny
gų pasiskaityti, susirinkimų ar 
parengimų turėti.

Tikiu, kad užteks tik prisi
minti čia suminėtų mums arti
mų 
savo 
mus 
dėti
žinome

gražiai

Nepakeliamas įrodymas
— Kaip, iš tiesų, pažinti 

da žmogus esi optimistas, 
da pesimistas?

— Užtenka tau tik pagalvo
ti apie tuos dvidešimt lį.tų, ku
riuos man prieš metus pasko
linai, tuoj tau duosiu atsaky
mų: jei tu pykši, kad taip‘il
gai neatidaviau, busi pesimis
tas; jei galvosi, kad ir gerai 
padarysiu tau neatiduodamas, 
jtai busi optimistas.

asmenų ir mes pajusime 
išsilgimų prie jų, kurs 

bematant paakslins prisi- 
prie gražaus darbo. Mes 

gerai, kad mūsiškai

kad mes Toronto kupiškėnai 
asmeniškai pasitarę nutarėm 
reųgli viešų parengimų sukėli
mui daugiau pinigų. Kadangi 
čia darbas ne vieno asmens, to
dėl mielai suliko rūpintis pa
rengimo paruošimu gerbiami 
Kavoliųnai, Šimoniai, Jurkštai, 
Frcnzcheijč, SI. Balčiūnas, J. 
Gudai tė ir ąš, — visi t'krį ku
piškėnai. Mes tikimės, kad mu
sų vieningų darbų parems ne 
tik kupiškėnai, bet visi loron- 
tiečiai lietuviai. Apie parengi
mų bus pranešta vėliau. Linkiu 
visiems, norintiems pasidar
buoti, kuo geriausių pasekmių.

O. I.

Stropųs Japjautojps
Jaunus vyrukas įstoja 

ųąųti angliapešiu. Pačių pirm#, 
dieną jis ga,una ųųnešti anglių 
mąišą vienai poniai. Kai šis il
gai negrįžtą, sandėlio savinin- 
)<as eiųų ir randa
vy^ūĮt# prie pirkėjos durų an«: 
glig bejtrupjnantį.

— & taip darąi? —-•
klausia savininkes.

— Mą.t pirituos ųe^-adau tiSr- 
piię, ,ta<j npiįu angjjg nors pro 
rąktp skylųįtę į virfųyę suberi

tar-

bos niekuomet neįstengs pasi
statyti “Liaudies namų”.

Todėl, brangus kupiškėnai, į 
darbų visi vieningai kas kaip 
gali. Musų Kana.d.ęje yra nema
žai, tik likimo blaškomi esame 
išsimėtę po įvairius kampelius. 
Ęet turėdami gerus norus, ra- 
simę būdų kaip sukelti aukų 
savo mylimos gimtinės naudai. 
Parems mus ir kiti geros va- 
Įjos Jietuviai, nes nesiras nei 
vieno lietuvjio, kurs nenorėtų 
matyli savo “parapijos” ar val
sčiaus piiestely Įiau/Jįes namo. 
N>ųusimįnkip)ez ka<Į mes ne- 
gąjėsųųe tiek sukelti aukų, 
kįpk aiperikįečiai, įr dėl tos 
mįųties ųeinpskime dgrbo. Tu- 

galvoję tai, kad mes 
JWWe tiek įgyvenę, kaip 
niusu brųliai ąiųerikięčiai, to-

su įdomiai ir suprantamai 
parašyta

DR. YUŠKOS

SIFILI
Kad žinotumėt kaip apsisau

goti nuo šios blogos ligos.
Galima gauti NAUJIENOSE

Kaina 25 Centai.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin-
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Diena Iš Dienos
Jie malonus ir reikale visiems [kai, kurią kalbą labai myli, ir Pjyjįgg MllZlkcl 
mandagiai patarnauja, ypač moka gražių lietuviškų daine- .

Jaunos Lietuvaitės 
“Debiutas”

Onytė Gailiūtė
šeštadienį, lapkričio 26 die

ną, buvo didelis pokilis p. Gai
lių namuose, 4422 So. Artesian 
Avė. P-nai Gailiai surengė sa
vo vienturtei jaunutei dukrelei 
“Debut Party”. Į pokilį atvy
ko advokatai pp. Lidy, kurie
gyvena 7310 So. Fairfield Avė. School. Gražiai kalba lietuviš-

lietuviams, nes turi gerą paty- lių. 
rimą savo profesijoje. | Taip ir

Taip pat atsilankė ir kitų 
žymių svečių, draugų ir drau ) 
gių ir 
gražių 
mų.

Prie 
krauto

atnešė panelei Onytei 
dovanų, gėlių, telegra-

- linksminosi svečiai 
! iki ankstyvo sekmadienio ryto. 
Vieni šoko, dainavo ir šiaip vi
sokius šposus krėtė, kiti kor- 

I tavo ir visi labai linksmai lai 
ką praleido. Visi linkėjo p-lei 
Onytei laimingo gyvenimo.

Klajūnė.gardžiais valgiais ap
stai© susėdo svečiai, o' ——;-------—

gale stalo balta evening gownj išsiėmė Leidimus 
pasipuošus to vakaro karalaitė Vctlyboms 
debiutante p-lė Onytė.

Prie stalo kalbą pasakė 
Onytės mamytė p-nia Gailienė, 
pabrėždama, kad jų dukrelė iki 
šio laiko buvo gerute ir pa
klusni tėveliams ir reikale juos 
užvaduodavo. Baigdama kalbą 
savo dukrelei uždėjo ant gal
vos gyvų konvalijų vainiką, ku
ris ją dar labiau puošė, ir tuo 
pačiu padėkojo dukrelei už jos 
paklusnumą. Už tai jai suren
gė pagerbimui pokilį ir pasa
kė dukrelei, kad dabar ji ga
lės skirti “deitą” su vaikinu, 
kuris jai patiks, nes iki šiolei 
Onytė nei su vienu neišėjo.

Ar ilgai Onytė didžiuosis sa
vo jaunyste? Kol koks jaunas 
bernužėlis užkariaus jos jau
ną širdį.

P-lė Onytė yra baigus High

(Chicagoj)
Frank Schuster, 22, su Ber- 

nice Urban, 20 )

Gavo
Perskiras

Stasė Kąj-kalas nuo Arthur 
Karkalas

Julius Billus nuo Anna 
lūs.

