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Uždraudė Bažnyčios Paradus Vienos Gatvėmis
f * '•4

ŠEŠI KATALIKU KUNIGAI AREŠTUOTI 
VIENOJE

Demonstracijos prieš katalikų bažnyčią 
ruošiamos įvairiuose Austrijos miestuose

VIENA, Austrija, spalio 18. tinamas dalyvavimu anti-naci- 
— Antradienio pranešimais,| nėję, o hitleriškoje Austrijoje 
Austrijos nacių vyriausybė už
draudė katalikų bažnyčios ce
remonijas, kurios numato eise
ną gatvėmis. Naciai taipgi už
draudė kai kurias speciales pa
maldas.

Kiti pranešimai sako, kad 
valdžia areštavo šešis katalikų 
kunigus Vienoje. Vienas tų ku
nigų kaltinamas nemoraliu el
gesiu. Kitas tuo, kad jis prie
šinosi policijai laike riaušių ki
lusių prieš dešimt dienų. Dar 
vienas areštuotųjų kunigų kat-

reiškia, priešvalstybinėje de
monstracijoje. Ketvirtas areš
tuotas kunigas kaltinamas da
linimu lapelių atkreiptų prieš 
nacius.

Demonstracijos atkreiptos 
prieš klerikalus ruošiamos ne 
tik Austrijos sostinėje Vieno
je, bet ir provincijoje, kitaip 
sakant, mažesniuose Austrijos 
miestuose.

Kalbama, kad didelis kunigų 
skaičius areštuotas provincijos 
dalyse.

TRUMPOS ŽINIOS I
IŠ VISUR j

• ROMA, Italija, spalio 18. 
— Laikraštis “Giornale DTta- 
lia” antradienio laidoj grūmo
ja, kad vyriausybė imsis griež
tų represijų prieš žydus gyve
nančius Italijoj, jeigu žydai 
Jungt. Valstijose organizuos 
priešfašistinę sąjungą.

VARŠUVA, Lenkija, spa
lio 18. — Lenkijos užsienio rei
kalų ministeris Beck išvyko į 
Rumuniją konferencijai Kar
patų 
nori 
čekų 
jai.

rusų klausimu. Lenkai 
atimti Karpatų rusus iš 
ir pavesti juos Vengri-

pX'0lWWl??!,3 ARABŲ SUKILĖLIAI UŽSIBARIKADAVO 
JERUZALĖJE

Britų kariuomenė apgulė senąjį miestą

Vokietija pradėjo 
demobilizuoti 

rezervus

Numato susitarimą 
dėl karo skolų

• BERLYNAS, Vokietija, 
spalio 18. — Buvęs Vokietijos 
ambasadorius Austrijoj, pirm 
jos prijungimo prie Vokietijos, 
Franz von Papen, rezignavo iš 
diplomatinės tarnybos.

t Naujienų-Acme Telephoto
Bob McDaniels (kairėj) ir Russ Morris, 24 m. la

kūnai, kurie sumušė pirmesnį ištvermingumo rekor
dą lengviėmsiems lėktuvams. Jie išsilaikė ore 106 va
landas — seniau padarytą rekordą — ir vis nesilei
do žemėn.'

DALADIER PLANUOJA PALEISTI 
PARLAMENTĄ

spa-BERLYNAS, Vokietija, 
lio 18. — Vokietija pradėjo de
mobilizuoti rezervus, kurių pa
šaukimas manevrams sukėlė 
Europoj nerimo prieš 9 savai
tes. Susirūpinimas manevrais 
buvo rimtai pagrįstas, nes vė; 
liau Hitleris, grurtibdamas sa
vo armijomis, sudraskė Čeko
slovakiją.

Apskaičiuojama, kad per ap
einančias tris ar keturias sa
vaites Vokietija paleis namo 
daugiau nei 500,000 mobilizuo
tų rezervų.

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 18. — Francuzijos finansi
nis laikraštis “Agence Econo- 
mique et Financiere” antradie
nio laidoj sako, kad po rinki
mų, kurie įvyks šį rudenį Jungt. 
Valstijose, galima tikėtis Bri
tanijos ir Francuzijos susita
rimo su Jungt.' Valstijomis de? 
karo skolų. Laikraštis, artimas 
Francuzijos finansų ministeri
jai, pareiškė dar, kad Francu
zija, susitarus dėl buvusio ka
ro skolų, tikisi gauti svarbių 
kreditų Jungt. Valstijose.

• SHANGHAI, Kinija, spa
lio 18- — Japonų armija pa
skelbė antradienio vakare pa
ėmusi miestelį Yangsin, svar
bią kinų tvirtovę, kuri randasi 
50 mylių atstumcj į rytus nuo 
Hankow-Canton geležinkelio.

• RIO DE JANEIRO, Bra
zilija, spalio 18. — Brazilijos 
vyriausybė pranešė atidengusi 
naują sąmokslą šalies valdžiai 
nuversti. Sąmokslininkai, vy
riausybės pranešimu, taikėsi 
žudyti aukštus valdininkus ir 
platinti terorą šaly.

Prašo prez. Roose
veltą tarpininkauti

Trys žuvo dėl sniego 
audros

taikai Ispanijoj
PARYŽIUS, Francuzija, spa

lio 18. — Žmonių Teisių Są
junga, Ispanijos lojalistams 
pritarianti organizacija, antra
dienį kreipėsi į Jungt Valsti
jų prezidentą Rooseveltą pra
šymu pavartoti savo įtaką tam, 
kad likviduoti Ispanijos civilį 
karą. Ar sakyta sąjunga atsi
šaukė į prez- Rooseveltą prita
riama Ispanijos respublikos 
valdžios, tai nepatirta.

HELENA, Mont., spalio 18. 
— Chicagoj 'vasaros šiluma. O 
Montana valstijoj jau ketvir
tą dieną šelia pirma šio sezo
no sniego audra. Staigus snie
gas užklupo medžiotojus neti
kėtai, sutrukdė susisiekimo li
nijas ir pakrikdė — elektros 
laidus. Automobilio nelaimėje, 
įvykusioje dėl sniego audros, 
trys asmenys žuvo, trijų 
pasigendama. Prisibijoma, 
šie pastarieji sušalo.

General Motors pa 
ims darbui 35,000 

darbininkų

PARYŽIUS, Francuzija, spa- ir dešinieji išėjo prieš Dala- 
lio 18. .— Vėl pDųta gandai, dierą. Jie nepatenkinti Daladie- 
kad Francuzijos premjeras Da- ro programa krašto apsau- 
ladier planuoja paleisti parla- gai. 
mentą ir paskelbti naujus rin
kimus. Daladier, sako tie pra
nešimai, jaiiĄbutų paleidęs par
lamentą, tik j fe bijo, kad nau
juose rinkimuose gali pralai
mėti jo partijos — radikalių 
socialistų — kai kurie kandi
datai.

Paskutiniu •< laiku Daladicrą 
vis smarkiau kritikuoja kairio
sios partijos. Kaltina jį, kaS 
jis Municho konferencijoj per- 
brangiai nupirkęs taiką. Dabar

Daladier mėgino įvesti 45 
valandų darbo .savaitę, vietoj 
40 valandų savaitės,. .aviacijos 
įmonėse. Tačiau" darbinirikai, 
išdirbę 40 valandų, išėjo iš 
įmonių, nežiūrėdami nuostato 
reikalaujančio dirbti 45 valan
das. Ateinantį šeštadienį Pary
žiaus darbininkai ruošiasi di
delei demonstracijai-

Bendrai Daladier valdžios 
padėtis darosi kas kartas sun
kesnė.

kitų 
kad

NEW YORK, N. Y., spalio 
18. — General' Motors Corpo
ration ofisai paskelbė, kad kor
poracija priims darbui, ateinan
čių dviejų savaičių bėgiu, 35,- 
000 darbininkų. Tuo pačiu lai
ku korporacijds direktorių ta
rybos pirmininkas Alfred P. 
Sloan Jr. pasakė, kad darbinin
kų algos bus pakeltos iki tos 
normos, koki buvo pirm nu- 
kapojimo algų pereitą

Anglijos dominijos 
gal priglaus Čeko

slovakijos pabė
gėlius

Geras derlius žada 
sunkumų Lenkijai

žiemą.

Lenkai-vokiečiai 
pasirašė kredito 

sutartį

1,000 kovoja girios 
gaisrą

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 18. — Lenkai ir vokiečiai 
pasirašė kredito sutartį. Pagal 
tą sutartį Vokietija per atei
nančius 30 mėnesių įteiks len
kams mašinų, įvairių įnagių ir 
kitokių pramonei reikmenų su
ma 120,000,000 zlotų ($22,000,* 
000), o Lenkija per tą patį 
laiką įteiks Vokietijai 120,000,- 
000 zlotų vertės miško ir že
mės ūkio produktų.

ARLINGTON, Vt., spalio 18. 
— 1,000 vyrų antradienį ko
vojo girios gaisrą Glastonbury 
kalne, 10 mylių toly nuo Ar- 
lingtono. Kūrenamas stipraus 
vėjo gaisras plėtėsi •dideliu 
smarkumu, ypač dėka šešių co
lių storumo sausų lapų patalo. 
Arlingtone kai kurios dirbtu
vės laikyta uždarytos, kad dar
bininkai galėtų vykti gaisro 
gesinti.

Rekomenduos 
girti sutartį 

Italija

uz 
su

LONDONAS, Anglija, spalio 
18. — Britanijos valdžia davė 
suprasti, kad dominijos gal pri
glaus Čekoslovakijos pabėgė
lius iš Zudetų sričių. Tačiau 
akcentuota faktas, kad Brita
nijos valdžia neturi sprendžia
mo balso kai dėl įleidimo pa
bėgėlių į dominijas. Valdžia tik 
reiškianti viltį, kad kai kurie 
pabėgėliai gal ras dominijose 
prieglaudą.

Lenkija, spalio 
šiemet turi ge- 
lenkai prisibijo, 
derliaus žemės 
kainos žymiai

VARŠUVA, 
18. — Lenkija 
ra derlių. Bet 
kad dėl gero 
ūkio produktų
kris. O kritus ūkių produktų 
kainoms sumažės ūkininkų per
kamoji pajėga. Lenkijai suma
žėjimas ūkininkų perkamosios 
pajėgos gali būti itin 
nes ūkininkai sudaro 
šimčius visų šalies 
jų.

skaudus, 
70 nuo- 
gyvento-

Kaltina Staliną

.ORH
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biurais šiai dienai pra, 
• našauja:

Debesuota; daug šalčiau;

WASHINGTON, D. C-, spa
lio 18. — Pereitus porą , metų 
Jungt. Valstijose pagarsėjo sė
dėjimo streikai. Dabar, būtent 
antradienį, tūlas Spolansky, 
liudydamas Jungt- Valstijų at
stovų buto komisijai aiškino, 
kad Juozas Stalinas dirigavęs

valandą

LONDONAS, Anglija, spalio 
18. — Premjeras Chamberlain, 
antradienio pranešimais, reko
menduos Britanijos parlamen
tui užgirti britų-italų draugin
gumo sutartį- Jei parlamentas 
užgirs sutartį, tai Britanija pri
pažins italams Etiopiją.

Gub. Horner atlankė 
prezidentą

HYDE PARK, N. Y, spalio 
18. — Illinois valstijos guber
natorius Horner antradienį at
lankė prez. Rooseveltą. Kitas 
asmuo, padaręs vizitą prezi
dentui Hyde Parke, buvo New 
Yorko 'valstijos gubernatorius 
Lehman.

1,137,736 dviračiai 
padirbti

spa-WASHINGTON, D. C 
lio 18. — Jungt. Valstijų cen
zo biuras praneša, kad 
metais Jungt. Valstijose 
padirbta viso 1,130,736 
dviračiai. Pernykščiai
pasižymėjo didžiausia dviračių 
gamyba visame laikotarpy nuo 
1899 metų.

1937 
buvo 
nauji 
metai

Japonai užgriebė 
$100,000,000 sida

bro Kinijoj
WASHINGTON, D. C., spa

lio 18. — Washingtoną pasie
kė pranešimai, kad japonai Ki
nijoj užgriebė daug sidabro. 
Užgriebto sidabro suma . sie
kianti $100,000,000. Numato
ma, jogei japonai mėgins tą

tarnauja Detroito šerifo ofise, duoti
par

Kinai kaujasi su ja
ponais Cantono srity

HONG KONG, Kinija, spa
lio
pranešimai sake, 
mušis ėjo tarp 
prie Tanghsingo

nešimai skelbė 
kiant, o kiti tv 
sulaikė japonus

Vėliausi antradienio 
sakė, kad smarkus 

kinų ir japonų 
40 mylių’at- 

ViėnF pra- 
kinus pasitrau-

Popiežius, nurodė 
kaltininkus

NEW ORLEANS, La-, spa
lio 18. — Popiežius Pijus XI 
surado žmonių nelaimių kalti
ninkus. Kalbėdamas iš Romos 
per. radiją aštuntam eucharis
tiniam kongresui New Orleans 
mieste, Louisiana valstijoj, po
piežius pasakė, kad žmonės, 
kurie atmeta evangeliją, yra 
kalti dėl pasaulio nelaimių.

JERUZALĖ, Palestina, spa- męską. Tačiau kariuomenė at- 
lio 18. — Palestinos sukilėliai 
arabai paėmė vadinamą seną
jį Jeruzalės miestą. Užbarika
davo vartus į miestą ir įsitvir
tino viduje.

Britų kariuomenė apgulė 
miestą. Ji nešaudė, nenorėda
ma niekinti miesto šventyklų. 
Britai stebėjo sukilėlių judesį 
pasilipę ant aukštų trobesių, 
kurie randasi už senojo miesto 
ribų.

Sukilėliai pramušė sieną, ku
ri apsupa arabų šventyklą —

sivežė cemento ir užmūrijo sie
ną.

2,000 britų karių yra Jeru
zalėj. Jiems pagelbėti paskirta 
4,000 žydų policininkų. Iki šiol 
policininkai saugojo žydų sėdy
bas ir gynė jas nuo arabų te
roristų. Dabar jiems teks eiti 
ne tik sargybos pareigas, bet 
ir aktyviai dalyvauti ekspedi
cijose, kariuomenės vadovybė
je, arabų sukilimui likviduo
ti.

Lietuvos Naujienos
Keičia ir Sulietuvina

Pavardes
KAUNAS — "Vyr. žinių” II 

d. paskelbta, kad Valst. saug. 
dep-to saugumo policijos val-

2,000 priešingi .grą
žinimui kolonijos 

Hitleriui

dininkai Valteris ir Jurgis Ko- 
chai ir H. Reichtertas keičia 
pavardes: Koihai į Kovus, 
Reichtertas į Rimvydą. Mini- 
sterių taryba jų prašymus pa
vardes pakeisti patenkino.

Be to, susilietuvina savo pa
vardę ir prokuroro pad. p. 
Krygeris į Krigelį. I
_____... hk

Įsteigia 100 Naujų Grie
tinės Nugriebimo 

Punktų
DURBAN, Natai, Pietų Af

rika, spalio 18. — Antradienį 
čia įvyko masinis mitingas, ku
riam pirmininkavo miestelio 
meras. Susirinkimas priėmė 
rezoliuciją, kuri pareiškė, kad 
jo dalyviai griežčiausiu budu 
priešinsis bet kokioms pastan
goms sugrąžinti Tanganyika 
teritoriją Vokietijai. Šios teri
torijos Vokietija neteko po Pa
saulinio karo.

Čekai demobilizuoja 
rezervus

PRAHA, Čekoslovakija, spa
lio 18. — Žemės ūkio ministe
rija antradienį pranešė, kad de
mobilizavimas rezervų, pašauk
tų kariuomenėn ryšium su zu- 
dėtų krizių, eina greitai. Jau 
apie trečdalis rezervų , paleista 
namo. Kiti irgi skubiai paleid
žiami, kad jie suspėtų sugrįž
ti namo laukams nuvalyti.

Naciai užpuolė Vo 
kietijos vyskupo 

rumus
SALZBURG, Vokietija, spa

lio 18. — Pirmadienio 
nacių minia surengė 
straciją prie Salzburgo 
skupo Waitzo rūmų,
minia vėliau išdaužė rūmų lan
gus.

vakare 
demort 
arkivy- 
Įšėlusi

Čekoslovakija pa
naikins sutartį su 

Francuzija
BERLYNAS, Vokietija, spa

lio 18. .— Čekoslovakija planuo
ja panaikinti karines sutartis 
su Francuzija ir Sovietų Ru
sija kaip tik ji persiorganizuos 
ir čekų-vengrų ginčą likviduos.

KAUNAS — Paruošiamoji 
komisija šiemet leido įsteigti 
šimtą naujų grietinės nugrie
bimo punktų. Visi naujieji 
įjunktai yra pieno perdirbinio 
bendrovių, nes savarankiškų 
punktų steigti neleidžiama.

Ūkininkai Bando Dar
bininkų Darbo Jėga 

Pakeisti Mašinų 
Darbo Jėga

MARIJAMPOLĖ — šiemet 
per pirmą pusmetį Marijam
polės rajono Žemės ūkio d-ja 
pardavė žemės ūkio darbams 
skirtų mašinų daugiau, kaip už 
150,000 Lt. Per ištisus 1937 m. 
šitoj d-joj, kuri aprūpina dar
bo priemonėm visos Marijam
polės apskr. ūkininkus, maši
nų parduota kiek mažiau, kaip 
už 70,000 Lt. Spėjama, kad 
šiemet d-ja dar parduos ma
šinų už 50-60 tukst. litų, tuo 
padidindama apyvartą šitoj 
prekybos srityj visais 200%. 
Manoma, kad šito didelio ma
šinų pareikalavimo žemės 
darbams yra dvi priežastys: 
suvalkiečių ūkininkų reikalai 
yra kiek pagerėję ir nuolatinė 
laukų darbininkų stoka žemės 
darbams, kuriuos iš dalies ga
lės pakeisti mašinos.

Dabar
SEKMADIENIAIS
Naujienų Raštine
BUS ATIDARYTA

NUO 9 V AL. RYTO IKI 
1 VAL. POPIET.