Vakarui

Northsidės Rytinės žvaigždės,
Kliubas

25 Metų Sukaktuvių 
Minėjimas =Matno=l

UmHHIMIIIItlllllllllllHII>»MHIIHI«HIIIHI<ll*lM,,,u,,l,|l|1^

Victor Bagdonas
LOTA L A I.ONG JHS'l'AM'F

Bil-

S.L.A. 125 Kuopa 
Ruošias Naujos 
Valdybos Rinkimams
Turi Daug Svečių — Kalbėto

jų Savo Susirinkime

Elena Pečiukaitė
P-lė Pečiukaitė, gerai žinoma 

kompozitorė, parašė studentų 
“Dainos ir Dramos Vakaro” 
visą muzikališką dalį progra- 
mo. Veikalas yra kartu ir gra
žus ir įdomus. P-lė Pečiukaitė 
taipgi parašė muziką dėl pra
eitų trijų “Dainos 
Vakarų”.

Šįmet Lietuvių 
Kliubo “Dainos ir 
karas” įvyksta šį
gruodžio 4, Lietuvių Auditori
joj, 6:30 vai. vak. Nepamirš
kite visi atsilankyti ir parem
ti Studentų Stipendijos Fon-

ir Dramos

Budriko Radio 
Programas

NORTH SIDE. — Lapkr. 23 
d., 2403 W. North Avė, įvyko 
Rytinės žvaigždės Kliubo 25 
metų sukaktuvių paminėjimas.

Skaitlingai publikai susirin
kus ir R.ž.K. pirmininkui p. 
A. Šimkui atidarius susirinki
mo programą, Cicero Raudonos 
Rožios Kliubas įteikė gražų ro

džių bukietą, o West Sides Bal i “Mikita” 
I tos žvaigždės Kliubas dovano- 
į jo didoką trofiją — sto vylelę. 
Už visas šias dovanas R.ž.K. 
j)ir. p. Šimkus širdingai dėko
jo.

Chicagos Vyrų Choras, p. K. 
Steponavičiui vadovaujant, švel
niai susidainavo keletą dainelių, 
kurios publikai labai patiko., žaus gramo _j. 
Andrejevo mokyklos jauni mo
kiniai, Genovaitė Sakalauskaitė, 
Genovaitė Bražaitytė ir Stepas 
Rivak gražiai šoko klasiškus 
šokius.

Pereitą seplintadienį buvo- 
puikus Budriko radio progra-' 
mas. Simfonijos orkestrą pa-' 
grojo gražų maršą, “dviejų žo-
Ižių” polką. Lietuvos Kvietkos' 

valcą, polką “Mergužėle” ir 
valcą “Mėlynas Dunojus”. 
Kvartetas gražiai padainavo:i 
“Giedu dainelę”, “Burtai” ir

Ketvirtadienį nuo 7 iki 8 vai. 
vakare bus gražus dainų ir mu
zikos Budriko radio programas į 
š stoties WHFC, 1120 k. Bus 
geri dainininkai ir geri akor- 
dionistai. Taipgi bus svarbus 
asmenų ir draugijų pranešimai.

Universiteto
Dramos Va- Baigus muzikos programėlį, 
sekmądienį

Naujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.

ILL. — 
Gruodžio 
Navicko 
ir Main

SLA 289 kp. priešmetinis susirinkimas įvyks gruodžio 1 d. J. 
Sematavičiaus svetainėje, 15609 So. Halsted St. Pradžia 7 
vai. vak. Visi nariai esat kviečiami atsilankyti, nes bus ren
kama kuopos valdyba dėl 1939 metų ir taip turim daug 
svarbių organizacijos reikalų aptarti. Taip 
mi išlyginti savo duokles už šiuos metus.

bus rinkimai kuopos 
1939 metams, ir teks 
kitus svarbius 

reikalus.

Lietuvos Kareivis

pat esat prašo-

Skirmont, sekr. 
įvyks gruodžio 
West Armitage 

avė. Visi nariai turite atsilankyti į susirinkimą, yra daug 
svarbių dalykų aptarti ir bus renkama nauja valdyba 1939 
metams. M. Chepul, rast.

orga-

žymių 
pasa-

((Mineiiis. piao i.s n |
< .kavlc* bei Ve |

fa-<nas ir miestu^- į
kaina. , Musų Oa>hus ga

nriST’»’‘-n> -tn * 
< ? • ’Msa*- d: Ii- t

340ti So. Halsted St. Į
T-l 1AHIIS' -I40K I

•V S austom 
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;na i

Lietuvis Plumberis
— Lalsnuotas —

GAS EITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

IRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

Bowling-Billiardai
20 AsIų — 10 Stalų

prasidėjo šokiai ir publikai be
silinksminant Humboldt Parko 
Kliubas ir, taip vadinamas, sve
timtaučių kliubas, pasirodė su 
“gausingomis paramomis”, už 
kurias p. Šimkus, A. Sabeckis, 
A. Lungevičius ir S. Beneckis 
širdlingai dėkojo paramos tei
kėjams ir visiems dalyviams.

— Jūsų Ona.

2-ra Triumfalė Savaite!
Paveikslas apie kurį kalba visa 
Chicaga—Sovietų Rusijos did

žiausias visų šauniausias 
veikalas.

Professor Mamlock
Nepaprastas nacių teroro apkal

tinimas.
Angliški pavadinimai.

SONOTONE
66 E- Van Buren St. 

arti Wabash.
Pradžia 11 A. M. 25c iki 1 v. P.

M. išskiriant šeštadienius ir 
sekmadienius-

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

PETE YOUNG
UŽEIGA.

Priešais Tautiškų Kapinių vartus 
Skanus SCHLITZ ALUS.

PETE YOUNG

83 ir Kean Avė.
Willow Springs.KAIP ŽUVIS BE 

VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ” 
NETURĖTŲ BŪTI.

Skelbimai Naujienose 
'uodą naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra nauding-os.

MELROSE PARK, 
Sekantį sekmadienį, 
4 d., 1 vai. po pietų, 
svetainėj, Broadvvay
gatvės, ivyks svarbus SLA. 125 
kp. priešmetinis susirinkimas, 
kuriame 
valdybos 
svarstyti 
nizacijos

šiame susirinkime bus 
svečių—kalbėtojų, kurie 
kys įdomias kalbas, apie tai, 
kodėl mes lietuviai turime glau
stis ir didžiuotis Susivienijimų 
Lietuvių Amerikoj organizaci
ja. Palies ir daug lietuviais lie
čiančias gyvenimo problemas. 
Todėl, visi nariai būtinai tu
rite dalyvauti ir atsivesti sa
vo sūnūs, duktereš; giminės, ir 
draugus, kurie dar nėra SLA. 
nariai, bet įdomaujasi musų 
organizacija ir tinka būti 
norių šeimoj.

Pasibaigus susirinkimui 
kalboms, kuopa pavaišins
sus, kaip brolius ir seseris.

Valdyba.

PATYRĘS KARPENTERIS

JOEGUSTIS
2957 SO. MICHIGAN AVĖ.

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

VICTORY 2989.

NAUJOS MADOS IŠSIUVINĖJIMAI

jos

PATTERN 1854HOUSEHOLD LINENS Mano mergina tokia graži,

JOS. F. BUDRIK, INCNo. 1854

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas ir valstija

PETER PEN .

algos 
neuž-

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

ir 
vi-

Morning Star Klubo priešmetinis susirinkimas
1 d. 8 vai. vak. Grigaičio svetainėj, 3800

CAP-fsl
6AVS STIP. UP 
EnjOljGM DOUOM

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

Dabar policija ieško Dalton 
I gražuolės, Miss Lois Kane ir 

I bandys dalį išeikvotų $8,000 at- 
J gauti.

4 SaOW JUST -a nain 
Amo SA/B'LL. i 

a kjbvv

27 Metu Sukaktuviu 
IŠPARDAVIMAS
50 Dolerių Nuolaidos ant Seno Parlor Seto 

Perkant Naują Setą Didelė Nuolaida ant 1939 m. Radio

LIGONINES— 
HOSPITALS

Išeikvojo $8,000 
Merginos 
Linksminimui

Kalėjime vakar atsidūrė 35 
metų chicagietis Richard Dal
ton, Ashland Lumbcr Compa- 
ny kasierius, 1800 N. Ashland 
avenue. Jis gaudavo $55 
savaitei, bet Daltonui to 
teko...

No. 1854 — Tokį išsiuvinėjimą galit vartoti bile kur—ant kad negalėjau būti ‘cheap’. Ne- 
užvalkahi, staltiesių, kėdžių ir t. t. Vartokit įvairių spalvų gi vežiosi ją po miestą gatve- 
sinhis. kariais. Reikia juk ir kuo gra-

žiausių rūbų, ir automobilio.” 
I , Dalton jai nupirko paltą už $1,- 
| 500, sau prisipirko drabužių 
|!už $1,200, o kitus pinigus pra- 
. uže kabaretuose.

bettea.
A-READY,

v-'-’LįO

»» Rudeninių Madų 
Knyga

Algirdas Rulis
Algirdas Rulis loš senovės 

kareivio rolę Lietuvių Studen
tų “Dramos ir Muzikos Vaka
re” šį sekmadienį. Algirdas yra 
darbštus vaikinas. Jis neseniai 
pabaigė chemiko mokslą Ar- 
mour School of Technology. Iš 
-Universiteto jis buvo paskir
tas į Standard Oil kompaniją, 
kur ligi šiol tebedirba.

Algirdui papuolė viena iš il
gesnių rolių. Ta rolė vaizduo
ja jauną kareivį, kuris prane
ša, iš toli atjojęs, kad lenkai 
pavogė Vytauto karūną, ir yra 
centrą įvykių, kurie seka.

Nepamirškite atsilankyti ne
dalioj, gruodžio 4 dieną, Lie
tuvių Auditorijoj, pamatyti šį 
istorišką veikalą. Bilietai tik
tai 50 centų asmeniui. Visas 
pelnas yra skiriamas Stipendi
jos Fondui. Programas prasi
dės 6:30 vai. vak., punktualiai.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

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

7 šmotų Dining Boom 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

(YkPT(jQ&
SMAOL,

OEAD OR
ALIVE

būt-

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $|£-50
GYDYMAS........................C E A .00
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje _  *15-00
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama .......“
VISAS LIGAS GYDOMA $1.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■

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

Tel. Lawndale 5727.

FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųsies su mo
demiškomis užlaido

mis ir Hollywood 
šviesomis. Dar b a s 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5888-5840
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Roselando Oak 
Foresto Senelių 
Komiteto Atskaita
Roselando ir apylinkės biznie

rių aukos Oak Forest prie
glaudos Lietuvių senelių nau
dai:

Daiktais Ir Pinigais

C. Valentas, 10106 So. Mi
chigan Avė. Valgomų daiktų 
krautuvė, $2.00.

Mrs. Kraujalis, 10805 South 
Michigan Avė. ^Valgomų daik
tų krautuvė, $2.00.

L. Liutkus, 314 Kensington 
Avė. Valgomų daiktų krautu
vė, $2.00.

W. Daukantas, 10501 South 
Michigan Avė. Tavern. $2.00.

Mrs. K. šarkunienė, 120 W. 
lllth St. Tavern. $2.00.

Mrs. E. Petkus, 8740 South 
Cottage Grove Avė. Tavern. 
$2.00.

J. Parednis, 12000 So. Eme- 
rald Avė. Tavern. $2.00.

J. Stukas ir J. Bimba, 119th 
ir Lowe Avė. Tavern. $2.00.

Mrs. A. Dambrauskienė, 2 
E. 107th St. Tavern. $2.00.

J. Zalatoris, 700 W. 119th 
St. Tavern. $2.00.

P. Žakas, 187 E. 107th St. 
Valgomų daiktų krautuvė, $2.00.

A. Brizgis, 135 W. 103rd St. 
Tavern. $1.80.

M. Wanquist, 10740 So. Mi-
251 E. 115th chigan Avė. Kepykla. $1.76.

A. Balčiūnas^ 10314 So. Mi
chigan Avė. Tavern. $1.65.

Peoples Store, 112th ir Mi
chigan Avė. Drabužių krautu
vė, $1.50.

K. Gira, 135 E. 107th Street. 
Tavern. $1.50.

Mrs. S. Grigaliūnas, 10159 
So. Michigan Avenue. Tavern. 
$1.50.

S. Misiūnas, 4 E. 1071h St. 
Valgomų daiktų krautuvė, $1.50.

A. žilevičia, 310 Kensington 
Avė. Tavern. $1.50.

J. Waicek, 10804 So. Michi
gan Avė. Valgomų daiktų krau
tuvė, $1.30.

P. Klusas, 10758 So. Indiana 
Avė. Valgomi] daiktų krautu
vė, $1.2'5.

Visockis, 10502 So. Michigan 
Avė. Kepykla. $1.00.

Rutkauskas, 10501 Edbrooke

F. Šatkauskas, 10841 South 
Michigan Avė. Radio Laborato
rija. Daiktų vertės $9.95.

M. G. Valaskas, 114 E. 107th 
St. Spaustuvė. Spaudos darbą 
vertės $9.00.

Alex Baleisis, 38 E. 108th 
St. $6.00.

F. Urbelis, l$00 W. 46th St. 
Kepykla. $5.00.

J. Tumsis, 108 W. 103rd St. 
Valgomų daiktų krautuvė $5.00.

F. Latvėnas, 10500 So. In
diana Avė. Tavern. $4.00.

P. K. Grisko, 63 E. 103rd 
St. Tavern. $4.00.

S. Sudintas
St. Alaus išvežiotojas, $3.00.

M. Sobreiki, 10738 So. Mi
chigan Avė. Fruit Store, $3.60.

J. Tiškus, 105C8 So. Indiana 
Avė. Alaus išvežiotojas, $3.00.

P. Barshak, 10654 So. Mi- 
chigan Avė. Real Estate Ofisas, 
pinigais $3.00.

J. Macukevičienė, 1036 E. 
93rd St. Tavern. $3.00.

M. Kaulakis, 10455 So. Mi
chigan Avė. Tavern. $2.50.

Wm. Balis, 10320 So. Michi
gan Avė. Valgomų daiktų krau
tuvė, pinigais $2’.5O.