KITOMIS DIENOMIS — 
ATIDARYTA NUO 8 V. 
RYTO IKI 8 V. VAKARO

—NAUJIENŲ ADM.
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DARBĖNŲ ŽYDAS PRffiŠ 100 MtTU BU- 
VĮiS DABARTINES GINTARO APDIRBIMO 

PRAMONĖS STEIGĖJAS IR KŪRĖJASa
išsidrožė švilpuką ir dar kaž
kokį žaisliuką. Jis tuos žaislus 
pardavęs. Nuo to laiko Beke
ris ieškojo daugiau gintaro ža
liavos ir laikui bėgaht pridir- 

__  • Į>o visokių gintarinių žėišlhi- 
melų Palangos miestely. Apie’kų ir juos nešiodavo iš kaimo 
tai pasakoja tūlas R. L. šiomis1 į kaimą. Kartą keliaudamas 
dienomis pasirodžiusiame pir-i Karaliaučiaus apylinkėje, Be
iname Lietuvos žydų arhali- beris pastebėjo pas vieną žvė- 
ninkų savaitraščio “Žydų A-Ją visai kitoniškos rūšies gin- 
inatininkas” numeryję. Straip- tarą, negu kad pirkdavo iš Pa- 
snio autorius rašo, kad jis spe- j landos žvejų. Tai buvo pagar

sėjusiame Palaimininkų kai- 
hie, RytprusiuOse. Pasirodė, 
kad ne iš juros ištrauktas gin
taras, o iškastas iš žemės. Šis 
gintaras, iškastas iš žemės, bu-, 
vo kur kas patvaresnis, kietes
nis, netrupąs ir labai spalvin
ąs.
Bekeris, kuris jau tada ge

trai nusimanė apie gintarą, 
į pradėjo tartis su žveju, kad 
i jam parduotų žemės gabalą, 
|kur jis galėtų rasti gintaro. 
|Nupitkęs numatytą gintarinę 
dirvą, Darbėnų žydas pradėjo 
primityvių budu kasti 'ginta
rą. Ilgainiui Bekeris įsitikino, 
kad pirmityviai kastuvu kasti 
gintarą iš žemės gelmių neap
simoka ir kad be mašinų nie
ko neišeis. Jis susirado vieną 
Karaliaučiaus bankininką Sie
tiną, kuris kartu su minėtu 
žydu sudarė gintaro kasyklų 
bendrovę Palaimininkų kai- 

•mė. Teigiama, kad tai buvusi 
i pirma tokios rūšies kasyklos 
bendrovė visame pasaulyje.

Nors Lietuvos senove garsi 
nuostabiu gintaru, kuriuo gro
žėjosi graikai, romėnai ir fini
kiečiai, tačiau kaip pasirodo 
gintaro apdirbimo pranlonė 
teprasidėjo maždaug prieš 100

cialiai apklausinėjęs įvairius 
žilagalvius palangiškius, kurių 
žinios esančios tokios.

Daugiau kaip prieš 100 mė
tų vienas Darbėnų karabelnin- 
kas Bekcris, klajodamas savo 
skurdžiu ryšuliu po Žemaitiją 
ir Rytprūsius, už 
riuos Palangos apylinkės žve-. 
jus, kurie jam padovanoję u? 
atsineštas prekes gelsvus “ak
menėlius”. Karabelninkas lin
kęs į drožinėjimą ir ėmęs dro-1 
žinėti “akmenėlius”. Bėkeris'

žtiko kai -ku-

MKUOMtl MAM IA.R 1
KRUTINi>t MA.YO KRUTiHB MUSKULUS T*I» SKAUO*.

• AŠ ŽINAU KO JUMS RtlKlA
munmmimui ru muskulų skauo^jimo 
PAIN-fXPtlLIRl5!G€<l*l IŠSURlNKiTf 
ŠIUO UNiMCNTU IR NUSiSftB<SlTJ 
KAIP ŪMAI SKAUSMAS PAltNGVŠS

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 melų

most

radi o 
didcs- 
radio,

Visų gerų išdirbysčių 1939 
modeliai. Pirkdami

Y

nę nuolaidą už seną

nuolaidos.

jr

RAKANDAI
Budriką pigesnės k'af- 
geresnis pasirinkimas

MIDGET RADIOS
po $7.95

Radios kabinetuose po 
m.95 ir aukščiau.

Pas
DOS, 
namų rakandų: Parlol* Se
tų, Bedroom Sotį, StiVdio 
Couches, lovų, Matracų, Kfe- 
jankių. Refrižeratorių 
skalbyklų.

PEČIAI.
Alejiniai, gasiniai ir angli
niai geriausių išdirbysčių. 
Su pilna garantija. Dabar 
pirkdami gausite pigiau.%0 
gal. aliejaus dykai. Lengvus 
išmokėjimai.

JOS. F. BUDRIK
FUBNITURE CO.

3409-21 S. Halsted St.
Tel. Yards 3088

---------------------------------------------------M—.......... ,

Radio Programai: WCFL, 970 
kil. Nedėtomis nuo 5:30 po pie
tų. WAAF, 920 kil. Panedėliais 
ir Pėtnyčiomis puo 3:30 po pie
tų. WHFC—1420 kil., Ketver- 
gais nuo 7:00 v. vakare.

No. — Graži baliąva suknelė. 
Nukirptos mieros 10, 12, 14, 16 ir 
18 mieros.

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 S t., .Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern . Dėpt „ 
1739 S. Halsted Stų Chicago, DL

Čia įdedu 15 ėentų Ir prašiu 

atsiųsti man pavyzdį No , 
Mieros per krutfaM

(Vardas ir pavardė)

(Adresą*)
Ii,, j r...r ■ • . ■ * rijiTirA. a.
(Mieztaa ir valztija)

-------y----------- -

[ACME-NAUJIENŲ Photo]

NAUJAS MODELIS — Paveikslas LincolifrZephyr 
automobilio 1939 metą modelio.

Akftiefts amžiaus so 
dybos Lietuvoje

Prie pat tų kasyklą Bekeris 
š’tėtgė didžiulę įmonę gintarui 
apdirbti. Tačiau susidarė sun
kumų. Mat, anuo metu stam
biausia rinka gintariniams ga-

Puškoriai Kniežįui galvą 
taip sūdadže, kad tas voš ne
numirė. Gydytojas pripažino 
sunkų kūno sužalojimą, nes 
buvo didelis pavojus gyvybei,

hiinianis buvusi senoji Rusija, kadangi galėjo kilti smegenų 
o šitoji taikė tai prekei labai uždėgiinas.
aukštus muitus. Bekeris ptiši-aukštus muitus. Bekeris prisi- Apygardos teisinės tėvą, An- 
ininė savo laimės pradžią — taną Puškorių, 63 metų am- 
Palangą ir netrukus ten įkūrė žiėus, nubaudė kėtveriaiš me- 
dideiį gintaro žaliavų sandėlį tais sunkiųjų darbų kalėjimo, 
ir taip pat gintaro apdirbimo 
dirbtuves. Tokiu budu žalia
va, iškasama Palaimininkuosė, 
Rytp’rusiiib'se buvo gabenama 
į Palangą ir ten apdirbama' 
didžiulės Rusijos rinkai.

Pats Bekeris tada jau buvo 
turtuolis. Prie savo verslo pra
dėjo pritraukti savo giminai
čius ir tokiu budu netrukus 
atsiradęs didelis būrys ginta
ro žinovų ir specialistų Pa
langoje, bet beveik visi buvo 
vienos šeimos ir giminės. Ir 
dabartiniu metu visi gintaro 
meisteriai Palangoje, Liepojo
je, Plungėje ir Klaipėdoje yra 
kilę iš Palangos. O vienintelis 
gintaro žaliavos šaltinis visa
da buvusi Karaliaučiaus fir
ma Beker—Stetin.

Gintaro meisteriai, kurie no
rėjo gauti minėtoje firmoje 
žaliavą, turėdavo pasižadėti 
savo gaminius parduoti tai pa
čiai Karaliaučiaus firmai, nes 
toji firma labai brangino sa
vo monopolinę poziciją. Stai
ga gintaro pramone labai su
sidomėjo vokiečių kaizeris, 
kuris pasiūlė išpirkti iš Beker- 
Stetin firmos jos gintaro* ka
syklas. Kai firma atsisakė par-r 
duoti, ją pradėjo spausti nė- 
paprastėi aukštais mokesčiais. 
Bekeris jau ir taip tuo metu 
buvęs senas vyras ir nutarė iš
sižadėti nelygios kovos su vo
kiečiu kaizeriu, 
vo asmeniškai 
kiečių kaizerio,

o sūnūs Antaną ir Kazį, Vieną 
1 f), antrą 18 metų amžiau?^ po 
trejus ftiėtuš papustojo faalėji- 
nro. Be to, iš Puškorių knie- 
žiui atiteise 70 lt. gy'Aymto iš
laidų, 187 lt. už darbingumo 
nuštojimą lėikė trijų mėnesių, 
t> paskiii Ž25 lt. kasntet ligi 
Kniežfttš btis gyvas.

Nubaustieji padavė apeliaci
nius skundus Bumams, bet Bu
mai jų skundus atmetė.

Lietuvoje visur pilna įvairių 
SeftoVėš paminklų, Idiri'e dabar 
saugojami ar renkami į muzie
jus. Pagal juos tiriamas musų 
bočių-prabočių gyvenimas ir 
Lietuvos istorija. Dabar prade
dama aptikti senienų, kurios 
rodo, kad dabartiniuose Lietu
vos plotuose žrii'onių gyventa 
keletą tūkstančių melų prieš 
KfEtiį.

Vytauto Didžiojo Kultūros 
Muziejaus priešistorinio sky
riaus vedėjas dr. J. Puzinas ir 
Korat. JabtoiYškiš buvo mwy-i 
kę į Pėrloją, Merkinę ir BaT- 
tAšTŠlčę (priešais Druskininkus) i 
rinkti aknieh'Š atnŽiauš medžią-i 
gos. Čia akmens amžiaus sody
bose surado apie 400 įvairių 
titnago dirbimų: grąžtukų, 
įVail’ių Jr'o'rmų strėlių, peiliukų,

gausit, todėl pasistengkit grei
tu laiku dapildyti savo setus. 
Išsikirpkit kuponus ir atsilan- 
kykit Raštinėj tuojaus.

Norime pranėšti, kad už ke
letą savaičių Naujienos savo 
skaitytojams už labai nupigin
tą kainą patieks kitas, gražias 
namams reikmenis. Šekit Nau
jienų apgarsinimus. Adm.

061

Mes galime jums pa
rūpinti puikios 

kokybės: 
lentų, millwork, 
PLASTElt BOARD, 
DURIS, LANGUS, 
BALANAS, 
KLIJŲ ir t. t.

pakeitimų ir permodeliavl- 
' mo kreipkitės į

D. C. LA VINE
LUMBER CO.

NOT INC.
2136-48 W. 51st St 

i-. CHICAGO, ILL.
Ehones: HEMLOCK 0030—0031

dirbtu-

vokiečių 
buvusios

Kasyklos bu- 
nupirktos vo- 
tačiau Beke

ris išgavo pažadą, kad kasyk
los pirmoje eilėje tieks žalia
vą Palangos gintaro 
vėins.

■Pasakojama, kad 
kaizeriui kasyklos
nuostolingos, tačiau jis jų ne
išsižadėjo ir dar prisimena
ma, kaip prieškariniais laikais 
Karaliaučiuje gyvavo tokia fir
ma “Kaizerliche Bernstein- 
werke i n Pr.” Pokariniais lai
kais toji bendrovė perėjo į 
Vokietijos respubikos žinią ir 
gavo pavadinimą “Staatliche 
Bėrus teinwerkc, Koenigsberg 
in Pr.”, tačiau kai įmonė pasi
rodė nuostolinga, Vokietijos 
iždas įmonę pardavė susikū
rusiai privačiai bendrovei, ku
ri vadinasi “Bergwerkes und 
Huetcs A. G.”

Neseniai ties Juodkrante 
taip pat buvo užtiktas nema
žas gintaro klodas, kurį suma
nė eksploatuoti susikurusi 
bendrovė. Bet kol kas kažko- 
dės nuo to susilaikyta. “L. Ž.”

Sftiarkiai Nubaudė Tė
vą ir du Sunūs 

Mušeikas
Kretingos apskr., Darbėnų 

valsč., Birštvininkų km., gy
vena ūkininkas Puškorius su 
dviem nepilnamečiais savo sū
numis. Ir tėvas ir vaikai viso
je apylinkėje buvo žinomi, 
kaip dideli mušeikos. Kaimy
nai iš tolo jų bijodavo.

Praėjusiais metais Puškorių 
kumelė įėjo į kaimyno Kiiie- 
žiatiš dobilus. Kniežius Puško- 
riaus kufnėlės nėpagriebė, o 
tik-.išvedė iš savo dobilų ir 
įpuškoriaus ganykloje pfirišo.

PuŠ'koriams to ir pakako: 
jie kuolais nešini užstojo Knte- 
žiui kelią ir pradėjo ihttšti.

$ Kaune viešėjo Tilžės lie
tuvių ekskursija, kuri labai pa
tenkinta patirtais įspūdžiais. 
Karo Muziejaus iškilmės už
guitiems jautriems tilžiškiams 
išspaudė susijaudinimo ašarų.

Tsb.

•jamA, kad dalis radinio yra vi
durinio akmens amžiaus (8000- 
3000 prieš Kritų) ir daugumas 
įlAujčjo akmens amžiaus (3000- 
1500 pr. Kr.). Dirbiniai randa
mi vėjo pustomuose smėlynuo
se paltai upes, kur* akmens Am
žiaus žmonės apsigyvendavo.

Tšb.

Indų Ir Sidabro 
Rinkėjoms

kurieIndai ir sidabrų setai, 
per daugelį savaičių buvo gai
šinami Naujiėnoše, neužilgo bus 
nutraukti. . Daugiau jų nebe-

M ‘

> Laidotuvių direktorius

John F. Eudeikis
SENIAUSIĄ IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE. ■
■ IHKM IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 Šo. Rfefįnįtūge Avė. 
4447 -‘ South Fairfiėid Avehūė

'"' tėl. I.AFAVETTE 0727

T Ar > 1 >- 4 kdillyčios visose
JL—JLšL'Cd-l Chicagos dalyse

“ 1 "■ . , ■ i1 . ■ . . / « . .
Klausykite musų Lietuvių radio piogram’ų Šeštadienio Vakarute

7 vai. vakaro iš W. H. F. U. stoties (1420 K.)—Pranešėjas 
#. šAlWmieras.

M

OYU6 feL tariu

DR. BERTASII
756 Wėst 35th St

Cdr. of 35th Und Halsted Sts.
Ofiso valandos r ųo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nėdėlio’miš pagal sutartį.
Rėi. 4916 SO. MICHIGAN BLVD

_____ Tel. Kcnwood 5107
_ Ofiso Tel. Virinta 0038
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 SOtJTH CLARfcMoNt A VE.
Valanddš —9—16 A. M.
NedClidJ pagal sutartį.

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
gydytojAs-chirurgas, x-rAy 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 

1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen Hemlock 6699

ADVOKATAI
K. P. GUG1S

Advokatas
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas — 3323 86. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818.
Kėtvirtadientais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

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

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

TeL Sėėley 7330
Nalnų tėtefėnas Brun$wlck 0597

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

DR. ST. N AIKELIS
Physictan and Surgeon 

3103 SOUTH HALSTED ST. 
Res. 3261 S o. Halsted Street

JOSEPHI GRISU
LIETUVIS. ADVOKATAS 

Telepnone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St 
Telephone: Republic 9723

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014 

Valandos nuo 2 iki 4 vaL p. p.
4735 S. Western Blvd. Laf. 0361-8016 

Valandos:
7—9 vakare kasdien. Ned. 9—12 r.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

• 7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedalioj pagal susitarimų 

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

KAL & ZARETSKY 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Westėrn Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

, . TeL Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal Sutarti.

K»tt Lietuviai Daktarai

AKIU SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai

4

’F«. ■

•4:

NARIAI 
(’hieagos, 

Cicero 
Lietuviu 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

, TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

P. J. RIDIKAS
3354 Šo. Halsted Streėt YARDS 1419

I. J. Z0LP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0782

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

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

ALBERT v. PETKUS IR EUDLlKlS
4704 Sb. Wėšierh Avė. Phone Virginia 0883

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
Phone GroVėhill 0142

Cicėro Phone Cicero 2109
6834 So. Westefn Avė.
1410 SoYith 49th Court

J. l-HLKM.ns
4348 So, CnlifoMiia Avenufc PliOUe Lafayettė 3572

dr. vaitush, opt
LIETUVIS

Mano 20 mėtų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiui aptemimo, riervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akiniusy 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. 
Nedęįioj tiktai pagal susitarimą.

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

Phone YARDS 1373

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

Marquette Medical Building 
6155 So, Kedzie Avė.

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

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

Treč. Susitarus
kiti telefonai neatsakys šauk 

MID1VAY 0001

2-4

Jei

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WeSt 35th St. 
kampas Halsted St.

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

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikės Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

8

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CrirttURGAS 

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

Sėredomis ir nėdėl. pagal sutartį 
Rėž. 6631 Sd. Cftlifornia Avehue 

Telefoną* Republic 7868

bR, BRUNO J.
ŽUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2868 West 63rd St 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
Vakaro, trečiadieniais fr sekfnadiė- 

niais pšgaL fiusitefrima.
Telefonas HEMLOCK 6111

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:36 vai. vakaro.

TėL CAnal 3110
Rezidencijos telefonai:

SupeHor 9454 ar Central 7444

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubds 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

Nūn 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vaL po piet ir nuo 7 iki 8:30 vhL 
vakaro. Nedaliomis nuo H) iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDVVAY 2880
I

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVK

Ofiso valandos
Nuė 1'0 Iki Ii dieno. 1 Uu 3 pi 
pietų, 7 iki 8 vaL Ned. nuo* 40 jkdL ll

Rez. Telephone PLAZA 140Š
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Iš Lietuvos
Kaip atrodo rašyto
jo J. Biliūno kapas
“Musų Krašto” bendradarbis 

šitaip aprašo Zakopanėje miru
sio musų rašytojo Jono Biliū
no kapą:

“Zakopanė. Svetimas lietu
viui šis pavadinimas ir ši vie
ta, kurią labai retai aplanko 
lietuvis. Svetima mums ir tos 
vietos gamta bei žmonės. Tai 
yra didžiausia dabartinės Len
kijos vasarvietė ir žiemos spor
to sostinės Tatrų kalnų papėdė
je, pačiame Čekoslovakijos pa
sienyje. Vienintelis kas riša lie
tuvį su šia vieta, yra rašytojo 
Jono Biliūno kapas.

Vadinamoje Koscuoliskio ga
tvėje, kurią skrodžia triukšmin
gai putojąs kalnų upelis, stovi 
mažytė, berods, prieš 70—80 
metus statyta medinė, vienuo
lių aptarnaujama katalikų baž
nytėlė. Vidini paprastų neda
žytų lentų sieaęg. dvelkia lindė
siu ir senove. Kuklus altorius 
skendėja apytamsoje. Sunku 
joje ilgiau būti. Jauti oro sto
ką.

Čia pat šventoriuje už storos 
sienos yra Zakopanės senos ka
pinės. Abipus siaurų kapinių 
takelio stovi eilės kryžių ir pa
minklų, vien tik lenkiškai už
rašytų, vietomis jau sunkiai be
išskaitomų.

Vienintelis čia lietuviškai už
rašytas ar’kapis yra prie pat 
muro sienos dešinėje prie įėji
mo iš šventoriaus. Juodo mar
muro kryžiuje kuklus žodžiai: 
A. A. Jonas Biliūnas, Dailos 
Mylėtojas, Apleido Pasule 8.- 
XII.1907 m.” (turime skaityti 
“Apleido pasaulį”). Kapas ap
tvertas juoda geležine tvora, už 
kurios kairėje čia pat auga ket
vertas didokų medžių, dar la
biau skiriančių jo kapą nuo ki
tų. Kapas toks vienišas ir ne
prižiūrimas. Tačiau jaukus.