Mrs. M. Satkus, 128 Ken- 
sington Avė. Tavern. $2.50.

A. Bielinis, 120 E. 105th St. 
Tavern, pinigais $2.00.

MADOS
4827

KAZIMIERA MAŽENIENĖ 
po tėvais Paliliunaitė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 28 d., 11:40 vai. va
kare, 1938 m-, sulaukus pusės 
amž., gimus Panevėžio apskr., 
Ramygalos parap., Gabalių 
kaime.

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Antaną, sūnų Antaną Jr. 
2 dukteris: Sofiją ir Elenorą, 
brolį Joną Paliliuną, 3 pus
brolius Mateušą, Petrą ir 
Franciškų ir kitas gimines. 
Lietuvoj seserį Palonia Zud- 
žienę.

Priklausė prie Ūkininkų 
Draugijos.

Kūnas pašarvotas Lachawi- 
cziaus koplyčioj, 2314 W. 23rd 
PI. Laidotuvės įvyks šeštad., 
Gruodžio 3 d, 8:30 vai. ryto 
iš kopi. 4 Aušros Vartų par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimieros Mažo
nienės giminės, draugai ir pa- • 
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sūnūs, Dukterys ir ki

tos Giminės.
Laid. Dir. Lachawiczius ir 

Sunai, Tel. CANAL 2515.

No. 4827—Mergaitei suknelė su 
bliuzka Sukirptos mieros 10, 12, 
14, 16 ir 18 metų amžiaus mergai
tėms. ,4

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan
ku tę 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 paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St., Chieago, I1L

NAUJIENOS Pattem Dept. 
1789 S. Halsted SL, Chieago, ffl.

čia Jdedu 15 centų ir prairo 

atsiųsti man pavyzdį No ■ 
Mieros - per kmtia<

(Vardas ir pavaldi)

(Adresas)

(Miestas Ir valstija^

JOHN JANULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkr. 28 d., 9:30 vai. ryto, 
1938 m., sulaukęs pu§ės amž., 
gimęs Vilkmergės valse., Svė
dasų parap., Gaminu sodžiuj.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Feliciją, po tėvais 
Narkaitę, sūnų Joną, dukterį 
Alice Palušis, dukterį Bėrnice 
ir Agnės Watson, brolį Motie
jų Janulį, brolienę ir šeimy
ną, brolienę Anastasiją Janu
lis ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4147 S. 
Artesian. Laidotuvės įvyks 
•Penktad, Gruodžio 2 d., 9:00 
vai. ryto iš namų į Nekalto 
Prasidėjimo parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Duktė ir ki

tos Gimines.
Laid. Dir. Albert V. Petkus, 

ir Eudeikis, Tel- Laf. 8024.

Avė. Valgomų daiktų krautu
vė, $1.00.

Mrs. Jonaitis, 10500 So. Mi
chigan Avė. Drug Store, pini 
gaiš $1.00.

J. Ramanauskas, 10735 So. 
Michigan Avė, Valgomų daiktų 
krautuvė, $1.00.

J. Chutro, 10713 So. Michi
gan Avė. Geležų ir maliavų 
krautuvė, $1.00.

B. Petkus, 10742 So. Michi
gan Avė. Valgomų daiktų krau
tuvė, $1.00.

S. J., 10756 So. Michigan 
Avė. Valgomų daiktų krautu
vė, $1.00.

G. Jurčis, 10701 So. State; 
St. Tavern, pinigais $1.00. i

J. Bliabas, 10715 So. Michi-( 
gan Avė. Tavern, pinigais $1.00.!

J. Talacka, 147 E. 107th St.| 
Tavern, p:nigais $1.00.

J. Valis, 10034 So. Michigan > 
Avė. Valgomų daiktų krautu- Į 
vė, pinigais $1.00.

J. Svaizdis, 10813 So. Michi
gan Avė. Tavern, pinigais $1.00.

P. Valentas. 10321 So. Mi
chigan Avė. Valgomų daiktų 
krautuvė, $1.00.

A. Kareiva, 9 E. 103rd St. 
Tavern, pinigais $1.00.

F. Kučinskas, 10564 So. 
chigan Avė. Automobilių 
viavėjas, pinigais $1.00.

P. Danušis, 10737 So.
Tavern. 90c.
127 E. 107th

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

CARTET, N. J. — Johnna 
Duff, kuri du mėnesius savo 
namuose išsėdėjo, kai ją 
apleido jos 70 metų amžiaus 
vyras.. Dabar ji tą “sėdėji
mo streiką“ nutraukė ir 
reikalauja skyrybų.

Mi- 
par- į

Mi

10717 So. Michi-

chigan Avė.
F. Viršila, 

Tavern. 75c.
J. Jukelis,

gan Avė. 75c.
Berman, 10758 So. Michigan 

Avė. Drabužių krautuvė, 75c.
White Way Food Shop, 10732 

So. Michigan Avė. 60c.
P. Paznokas, 10707 So. Mi

chigan Avė. Drabužių krautu
vė, 50c.

Spa Švęst, 10758 So. Michi
gan Avė. Ice Cream and Candy, 
50c.

J. Dūda, 150 Kensington Av. 
Valgomų daiktų krautuvė, 50c.

Mrs. Gųstis, 119 E. 107th 
St. 'Valgomų daiktiŠ krautuvė,

,Wilimovicz, 10658 So. Michi
gan Avė. Drug Store, 50c.

Roselando lietuviai, malonė
kite kreiptis su visokiais 
kalais pas tuos biznierius, 
rie prisidėjo aukomis prie 
labdaringo darbo.

pei
ku
sio

ALENA ŠIMKIENĖ, 
tėvų pavarde Klimanskaitč, 
mirė lapkričio 28 d., 5:45 vai. 
popiet, sulaukusi 49 m. amž., 
gimus Lietuvoje—Kauno ap
skrity, Batigalos parap. Ame
rikoj išgyveno 33 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
dvi dukteris— Stanislavą ir 
Jadvigą ir žentą Vladislovą 
Naureckius, anūką Alfredą 
Naureckį, pusbrolį Pranciškų 
ir brolienę Mae Reinart ir jų 
šeimyną, pusseserę Oliesę Ka
valiauskienę, 3 švogerius — 
Augustą, Juozapą ir Joną 
Šimkus ir jų šeimynas ir ki- 1 
tas gimines.