Dailės mylėtojas. Norėtum 
pasakyti, kaip sunku mylin

Tai garsusis Dono Kazokų Choras, kuris atvyksta Chicagon koncertuoti spa
lio 23 d. Choras sudainuos du koncertus Civic Opera Rūmuose, vieną po pietų, antrą 
—vakare. Bilietai parsiduoda “Naujienose”—nuo 83 centų iki $3.30. Kas Dono 
Kazokus kartą išgirs, tas jų niekad neužmirš.

Bilietus prašom įsigyti anksti, nes galima gauti geresnes vietas. Visos kėdės 
bus rezervuotos.

čiam savo gimtinę ilsėtis tarp 
svetinių...

Prisimena rašytoj'o žodžiai: 
“Ir kaip tie brangus kloniai nu- 

numylėti— ,
Šventosios upė ir aplink miškai. 
Ant kranto^ stovi sodžių mus 

austai,
Kur mano metai pralėkė sau

lėti.”
Jei nebuvo lemta supilti jo 

kapą po, Laisvosios Lietuvos 
padange, tai bent tie jo numy
lėtieji žodžiai čia prašyte pra
šosi į jo antkapį. Zakopanės 
gamta nedaug teprimena gra
žiuosius šventosios krantus, ku
rių jis taip ilgėjosi būdamas 
vienas tarp svetimųjų.

Dailos mylėtojas. Tie kuklus 
žodžiai dar labiau paryšk'nn ta 
skausmingą vienumą, kuria 
dvelkia rašytojo kapas.

Būdamas Zakopanėje dvi die
nas eidavau aplankyti rašytojo 
kapą. Priskynęs klevo šakelių, 
papuošiau jomis tvorelę. Bet 
greit bus nuvytosios tos Šake
lės — ir vėl jis liks, kaip anks
čiau, vienas tarp svetimųjų.”

Tsb.

Parodos Pavyzdžiai

5409-11 SOUTH HALSTED STREET
AUKOJA VISUS PAVYZDŽIUS—SUTAUPYKITE NUO 40 iki 60%
• 2 Pc. Parlor Setu .......  *39.50
• 3 Pc. Wall B«1 Kootn Sėt .... *29.50
• 7 Pc. DlnintC Koom Sete __ *17.50
• Loiiiige Chalrn _____  *12.95
• InnerHprlnK MattrenseH __  *8.95
• Pull-Vp ChairH _______________ *1.75
Pamatykite gražų niuntj 3 Ir 4 kambarių

• Double Coli Studio Couch __  *12.95
• Coli SpriiiK ................................... *3.95
• Odd-lieti.—Wal  ....................... *3.95
• Che.t of Ųraiver. ......................... *0.95
• Oll Hcatern, Ghh Rangės ......... *19.75

ir auk&. 
įrengimų ...........  *139.50 Ir aukočiau

TERMINAI PRITAIKOMI JŪSŲ PATOGUMUI.
Atdara antr., ketvirt. ir šeštad. vakarais iki 10 valandos.

5409 SOUTH HALSTED STREET.

DYKAI 
PRISTATYMAS

Telefonas

CANAL 4738

WEXBERG’S
SUSIPAŽINIMO IŠPARDAVIMAS

Mes norim 10,000 naujų kostumerių ateinančiam sezonui. Jus busit 
vienas iš jų, kada vėl ateisit ir susipažinsit su daugybe puikių like
rių, vynų ir alaus bargenais, kokius tik Wexbergs gali jums duoti.

OLD QUAKER
PAINTE

2 METŲ SENUMO

73c
PORT WINE 
MUSCATEL

Grynas Califomia 
pilnai stiprus vy
nas. Šventėms spe
cialiai Įkainuotas.

ALUS REISAIS
Aukštos Rųšies sta
lo alus stein bu
teliuose. Niekad 
pirm tai taip pigiai 
neparduota, šven
tėms tiktai

$1.09
iš 24

1908 SOUTH HALSTED STREET

Šiluvos žvaigždė 
krinta

Ne tiek maldos, kiek karabel- 
ninkų biznio. Maža maldinin
kų. Kaip iš Šiluvos atlaidų 
išnyko ubagai.

Garsieji Šiluvos atlaidai kas
met prasideda rugsėjo 8 d. ir 
užtrunka visą savaitę.

Jų išvakarės jau prasideda 
rugsėjo 5—6 d. Seniau būda
vo keliais, takais, per laukus 
ir pievas eina tūkstančiai mal
dininkų, elgetų ir karabelnin- 
kų. Apylinkės gyventojai juos 
sutikdavo užsidarę duris, ap-, 
tvėrę daržus ir uždarę smul
kiuosius gyvulius. Mat, 'visi 
prašydavosi paramos, išmaldos, 
o pagaliau, pasitaikius progai, 
vieną kitą daiktą ir patys nu
džiaudavo. Keičiantis laikams 
pasikeitė ir Šiluvos reikalai.
Šiemet j Šiluvą pėsčias nė Vie
nas neatėjo, o elgetos — nė su 

žvake nebuvo galima rasti.
Atlaidų išvakarės buvo to

kios: atvažiavo cirkas su ar
tistais ir žvėrimis. Tūlas pilie
tis atsivežė gramozdišką karu
selę, atvažiavo ir “žmogus be* 
galvos” — “Medūza”, o kara- 
belninkai visą miestelio centrą 
apstatė visokiomis būdomis ir 
palapinėmis. Centrinės gatvės 
šonuose išsirikiavo obuolių ve
žimai. Visi atidarė savo “įmo
nių” duris, bet žmonių nėra... 
Pikti buvo biznieriai, blogai nu
siteikę vaikščiojo suvažiavę ku
nigai, tik vieni vaikai, į nieką 
nekreipdami dėmesio, suposi 
karuselėje. Susirupinau ir aš 
atlaidais: jei niekas neatva
žiuos, visai neteks pamatyti 
garsiųjų atlaidų. Grįžtu į Ty
tuvėnų geležinkelių stotį pa
žiūrėti, ką atvež nuo Radviliš
kio ateinąs traukinys. Tai bu
vo rugsėjo 8 d., ketvirtadienio 
šiltas ir saulėtas pavakarys. 
Apie 18 vai. atbildėjęs laukta
sis traukinys. Dėl mašinisto ne
apsižiūrėjimo, traukinys susto
jo prieš peroną, kur keleiviams 
iš vagono lipant tenka šokti 
apie 1 m į žvirgžduotą žemę. 
Iš paskutiniųjų dviejų vagonų 
prasidėjo “sportiškas” maldi
ninkų šokimas: kaip kris 70 
— 80 metų moterėlė į kietą 
grindinį taip ir tupi, kaip viš
ta ant viščiukų. Prieinu prie 
vienos parkritusios ir, keldamas 
už rankos, klausiu:

— Į Šiluvą, senute, važiuo
ji?

— Pabučiuok uodegon!.. — 
Supratau kodėl ji man taip pik
tai atsakė, nes iš burnos byrė
jo smėlis, o iš akių ritosi skau
smingos ašaros.

IŠ vagonų išlipo 32 moterys^ 
ir 7 kunigai. Proporcija men
ka, o paskirsčius, kiekvienam 
kunigui teko po 4,0571...mo
ters...

Kai grįžau j Šiluvą buvo pats 
prekybos įkarštis: karuselėje 
suposi penki jaunalietuviai, reSf- 
torano, kuriame apsistojau 
(viešbučio čia nėra), tarnaitė 
ir daugelis vaikų. Juos linksmi

no armonikos ir bubno muzi
ka. Per cirko garsiakalbi dai
navo Pupų dėdė su Razaliute, 
o minios viduryje buvo girdėti 
visokių biznierių šauksmų: 
“Kam duot, kam mieruot, kam 
į veidą pabučiuot”, “Alio, alio! 
Visus maldininkus kviečiu čia, 
— šaukė pasilipęs ant autobu
so stogo, — štai po mano ko
jų, autobuse, guli žmogus be 
galvos. Tai šių dienų stebuk
las! Jis yra toks pats kaip ir 
jus: valgo, kalba, gieda, mel
džias, bet jo galva tarp kojų... 
Pamatykite, nesigailėsite pu
sės lito!” Apžiūrėsiu šį bala
ganą. Iš tikrųjų guli žmogaus 
kūnas... be galvos. Galva “asa- 
blyvai”. Ant tos galvos nosies 
nu tūpė musė. Galva kentėjd, 
kentėjo, bet galop sujudėjo su 
visa siena, tik jau kitoj 
toj, ne kur kūnas be galvos. 
Toliau — smilgstfl virtuvė. Ke-

. . v. . IKSpami pyragaičiai; su uogomis, 
varškė, o jeigu kas nori, ir su 
lašiniais. Rūksta virtuvė, Iš 
juos garuoja;, visęki kvapai, o 
kepėjas vis šaukia1: “Pigi gar- 
dybė, tik 20 cefitų. Kam duot*, 
kam duot!?!” Vienoje gatvėje 
įsisteigė tik valgyklos. Joms 
palapinės pastatytos iš brezen
tų ir namuose^ austų marškų; 
Kiekvienos palapinės gale pa
kabinta po veidrodį, pristati
nėta ilgų suolų ir tokių pat sta
lų. ; Kampuose įrengtos virtu
vės, kur kunkuliuoja verdami 
kopūstai arba makaronai. Ma
karonų gausi tik retesnėj pala
pinėj, bet už tai kopūstų — 
kiekvienoj.

Geresnėse arbatinėse už pie
tus imamos kainos, kaip Pa
langoj: 1.50—2 lt. Jų laikyto
jai sako: “Gana, kad kentėjom 
per visą metą, dabar reikia at
sigriebti”. Vieno restorano lai
kytojas pridūrė: “Jei mes per 
atlaidų savaitę neuždirbsime 
1000 litų, neturėsime iš ko gy
venti.”

Ir tikrai: Šiluva gyvena iš 
atlaidų, kaip Monte Karlo iš 
ruletės.

Valsčiaus s-bė už mažą skly
pelį palapinei, per vieną savai
tę ima 40 litų. Kur dar kiti mo
kesčiai?! Vienas pilietis knygy
nui ir dievocionalams pardavi
nėti išnuomavo 2 savaitėms 
vieną kambarį už 500 litų. Iš 
to galima matyti kokią apy
vartą daro biznieriai. Rožan
čių ir žvakių — kaip šieno, o 
maldaknygių — nors bibliote
ką steik! Net ir sapnininkų ka
ralius L. Jakavičius čia su ro
žančiais atvažiavo, šventaisiais 
dalykais prasidėjo prekyba gat
vėse, bet policija greit juos su
tvarkė suvarinėdama į kamba
rius. Didžiausia buvo žvakių 
prekyba; mat, jas pirko kiek
viena moterėlė ir aukavo prie 
stebuklingos Marijos altoriaus 
koplyčioje. Ten jų buvo kaip 
malkų.

Gatvėje sutikau tvarką da
ranti policininką.

—Pasakyk, mielasis, kur dė
jote garsiuosius Šiluvos uba
gus?

‘ —Visai paprastai: suirnkom 
ir išvežėm. Nelengva buvo juos

surinkti. Kelis paimi, o kiti iš
sislapsto. Pasakėm, kad bus 
duodami pietus. Į nurodytą vie
tą susirinko visi kaip vienas. 
Sugrupavom apylinkėmis į tris 
grupes: žemaičiai, aukštaičiai 
ir dzūkai su suvalkiečiais. Su
valkiečius išvežėm už Telšių, 
žemaičius — už Alytaus ir t. t.' 
Kol jie pasiekė namus, juos už
klupo žiema. Gerokai pašalo, 
už tai dabar bijo čia grįžti. 
Taip ir išnyko garsieji Šiluvos 
ubagai.

Jau trečia atlaidų diena, bet 
maldininkų sluoksnis neslores-i 
uis kaip eiliniam jomarke. Tei- 
raujuos vienur, kitur, kodėl 
taip yra. Žilagalvis žemaitis 
nuo Plungės pasakoja:

—O, tata, atėjo laikai. Kas 
metai žmonių mažėja ir mažė
ja. Gal būt, kad greit ir niekas 
neatvažiuos. Redievėja svietas.

Koks Lietuvos Įsiskoli
nimas Užsieniuose. ,

Šiuo laiku Lietuvos valstybės 
užsienio skolų tenka vienam 
Lietuvos piliečiui vos apie 30 
litų. Tokių gi skolų vienam Es
tijos piliečiui tenka apie 160 li
tų, Latvijoje apie 68 litus, ir 
Lenkijoje apie 68 litus.

Lietuvos įsiskolinimas nuo 
1927 metų nėra padidėjęs, bet 
yra dar 4 milijonais litų suma
žėjęs, 1927 m. pabaigoje Lie
tuvos iždas buvo skolingas už
sieniui 80,600,000 litų. O šių 
metų pradžioje Lietuvos iždas 
buvo skolingas 77 milijonus li
tų. Ir tai nepaisant to, kad po 
1927 metų buvo užtrauktos net 
penkios užsienio paskolos. Ta
tai įrodo, kad valstybė rūpinasi 
skolų grąžinimu. Skolų suma
žėjimo reikale didelį vaidmenį 
suvaidino ta aplinkybė, kad va
liuta — litas buvo tvirtas, o ki
tų valstybių pinigų vertė net po 
kelis kartus krito.

Gaisras 
Teatre

Vakar rytą netikėtai kilo 
gaisras Haymarkėt teatre, prie 
Madison ir Halsted gatvių. Vi
duj buvo apie 100 žmonių, bet 
visiems pasisekė išsigelbėti. Su
sisiekimas Madison ir Halsted 
kryžkelėj buvo sutrukdytas ke
lioms valandoms.

FAKTAI
KULIUOS

Turėtumėt 
Žinoti

IMANT ASPIRIN nuo 
GALVOS UŽLOS ar 
Reumatikos Skausmo

Tas Gleit Tirpstąs Daiktas 
Reiškia Greitą Pagelbą, Ku
rią Tūkstančiai Gauna nuo 

Bayer Aspirin
Jei skauda galva ar kenti reu
matikos ar neuritis skausmus, ne
užmiršk virš nurodyto tikrojo 
Bayer Aspirin paaiškinimo, ypa
tingai tada, kada nori greitos pa- 
gelbos.

Nes tas būdas, kuriuo dirba 
Bayer tabletės stiklinėje, yra tas 
pats, kokiu ji dirba į vidų paė
mus. Ji pradeda tirpti veik tuo
jau — ir čia ji pasirengusi “grie
bti” reumatikos skausmus ir gal
vos gėlą nuostabiu greitumu. Pa- 
gelba dažnai ateina į kelias mi
nutes.

Visuomet klausk 
“BAYER Aspirin” 
—niekad neklausk 
vien tik “aspiri
no.”

15 Už 12 Tabletų
2 Pilni Tuzinai 25c

Bandys Sukelti 
$3,500,000 Labda
rybei

Vakar Chicago Communily 
Fund pradėjo vajų sukelti $3,- 
500,000 finansavimui labdary
bės įstaigų ateinančiais metais. 
Fondas atstovauja apie 175 
įvairių rųšių ir įvairių įsitiki
nimų labdarybės organizacijų 
Chicagoj. Sukelti pinigai bus 
paskirstyti proporcionaliai toms 
įstaigoms.

MADOS

No. 4962 — Namie dėvėti suknelė. 
Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46 ir 48 colių per krutinę.

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St^ Chicago, HL

Čia jdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdį No ......
Mieroi . per krūtine

f . 4 <i

(Vardai ir pavardi)
l ■ ■i—iib————1»* n ■  .................... .. n———um—t

. (Adresai)

(Miestas ir valstija)

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

TAUPYK

LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND SAVINOS ASS'N

or voun 
tNVIHMtNT

apsauga
NAUDA!

1789 SOUTH HALSTED STREET 
TELEFONAS, CANAL 8500

Užtikrink savo indeliams tikrą apsaugą 
ir pelną

Čia visų INDELIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

Jei spaudžia reikalai... Jei reikia pinigų .... manai pirkti namus ... senus pa 
taisyti... jei turi pinigų ir nori kitiems padėti, pirma ateik į NAUJIENŲ SPUL 
KĄ. Patarimas ir patarnavimas čia nieko nekainuoja.

Pats Sau Padėsi ... Jei 
Rūpesčius Mums Pavesi

NSURED
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa

Published Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879. •

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Iii. Telefonas Canau 8500. /

Užsakyfio kalnai
Chicagoja — paštu:

Metama------------------ $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams__________ 2.00
Dviem mėnesiams__________ 1.50
Vienam mėnesiui _________ .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija 8c
Savaitei---------------------------- 18c
Mėnesiui _________________ 75c

Suvienytose Valstijose* ne Chicago), 
paštu:

Metams _________________ $5.00
Pusei metų 2.75
Trims mėnesiams__________ 1.50
Dviem mėnesiams__________ 1.00
Vienam mėnesiui.75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ______—_________ $8.00
Pusei metų------------------ :— 4.00
Trims, mėnesiams______ __ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Nacių šnipai Amerikoje
' Prieš kiek laiko į federalės valdžios agentų rankas 

pateko keli vokiečių šnipai, kurių byla dabar yra nagri
nėjama New Yorke.

Tenka pasakyti, jog ne vien tik vokiečiai samdo šni
pus, kurie stengiasi išgauti kitų valstybių militarines pa
slaptis. Panašiai elgiasi ir kitos valstybės, išėmus Ame
riką. Skirtumas tik tas, kad kitos valstybės gal neturi 
tiek daug šnipų, kaip naciai. Iš viso Vokietija šnipinėji
mu ir praeityje labai pasižymėjo. Pasaulinio karo metu 
ji turėjo tūkstančius šnipų, kurie veikė įvairiuose pa
saulio kraštuose. O “geležinis kancleris” Bismarckas, sa
koma, turėjęs Prancūzijoje apie 20,000 šnipų ir informa
torių. Todėl 1870 m. prūsų armjios vadovybei buvo žino
mos visos smulkmenos apie prancūzų kariuomenę: jos 
judėjimas, jos apsiginklavimas ir kiek kur jos yra. Nie
ko tad stebėtino, kad prancūzai per trumpą laiką buvo 
sumušti ir turėjo priimti negarbingą Bismarko antmes- 
tą taiką.

Nacių šnipinėjimas Amerikoje pasidarė ypač inten
syvus nuo pereitų metų. Mat, dalykas toks, kad Vokieti
jos šnipams vadovauja pulkininkas Nicolai, kuris yra įsi
tikinęs, jog ilgainiui Amerika gali virsti svarbiausias Vo
kietijos priešas. Tas pulkininkas laiko Ameriką didžiau
siu kaltininku to, kad Vokietija pralaimėjo pasaulinį ka
rą.

Kadangi dabar ."Amerika pradėjo sparčiai ginkluotis, 
tai naciams juo labiau parupo išgauti militarines paslap
tis. Maža to: eina ir industrinis šnipinėjimas. Vadinasi, 
nacių šnipai stengiasi išvogti naujų išradimų paslaptis. 
Visai neseniai buvo sulaikytas vokiečių inžinierius, ku
ris išvogė naujos mašinos konstrukcijos planą.'

Kaip nacių šnipai ir agentai drąsiai veikia Amerikoje, 
bus numanu iš šio fakto; kurį neseniai paskelbė: žurna
las “Ken”. Kai naciai įsigalėjo Vokietijoje, tai buvęs kan
cleris Dr. Heinrich Bruening visiškai pasitranką iš poli
tinio gyvenimo. Ištisus metus jis gyveno Vokietijoje, bet 
niekur nesirodė ir į jokią politiką nesikišo. Keliais atve
jais! Hitleris bandė su juo susiprasti ir net siūlė užsie
nio reikalų ministerio vietą. Dr. Bruening griežtai nuo 
tos vietos atsisakė. Hitleris dėlei to baisiai įsižeidė. Buvo, 
aišku, kad anksčiau ar vėliau jis buvusiam kancleriui at
keršys. Nieko tad nelaukdamas, Dr. Bruening slapta pa- 
spruko į užsienį. Iš pradžių jis ėjo profesoriaus pareigas 
Oxfordo universitete (Anglijoje), o vėliau atvyko į A- 
meriką ir pradėjo lekcijas skaityti Harvardo universite
te. čia jis visą laiką, kaip sakoma, buvo “žemesnis nei 
žolė ir tylesnis nei vanduo”: apie nacius vengdavo kalbė
tu Be to, ir savo pavardę pakeitė: pasivadino Jan Ander- 
son.

Ir nežiūrint viso to, naciai nepaliko jo ramybėje. Ne
galėdami kitaip prie jo prieiti, jie panaudojo Dr. Muelle- 
rį, kuris savo laiku buvo Dr. Brueningo sekretorius ir 
draugas bei kartu pabėgo į užsienį. Nepasitikėti senu 
draugu, žinoma, nebuvo pagrindo. Ir štai tas senas 
“draugas” bandė nunuodyti Dr. Brueningą. Kai tik pa
aiškėjo, jog Dr. Bruening buvo vaišinamas nuodingais 
cigaretais, tuoj Dr. Mueller kažkur dingo. Vėliau paaiš
kėjo, jog jis paspruko į Vokietiją ir dabar tarnauja slap
toje policijoje, kuri- yra žinoma kaipo Gestapo.

Kiek galima numatyti, New Yorko byla iškels. į aikš
tę labai įdomių dalykų apie nacių šnipų veiklą Ameriko
je. O tai, reikia manyti, paskatins valdžią griebtis griež
tesnių priemonių kovai su šnipais. Jau dabar kalbama a- 
pie įsteigimą specialaus departamento, kurio tikslas bus 
gaudyti svetimų valstybių šiiipus.

Reikia taip pat tįkėtis, jog toje byloje iškelti faktai 
pagaliau išjudins ir Amerikos visuomenę, kuri pradės 
griežčiau nusistatyti prieš visokią nacių veiklą šioje ša- 
lyje.

Karolis Kautskis

lio 16 d. 1854 m. Prahos mieste, dabartinėje, Čekoslova
kijoje.

Karolįs Kautskis buvo aftimas Karolio Markso drau
gas ir gilus socializmo žinovas. Jis 1883 m. įsteigė Die 
Nęue Zeit, kurį 1885 m. perkėlė į Londoną, o vėliau 
(1890 m.) į Vokietiją. i

Kai Vokietijoje kilo revoliucija ir liko įsteigta res-1 
publika, tai Karolis Kautskis buvo pakviestas peržiūrėti 
užsienio reikalų ministerijos archyvus ir paskelbti do
kumentus, kurie buvo susiję su pasauliniu karu. !

Kautskio paskelbti dokumentai ir paaiškinimai su-! 
kėlė nemažą sensaciją: jie aiškiai rodė, kad didžiausias . 
pasaulinio karo kaltininkas buvo kaizerinė Vokietija.-

Per paskutinius kelis metus Kautskis gyveno Aus- ’ 
trijoje. Bet kai naciai tą kraštą pagrobė, tai jis turėjo 
bėgti į užsienį.

, i

;k-APŽVALGA-E=|
RASISTAI IR ŽYDAI

' Nors ir ne tokioje aštrioje 
formoje kaip Vokietijoje, bet 
ivis dėlto žydų persekiojimas I- 
talijoje tebevaromas pirmyn, 
žydai yra šalinami iš įvąiriij 
valdiškų vietų ir stumiami lauk 
iš finansinių įstaigų. Tačiau ne 
su visais žydais taip daroma: 
yra žydų, apie kurių kilmę 
draudžiama kalbėti ir rašyti. 
Be jų italų ir vokiečių rasistai 
negali apsieiti, todėl ir jų žy
diškumas yra toleruojamas. 
Štai ką apie tai rašo “L. Ž.”:

Ciuriche išeinąs “Israeliti- 
sches Wochenblatt” šiomis 
dienomis padarė žymias re- 
veliacijas apie Italijos karo 
vadų rasinę kilmę ryšium su 
italų paskelbtu apsivalymu 
nuo žydybės pėdsakų. Laik
raštis rašo, kad iš visiškai 
tikrų šaltinių sužinota, jog 
Abisinijos užkariautojas, 
maršalas Badoljo pagal savo 
gimimų' ir tikybų esųs tikras 
žydas. Taip pat neseniai at
šauktasis iš savo vielos Abi
sinijos vicekaralius, maršalas 
Gracianis yra’ žydų kilmės. O 
dėl trečiojo Italijos maršalo 

< ir Libijos gubernatoriaus 
Bąlbo jau seniai žinoma, kad 

. jis kilęs iš senos italų žydų 
; šeimos.
. Kiti! žydų šaltiniai taip pat 
j rašo, kad Vokietijos maršalo 

Geringo dešinioji ranka vo
kiečių aviacijos m-joje, gen. 
Milchas yra žydų kilmės, ta
čiau jis savo srityje nepava
duojamas ir vokiečių laikraš
čiams uždrausta minėti jo 
kilmę. Kartų fanatiški jauni 
naciai per susirinkimų, užsi
puolu Geringo adresu, kad 
šis taiko tokioj aukštoje vie
toje žydą Miicbų. Geringas 
apie lai sužinojęs ir taręą: 
kas mano ministerijpje yra 
žydas, ar ne žydas, tai tik 
man vienam žinoti...
Ryšium su Mileliu čia bus 

pravartu paminėti vienas labai 
budingas faktas. Karštieji Ra
sistai buvo pradėję smarkiai 
bruzdėti, kad Milchas butų pa
šalintas. Jeigu vienas žydas ne
gali būti aukštas pareigūnas; 
tai kodėl kitam turi būti daro
ma išimtis?

Reikėjo ieškoti išeities fana
tikams rasistams nuraminti. Ir 
ta išeitis buvo surasta. Pasiro
dė, jog gen. Milelio tėvas buvo 
žydas, o motina — tikra vokie
tė. žymiųjų nacių raginama, 
motina viešai spaudoje paskelh 
be,t kad jos sunaus tėvas buvo 
ne žydas Milchas, bet tikras vo
kietis, su kuriuo ji turėjusi 
meiliškus santykius^.

Tokiu budu pastąty daria sa
ve prie gėdos stulpo; motina iš
gelbėjo savo sūnaus karjerų.

PASITIKĖS TIK BRUTA
LIA JĖGA

Didelių Įvykių Atgarsiai Lietuvoje
Čekoslovakijos “apkarpymas” vardan “taikos”. — Lie

tuva nesidžiaugia. — Miuncheno keturių pirklių kon
ferencija. — Džiaugsmas. — Demokratijai liko su
duotas baisus smūgis. — Ko galima tikėtis Prancū
zijoje. — Gen. Sirovy ir bolševikai. — Daug kalba
ma apie Vokietijos pasiūlymą Lietuvai sudaryti su- 

' tartį. — Lenkija. — Kodėl Lietuvoje įvyko ministrų 
pasikeitimas? — Tūbelis ir kun. Mironas dėl politi
kos susipyko. — Lietuvos užsienio politikoje laukia
ma naujos krypties. — Karo karštligės pasėkos.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Spalio 17 d. Amsterdame (Olandijoje) mirė išgarsė
jęs socializmo teoretikas, Karolis Kautskis. Mirė jis su
laukęs lygiai 84 metų amžiaus. Mat, jis buvo gimęs spą-

Lenkija pradeda sirgti didy
bės liga. Žut-but ji stengiasi į- 
sigauti į pirmaeilių valstybių 
tarpų, kad galėtų vadovauti Eu
ropos politikai. Jos dabartiniai 
vadai ygą Stty3$v$tį diktatoriais,

kurie be niekur nieko pertvar
ko Europos žemėlapį.

Kai dėl Čekoslovakijos Euro
poje kilo karo pavojus, tai Len- 
>kija šunuodegiavo ir lyg toji 
^bobutė “dvejopai kalbėjo”: slė
pė savo tikrų nusistatymų.

Į
Šiuo atveju Prancūzija tikrai 

'išauklėjo, gyvatę, kuri užanty
je sušildžiusi pradėjo gilti. Rei- 
ikia žinoti, jog Lenkija tik pran
cūzų suteiktomis paskolomis į- 

. stengė ant kojų atsistoti. Pran
cūzų pagalba dėka lenkai pajė
gė nustumti nuo Varšuvos bol- i 
ševikų armijų.

Vos tik spėjo demokratinės 
'valstybės nusilenkti Hitleriui, 
kaip sujudo ir Lenkija: iš pa
aukotos sudraskymui Čekoslo
vakijos ji žvangindama gink
lais pareikalavo lenkų gyvena
mos srities. Tuo pačiu metu 
gen. Sonskowski, lenkų armijos 
generalis inspektorius, teikėsi 
pareikšti, jog “Lenkija turi bū
ti atsargi ir savo armijų su
tvirtinti tiek, kad ji atitiktų tų 
'svarbių pozicijų, kurioje Lenki
ja atsidūrė iriu j oje Eurouoje”.

( Be to, jis dar pridūrė:
“Nauja gadynė prasidėjo 

, Europoje. Lenkijai dabar bus 
reikalingos visos moralinės ir 
medžiaginėj jėgos. Labiau 
nei kada nors, dabar dome
nuos tik brutali jėga, ir tik 
stipriausias turės progos išp
likti gyvas.”

■ Vadinasi, Lenkija yra pasiry
žusi “brutalios jėgos” pagalba 
valdyti savo kraštų. Faktiškai 
tatai ji ir daro. Ukrainiečių 
bruzdėjimas bandoma t) sutriuš
kinti ginklų pagalba. Kaip laik
raščiai praneša, Galicijoje jau 
liejasi kraujas.

Tačiau Lenkija yra atkandu
si tokį didelį kųsnį, kad anks
čiau ar vėliau ji turės paspring
ti. Suvirškinti tautines mažu
mas, kurios sudaro apie vienų 
trečdalį jos gyventojų, jai tik
rai nepasiseks ir su “brutalios 
jėgos” pagalba.

TIKRA KOMEDIJA

Vos spėjo laikraščiai praneš
ti, kad Lietuva panaikino karo 
stovį, kaip štai atėjo kita žinia, 
kuri* skelbia, jog seimas priė
męs naujų valstybės saugumo 
įstatymų. Pagal1 tų įstatymų, vi
daus reikalų ministrui ir Klai
pėdos gubernatoriui yra sutei
kiama nepaprasta galia kontro
liuoti spaud'ų, organizacijas, su
sirinkimus ir dėvėjimų unifor
mų bei ženklų.

Jeigu taip, tai kuriiems ga
lams, iš viso, reikėjo karo stovį 
ątšftukti? Jule naujasis valsty
bės sąugumo, įstatymas, faktiš
ką! apriboja piliečių laisvę tiek 
pah kaip ir ka/ro stovis. Kas 
pirmą buvo -draudžiama, tas 
bus draudžiama ir dabar. Todėl 
jokia ar. beveik jjokio skirtumo 
nebus.

(Tęsinys)
Paviršutiniai žiūrint atrodytų 

lyg ir butų viskas tvarkoje. 
Svarbiausia Lietuvai netektų 
net rūpintis kur jos derlius par
duoti, — pirklys čia pašonėje 
tik laukia, kada galės tų derlių 
pirkti, jis net dėl kainų neside-* 
ra.

Žinoma, galima net leisti na
ciams laisvai veikti, tik, žino
ma, tektų ir kitoms politinėms 
partijoms leisti laisvai veikti, 

!— lai jos sau lenktyniuojasi. 
Galima net iš Klaipėdos karo, 
stovį panaikinus ir valstybės 
policijų atšaukti. Juk jei Lietu
vos sienos garantuotos, tai ne
priklausomybei jokio pavojaus 
negresia.

Bet štai su ta prekyba tai 
daugiau kaip netvarkoje. Lie
tuva jau gyvai savo kailiu yra 
patyrusi, kų reiškia turėti pre
kybinį reikalų su viena bet ku
ria valstybe. Anuomet Lietuva 
svarbiausia yra prekiavusi su 
Vokietija, bet kaip ištiko tie ne
susipratimai su' Klaipėdos na
ciais ir reikėjo juos sukišti į 
kalėjimų, tai Vokietija uždarė 
sienas ir Lietuva atsidūrė tik
rai pavojingoje ūkiškoje padė
tyje. Pilna to žodžio prasme u- 
kininkai neturėdami kur svies
tų parduoti, juo ratus tepė!

Gerai, kad tuomet naciai Eu
ropoje neturėjo1 tokio pritari
mo, kokį dabar turi, tai pavy
ko surasti kitas rinkas ir Lie
tuvos derlius realizuoti, bet ir 
tai neapsieita be ūkininkų ne
rimavimų, kutiubs karo lauko 
teismais reikėjo raminti.

Ot čia tai ir yra šuo pakas
tas !

Vokietija nori pirmiau eko
nomiškai Lietuvoje įsigalėti, o 
paskui jų ir politiškai pavergti.

Bet kas daryti Lietuvai? Kur 
jai draugų ieškoti, jei tie drau
gai, kaip; ana meilužė, nėra vi
sai patikimi.

Teks dairytis, teks derėtis, 
kalbėli, delsti, lukeriuoti bene 
politinis Europos horizontas 
pragiedrės. Bet visai netenka 
laukti, kad tie pragiedruliai 
tuoj, pasirodytų.

Tad ar gali Lietuva džiūgau
ti, kad tokia kaina šiuo metu 
pirktą taika!

, Džiūgauja Berlynas, Roma, 
Londonąs,. Paryžius, bet ne Pra
ha, ne Kaunas...

Čekųr tauta daug bendro yra 
turėjusį su lietuvių tauta. Jų is
torijos vįęna kitai panašėja, jų 
veik būva vienodas praeityje li
kimas ir, rodos>. kad ir dabar 
šias tautas tasai- patsai likimas 
plaka. Štai ir dabar Lenkija, 
net sunkiausioje Čekoslovakijos 
gyvenimo, valandoj;©, neatleidžia 
jos ir primygtinai reikaląute 
reikalauja kelių dešimčių tūks
tančių lenkų- išvadavimo, kada 
tuo pačiu metu Lenkija milior

kelti, nes Miuncheno keturių 
konferencija ne tam buvn susi
rinkusi, kad kitiems daromas 
skriaudas atitaisyti, bet kad di
džiųjų valstybių interesus ap
saugoti.

Visų tų Europos įvykių aki
vaizdoje visai nepastebiamai iš
tiko Lietuvos kai kurių minist
rų pasikeitimas.

Jei kovo mėnesį Lietuvos mi
nistrų pasikeitimas įvyko ko
vos mėnesio Lenkų ultimatu
mo įtakoje, tai šitas pasikeiti
mas įvyko gal klerikalų įtako
je.

Ilgametis ministrų tarybos 
pirmininkas, o dabar porų mė
nesių buvęs žemės ūkio mi
nistras Juozas Tūbelis, tauti
ninkų sų jungos pirmininkas, 
buvo vienas iš tų, kuris nebė
go bičiuliuotis su klerikalais. 
Jis turėjo savo linijų. Ta jo li
nija buvo labai konservatyvi, 
nemėgstanti bet kokių nauje
nybių. Jis neieškojo plačioje 
visuomenėje pritarimo, jis ne
norėjo seimo, jis visiškai pasi
tikėjo tik savo parinktais val
dininkais. Kai tautininkų tarpe 
prasidėjo šiokie tokie murmė
jimai, tai jisai taip sudarė, kad 
jų valdybos pirmininkas buvo 
skiriamas ir tuo pirmininku 
patsai tapo.

Kunigas Mironas, kariuome
nės kapelionas, buvo vienas iš 
artimiausių J. Tūbelio draugų 
ir patarėjų. Kunigas Mironas 
apsukrus, gudrus, turįs savo li
nijų ir pakankamai savaran
kus. J. Tubeliui išvykus į už
sienius gydytis ir paaštrėjus 
Lietuvos Lenkijos santykiams, 
patsai panoro Lietuvos reika
lus tvarkyti; juo labiau, kad 
jisai skaitėsi vienas geresnių 
Lietuvos Lenkijos ginčų klau
simo žinovų. Jo pakeisti nie
kas negalėjo. J. Tūbelis sun
kiai sirgo. Tai kunigas Miro
nas ir buvo ministrų tarybos 
pirmininku paskirtas, o J. Ta
beli u i buvo pavesta žemės 
Ūkio Ministerija.

J. Tūbelis parvykęs iš užsie- 
ni£ nelabai tenkinosi ta ramia 
ministerija ir prasidėjo tryni- 
imasis. Tarp tų buvusių gerų 
draugų perbėgo juoda katė.

Kunigas Mironas tapęs mi
nistru pirmininku tuoj pradė- 
jo*”Tmtis aiškiau sutvarkyti ka
talikų bažnytinius reikalus. J. 
Tūbelis į tai ramiai negalėjo 
žiūrėti ir galų gale vienas iš 
j;ų dviejų turėjo pasitraukti. 

N Kadangi J. Tūbelis iš seno 
tik savo vaidininkais pasitikė
jo, tai toje kovoje nebuvo kas 
jį užtaria, ir tų kovų laimėjo 
tas, kuris tam tikroje visuome
nės dalyje turėjo daugiau pa
sitikėjimo. J. Tūbelis išėjo į 
labai ramią vietų, būtent, Lie
tuvos banl<o valdytoju liko pa
skirtas.

ninku į Lietuvos valstybės ta
rybą.

Tai tokios Ministerijos Tary
boje atmainos. Jos, žinoma, lai
kinos. Juk trys ministrai dabar 
laikini, — tai užsienio reikalų, 
krašto apsaugos ir dabar žemės 
ūkio.