Kūnas pašarvotas: 7154 S. 
Fairfield Avė. Laidotuvės 
įvyks penktadienį, gruodžio 
2 d., 8:30 v. ryto, iš namų į 
Gimimo Panelės šv. parap- 
bažnyčią, kur bus atlaikytos 
gedulingos pamaldos už ve- ‘ 
lionės sielą, o vėliau bus nu
lydėta ir palaidota šv. Kazi
miero kapinėse.

Visi a. a. velionės Elenos 
Šimkienės, giminės, draugai i 
ir pažįstami nuoširdžiai pra
šomi atvykti į šermenis ir 
dalyvauti laidotuvėse sutei
kiant paskutinį patarnavimą

Laidotuvėse patarnauja An
tanas M. Phillips. Jo telefo
nas dėl informacijos YARDS 
4908.

I Afaibmiria Siunčiam GėlesLOVE K Stassu.
ir Paerrabams. > 

ttl6^So. Halsted Street1 r 
TeLYARDS 7308 " \ 

rorororoBHnnannKM

Iltini G6I6s Mylintiems 11 H K fl Vestuvėms, Ban- U II UfĄ kietoms, La 1 d o- 
tuvėms, Papuoši-

180Archer Avenue

■
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Iš L J. K. Ratelio 
Susirinkimo

SAN FRANCISCO, CAL. 
— Alice McGord, kurios 17 
metų sūnus yra teisiamas 
už žmogžų^itę. Ji pareiš
kė, kad geriau jos 
visą savo 
me negu

sūnūs 
kalėji- 
liudija

———u——— u ii.............. ..... ......................... ..

CLASSIFIED ADS.
Trečiadienį, lapkričio 

įvyko Liet. Jaunimo Kultūros 
Ratelio mėnesinis susirinkimas. 
Dalyvavo apie 40 narių, taipgi 
prisirašė 4 nauji. Jų tarpe Bru
no Aidonis, kuris yra geras 
muzikantas, ir nuo dabar Ra
telis gali pasididžiuoti turėda
mas ne liktai chorą, bet ir sa
vo orkestrą.

Biznio komisija raportavo, 
jog gruodžio 25 d., tai yra Ka
lėdų dieną, Hollyyvood salėje

va-

23 d TRAVEL
Kelionės

VAŽIUOJU Į FLORIDĄ. Kas no
rit važiuoti, galėčiau paimti. 815 
W. 59th St., Justina.

HELP VVANTED—FEMALE

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

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

ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
ru 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.

L ACME-NAUJIENŲ Foto]

Joseph P. Kennedy, Jun
gtinių Valstijų ambasado
rius Anglijai, 
ma, prisidėjęs
cenzūravimo, kai Europoje 
kilo karo pavojus.

kuris, sako- 
prie filmų

STANISLOVAS WOVERIS 
gyveno 5536 S. Talman Avė.

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

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Margie, po tėvais Le- 
viskis, 2 brolius: Antaną ir 
Joną ir jų šeimynas, dėdes 
Kazimierą Stuparą, Joną Stu- 

,parą ir jų šeimynas, Marijoną 
Pukienę ir Mortą Šimkienę ir 
jų šeimynas ir daug kitų 
giminių. O Lietuvoje paliko 
motiną Barborą, dvi se
seris: Prancišką ir Oną ir 2 
brolius: Kazimierą ir Fran
ciškų.

Kūnas pašarvotas Lacha- 
wičziaus kopi., 2314 W. 23rd 
PI. Laidotuvės įvyks Ketvir
tadienį, Gruodžio 1 d., 1:30 
v,al. 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 irJ atsisveikinnhą.: ■ 5 
'• Nuliūdę liekame,- 
Moteris, Broliai ir kitos Gi- 

fnirtės- >.
Laid. Dir. Lachavviezius ir 

Sunai, t Tel. CANAL 2515. 

įvyks Ratelio “linksmybių 
karas“.

V. Raila patiekė trumpą 
skaitą apie vaidybą, kurios 
nariai su atsidėjimu klausėsi.

Pirmininkas A. J. Povilonis 
pranešė, jog yra gavęs laišką 
nuo “Naujienų“ kuriame kvie
čia draugijų valdybas bei vei
kėjus dalyvauti veikėjų konfe
rencijoj, įvykstančioj lapkričio 
30 d. šių metų.

Susirinkimas įgaliojo pirm. 
A. J. Povilonį dalyvauti toj 
konferencijoj.

pa- 
visi o

j ome “šurum-burum“. Visi šo
kome, dainavome ir linksmai 
šnekučiavom.

Kazlų Juozas.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

SENYVAS ŽMOGUS sergančiam 
žmogui prižiūrėti—$6.00 savaitėj, 
užlaikymas ir kambarys, referen- 
cai. Nevada 6025.

Nepamirškime gruodžio 11 die
nų į Sokol svetainę ateiti

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

ALEK ALIŠAUSKAS, 
7126 So. Rockwell St-

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairus^.^PaĄdavimai

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

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimai
ATEIK į Didžiausį Kokį Ghi- 
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—mes 

į galime patarnauti gerai — ir su- 
! {urna čitmfiia rlnlm-in.

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

Kiekvienas karas musų ekspertų 
patikrintas—musų garantija tam, 

i kad tuoti jums ilgametinį patarna- 
' ' ~ ~ ‘. _i virš 300-1936-1935 
ir 1934 karai visų išdirbysčių už pi
giai kaip $85.00.—Musų stakas yra 
Chicagoj didžiausias. Kodėl laukti? 
—kada gali nupirkti gražų veik 
naują automobilį už taip mažus pi
nigus.

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

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

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

CICERO EXTRA BARGENAS
ANT PARDAVIMO BUČERNĖ , _

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

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

La Šalies
— Grahams — Willys

RESTAURANTAS pilnai įrengtas v;ma__Tainei
—30 sėdynių. Kaina $800.00. ' -

2008 West Madison Street

Nežinau tikrai, kokios jėgos 
mane traukė nueiti į “Birulės“ 
repeticiją. Traukte traukė ir aš 
visą valandą anksčiau uždariau 
priėmimo ligonių ofisą ir nuvy
kau į “'Birutės“ repeticiją.

Mat, gruodžio 11 d., t. y. 
sekmadienį, “Birutė” stalo ope
retę “Perikola“. Rępetięija ei
na švelniai, sklandžiai, be ■■ užsi
kirtimo ir tik p. Jonas Byans- 

‘ kas viehas prakaituoja, bei sy- 
; kiu gali lengvai skaityti jo vei- 
. de pasitenkinimą.