Tautininkų tarpe prasidėjusi 
kova tęsis ir toliau. J. Tūbelis 
pasilieka tautininkų pirminin
ku, ir reikia laukti, kad šito 
politinio posto jisai neišsižadės. 
Tai stiprus įrankis jo rankoje.

Lietuva užsienio politikoje 
anksčiau ar vėliau turės persi
orientuoti. Tai nuomonių skir
tumas čia veiks pačius tauti
ninkus. Į užsienių politiką jau 
iš seno ne visi tautininkai vie
nodai žiuri. Tai čia nuomonių 
pasiskirstymas galimas, ir toji 
kova dar labiau turės paaštrė- 
ti.

Galima net laukti, kad tų ko
vų mėgins išnaudoti klerikalai, 
kurių įtaka dabar vis stiprėja.

Tai taip veikia Lietuvų Euro
pos tie didieji įvykiai. Bet rei
kia dar vienas reiškinys kon
statuoti, kad tuo metu, kai Eu
ropa pergyveno karo karštligę, 
Lietuvos visi bankai dirbo vi
sai normaliai ir indėlių iš jų 
išėmimas veik buvo nepastebia- 
mas. Jei beąį žydų banke bu
vo matyti didesnis judėjimas ir 
rinkoje visokios vertybės buvo 
apsčiai supirkinėjamos. Užtai 
maisto produktų eksportas 
staiga pašoko ir jų kainos pra
dėjo staiga kilti.

Ūkininkai, kų tik turėjo, ga
lėjo viskų parduoti. Ypač paki
lo arklių kaina.

Kaune taip pat pradėjo žy
miai kilti žemės sklypų kainos. 
Palyginus su pavasario kaino
mis jos beveik 30% pakilo. 
Mat, kas turėjo atliekamų pini
gų, tai skubėjo juos paversti 
kita vertybe.

Miesto statyba tiek pagyvė
jo, kad štai rudenį jau pritru
ko darbininkų statybininkų. 
Tai karo šmėkla ir ūkiškai Lie
tuvų paveikė, bet paveikė tei
giamai. Tad visai nenuostabu, 
kad prasiskolinusių spekulian
tų tarpe net buvo noro, kad 
karas išliktų.

Bet tai tie žmonės, kurie vi
suomet pelnosi tik iš kitų ne
laimių, o tokių butą jau ne tiek 
daug. Tai tik pavieniai reiški
niai, kokių visur ir visuomet 
nestingsta. —Jūsų Keistas.

X—I—38.

KAS YRA KOSMINIAI 
SPINDULIAI?

Į šį klausimų bus galima at
sakyti po penkių metų: dabar, 
per ištisus penkis metus, kelio
se parinktose pasaulio vietose 
observatorijose tyriami kosmiš- 
ki spinduliai ir daromi reikalin
gi užrašai. Nustatytam laikui 
išėjus, visa medžiaga bus mok
slininkų palyginta ir bus pa>- 
darytos tam tikros moksliškos 
išvados: bus bandoma išaiškin
ti šie klausimai: kas yra kos- 
miški spinduliai ? kaip ir kur 
jie atsiranda? kaip jie veikia 
atmosferų ? Pirmi bandymai 
jau padaryti Maunt Evans ob
servatorijoje, Colorado valsty
bėje, puspenkto tūkstančio me
trų aukštumoje. Daug buvo var
go, ligi įk<*le ten sunkius apa
ratus.

? Dr Sturgis, Miebigan, 
automobilio nelaimėj žuvo 
DGUglas S. McELwain, chieagiė- 

įtia ir Uąited Air Lines lakūnas.

nūs kitų tautų vergia, tame 
skąičiuje ir Vilniaus: lietuvius. 
Lenkijai pritairia dabar Vokie
tija, nes Vokietijos tikslu yra 
ir buvo ne poras milionų vo
kiečių atsiimti, o . tik iš viso Če
koslovakiją iš žemėlapio kaipo 
valstybę išbraukti. Juk Čekoslo
vakiją stovi pakelyje Vokieti
jai žygiuoti į Balkanus ir SSSR 
—- lenais kur žibalo esama.

Lenkiją čia ištikimai vokie
čiams padeda. Ji bus pagelbi- 
ąiąke ir SSSR smaugti.

Lįetuvą net ir šiuo metu ne
galį drįsti Vilniaus klausimą iš-

Lietuvbs banko valdytojas 
V. S tašiusius turėjo jam savo 
vietų užleisti ir jis paskirtas tei
singumo ministru. V. Stašins- 
kis jau nuo seniai sirguliuoja, 
iš politinio veikimo visai pasi
šalinęs, o visuomenėje tik tiek 
žinomas kaipo buvęs antrosios 
rusų durnos atstovas, ir tuomet 
atstovavęs Lietuvos kairiajam 
sparnui, bet dabar seniai šių 
pažiūrų nusikratęs.*

Kunigas Mironas laikinai pa
siėmė Žemės Ūkio Ministeriją.

Buvęs teisingumo ministras 
B. Masiulis perėjo dirbti pirmi-

Atėjo Naują 
Kultūra No. 8

TURINYS:
Gamtiniai moralės principai — P. 

H. Holbach.
Astronomijos tikslas ir reikšmė — 

Dr. V. Mejeris.
Kalendoriaus reforma — V. A.Ro- 

sovskaja.
žingsniai prie tėvo kapo—-Julmis. 
Martui Andersen Nexane—O. Rreivė 
Lidija Mursija—Julmis.
Apžvalga ir Populiaria Mokslas ir 

t t.
KAINA 45 CENTAI.

' Gailina gauti
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E TORONTO PADANGĖS grąžinti kooperatyvų turtą, Jo
no Basanavičiaus muziejų, pa- Vykusis parengimas

pabarti Zdrazdį, kam jis drįs
ta vadinti kongresą vienpusiš
ku, pašiepiančiai pabrėždamas, 
kad buvo keli' delegatai ir kitų 
pažiūrų. Bet čia jam Zdrazdys 
nedvejodamas atkirto: “Ar at-
meni kai pats grįžęs iš Lietu
vos pasaulinio kongreso šau

lį vėl’vieną SLA kuopos H muzikos srity, kurioje pa-
jaunuolį ištiko nelaime
Vos tik spėjo Bieliauskų Ri- 

čardukas išgyti nuo šunies 
įkandimo, kaip vėl ištiko ne
laimė kitą jaunuolį. 13 d. spa
lių mėn. š. m. Šimonių Aliu
kas bežaisdamas su mokyklos 
draugais, norėjo pirmas pa-< 
gauti sviedinį ir smarkiai bėg- 

/ dainas taip skaudžiai puolė, 
jog iš peties išlaužė kairę ran
ką.

Nors sportas yra geru daik
tu, bet kaip kurie iš jų atneša 
gana didelių nelaimių. Dabar 
Aliukas turės su skaudančia 
ranka kai kurį laiką pavaikš
čioti ir mokyklos negalės lan
kyti.

Kad parodyti Aliukui, jog 
mes jį nelaimėje užjaučiam, 
aplankykime jį tankiai.

Šimoniams ištikus šiai nelai
mei reiškiu draugiškos užuo- 
jąutos, o Aliukui greit pasveik
ti.

Iš SLA 236 kuopos 
susirinkimo

d. spalio įvykęs susirinki- 
buvo svarbus, kaipo pir- 
žingsnis į vajų. Galima 

kad su šiuo pir-

9 
mas 
mas 
pasidžiaugti,
mu žingsniu įėjo į musų kuo
pą 9 nauji nariai. Jei taip sek
sis iki pabaigos vajaus tai kvo
ta bus užpildyta su kaupu. Man 
patiko, kad gener. organizato
re pasiskyrė pagelbininkais 

kurie iki šiol mažai

Geras pavyzdys iš
Patiko man ir tai,

žmones, 
tebuvo įtraukiami į platesnį 
veikimą.
Scrantono.
kad bandoma įvesti į gyveni
mą bendras narių pavadinimas 
“Sesės ................. “
kas praeityje buvo nesąžinin
gai kritikuojamas. Girtinas da
lykas praėjo ir choro atgaivi
nimo klausimas, kurio dėlei ir 
'komisija tapo išrinkta. Nors 
choro palaikymas kainuoja, bet 
jis daug prisideda prie progra
mų ir pajamų atžvilgiu. Chorui 
narių nebus sunku gauti, jei 
tik bus užtikrinta vienoda ly
gybė visiems ir vienodas įver
tinimas visų kaipo SLA narių 
bei choro dalyvių.

Man rodos, chorui reikia 
daugiau nuoširdaus prielanku
mo ir pagarbos vienų kitiems,

sirinko piano. Motina pasida
lindama savo sunaus gabumais, 
draugams į Torontą tankiai 
prisiunčia iš vietinių laikraščių 
iškarpas, kuriose apie česiuko 
gabumus muzikos kritikai la
bai palankiai atsiliepia, česiu- 
kas jau dabar plačiai dalyvau
ja koncertuose, įvairiuose pa
rengimuose ir net radio progra- 
muose, neretai laimėdamas do
vanas už gabų skambinimą. 
Vieną iš paskutinių atsiliepimų 
apie česniuką čia paduodu jo 
draugų torontiečių domei:

“Young pianist named Win- 
ner of Talent show, Chester 
Zalesky, young pianist from 
McKenley Schooi, was an- 
nounced as winner of the June 
25 program in the Edmonton 
Bulletin Search for Talent con- 
test. Over radio station CFRN 
on Wednesday night he was 
presented with 
Henry Birks and 
fivc-dollar cash’ 
The Bulletin.”

Tikrai smagu 
niūk, girdėti apie tavo pasise
kimus ir laimėjimus. O dar 
smagiau bus bendrai visiems 
lietuviams, kad kaikada su lai
ku skaitysim, kad tu turėjai 
laimės ir galimybės patekti į 
žymių muzikų tarpą ip tavo 
vardas, kaipo lietuvio, tarpe jų 
skambės plačiai pasauly! To 
širdingai tau linkiu.

Noriu tau, Česniuk, pastebė
ti, kad tavo torontiečiai drau
gai, kuriuos tu esi žymiai pra
laukęs, irgi lavinasi muzikoje 
kiek gali. Štai Aliukas Šimonis 
pasirinko sau smuiką ir tikė
kim, kad jis jos nepames. Ki-

leisti iš kalėjimų dėl lietuvybės 
veiklos nukentėjusius lietuvius 
ir a įsteigti laisvę žodžio, spau
dos ir organizacijos visiems 
Lenkijos gyventojams be skir
tumo tautos ir religijos.

Amerikos Lietuvių Susivieni
jimo 236 kp. valdybos parašai:

Pirm. V. Dagilis,
Sekr. A. Batkus.

TORONTO, Ont. — SLA 236 
kp. spalių 15 d. turėjo keturių 

■ metų sukakties proga gražų 
parengimą. Šiam parengimui 
daug prisidėjo kaip kurie kuo
pos nariai prie išpildymo kon
certinės vakaro dalies ir šiaip 

i pagelbėdami savo darbu, už ką 
visos kuopos vardu reiškiu pa
dėką. Par. vedėjas:

V. Dagilis]

Kanados Įvairenybės

a gift from 
sons, and a 
prize from

mums, Čcs-

ir broliai", už kQ kaip BeDįutas Jokubyllas irgi
gerokai pažengęs piano skam
binime. Ilelia Žarskaitė, tavo 
giminaitė, ir turi pavydėtinus 
gabumus prie piano, nes iš jos 
laukiam geros pianistės. Jus 
visi dar jauni ir yra vilties, kad 
dar nevėlu pasiekti tikslo.

O. I.

Rezoliucija Vilniaus 
klausimu

Priimta SLA 236 kuopos

TORONTO, Ont. —• Ameri-

kei, kad ten buvo vienpusiškas 
kongresas ir kitokiems neleido 
nei ‘žioptelėt’, ar mes tau prieš- 
laravom?” Nutilo musų Guoba 

ko ir ne-ir galva panėrė, kito 
beliko daryti.

Labai griežtai 
vienpusiškumą ir
Petravičius sakydamas,

MAMYT LEISK

PABŪT IR

PAKALBĖT

SU TAVIM!

patvirtino 
delegatas 

kad 
kongresas ne tik nepripažino 
kitos nuomonės, bet tiesiog ig
noravo. Jasaitis taip pat nepa- 
laikaudamas rėžė teisybę, nuo 
kurios tik raudo ir iš pykčio 
nelrivojo musų visagalinčiai 
komunistai. Kavoliuno žodžiai 
nebuvo nuostabus, nes jis nie
kuomet jiems nėra pataikavęs, 
todėl jo ir kalba kaip visuo
met buvo jiems “dieglys”.

Bendrai, iš visų raportų ma
lėsi nepasitenkinimas kongresu 
ir barimas už veik nieko gero 
neatlikimą. Diskusijose kai kas 

i iš komunistų ir net Sunų-Duk- 
terų centro valdybos narių 
smerkė delegatus už tokius ra
portus, paneigdami juos, bet 
lai tik daugiau patvirtina jų 
nesiskaitymą su kitų minčių 
žmonėmis ir savęs žeminimą 
už jų niekinimą. Neapgalvotas 
dr. J. Ylos išsireiškimas gali 
ateityje būti patiems žalingas.

“Netikę delegatai”
Esą, kongresas labai nusi-

D AUGELIS vyrų, kurie keliauja, praktikuoja telefoninį 
susinešimą su namais kas vakarą ar antrą. Tai yra būdas 
užsitikrinimui, kad visi yra sveiki ir kad viskas eina 
sklandžiai. O tai taip daug reiškia namuose likusiems. 
Tetuko balsas yra pertikrinantis—jaudinąs. Yra tikras 
šposas leisti jam dalintis šeimos malonumais... smagu tu
rėti jo pagelbą šeimos problemose.

Kai sekantį kartą jus ar kas iš šeimos išvyks, paša
linki! vienumą dažnais balso vizitais^ Telefonu susinešė 
mas kainuoja nuostabiai mažai. Bet turint sąskaitą “at
kreiptą,” jus galit, jei nbrit, gauti sumos pranešimą namų 
telefono biloje.
žemesnės kainos įeina į galią po 7 F. M. ir visą
Sekmad. Tada stotis nuo stoties pasikalbėjimas nuves jus^"* 
apie 100 mylių už 35 centus apie 200 mylių už 60 centų
apie 150 mylių už 50 centų apie 300 mylių už 75 centus

kaip pulkininkas Drew, Mac- 
Auley ir kiti visa gerkle šaukė 
“ginti čeęhoslovakijos demo
kratiją” ir reikalavo Kanados 
valdžios: kuogreičiausiai pasisa
kyti už ją.

Kuomet ši džingo-šovinistinc 
propaganda ėjo visu smarku
mu, komunistų spauda nei kiek 
neatsiliko nuo darbininkų mul
kinimo. Ji taipgi šaukė Kana
dos valdžią pasisakyti už “de
mokratijos gynimą” ir rengė 
dirvą kilai pasaulio darbininkų 
žudynei, paneigdama materia
listinio istorijos supratimo dės
nį, būtent kad kiekvienas ka
ras paeina iš kapitalistinių in
teresų susikirtimo — dėl nau
jų rinkų. Tai kuomi komunis
tai gali pasiteisinti savo rėmi
mą kapitalistinio karo ir išėji
mą prieš Komunistų Interna
cionalo programą, Markso ir 
Engelso nusistatymą šiuo klau
simu ?

CFF buvo vienintelė darbi
ninkų organizacija Kanadoj, 
kuri žiurėjo į Čcchoslovakijos 
krizį kaipo Vokietijos kapitalis
tų užsimojimą užgrobti turtin
gą Zudetenlaųdą; kad veikiau
siai -karui kilus Anglijos val
džia butų perėjus į fašistų ran
kas ir darbininkų klasė, vienaip 
ar kitaip, butų, nukentėjusi.

Kadangi šis klausimas yra 
vienas svarbiausių, kas nors 
turėtų apie tai plačiau parašy
ti. Sekančiam Soc. Dem. kuo
pos susirinkime žada, būti CCF 
kalbėtojas ir plačiau nušvidsti 
CCF poziciją tuo klausimu.

Naujas gyventojas
Netikėtai sutikau vieną uk

rainietį iš ()ttąwa’s, kuris pa
pasakojo, kad Degutis rengiasi 
atvažiuoti Torontan apsigyven
ti, buk jo supus gavęs Parla
mente darbą už vertėją-perkal- 
bėloją, dabar perkeltas Toron
tan toms pačioms pareigoms. 
Kažin, ar nebus koks artimas 
giminaitis K. Degučio, kuris 
neseniai atvyko iš Ottawa ir

Toki stam- čia dirba prie L. B. laikraščio?
Vikšras.

CCF laimėjo rinkimuose
Spalio 5 d. Parkdale konsti- 

tuencijoj įvyko rinkimai atsto
vo į provincialį parlamentą. 
Kadangi liberalų partija nesta
tė savo kandidato ir rėmė kon
servatorių William J. Stewart, 
todėl jis gavo apie 60% balsų. 
Konservatorių partija gavo 
8,758, o CCF Labor — 3,450, 
Independent — 268, Socailist 
Labor — 87.

Nors CCF kandidatas, llar- 
vey Russell, nelaimėjo rinkimų, 
tačiau sprendžiant iš paduotų 
už jį balsų kiekio, CCF įtaka 
šioj konstiluencijoj žymiai pa
augo. Praeitais metais rinki
muose ji gavo tik 12 nuošim
čių balsų, šiais metais — 27%.

Federalės valdžios rinkimai 
bus 1939 metais

Iš Ottowos ateina gandai, 
kad ministeris pirmininkas Ma- 
vkenzie King paskelbs federa- 
lės valdžios rinkimus 1939 me
tais.

Kanados federale ir provin
ciale valdžios yra renkamos 
penkiems metams. Paskutiniai 
federaliai rinkimai buvo 1935 
metais ir todėl sekanti rinki
mai pripultų 1940 m. Bet daž
nai ministerių kabinetas tokius 
rinkimus paskelbia metais-ki- 
tais anksčiau, arba kiek vėliau 
pasibaigus penkių metų termi
nui. Taip daroma, suprantama, 
politiniais sumetimais, tai yra, 
jeigu tuolaikinė valdžia numa
to geresnes pasekmes savo par
tijai tuo momentu.

Socialistų ir komunistų 
pozicija karo klausimu
Europos krizio metu Kana

dos kapitalistinė spauda aiš
kiausiai parodė kaip greit ga
lima sukelti liaudies opiniją už 
karą. Kuomet Chamberlaino 
tikslas buvo neaiškus, visi Ka
nados reakciniai organai, spau
da, organizacijos,

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

MAŠTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak TeL Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.
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stebėjęs, kaip Sūnų Dukterų 
Draugija galėjusi siųsti tokius 
nelikusius delegatus. Delegatas 
Kavoliunas pastebėjo Ylai būti 
atsargesniam su panašiais išsi
reiškimais ir juos pasilikti sau. 
Jį ne lik sau turi pasilikti, bet 
atšaukti privalo, nes tokiais iš
sišokimais, mano nuomone, ne 
lik delegatus įžeidė kaipo drau
gijos narius, bet net draugijos 
pfiiicipu'š11 jjaVi'ėigč. , '"'Jei draugi
jos nariai išsirinko delegatus, 
tai jiems jie atrodė geri ir ver
ti jais būti. O jei kongresui ne
patiko, kad jam nepritarė, lai 
jie nenumatė reikalo ir labai 
gerai padarė, kad laikėsi teb 
singos krypties ir sugrįžę ra
portavo draugijai 
matė ir įsitikino 
veiklos.