Pamaniau sau: valio birutie- 
! čiai! Iš jūsų pusės viskas pa- 
; daryta. Dabar iš musų pusės, 
< t. y. iš publikos pusės. Ar pub
lika įvertina tas įdėtas paslan- 

! gas, rūpestingą prisiruošimą 
, prie perstatymo, ar atsilankys 
skaitlingai ir ar išreikš savo 

i pa tenkin imą delnų plo j imu?
Žiūriu į tuos jaunuolius ir jau
nuoles, kurie SUdaro “Birutės“ 
chorą ir artistus lošėjus, — 
nors ir išbučiuok! Kiek čia pa
sišventimo, kiek čia vakarų su
gaišintų, kiek čia “dalės“ pra
leistų; o juk jaunuolių roman
tiškas amžius primygtinai va
ro ir reikalauja: “dates!” Vis
ką atidėjo j sali, tik Perikola

Garsinkite Naujienose

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

PARSIDUODA 
Geroje vietoje, 
moterei perdaug 
State Street.

TAVERNAS — 
Priežastis vienai 
darbo- 6600 South

REAL ESTATE FOR SALE
Na^ 

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

4752 Fullerton Spaulding 1500.

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-

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

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

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

80 AKRŲ UKIS su gerais pasta
tais ir * 
duoda 
nigais

kiek sėjos. Geroj vietoj. Par- 
už $1385.00 arba $300.00 pi- 
ir kita laikais.

HANSON-OSBORN, 
Hart, Michigan.

JUOKAI
Biblioteka

COOK COUNTY FINANCE GO.
1310 W. 63rd Street

prie Loomis.
2828 W. Norlli Avė.

prie California.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

7 vi. Victory 4965.
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

IVATCHMAKER—JEWELER 
Laikrodininkas ir Auksakales.

H. BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 

CRED1T JEWELER nori laikrodė
lių, laikrodžių taisyti. Dykai ap
skaičiavimas—darbas užtikrintas.

4184 Archer Avė.
COAL—WOOD—OIL

_____Ąugjyg—Malkos—Aliejus_____
GAUKIT NAUDOS maksimumą 

iš aliejinio pečiaus, “Arrow Stovol” 
yra geras kuro aliejus, švarus, be- 
smarvės, ekonomiškas. Greitas pri
statymas visur. Telefonas VIN- 
CENNES 4390.

jiems rupi.
Štai artinasi gruodžio 11 die

na, kada “Perikola“ bus lošia
ma.

Tad chicagiečiai lieluviai-lie- 
tuvės, iš anksto įsigykite įžan
gos tikietus ir kitus paraginki
te. Viena, — tai musų jauni
mas pasirodys viešai prieš pub
liką; kita, — “Birutė“ it toji 
karalaitė — amžinai graži, 
grakšti, nesenstanti. Tai Chica- 
gos pažiba!

Gausingai atsilankydami pa
rodysime birutiečiams, kad mes 
chicagiečiai su jais, su myli
mais, kilnios sielos ir pasišven
tusiais jaunuoliais, kurie tik 
mtenui atsidavę ištvermingai. 
Valio “Birute“, gyvuok ilgiau
sius metus.

Dr. A. L. Graičunas.
«i.j »■>

CLASSIFIED

-‘N.-’ RAŠTINE PRIIMA 
KASDIEN NUO 8 V. RYTO 

IKI
7:30 V AL. V AK.

Sekmadteniąis w»o 0 ryto iki 
1 popiet ir nuo 4 iki 7:20 

vai. vakaro.
tel CANAL 3500

S , ■ >;.i"i.it ■■...■i.. į i......................... —j

Plaukius visada 
džentelmenas. Jo ir 
knygos tik tokiais 
“Geras tonas”,

visur Kainos Numažintos
ANGLYS

ir 
bibliotekos 

vardais: 
Mandagumas

— gyvenimo būtinybė“ ir t. t.
— Na, o iš kur tu ėmeisi 

tokią daugybę knygų apie man
dagumą? — klausia ji Plikis.

— Tai dovanos iš pažįsta
mųjų, — didžiuojasi Plaukius.

Pamokoje
— Slunkiau, kas yra 

tegija?
— Strategija, tamsta puska

rininki, yra, pavyzdžiui, tai, 
kada nebėra šaudmenų, o vis- 
vien šaudoma, kad priešas ne
pastebėtų, jog parako tikrai 
nebėra, — paaiškina jaunas 
kareivis.

stra-

Supykdė
— Kodėl tu, Petrai, toks su

pykęs ?
— Na, pagalvok, koks aki

plėšiškumas! Aš paklausiau 
vieną laikraštį, kodėl merginos 
bučiuojamos užsimerkia? ir da
bar gavau atsakymą: “Atsiųs
kite, prašome, savo fotografi
jų”!

EGG
NUT 
BIG

$6.00
_ $6.00

MINE RUN$5.75 
SCREENINGS__________$5.00

PIRKIT DABAR I — ŠAUKITE
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975

Ar Ieškot
• PIRKTI
• PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS. 
•
NAUJIENŲ

i GARSINIMUS 
VISI SKAITO. 
e

PAŠAUKIT MUS TUOJ AUS
CANAL 8500

Musų apjareinlmų kainos pri
einamos. Už pakarto Į i m u s 
duodame gerą nuolaidą.
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CHICAGOS ŽAGARIEČIAI SKIRIA AUKA 
NAUJIENŲ NAMO FONDUI

Jų Kliubas Pasekmingai Gyvuoja Ir Daug 
Darbuojasi

Praeitą sekmadienį Yuškos 
salėje įvyko žagariečių klubo 
susirinkimas. Tarp kitų svars
tomų reikalų buvo jau praėju
sio vakarėlio raportas. Nors 
buvo duodamos geros dovonos
ir turėta gerokai kitokių išlai
dų, o visgi gryno pelno paliko 
$78. Žaga riečia i laimingi. Jų 
parengimai visados geras pa
sekmes atneša, nes publikos 
daug atsilanko ir su nedidele 
įžanga pinigėlių kaip šieno pri
varo.

Remia studentus
Buvo skaitytas laiškas nuo 

Lietuvių Universiteto Studentų, 
kviečiantis žagariečius į jų pa
rengimų, kuris įvyks šį sekma
dienį Lietuvių Auditorijoj.

Klubo nariai, ypač pirminin
kas Arlauskas, sparčiai platina 
jų bilietus ir žagariečių didelis 
nuošimtis dalyvaus parengime.

Nuoširdi darbuotoja ir gera 
savo parapijos “patriotė” M. 
Mieravičienė pakelė klausimų, 
kad žagariečių veiklusis klubas 
pasveikintų “Naujienas” 25 
metų jubiliejum gyvavimo. Nu
tarta ir bus pasveikinimas pa
siųstas su auka $15 įsteigimui 
naujo namo fondo.