Ateityje reikia
Sūnų Dukterų Draugijos nariai 
atsimins šį kongresą įžeidusį 
musų delegatus ir kaipo pašal- 
pinė draugija žinos kaip tole
ruoti lokius kongresus, kurie 
varžo laisvai išsireikšti savo 
mintį bei nuomonę.

Baigdama 
draugams 
minti 
to ir 
kurie 
sitiko
rai dirbus su škrs asmenimis, 
su kuriais šiandien reikia vėl 
vaidus kelti ir koliolis? Juk 
jie buvo geriausi ir kilniausi 
veikėjai jusij akimis žiūrint. 
Tenka rimtai pagalvoti ar vai
dais ir nesutikimais kovodami 
laimėsim ir ar nors dalinai pa
lengvinsime brolių Lietuvoje 
padėtį? —O. I.

iš kongreso

tikėtis, kad

’—= Y A N A S ----
MES TURIM PLUMBINGO REIKMENIS, UŽLAIKOME STIK
LUS, VANDENS PERVADAS, PARDUODAM GROTAS (grates) 
RENDUOJAM SANDING MAŠINAS, UŽLAIKOM VISKĄ, KAS 

JUMS PRIE NAMŲ REIKALINGA

2817 West’63rd Street
TEL. PROSPECT 1297

LIETUVIŲ KRAUTUVE —-L

komisijai daugiau dėti širdin
go draugiškumo visiems lygiai, 
tuomet chore viešpataus jauki 
atmosfera ir noras dainuoti at
siras be diciplinos.

Gabus edmontonietįs
Tolimam vakarų Kanados 

Edmontonc, tarpe neskaitlingo 
skaičiaus lietuvių, randasi Za
leskių šeima, kuri ir torontie- 
čiams yra žinoma. Mat, Zales
kiai buvo manę apsigyventi 
Toronte, bet neradę palankių 
sąlygų' grįžo į Edmontoną. Ten 
Zaleskis gavęs gerą ir pastovų 
darbą, įsigijo namus ir liko 
nuolatiniam gyvenimui. Visą 
savo gyvenimą ir pastangas Za
leskiai nukreipė į vienturčio 
sunaus Česiuko ateitį. Viskas, 
ko geidžia, tai duoti savo sunui 
lengvesnį gyvenimą, kad ne
skurstų taip, kaip daugelis iš 
mus ateivių skurstam. Taip 
kartą pasakė jo motina. Tai 
visai natūralus kiekvienos mo
tinos troškimas. Bet, deja, ne 
visi gali duoti1 vaikams švie
sesnę ateitį. Ne visi ir vaikai 
turi gabumus ar palinkimą 
prie mokslo.

Cesiukas tėra dar tik 13 me
tų, bet moksle spėjo parodyti 
didelius gabumus. “Public” 
mokyklą baigė 12 metų su gė
rusiais atsižymūjimais ir da
bar jau lanko aukštesnę mo 
kyklij. Svarbu ir tai, kad če- ^civilizuoto pasaulio istorijoj 
saikas rodo nepaprastų gabu- barbarizmą ir reikalaujame perdaug drąsų ir

kuopos susirinkime, įvykusiam 
9 d. spalio, 1938 m., Toronto, 
Ontario, Canada, 'apkalbėjus 18 
metų Vilniaus užgrobimo su
kaktį, priimta sekanti rezoliu
cija:

radio buvo
paleista į darbą nuodijimui

Kadangi Lenkijos valdžia 
1920 metais jėga užgrobė vieną 
trečdalį Lietuvos teritorijos su 
sostine Vilniumi ir per vieną 
milijoną gyventojų, sutremp
dama Suvalkų sutartį, kurioje 
ji pati pripažino Vilniaus kraš
tą Lietuvai, taipgi tarimus Ry
gos ir Spa konferencijų;

Kadangi per 18 metų lenkų 
Į viešpatavimo okupuotoj Lietu- 
ivoj Lenkijos valdžia įvedė ne
girdėtus barbariškumų meto
dus, pralenkiant juodojo cariz
mo viešpatavimo žiaurumus, 
slopinimui lietuvybės sąvokos 
ir visiškam sunaikinimui lietu
vių tautos: uždarė lietuvių pri
vatines mokyklas ir daug mo
kytojų areštavo, panaiikino pa- 
šalpines ir kultūrines draugi
jas, neleidžia jaunimui laikyti 
paprastų vakarėlių, lietuvių 
kalba rengti koncertus, likvi
davo ūkininkų kooperatyvus ir 
konfiskavo jų turtą, įvairias 
mašinas ir kitus įrengimus, 
perduoda lenkų kooperaty
vams,

bus ir aiškus reakcionieriai,

noriu priminti 
komunistams atsi- 

skilimą vietinio komi te- 
pasmerkimą socialistų, 

laikėsi teisybės. Kas at- 
ir vėl taip neilgai bend-

j-, Todėl mes griežtai protes- 
i-ituojame prieš tokį negirdėtą 

civilizuoto nasaulio istoriioi

ĮDOMUS SUNŲ DUKTERŲ DRAUGIJOS 
DELEGATŲ RAPORTAI

Vos įžengus į rugsėjo mėn. 
Sūnų Dukterų Pas. Draug. su
sirinkimą pataikiau tuo laiku 
kai grįžę iš kongreso delegatai 
išdavinėjo raportus. Girdint 
kaip nepalankiai jie išsireiškė 
apie musų komunistuš tie žmo
nės, kurie dar taip neseniai su 
visu atsidavimu ėjo. išvien su 
komunistais ir išvien smerkė 
socialistus dėl bendro veikimo 
pakrikimo, tiesiog nenorėjau 
tikėki sąvo ausims ir su do.me 
klausiausi toliau.

Išklausius šešių delegatų iš
reikštas nuomones pasirodė, 
kad 4 delegatai vienaip supra
to ir numatė kongreso eigą ir 
reikšmę, o 2 kitaip, šie 4 dele
gatai, būtent, Jasaitis, Petravi
čius, Zdrazdys ir Kavaliūnas 
vietomis- tiesiog smerkė kon
gresą už jo vienpusiškumą, už 
nesiskaitymą su kitų srovių 
bei nuomonių žmonėmis, už

savinimasi nuopelno neva tik 
komunistų atliktu darbu. Man 
patiko labai teisingas delegato 
Zdrasdžio pasakymas. Girdi, 
negražu taip sakyti, kad tik 
Literatūros Draugija viską nu
veikė ir aukų daugiausiai su
renka Lietuvos liaudies gynimo 
reikalams, mes jai dėkingi, kad 
ji dirba, bet kas tie žmonės, 
kurie ne komunistai, o aukas 
rinko ir aukavo su noru ir dir
bo su pasišventimu, ar jų nuo
pelną galima nepripažinti? Jei, 
sako, šaukiat nuolat visus iš
vien dirbti bendviems; ir vi
siems opiems reikalams., tai ne
turit teisės bendro darbo nuo
pelnų tik vieni savintis.

Bravo už lokį teisingą ir drą
sų pasakymą. Jei visur nesivar- 
žysim teisybės į akis pasakyti, 
mažiau bus lermo ir skriaudos 
draugijoms.

“Kongresas vienpusiškas”
i Delegatas M- Guoba bandė

M argumynai
Grįžta prie kimono

taniau- 
tarnybą 
Tai bu- 

kad Ja-

Japonų laikraštis “Asahi 
Šimbun” rašo, kad Japonijos 
vyriausybė panaikinsianti 1877 
m. įsakymą valstybes 
tojams vaikščioti į 
europjškais drabužiais, 
šią padaryta dėl to,
ponijai stinga žaliavų, kurių 
nepriteklių turi įsivežti iš už
sienio. Todėl netrukus japonų 
valdininkai galėsią ir tarnybo
je nešioti japoniškus kimonus, 
pagamintus iš savos žaliavos. 
Taip pat japonės labiau mėg
sta įvairiaspalvius kimonus, 
kurie joms geriau patinka.
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Diena Iš Dienos
>■---------------------------------

So-

Sofija Ambrozaitė 
Gausiai Apdovanota

Praėjusį šeštadienį gera 
fijos Ambrozaitės, žagariečių
Kl. sekretorės draugė Ona Už- 
kuraičiutė priminė, kad abi ei
tų pamatyti su viena jauna 
panele, kuri neseniai atvykus 
iš Lietuvos, ir vos tik Sofija 
spėjo Pochrons Hali duris ati
daryti, pamatė didelį būrį vi 
nių, kurios taip nustebino ir 
išgąsdino ją, kad ji stovėjo 
kaip prikalta ir liūdna ir grau
du pasidarė. Tai busiančiai žmo
nelei, kuri nepailgo turės atsi
sveikinti su jaunystės dienelė
mis.

Geros 
žiavo iš 
Garfield 
surengė
apdovanojo ją nepaprastai gra
žiom ir labai reikšmingom do
vanom. Taip pat ,p-lė Ambro
zaitė aplaikė puikią dovaną nuo 
savo mamytės ir tetos p-ios 
Rudienės.

Sofija, pamačius tokį širdin
gumą, net apsiverkė ir džiaug
smo ašarėlės nuriedėjo per jos 
veidelį. Paskui malonioj nuo
taikoj visi buvo vaišinami Am- 
brozy skaniais pagamintais val
giais ir gėrimais iki pat vėly
vos nakties.

ponios, kurios šuva- 
Cicero, Brighton Park, 
Park ir kitų kolionijų 
šią “Shower” parę ir

Pranašas.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj)

Edward Chlebanauski, 22, su
Helen Dumara, 20

Ray Griesheimer, 32, su An- 
ne Andrius, 28

Harry Kaczarauski, 22, su
Bernice Pikus, 21

iHIHHIittl

Budriko Radio 
Programas

Budri-Pereitą septintadienį 
ko radio programą išpildė vien 
simfonijos orkestrą, kadangi 
da nininkas pasižadėjęs progra- 
me dalyvauti, dėl kokios nors 
priežasties neatsilankė, 
tra sugrojo du gražius 
dvi linksmas polkas ir 
kius ’valcu-j. Programą 
S. Valančius.

Ketvirtadienį nuo 7 iki 8 
vai. vakare bus gražus Budri
ke radio programas iš stoties 
WHFC. — 1420 kil. Nepamirš
kite pasiklausyti.

Orkes- 
maršus, 
du pui- 
vedė p.

SĖDYNĖS LIUOSOS 
Visiems Parodymams 
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sios vietos $2.20, taks. įsk.
BONDS!—65 West Madison St 

ir STADIUM GRILL— 
1800 W. Madison St

PETER PEN .

Ponų Kuraičių Linkėjimai 
Chicagiečiams

Sudegė Už 11 Galio- Žagariečių 
nų Gasolino Susirinkimas

---------- ę— ---- - --------------
West 43-čia gatvė, 1 vai. dieną. THE BRIDGEPORT

Malonėkite visi atsilankyti ir 
įsigyti busiančio vakarėlio bi- 

v -v-ta .v, tzv i lietus. Bus ir daugiau svarbiu žagariečių Draugiško Kliubo ... ,.7,. . . , v. , j reikalų apsvarstyti.susirinkimas įvyks sį sekina-
32 metų Elgin, 111. gyvento

jas Edward J. Alkire, sustojo 
gasolino stotyj, prie Roosevelt' dienį J. Yuškos svetainėj, 24171 
Road, Genevoj ir paprašė - 111 
galionų gasolino. Stoties patar
nautojui gąsdiną įpylus, Alkire j 
išvažiavo su savo automobiliu 
nemokėjęs. Du patarnautojoj 
draugai pradėjo vytis.

Sekr. Sofija AmbrozaLe

Čionai Lietuviai Perka!!!
APŠILDYMĄ — PLUMBINGĄ — MALEVĄ 

LINK-BELT STOKERIŲ CENTRAS

Ogi?
Bebandydamas pabėgti, Al- 

kire įvažiavo į griovį prie 
Kane’ville ir sudegė, kai auto- 
mobijs užsidegė nuo gąsdino 
lanke.

l^'HTUO^į 2^5*2 I-JA

KNITTING MILLS
F. Selemonavicii 
Sveterių Krautu
vė Atdara Kas- 
Dieną ir Vaka
rais — Ir Sek
madieniais.

Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

Dominikas ir Della Kuraičiai, keliaudami po Adrijatiko 
juros kraštus, iš Romos, Italijos prisiuntė atviruką su šir
dingais linkėjimais. Kalbamą atviruką čia ir talpiname. 
Pp. Kuraičiai atsiprašo, kad negalėjo su visais savo drau
gais susirašinėti ir prašo šiuos viešai pareikštus linkėji
mus priimti.

iP-nas Kuraitis su žmona suvirš pustrečio mėnesio va
žinėjo po Europos ir Afrikos kraštus. Pagal vėliausius 
pranešimus, jei rugsėjo 14 d. gavo laivą “Europa” iš 
Cherbourgo, Francijos, tai jie netrukus bus Chicagoj.

—F. Bulatu

Nemokamai Paskai 
tos Meno Institute

Kiekvieną ketvirtadienio va
karą kai 6:30 vai. Meno Insti
tuto Fullerton salėje įvyksta 
paskaitos įvairiais meno klau
simais. Skaito žymi meno mo
kyklos istorijos fakulteto 
p-lė Helen Parker. Įžanga 
lę nemokamai.

“Tikro Lietuviško”
Jaunimo Choro
Vakaras

Ruošia Jaunimo Kultūros 
Ratelis

Bowling-Billiardai
20 Aslų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

narė
i sa- »

Moterys, Indų Ku 
ponai Už Sąvaitės- 
Kitos Pasibaigs

Moterys, kurios pradėjo tau
pyti Indų kuponus, prašomos 
išsimainyti juos i indus primo
kant 44 centų už setą sulig 
kuponų. Kuponai Naujienose eis 
dar tiktai keletą sąvaičių, to
dėl tos, kurios pradėjo taupy
ti setus, prašomos juos papildy
ti. Šekit kuponus 
greit .bus paskelbti 
kiti gražus indai.

Tur būt nei vieno nesiras 
jaunimo tarpe, kuris nežinotų 
apie Lietuvos Jaunimo Kultū
ros Ratelį. Jis įsisteigė porą 
metų atgal, šiais metais apie 
porą mėnesių atgal šis Ratelis 
sutvėrė chorą ir sekstetą. Cho
rą mokina p. Judsentavičiene.

Šis choras rengia pirmą sa
vo parengimą su programų šio 
mėn. 23 dieną, Hbllywood sve
tainėje, 2417 W. 43 St. Pra-

Kaldras pasiųs belaukiant— 
jei čia pat nupirksite meržia- 
gą. Darbas švarus—pigumas 
tikriausias. Kreipkitės šiuo an
trašu 2529 S. Pulaski Rd., ar
ba telefonu 
Atdara iki 6
ir šešt. iki 9 vai. vak.

Crawford 4088. 
v. v. antr., ketv.

Naujienose, 
cukraus

A dm.

Naujos 'Naujienų”
Raštines Valandos

9 

ir

d., “Naujienų” 
iras sekamomis

denomis, (nuo 
šeštadienio),

Su spalio- 2 
ofisas bus ai- 
valandomis:

Paprastomis
pirmadienio iki
8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro;

SEKMADIENIAIS 
vai. ryto iki 1-mos po pietų.

Sekmadieniais skelbimus ga
lima paduoti ar informacijų 
gauti šaukiant CANal 8500 po 
3 vai. po pietų. “N

nuo

Pirkite kur visi Lietuviai Perka!

South Senter Hu jibirg & Heating Supp’y Co., Ine.
N. W. kampas State ir 55th St.

VISI TELEFONAI — ATLANTIC 4290 — VISI TELEFONAI

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam j farrnas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. VAROS 3408

UŽLAIDAI PAS
ČESNAKAI-PETRUŠKOS nuo 
AUKŠTO KRAUJO spaudimo

Mcilikali reportai sako. wad česnakų-Pet- 
ruSkų koncentratas turi dvigubų veikimų 
aukštam kraujo spaudimui mažinti. Pirma, 
jis linksta atleisti sustingusias arterijas. An
tra, jis patikrina ar sutrugda atmatų su- 
si^tovSjimų žarnuose, vienų Ir aukšto kraujo 
spaudimo priežastį. Norint gauti koncen
truotu česnakų ir petimškų bekvapėj, be- ■ 
skonėj formoj, klausk savo vaistininko ALL- 
IMIN, Garlic-Parsley tablečių. Didelės dė
žės 50 c. begalo pinigus taupantis pakelis 
$1.00. AI.LIMIN vartojamas pakartotinai su 
reguliariomis pertraukomis padeda sumažin
ti pūkšto kraujo spaudinių, galvos gėlų ir 
svaigulį, paeinančius nuo aukšto spaudimo. 
Kad sužinoti kas pakelia kraujo spaudimų 
ir gydymų, klausk gydytojaus. Del dykai 
sampelio ir knygelės apie vertingas aukšto 
kraujo spaudimo žinias rašyk
VAN PATTEN CO., 51 W. Illinois. Dept. F.

■ Chicago

DOVANOMIS
Ondruš

3934 W. 26th St.
Priešais Praga

DYKA!
Jums susiusime kaldras, 
jei pirksite nesiutas pas 
mus. Patys atvyksime 
pas jus, tik pašaukite 
Crawford 4088. Dirbtu
vės 2529 S. Pulaski Rd.
Atdara iki 6 v. v. ant- 
rad., ketvirt. ir šeštad. 

iki 9 vai. vak.
JAUNAMARTĖMS 

DOVANOS
ŠVARUS DARBAS—GERIAUSIS PIGUMAS Į

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.
Tel. Republic 2867
Rez. Republic 5688

yra

anksto 25c, prie durų 30c.
Lietuvos jaunime, jeigu tu 

nori linksmai ir smagiai laiką 
praleisti, pasistenk būti jų pa
rengime. Pamatysi
smagu tarpe tikrai lietuviško 
jaunimo. Užgirsi dainuojant jų 
jaunutį chorą ir sekstetą. Prie 
to, žinoma, bus skanaus alu
čio ir gera muzika, prie ku
rios galėsime gana gerai pasi
šokti. —M. B.

Garsinkitės “N-nose”
rr ’j

Ofiso tel. Yards 0706
Rez. tel. Lafayette 4557

P. KLUJKA, vedėjas %

Columbia Roofing Co.
NOT INC.

Žvyrinis Dengimas ir ant Gon
tų Paruoštas Dengimas

Felt Gutters ir Bičkų Darbas 
Tai Specialybė

3319 So. Morgan St., Chicago

Automobilių 
nelaimės

© Prie Joliet Road ir 47th 
Street, susidūrė du automobi
liai. 62 metų moteriškė Mitą 
Weith, 5634 Warwick Avenue, 
buvo užmušta, o septyni kiti 
keleiviai buvo sužeisti.

e Penki žmones buvo sun
kokai sužeisti, kai du automo
biliai susidūrė prie 14-tos ir 

Adm. Ashland Avenue.

SUSIRINKIMAI
Humboldt Park Lietuvių Politikos Kliubo įvyks susirinkimas 

Oct. 20 d. 8 vai. vakare, svetainėj 3600 W. North Avė. Chi
cago. Klubiečiai nepamirškite buti^ turėsime svarbių reika
lų. Taipgi yra kviečiami ir buvę klubiečiai. Be to, bus ir 
teisėjas J. T. Zuris. Valdyba

“Bijūnėlio” tėvų susirinkimas įvyks trečiadienį spalio 19 d. Ar- 
mitage svet. 3800 Armitage Avė. Pradžia 7:30 vai. vak. Tė
vai malonėkit skaitlingai susirinkt, nes daug ko turim ap

tart Bijūnėlio labui. Komitetas

Atsilankykit Pamatyti Šį GRAŽŲ 26-šių ŠMOTŲ

“Rožių ir Lapukų”

Kas Naujai Sau Arba Savo Draugui, Be Agentų Tarpininkavimo, 
Užsirašys NAUJIENAS Metams,

Gaus šį puikų sidabrinį setą
TIKTAI UŽ.......... oo

CHICAGOJ NAUJIENOS METAMS $8.00
20 Šmotų Setas ...................................... .-. $4.00
“Naujienos” Metams ir Setas ............ $12.00

Kitur, Suv. Valst. ir Kanadoj
NAUJIENOS Metams................................ $5.00
26 Šmotų Setas su persiuntimu .. $4.50
“Naujienos” Metams ir Setas ... $9.50

NAUJIENOS, 1739 S. Halsted Street, Chicago, III.
Prašau užrašyti NAUJIENAS ir pasiųsti setą:

Vardas .......................................................................

Adresas .....................................................................

Miestas ..................................................................... :

Bunr 
betiesi

and
ME,

LUCKY INN 
SCHLITZ ALUS 

Lietuviška užeiga dėl jaunų ir 
senų.

Gėrimai, užkandžiai ir muzika. 
Kviečiame mus atlankyti

3203 So. Halsted St.
STANLEY BOGUSH ir LEO 

VAIČEKAUSKIS. 
Tel. Calumet 6579.

Garsinkitės “N-nose”

DAILY
BUSINESS
DIREČTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS —. ALFABETO 

TVARKOJE

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $12**^
GYDYMAS....... "  $£0.00
LIGONINĖJE ....................
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje -----  $15-oo
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama . ..... “
VISAS LIGAS GYDOMA $*faOO 
Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Ave^ Chicago. 

Tel. Lawnda!e 5727.

FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija (rengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlaido
mis ir Hollywood 
Šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. «8rd St 
TeL ENG. 5883-584$
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Įvairios žinios Iš 
Cicero Lietuvių 
gyvenimo
Lankobi pp. šarkai 
ši įPloridon, Vėliau Lietuvon

CICERO — M. A. Wka sh 
Žmona vieši Chicagoj ir Cicė- 
Įbj. Čia užtruks visų savaitę. 
K ŠaHca vtėtdš lietuviams gė- 
fai žinomas*, prieš 20 su vif- 
ŠUm metų čia gyveno ir pla- 
Čnai velke (Tfaugijcfee ir SLA. 
0 pati p. #arka taipgi nebuvo 
atsilikusi, dainuodavo, lošdavd. 
Buvo manyta, jog jie čia pa
siliks pastoviai. Turėjo $aV0 
namų, dabartinę A. Petkaus ko
plyčių. Tai P. Šarkos statytas 
namas. Bet gražus, gaivinantis 
Wiscohsino klimatas pp. Šar
kas paviliojo. Ir jiems ten ge
rai sekasi. Šiandien sako, “iiė 
kiek nesigailim Cicero palikę”. 
Ir nėra ko gailėtis. Čia būdami 
to nebūtų dastoję. Dabar gra
žiai dienas leidžia. Sako “šių 
žiemų praleisim Floridoj, o pa
vasarį važiuosim Lietuvon, nes 
namai Rbinelanderyj yra aprū
pinti. Hardwėre krautuvę par
davėm, o hotel ir “Wonder 
bar/ prižiūri sūnūs.” Linksma 
girdėti, kad musų tautiečiai 
prasimuša ir senatvės dienas' 
lėngvai leidžia.

Serga p. Vainorienė

- KuoŠid-

Palaidojo Faizą ir Ūselį
Dvejos laidotuvės praeitą šeš

tadienį. Laidotuvių direktorius 
p. A. Petkus tikrai buvo “bizi”. 
Du nabašninkai po jo priežiū
ra, ir jis jaunas, energingas, 
viską .puikiai sutvarkė. 8:30 
trauke liūdna prdčėšija Sfaliis- 
Idvo Feizoš. Jaunas žmogus, 
nelaiką atsiskyrė iš gyvųjų tar
po. Buvo narys R. R. Kliubo. 
Nariai nešė grabą.

Vincas Ūselis jau augęs žmo
gus. Simai dideli, turi gerus 
darbus. Motiną lengvai prižiū
rės. Velionis buvo narys SLA. 
Daug narių dalyvavo laidotuvė
se. Abudu palaidoti Šv. Kazi
miero kapinėse. Tebūnie jiems 
ramybė po žalia velėna.

Rengs šokius 
Chicagos High 
School Mokyklose

D.

“Bijūnėlio”
Tėvams
žinotina

Nortbvvest-sidės lietuvių ko-į 
Jonijoje “Bijūnėlio” jaunuolių 
organižacija — mokyklh jšu 
•gyvuoji 19 metų. Bėgyje to lai
ko šimtai čia-gimių jaunuolių 
turėjo progos susipažinti su sa
vo levų kalba, rašyba, daina, 
vaidinimu ir abelnai savyje įsi- 
gyvendinti lietuvybės jausmą. 
Suprantama, tuomi pasidaryda
mi save kultUringesniais pilie
čiais — žmonėmis.

CLASSIF1ED ADS
.REAL ESTATE FOR SALE

Savininkai aukoja! Bizniavą nuo 
savybę 3234 So. Halsted St 
derną krautuvę, 6 kambarių flatą
garu apšildomą, 2 karų garažą. Kai
ria $8500. Terminai.

E. S. LOEWENSTEIN 
160 N. LaSalle St. 

Randolph 4449

mo-

BARGENŲ IEŠKANTIEMS

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
. Ratandai ir. Įtaisai Pardavimui

IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 
ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
ice baksius. C&sh arba ant idmokt- 
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

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

CALumet 5269.

Naujienų-Acme Telephoto
Stėve Gadler, patarėjas inžinierius iš St. Paul, Minn. 

Washingtone atstovų buto komisijai jis liudijo, kad 
Minnesota valstijos FOymerių-Darbo partijoj svarbias 
vietas Įgijo komtiuistai.

Kas gaiėjo sakyti, kad ponia 
Vainoriene pateks ligoninėn. Ji 
š*trodė sveika kaip ropė. Bet, 
štai, praeitų savaitę paš^lido* 
žinia, kad p. Vainorienė eina 
vidurių operacijai. Išlaikė sėk
mingai. Netrukus grįš namo 
pas savo mylimų vyrų Adomų 
ir vėl bus linksmai smagi. Pp. 
Vainoriai linksmo budo žmo
nės, turi daug draugų, seni 
Naujienų skaitytojai. Kam lai
kas pavėlina — lankykite ligo
ję. Julia Vąi.noris, South Tovvų rodys, kad šokiai apsimoka, 
llOspital, 57 and S. Wood St. muzikams bus mokamas atlygi- 
hoom 316. nimas.

Įžanga Tik 10 Centų
Chicagos Mokyklų tarybos 

viršininkai pasiryžo atpratinti 
“high school” amžiaus moki
nius nuo girtuokliavimo, lan
kymo kabaretų ir nepadorumo. 
Tam tikslui 10 Chicagos “high 
school” rūmuose, kas penkta
dienio vakarą, pradedant su 
šiuo penktadieniu, bus ruošia
mi šokiai. Įžanga bus liktai 10 
centų asmeniui.

Šokiai bus rengiami gimnas
tikos salėse sekamų mokyklų: 
Fenger, Hyde Park, Lindblom, 
Du Sable, Kelly, Waller, Senn, 
Crahe, Wells, Lane, Stėinmetz 
ir Medill. šokiai prasidės 8:30 
vai. vakare, ir tęsis iki vidur-:

tuos pačius 10 c., nemokan
tiems bus duodamos šokimo; 
pamokos.

Tvarką prižiūrės trys moky
tojai. Muziką nemokamai laiki
nai parūpins Chipagos Muzikų 
Federacija. Vėliau, jeigu pasi-'i

IŠSIUVINĖJIMASVIRTUVĖS ABRUSAMS

b

KITCHEN TOWELS PATTERN 1860 .- - t
No. 1680—Įdomų*, išsiuvihčjimai virtuves abrusamš.

NAUJIENOS NEEDLEČRAFT DEW
1739 So. Halsted St., Chlcagė, Ui.

įdedu 10 centų ir prėšau atsiųsti man Pavyzdį No

No. 1680

Čia

Vardas ir pavardė I
I Adresas

ir valstijaMiestas

r

Šis eksperimentas yra įdomus profesoriai-.
Einant prof. Barr lentele, iš

silavinimo vienetų įvairiems 
amatams ir profesoriams reikia 
štai kiek:

ir jo rezultatai gali būti gana 
geri. Mokinys

Pasirodo^ Kad 
Redaktoriai “Nėla 
bai Protingi”

Jie toli gražu “ne genijai”

Rašytojas Albert Edward 
Wiggam, autorius knygos “La
vinto žmogaus Požymiai”', kal 
bėjo 'užvakar Amėrikoš vidur-: 
vakarinių valstijų Knygų Par
davėjų konvencijoj, Chicagoj, 
ir pareiškė, kad kasmet Ame
rikoj mažėja knygų skaitytojų 
skaičius.

Pav., Illinois valstijoj suma
žėjus gimimams, per kas 35 
metus laiko inteligentiškų, pra
silavinusių žmonių skaičius su
mažėja po 16%. Tuo tarpu ne- 
apsišvietusių masių eilės didė
ja. Pietinėse valstijose, kur. 
kultūra yra žemiausia, kas 35 
metų periode < Žmonių įkaičius 
padidėja 50%. Apsišvietusiemš 
žmonėms nykstant, kartu ir 
knygų skaitymas mažta. Taip 
galvoja autorius Wiggam.

Prie progos jis padavė įdo
mią lentelę apie prasilavinimą 
ir įvairias profesijas. Lentelė 
neva parodanti (ją sudarė Stari- 
ford universiteto profesorius 
James Barr) kiek išsilavinimo 
ir protingumo reikalinga pasek
mingai darbuotis įvairiuose 
amatuose ir profesijose. Profe
sorius Barr išsilavinimą matuo
ja tam tikrais “vienetais”.

Kas tie vienetai yra, mes ne
žinom, bet pav., prof. Bšrr sa
ko, kad redaktorius turi turė
ti 1,284 išsiiąVihimo-p’rotingu- 
mo inteligentiškumo vienetų, 
o geras biznierius — net 1,806 
vienetus. Iš to pasirodo, kad 
geras bižnierius turi būti pro
tingesnis už gerą redaktorių.

Tokia nuomonė nelabai prie
lanki redaktoriams, bet matyt, 
kad toks jais redaktorių liki 
mas. Bara juos skaitytojai, ba
ra rašytojai, bara, pav., “N” 

t redaktorių komunistai, na, apie 
juos palankiai neatsiliepia nei

Hcbo-valkatai . ................
Isiriatiį Rinkčjrii .. ...........
Pap. darbininkui .........    .
Barbbriūi . .„u-.,................
Tėlephorie operatoriui .... 
Street car konduktoriui 
Plumberiui ............... .......
Laid. Direktoriui ..........
Fotografui ............... ......
Detektyvui . ...............
A^-ėAtūi ...........................
REDAKTORIUI .............
Prad. Mokytojui .............
Dėntlštiii ................. .....
High school mokytojui .. 
Industriniaih chemikui .. 
Mechanišk&in inžinieriui 
Advokatui . ...,...............

I Pirmaeiliui dajlininkui .. 
Architektui t..............

Gydytojui .. ...................
Pirfhaėiliam žurnalistui „ 
Uhivėršitėto įtydfėšoriui .. 1,781 
Gerain biznieriui ..........
Pirm. Mūžikhir^...;....ią ... 
Pašižyhiėjūsiam chirurgui 
Genijui, kaip Ędisonas ..

000 
211 
262 
692 
717 
732 

. 875 
1,021 
1,083 
1,086 
1,117 
1,284 
1,289 
1,354 
1,514 
1,542 
1,543 
1,575 
1,618 
1,628 
1,671 
1,691

1,806 
1,81 1 
1,977 
2,000

Artinantis žiemos sezonui, 
northsaidiečiai ir šį sezoną su
sirūpino, kad atgaivinti “Bijū
nėlio” veiklų. Per paskutinius 
kelis Metus, pamokos būna lai
komos sekmadienių rytais. Vie
nok tas laikas daugeliui buvo 
labai neparankus ir negalėda
vo atvesti savo jaunuolių į pa
mokas. Šį metų komitetui pasi
sekė gauti svetainę šeštadienio 
popiečiais — kas jau seniai pa
tirta kaipo patogiausias laikas. 
Viela irgi labai patogi: ant W. 
North Avė. ir N. Iloman Avė., 
Humboldt parko lietuvių kolo
nijoje.

i
“Bijūnėlio” valdyba norėtų, 

kad šis 20 metas organizacijos 
gyvavimo butų daT sėkminges
nis ir narių — mokinių skai
čius didesnis. Tad, tuo reikalu 
šį vakarų spalio 19 dienų, yra 
šaukiamas visų northsaidiečių 
tėvų, kurie jaunuolių lavinimu 
rūpinasi, bendras susirinkimas 
ir plačiau apie viso sezono dar
buotę pasitarti.

Norėtųsi žinoti kas labiau tė
vams pageidaujama: kalbos pa
mokos, dainavimas ar vaidini
mas. Komisija nori pildyti tė
vų norų. Susirinkimas įvyks J. 
Grigaičio svetainėje, 3800 W. 
Armitage Avė. , pradžia 7:30 
vai. vakaf/i.’;

2 aukštų ir beismentas, plytinis 
namas su 2. karų plytiniu garažu. 
Krautuvė priešaky. 2309 S. Oakley 
Avenue. Kaina $3495.00. Įmokėti 
reikia $700.000, likusią mėnesiniais 
išmokėjimais. — Taipgi, 2051 Coul- 
ter Street, 2 aukštai ir beismentas, 
plytinis su krautuve ir 2- 
bariai rendai ant antro 
Įkainuota pardavimui 
Kreiptis 2116 W. Cermak Rd. Canal 
2137. F. P. Kosmach.

Kviečia “Bijūnėlio” Valdyba

STANISLOVAS UKSAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 17 dieną 7 vai. ryte 
1938 h., sulaukęs 52 metų am
žiaus; gimęs Gerdiškių parap., 
Raseinių apskr. Amerikoj iš
gyveno 34 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterų Lilian, po tėvais Gri- 
goraviciutę, šunų Vladislovą, 
2 dukteris: Stanislavą ir Hel- 
len; žentą Edward, brolį Ko-^ 
Stantiną, o Lietuvoje motiną'' 
Barborą; 2 brolius: Vladislo
vą ir Kazimierą, seserį Bar- 
borą ir daug kitų giminių. 
Kūnas pašarvotas randasi 
1858 W. 47. St.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, spalio 20 dieną, 8 vai. 
ryto iš namų į Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
Už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pinės. ,

Visi Stanislovo Ukso gimi
nės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atšišvęikinimą. Nuliūdę

Motėris, Stinlis, Dukterys 
žentas ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja lai
dotuvių direktorius Ežerškiš, 
tel, Ya'rds .1278.__ _________

ALFONSE STAKENAS
Persiskyfė su šiuo pasauliu 

^Spalio 18 d., 1:00 vai. ryto, 
1938 m., sulaukęs 22 metų 
amž., gimęs Chicagoje.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Johaną, po antru vy
ru Mazurienę, po tėvais Luko- 
sevičiutę, tėvą Joną Stakeną, 
brolį Algirdą, patėvį Metėjų 
Mazūrą, dėdę Raymondą Sta
keną, dėdes Juozapą ir My
kolą Lukoševičius ir jų šei
mynas, ciocę Anelę Tumonie- 
rię ir jos šeimyną ir 
minės.

Kūnas pašarvotas 
3515 W. 59 PI. Tel. 
'9483.

Ląid. įvyks šešt., Spalio 22 
d., 1:30 vai. po pietų iš namų 
į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Alfonso Stakeno 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, Tėvas, Brolis, 

tevis, Dėdės, cioce 
giminės

Laid. dir, Lnchawicz ir 
naį, Tel. Canal 2515.

kitas gi-

randasi 
Republic

Pa- 
ir

Su-

-4 kam- 
aukšto. 

$3350.00.

AUTOS—TRUCKS FOR SALK 
Automobiliai ir  Trokai Pardavimui

NEREIKIA {MOKESNIO—30 MftNESIŲ IŠ
MOKĖTI. Visiškas peržlurSjltnas, malė- 
vojimas body, fenderio darbų, baterSs. 
radijo ir priedų. Freimo. ašų sustiprini
mas. Viskas nuo viršaus iki tairų. 15 
metų patyrimas, musų garantija. Atdara 
vakarais, sektn. Apskaičiavimas. towlng 
dykai. Taipgi pilnas pasirinkimas naujų 
ir vartotų karų. Be {mokėjimo pinigų. 
2509 MILAVAUKEE AV. Belmont 4844.

PIRK DABAR — Naują 10 me
tų amžiaus geltonų plytų, 10x4 
apartmentinį. Garas, refrigeracija. 
Rendoš $4300. Kaina dabar tiktai 
$16000. Kreiptis 4752 Fullerton. 
CAPITOL 3020. , .

DAUGYBĖ VARTOTU KARŲ 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
806 West 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

6 kamba- 
vandeniu 

Bungalow 
arti 46 ir

2 FLATŲ mūrinis po 
rius, 1 aukštas karštu 
šildomas, antras pečiais, 
stogas, 30 pėdų lotas, 
Fairfield avė. Kaina tiktai $7800.00

E. JAMES TAULER 
1653 W. 51 St.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

“ARKLYS, 4 KARVĖS, veršiai, 
kiaulės, vištos, pieno separatorius 
ir ūkės įrankiai visų rūšių—viskas 
80 akrų geroj žemėj, 2 mylios nuo 
Hart, Oceana apskričio vietos. 
Svarbiausieji pastatai. Viskas už 
$3200.00, terminai. Mrs. Osborn, 
Hart, Michigan.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

PAIEŠKAU DARBO
Penteris ir popieruotojas iš vi

daus, iš lauko ir storuose, 10 metų 
patyręs, darbas užtikrintas. Chica
goj ir priemiesčiuose apkainavimas 
dykai.