Ruoš vaidinimų
Žagariečių jaunimas yra pa

siryžęs šį žiemos sezonų suvai
dinti scenos veikalų, jeigu tik 
bus galima gauti tinkamų sve
tainę lošimui. į komitetų įėjo 
jaunuolis A. Niprikas, P. Ar
lauskas ir A. Bamašauskienė.

Įstojo naujas narys Mykolas 
Beigas. Liko išrinkti delegatai 
į Cli. Liet. Kongreso skyriaus 
konferencijų: J. Adomaitis A. 
Niprikas, R. Šniukas.

Tai tiek šioje kolonijoje iš 
žagariečių padangės. —R. š.

JUOKAI
LIKIMO NULEMTA

— Kodėl tamsta taip vienų 
po kito papirosų rukai?

— Pats likimas taip panorė
jo. Kartų kelionėje per dyku'- 
mą teturėjau vienų degtukų) 
tad turėjau papirosų po papi
roso rūkyti. Taip ir įpratau. ’

i

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 JSPAUSDINTU 

VARDU—UŽ SPAUDĄ:
Extra

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

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

čekį kartu su užsakymu.

1739 S. Halsted 
CHICAGO,

Skerdyklos 
Nenusileidžia 
Darbininkams
Nepriima Unijos Pasiūlymo

Union Stock Yards and Tran- 
sit Bendrovė vakar spyrėsi 
prieš C.I.O. unijos pasiūlymų, 
kad streikas skerdyklose bus at
šauktas, jeigu bendrovė sutiks 
derėtis ir pasirašys sutartį.

Derybos tarp unijos ir bend
rovės, streiko likvidavimo rei
kalu, tęsės vakar visų popietį, 
bet rezultatų, kaip atrodo, ne
davė. Derybose tarpininkavo du 
federalės valdžios arbitratoriai 
ir Michael Durkin, Illinois vals-
Ii jos darbo departamento virši
ninkas. C.I.O. unijų derybose 
atstovavo Van A. Bittner, uni
jos centro viršininkas.

Judėjimo skerdyklose dar nė
ra. Užvakar A.F.L. unija ban
dė streikų sulaužyti, bet nepa
sisekė. Palys nariai atsisakė už
imti streikuojančių C.I.O. dar
bininkų vietas.

Smerkia Sidabro- 
Marškinių Fašistų 
Organizacija

Teisėjas Paliuosavo Penkis 
Žmones, Suimtus Už Jų 

Mitingo Išardymų
Miesto teisėjas Eugene Mc- 

Garry vakar paliuosavo penkis 
ebieagiečius, kurie, buvo suimti 
pereita savaitę už išardymų fa
šistų mitingo adresu 876 N. 
\Vells strcet. Mitingų buvo su
šaukusi USA fašistų organiza
cija, vadinama Sidabro-Marški- 
nių Sąjungą.

Teisėjas McCarry aštriai pa
smerkė tų organizacijų ir jos 
narius. Jisai priminė sidabro- 
marškiniams, kurie buvo teis
me, kad Vokietijoj jie butų su
šaudyti už kėlimų triukšmo 
prieš valdžių. “Jus sakote,” tęsė 
teisėjas, “kad jus ginate USA 
konstitucijų. Bet musų konsti
tucija nereikalauja užtarimo 
nuo juodmarškinių, raudonkel- 
nių, juod-kepurių ir kitų pana
šių žmonių. Jus ne konstituci
jų ginate, bet skleidžiate neapy
kanta tarp žmonių.

“Gaila, kad nėra įstatymo, 
kuris priverstų valdžių tokias 
organizacijas, kaip jūsų, užda
ryti.”

t Užvakar vakare tarp sidabro- 
marškinių ir anti-fašistų įvyko 
naujas susirėmimas, šį kartų 
alinėj, ties 5835 Irving Park 
avenue. Fašistai vėl bandė ten 
sušaukti mitingų, bet būrys 
protestuojančių žmonių ėme 
juos vaikyti. Susirėmime keli 
žmonės buvo sužeisti, jų tarpe 
“sidabro-marškinių” vadas Chi- 
cagoj, Roy Zachary. Policija 
devynis žmones areštavo, po 
kelis iš abiejų pusių.

25-ios Dienos 
Iki Kalėdų...

Tik 25-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 žemesnėmsi kainomis.

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

PAŽANGĖJANČIO KLAIPĖDOS KRAŠTO VAIZDAI—Viršuje 
trobesiai. Dešinėje žemaitis rugienas aria jaučiais.

stambu Sendvario kaimenė prie Klaipėdos. Apačioje Pagėgių apskr. stambaus ūkio
VDV foto

Acme-Naujienų Telephoto
IIUGH B. WILS0N, J. V. aubasadorius Vokietijai, 

kuris apleido Berlynu ir grįžo į Amerikų.

Tai Nenuobodi
Chicagos
Kryžkelė
Prie Halsted ir Madison. Vis 
Ką Nors Ypatingo Pamatysi

Nors Madison ir Halsted ga
tvių kryžkelė — “hobo” dis- 
trikto centras, — visai ne kaip 
“dauntaun”, bet tai vis gera 
vieta pagauti gatve'karį iš vi- 
durmiesčio važiuojant. Tai gal 
ne geriausia arba rimčiausia 
miesto dalis, bet negalima sa
kyti, kad ši dalis Chicagos ne
įdomi .. .

Nė penkių minučių nereikė
jo “dramatiškų” įspūdžių per
gyventi.

Išlipus iš Madison gatveka- 
rio, patemėjau sumišimą krau
tuvės tarpduryj. Priėjus ar
čiau, bet užtenkamai toli at
sargumo dėlei, pamačiau, kad 
du vyrai energingai ritasi— 
apsirėdę su “oberkaučiais”, 
spiaudami, nejuokais norėda
mi vienas kitų ‘parmušti?Krau
tuvės langai nenušviesti, taip 
kad sunku buvo pamatyti kas 
tie ristikai, ar juodi, rudi, ar 
balti, ar seni ar tiktai vaikė
zai. Matės tik “kautų” plasno

jimas ir retkarčiais pasigirsda
vo pliaukšterejimas.

Ž ingei du butų buvę žinoti 
ko jie mušas, bet gal kadangi 
ir persmalsus žiopsotojas galė
jo į kailį gauti—tai perdaug 
nesi artinau, bet perėjau Hal
sted ir iš tolo vaizdų sekiau. 
Nei kiti žmonės nesikišo į tar
pų, “muškitės kad sau norit. 
Mums už dykų “šiow” . . . Gir
dėjau tik trejetų vyrukij kal
bant, kad muštynes už žmonas, 
už meilę.

Jeigu visa ta vyko meilės 
dėlei, tai lai apsaugo likimas 
nuo jos!