J AUGAITIS
1608 S. 50th Avė., Cicero’, CIC. 2633

JOSEPH EVINSKY paieško dar
bo už bartenderį—Esu gerai paA 
tyręs—3431 S. Lowe Avė., pirmos 
lubos.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai .

PARDAVIMUI tavernas lietuvių 
apylinkėje — geras biznis — ap
leidžiant miestą. 6954 S. Western 
avė. Hemlock 7692.

GREITAM PARDAVIMUI ta- 
vern, išdirbtas per 10 metų—Gerai, 
pilnai įrengtas—Pilnas stakas ir li- 
cense. Turiu du biznius. Parsiduo
da pigiai. Canal 1799.

ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimą. 
Pasirink iš virš 600 šioj Šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių to

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

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

Kiekvienas karas musų ekspertų 
patikrintas—musų garantija tam, 
kad tuoti jums ilgametinį patarna
vimą.—Taipgi virš 300—1936-1935 
ir 1934 karai Tisų 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 įmokėsimais. iki dviejų 
metų:'Nesvarbi! kur gyvėhtum, ne
praleisk Šio didžio .išpardavimo.

Musų dvi krautuvės yra atdaros 
kasdien iki 10 P. A. ir visą dieną 
sekmadienį.
COOK COUNTY FINANCE CO.

1340 W. 63rd Street
prie Loomis. y

2828 W. North Avė.
prie California.

..........................   — i ; i

La Šalies Packards

PARDAVIMUI tavernas — geras 
biznis. Garo šildymas, renda $37.50. 
Kaina $650.00. 6844 S. Racine Ave^

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

MOTERIS 25 iki 35, lengvam na
mų darbui — kūdikiui prižiūrėti 
būti. Patyrusi. Edgewater 0502.

MERGINA BENDRAM namų dar
bui, prižiūrėti 2 vaikus—būti. Mažas 
apartmentas. Geri namai. SpauĮ- 
ding 6760.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS porteris prie sve
tainės. Gyvenimas ant vietos ir mo
kestis. 3800 Armitage Avė.

DUODAME
Skolinam Pinigus

Be komiso nuo $30 iki $300.00 ant ’ 
parašo, algos, furniture ar ant au
tomobilių.
N ant o n Finance Corp.

p/o Valstijos priežiūra.
6755 SOUTH WESTERN AVĖ.

Tel. Grovėhill 1038. '

LOVEIKIS saSiunčiam Gėles

o

INDAMS KUPONAS
IKI SPALIO 22 B.

šią savaitę su šiuo kuponu ir 44 centais gausit čia pažymėtus indus.
jų setas bus nepilnas. Susitaupykite pilną setą. Likusi setui indai

' eis kas savaitę. t
SU ŠIUO KUPONU

Galite dar gauti ir pirtriiau garsintus indus 
' Pažymekit ką norite.

KVIETKINLNKAS
Gelis Vestuvėms, Bankietftihi 

. Ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308
t

Be

1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois , . , . r , .

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PARSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI

R Q A A Gėlės Mylintiems 
11 U K H Vestuvėms, Ban- UlIDM ketams, Laidtf- i tuvėms,Papuoši

mams.
GĖLININKAS

4180 Archer Avehu6

Vardas.

Adresas.

'r

....
gerbiaMi Naujienų skai-- 
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti į tas Krautuves, 
kūrioš Skelbiasi Naujienose.

Bossės Woif t 
H i re Pėople with 
HaEitosis ( b^Ath )
People who įet and hold jobs 

keep their breath agreeable

|7lth the best to choose from thėse days, em- 
ployers favor the rierspn who is most attrae- 
tive. In business l;fe ps in the sodai world, 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 
worst of faults.

Unfortunately everybody Buffers from thla 
offensive condition at soma tlme or other— 
many moro regularly than they thl.k, Fermett- 
tation of food partlcfes skipped by the tooth 
brush is the cause. of most cases. Decaying 
teeth and poor digebtion also cause odors.

The quick, pleasant fray to improve your 
breath is to ūse Listerine, tne quick deodorant, 
every morning and everv nlght.

Listerine ha!ts fermentation. a major cause 
pf odors, and overcomes the oaore themselvea. 
Your breath becomee stfėet and agreeable. 16 
’v’U not offend othdra.

bert Pharmacai Company, St. Lolda, Mo.

įJon’t offend ofhers > Check .
halitosis with USTEfclNĖ

PINIGUS!
Jeigu reikia atnaujin

ti inorgičius; jeigu no
rite taisyti namą; jeigu 
norite pirkti namą; jei
gu budavoti namą,—

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

Association

»■ i.rito; teAV a. te.:» ■

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas
Tel. Victory 4965. 

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos—
ANGLYS

___ .$6.00
__ $6.00

— $6.00
— $5.75
— $5.00

LUMP

EGG
NUT
BIG
MINE RUN ..
SCREENINGS

PIRKIT DABARI — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE JR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975
Gaukit naudos maksimumą iŠ 

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

Atdara kas dienų nuo 8 ry- į 
o iki 8 VakŠro, išskyrus ne- fl 
dėldiėniūS.

riiithinr r

Ar Ieškot
♦ PIRKTI
• PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO.

PAŠAUKIT MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgaršinimų kainos pri
einamos. Už pakarto j i m v s 
duodame gerą nuolaidą.
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TRAUKINYS UŽMUŠĖ 21 METŲ JAUNUOLĮ Automobilistų
ALFONSU STAKEN4 Atydai

Dėl Miglos Nepamatė Atvažiuojantį 
Traukinį

Svarbios informacijos apie 
”draiverių laisnius” ir 
finansinę atsakomybę

Jeigu ne migla, kuri vakar 
po pietų ir naktį buvo užgulu
si Chicagos miestą, tai 21 me
tų jaunuolis Alfonsas Stakėnas 
šiandien greičiausiai tebebūtų 
gyvas.

Migla vakar užgęsino jo gy- 
vybę.

Naktį, iš antradienio į trečia
dienį, prie 111-tos ir Sacramen- 
to gatvių, Evergreen Parke, jį 
užmušė traukinys.

Kryžkelė- nėra apsaugota, o 
Stakėnas dėl miglos nepastebė
jo, kad atvažiuoja traukinys. 
Garvežis automobilį, kuriame 
Stakėnas važiavo pagavo ir jį 
sutrynė po savo ratais, kartu 
vietoj užmušdamas Stakėną.

Traukinys priklausė Grand 
Trunk linijai ir susidėjo iš 53 
vagonų. Važiavo iš Battle 
Creek, Mieli., Chicagon.

Policijos žiniomis, A. Satkė- 
nas gyveno Brighton Parke, 
ties numeriu 3515 West 59th 
Place.

Kitos Nelaimės
Dėl miglos vakar anksti ry

tą ir užvakar naktį įvyko ke
lios kitos nelaimės:
• Prie 83-čios ir Vincennes A- 
venue į gelžkelio tilto stulpą į- 
važiavo su automobiliu ChaHes 
Scott, 43 metų chicagietis, nuo 
10169 S. Elizabeth Street. Jis 
užsimušė.
• švento Kryžiaus ligoninėj 
pasimirė 73 metų moteriškė 
Catherine Svoboda. Ji buvo su
žeista prie 51-mos ir Mozarl 
gatvių kampo, kur su automo
biliu ją suvažinėjo policistas 
James Micius, nuo 4312 South 
Ar tęsiau avenue. Jis ligonę pa
guldė ligoninėje. Vėliau aiški
no, kad nelaimės nebuvo gali
ma išvengti.

Policistas J. Micius tarnauja 
Pekin Inu nuovadoj.

Užmušta senelė gyveno ties 
numeriu 5121 S. Francisco a- 
venue.
• Prie Oakdale ir Long avenue
kryžkelės nežinomo žmogaus 
valdomas automobilis sužeidė 
12 metų berniuką DeWiit Bla- 
chly, 4955 George S t. R.

Netikėtai Mirė 
Senas, 53 Metų ) 
Bridgeportietis
Nespėjo Jį Nuvežti Ligoninėn

BR1DGEPORT — Apskričio 
koroneris vakar pradėjo skro
dimą kūno seno bridgeportie- 
čio, kuris staigiai susirgęs stai
ga ir numirė naktį, iš antradie
nio į trečiadienį.

Tai buvo 53 metų amžiaus 
Pranas Tanke, nuo 914 West 
37th Street. Jo žmona, Nfrs. 
Mary Tanke aiškino policijai, 
kad velionis netikėtai susirgo 
užvakar dieną. Kai jo stovis pa
blogėjo, ji pašaukė Dr. A. M. 
Scheier, nuo 3101 South Mor
gan Street. Jisai padarė skubią 
egzaminaciją ir įsakė ligonį 
tuojau išvežti apskričio ligoni
nėn. Bet kol atvyko policijos 
ambulansas, Tanke jau buvo 
negyvas.

Spėjama, kad jisai mirė ar
ba nuo širdies ligos arba už- 
sinuodijimo blogu maistu.

Šiandien Bus 
Vėsu

Oro biuras pranašauja, kad 
“Bobų Vasara” laikinai pasi
baigė, ir šiandien lis bei bus 
gana vėsu. Montanoj^ ir Wyo- 
ming valstijose, iš kur vėsite 
oras ateina, vakar ir užvakar 
jau snigo.

Sudegė 4 Metų 
Townoflakietė

Rugsėjo 26 d., bežaizdama 
prie degančio laUžo, 5 metų 
Mary Būnczek, nuo 4444 So. 
Honore Street, priėjo per ar
ti prie ugnies ir jos rūbai už
sidegė. Vakar mergaitė pasimi
rė nuo žaizdų.

Laikraštininkų 
Suvažiavimas 
Chicagoj/ - -

Vąkar Chicagoj ' prasidėjo 
USA laikraštininkų konvencija, 
kurią sušaukė Audit Bureau of 
Circulations. Jis tęsis iki penk
tadienio vakaro. Delegatams 
kalbės Gilbert Kinney, USA 
garsinimų biurų sąjungos Vir
šininkas ir senatorius Arthur 
Capper iš Kansas. Jis yra ke
lių laikraščių ir žurnalų leidė
jas.

Masinis Žydų 
Mitingas

Vakar Chicagos Civic Opera 
rūmuose įvyko Zionistų su
šauktas masinis mitingas Pales
tinos reikalu. Dalyvavo apie 4,- 
000 žmonių. Kalbėjo rabinas 
Solomon Goldman, Amerikos 
Zionistų prezidentas, ir VVilliam 
M. Katz, Chicagos Zionistų pre
zidentas. Mitingas priėmė griež
tas rezoliucijas kuriose perspė
ja Angliją neparduoti Palesti
nos arabams.

Nuo gegužės 1 dienos, 1939, 
įėiną į galią naujas įstatymas, 
kuris reikalauja, kad kiekvie
nas automobilistas turėtų 
“Drivers license”. Vairuotojai, 
kurie turi automobilius ir yra 
sveiko kūno sudėjimo, tiems 
nereikės laikyti kvotimai. 
“Laisnis” bus geras iki gegu
žes 1 d., 1942. Tuomet reikės 
naujus “laisnius” išsiimti.

Antram 3 metų periodui 
“laisnius” negalės gauti asmuo, 
jaunesnis 15 metų amžiaus. 
Jaunuoliai tarp 15 ir 18 melų 
amžiaus negali gauti “laisnių” 
be tėvų sutikimo. Už “laisnius” 
reikės mokėti 50c.

“Laisnius” gali atimti teis
mai už:

1) Užmušimą žmogaus;
2) Už važiavimą girtam sto

vyje;
3) Už neteisingus atsakymus 

ant aplikacijos;
4) Nubaustas 3 kartus už 

pergreitą važiavimą ar negerą 
važiavimą, ir dar keliuose at
sitikimuose.

Svarbiausia šio įstatymo da
lis tai finansinė atsakomybė.

Atsitikime, jei automobilis
tas negalės apmokėti priteistą 
sumą už padarytą nuostolį ki
tam asmeniui, jo “laisnis” bus 
suspenduotas tol, kol džiodž- 
mentas nebus atmokėtas ir ne
bus pristatytas prirodymas, 
kad ateityje jis turės užtektiną 
bondsą atlyginimui panašių 
nuostolių.

Tikrenybėje tai reikia, kad 
kiekvienas automobilistas pri
valo turėti apdraudą “property 
damage” ir “public liability”. 
Be tokios apdraudos yra pavo-

jinga važiuoti ^automobiliu, nes 
bet kada nelaime gali atsitikti.

Dėl informacijų apie apdrau
dą ir “laisnius” galite kreiptis1 
pas T. Rypkeyičių, 1739 South 
Halsted St., Chicago.

“Naujienos” pildo “laisnių” 
aplikacijas

Automobilistai gali gauti 
“laisnių” ąplikacijas “Naujie
nose”. Jas čia bus galima iš
pildyti ir notarizuoti.

Rytoj Atsidarys 
Amerikos Meno 
Paroda

Apie 300 v# Eksponatų
--- ——

Rytoj popiet <Meno Institute 
atsidarys visos ^Amerikos tapy
bos ir skulptūros meno paroda. 
Viso ekspopatų yTa 308. 213 
tapyba ir 65 -^skulptūra.

šįmet, sako, abi meno epo
chos atstovaują parodai, bū
tent, modernizmas ir konser- 
vatyvizmas. 100 eksponatų pats 
direktorius be komisijos per
žiūrėjimo priėmė. Tačiau ryti
nes valstijos surinko daugiau 
eksponatų nei kitos valstijos 
įskaitant Chicagos miestą, kur 
yra pati paroda suruošta.

— R-jas.

“Kruvinos 
Studijos”
Istorinis romanas šeštadienį bus 

pradėtas spausdinti 
“Naujienose”

Ateinantį šeštadienį bus pra
dėtas “Naujienose” spausdinti 
įdomus Conan Doyle’o dviejų 
dalių istorinis romanas vardu 
“Kruvinos Studijos”.

Šis veikalas intriguoja kiek
vieną grožinės literatūros mė
gėją savo stiliaus lengvumu, at
skleisdamas kiekvieną smulk
meną paprastais, gyveninio fak
tais. Skaitytojas matys, kad ne
mačius žmogaus iš jo žingsnių 
galima pasakyti jo Ūgį, jo am
žių, jo būdą ir nuotaiką. Iš 
žmogaus rankų pirštų, švarko 
rankovių, kelnių kelių ir batų 
galima atspėti žmogaus užsiė
mimą.

Seklys Šerlakas Ohnsas paro
do, kaip jis dirba kol suseka 
žmogžudį, Lucijos meilužį, Dže- 
fersoną Ilopę, kuris dvidešim
ties metų bėgyje per du konti
nentus sekiojo du marinomis, 
kad jiems galėtų atkeršyti už 
Lucijos Fereriutės mirtį. x

Romane yra aprašoma dide
lė misterija Londone, auklėji
mo mokslas, Lucijos mirtis 
mormonų rankose ir jos tėvo 
žuvimas.

Horneris Pas 
Rooseveltą

“Taika” tarp III. demokratų
Gubernatorius Henryt Horner 

vakar išvyko į Hyde Park, N. 
Y., pasimatyti su prezidentu 
Rooseveltu, kuris ten laikinai 
apsistojęs. Horner taipgi vyks 
pasitarti su kai kuriais federa- 
lių biurų viršininkais Washing- 
tone. Vizitų tikslas nežinomas, 
bet spėjama, kad svarbiausias 
pasitarimų klausimas bus lap
kričio 8 d., rinkimai.

Horner sudarė paliaubas, 
bent laikinas, su Kelly-Nash 
mašina Chicagoj, ir vadovauja 
demokratų kampanijai. Demo
kratai tikisi laimėli. Vieninte
lis politikas, kuris spiriasi prieš 
“vienybę” demokratų eilėse yra 
Cook apskričio prokuroras Tho- 
mas J. Courtney.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus
’ </

Paštą Ir Telegrama už 
prieinamą kainą. Siun* 
tėjui pristatome kvitą 

v bu gavėjo parašu.
\ Ant pareikalavimo iš- 

\ iiunčiame pasiuntimo i
kvitas ir pinigų pasiun- 

č timo ratas.• • •• x
i *
Į Naujienos

1739 S. Halsted St
CHICAGO, ILL.

ACME-NAUJIENTJ Telophoto

Advokatas Holbrook, kurį 
nušovė jo sekretorė, Patri- 
cia Dūli, mieste Benton 
Harbor, Mieli.

Aeme-Naujienų Telephoto
P-nia Patricia Dūli, nušovusi advokatą Williamą 

Holbrook miestely Benton Harbor, Mieli. Holbrook 
gyveno su ja kaip su moteria, nors buvo Vedęs kitą 
moterį ir turėjo ketvertą vaikų.

NAUJIENOSE
Galit Nusipirkti Bilietus

Dono Kazokų Koncertui

Nedelioj, Spalio 23,1938
CIVIC OPERA RŪMUOSE

Dono Kazokai duos Spalio 23 d. DU KONCERTUS 
3:30 vai. popiet ir 8:15 vai. vak.

Bilietų Kainos — 83 centai, $1.10, $1.65 ir $2.20 
Užsisakykit iškalno, gausit geresnę vietą

PASKUTINES KELIAS DIENAS
Dar Galit Įsigyti — Vėliau Nebegausite

ROGERS SIDABRĄ

NAUJIEN V-ACME Telephoto
ARTISTES GYVENIMO NESMAGUMAI — Paveikslas kairėj parodo žymią ra- 

dio ir filnąį dainininkę Ruth Etting, prie savo sužeisto antro vyro Los Angeles, 
Cal., ligoninėj. Jį pašovė artistės pirmasis vyras, Martin Snyder, dešinėj.

Aeme-Naujienų Telephoto 
* IPatricia Dūli, kuri prisipažino nušovusi savo sam

MADE BT ONEIDA LTO.

Kitur

NORITE.

PER

6 ŠMOTAI
AUKŠTOS RŲŠIES

1 Peilis
2 šakutės
1 šaukštas
2 šaukštukai

SU 6 KUPONAIS 
TIKTAI.

Dėže $1.75-35c extra

dytoją ir meilužį, advokatą William Holbrook iš 
Benton Harbor, Mich., nes bijojo, kad jis sugrįš pas 
savo žmoną ir šeimą.

Taupyki!
Kuponus

SĖT

Kainuoja 
$2.75

GALIT GAUTI TIEK SETŲ KIEK

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, m. *

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asine- 
niai pristatyti j ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti arbn išviso $i h Užsakant dėže mil
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c. Dėžė ir persiuntimas paštu $2.10.

Siunčiu

Atsiųskit man

Vardas

Adresas

Miestas

kuponus. Taipgi pinigais ..

Valstija
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