Halsted gatvekaris negreit 
atsivelka po 10 vai. vak., bet 
nieko tokio—dar mačiau ir 
stirnas vežant pro šalį. Viena 
graži stirnaite pririšta prie mo
toro, kitos dvi įkištos į “bak- 
sų” užpakalyj mašinos. Prisi
minė man gardumas stirnie
nos. — kaip šiaurės Wisconsi- 
ne puikiai vaišino mus ,chi- 
cagiečius. Tai čia bus tikrai 
laiminga puota sėkmingos me
džioklės. Stirnelės neturėjo 
progos apsiginti, nudėjo jas ir 
gana. \

Bet vyrukai dar tebėpešės 
kai gatvekaris pribuvo. Da
bar tie “transferiai” yra tokid£ 
kad negalėjau ilgiau Jaukti ri- 
stynių rezultatų.

—S. Viliutė
■ ■■ '".'a 

kad tu priklausai prie bent ko
kios pašaipiuos draugijos. Ta
čiau, kiek aš žinau, švento Jac
kaus yra maža draugijėlė, ku
rios nariai jau beveik visi pase
nę. švento Jackaus draugija 
kadaise buvo daug didesnė, ne
gu dabar. Ir ji sumažėjo vien 
lik dėl lo, kad jos daug narių 
mirė, kiti persikėle gyventi ki
toj miesto daly, o dar kili iš
vyko į kitus miestus. Tačiau 
luo tarpu naujų narių, ypač 
jaunuolių, neprisirašė prie jos. 
Man yra labai skaudu pasaky
ti, kad tokių draugijėlių, kai 
švento Jackaus, dienos jau su
skaitytos. Tai yra faktas, rea
lus faktas ir net labai žalingas 
faktas. Nemanyk, draugai, kad 
aš kritikuoju tokias draugijė
les. Visai ne. Daleiskim, kas at
sitiktų su tokia maža draugijė
le, kuomet ant kart du ar dau
giau narių numirtų? Ar jos ga
lėtų visiems pomirtines išmo
kėti?

Dzūkas: Tai, bracia, aš apie 
lai nei nepamislinau.

Draugas: Ne tik tu, bet ir 
kili mažų draugijėlių nariai a- 
pie tai nieko nepagalvoja. Ta
čiau butų labai geru daiktu, 

Pasikalbėjimas 
Dzūko Su Draugu 
Apie Įstojimų į SLA

NORTHSIDE
Dzūkas: Dar, drauguci, išvi- 

rožyk man apie Susivienijimą 
Lietuvių Amerikoje, kap tu pri
žadėjai pereitų nedzėlių.

Draugas: Taigi klausykis.
Dzūkas: Tap, aš klausau net 

IŠsižojis.
Draugas: Burnų sučiaupk, o 

ausis atidaryk ir klausykis aty- 
džiai.

Dzūkas: Tap, tap.
Draugas: Susivienijimas Lie

tuvių Amreikojė yra didžiausia 
ir turtingiausia organizacija. Jis 
turi 'kuopas beveik kiekvienoj 
lietuvių kolonijoj. Jo narių 
skaičius viešina 15,000. 
j Dzūkas: 'Penkiolika.‘tūkstan
čių?!’Oi, joi, joi! Tai kuone 
visi lietuviai priklauso prie jo.

Draugas: Toli gražu ne visi. 
Juk Amerikoj gyvena su virš 
miliono lietuvių.

Dzu&as: Virš milijono! Aš 
mislinau, kad cick iš viso lietu
vių nėra, sudėjus rozu ir Lie
tuvos žmonis.

Draugas: Lietuvių yra daug 
daugiau kaip tu manai. Tačiau 
mes dabar neimsime cenzo, o 
tik kalbėsime apie Susivieniji
mą. Tu nori žinoti kaip tu ga
li prisirašyti prie jo. Ir kadan
gi tu gyveni Noi’thsidėj, tai tau 
yra parankiausia prisirašyti 
prie 226 kuopos.

Dzūkas: Tap, tap, Aš noriu 
priklausyti prie 226 kuopos, ba 
ji parengia gražius koncertus, 
kur graži salistė gieda salo. 9

Draugas: Jeigu tu manai pri
sirašyti prie šios kuopos vien 
tik <del 16, kad susitikti su ta 
soliste, tai tu labai klysti, nes 
aš žinau, kad ji nepriklauso 
prie šitos kuopos.

Dzūkas: Tai ji nepriklauso 
prie 226 kuopos? Tai kam ji 
ten giedojo?

Draugas: Ji priklauso prie 
Naujosios Gadynės choro, kurį 
226 kuopa pakvietė išpildyti ta
me vakare programą. Tačiau, 
ar ta panelė priklauso prie Su
sivienijimo ar ne, tau visgi yra 
svarbu prisirašyti prie jo, nes 
tai yra pašalpinė organizacija, 
kuri tau yra reikalinga. Kas su 
tavim atsitiks, kuomet tu su
sirgsi ąrba numirsi?

Dzūkas: Aš prįklausau prie 
švento Jackaus susaidės.

Draugas: Tai yra labai gerai,

NAUJIENOS
yra GERIAUSIA
Kalėdų Dovana!

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

tams.
Tai bus geriausia dovana iš visų dovanų, šia 

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

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

1ŠPILDYKIT ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN.
MM MMM MM* MM IMM MM MM MM MM MM MM MM MM MMM MM MM MM MM MB M MM

NAUJIENOS, a
1739 So. Halsted St. 
Chicago, III.

-Aš čia prisiunčiu už Naujienų prenumeratų visiems metams. 
Pradėkit siuntinėti nuo ............................... ........ dienos šiuo
adresu:

VARDAS .............. ............... ........................................ ..................

ADRESAS ____________________________________________
I
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kad jie pradėtų skaitytis su tais 
faktais, kol dar ne pervėlu. Na, 
o kaslink Susivienijimo, tai jis 
yra tvirtas nariais ir turtu. Da
bar eina Pažangos Vajus gavi
mui daugiau narių. Ir nėra ma
žiausios abejonės, kad SLA 

; dvigubai padidės. Todėl aš ir 
'tau patariu, kad tu nueitum į 
Įšokamų 226 kuopos susirinki
mą, gruodžio 7 diena, Grigaičio 
svetainėj, 3801 Armilagc Avė. 
ir prisirašytum.

Dzūkas: Taigi, bracia, aš tap 
ir padarymu. J. Naujalis

Nusišovė Gatvėj, 
Policijos 
Akyvaizdoj

Marųuetle Parke, prie 63-ios 
ir Washtenaw avenue, gatvėj if 
policijos akyvaizdoj, nusišovė 
50 metų amžiaus degtinės sales- 
monas Gus Kornblum, nuo 6106 
S. Washlenaw avenue. Du 
draugai pranešė policijai, kad 
Kornblum ketina nusižudyti, 
bet ji nesuspėjo atvykti laiku ir 
Kornblumų nuo mirties išgelbė

ti.




