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PASITRAUKDAMI KINAI PADEGĖ 
MIESTĄ

Kinai pasitraukė tvarkiai
TOKIO, Japonija, spalio 25. 

— Antradienio vakare čia pa
skelbta, kad japonų armijos 
paėmė Hankovvą, klaikinąjiį Ki
nijos sostinę.

spalio 
paėmė

HANK0W, Kinija, 
25. — Japonų armijos 
Hankovvą. Faktinai kinai ati
davė Hankową japonams- Dar 
pirmadienį Hankovv buvo pil
nas kinų karių, gyvas judėsiu. 
Naktį į antradienį kinų armi
jų vadas, gen. Chiang Kai-shek, 
lėktuvu išlėkė iš miesto. Ka
riuomenė ėmė trauktis. Prasi
dėjo padegimai pastatų, kuriais 
japonai galėtų pasinaudoti. Im
ta dinamituoti dirbtuvės, aero
dromai, geležinkelių stotys, im
ta naikinti japonų koncesijos 
turtas.

Antradienį, japonams dar 
esant 15—20 mylių toly nuo 
Hankowo, kinų vyriausybės at
stovas painformavo spaudą: ki
nai, esą, atsiekė savo tikslą;

jie sulaikė japonus šešis mė
nesius; japonams teko bran- 
giai užmokėti Hankowui gyvy
be ir turtu; kinai išgabeno 
dirbtuves ir karo medžiagą; 
kinų kariuomenė pasitraukė 
nesunaikinta ir nesudemorali- 
zuota j naujas pozicijas.

Hankow, tikslinus pasakyti, 
trys artimi miestai — Hankow, 
Wuchang ir Hanyang — de
gė, japonams artinantis ir įėjus 
į šiuos miestus. Svetimšalių 
koncesijose, kuriose gyvena 
140 amerikiečių ir 1,000 euro
piečių, gyvenimas nepasikeitė- 
Krautuvės buvo atdaros, jos 
darė biznį, kaip dariusios. Fran
cuzų koncesijoj net krutamųjų 
paveikslų teatras rodė paveik
slus.

Amerikos ir Britanijos ka
riškieji laivai prisiartino prie 
svetimšalių koncesijų, pagalbos 
svetimšaliams suteikti, jei pra
sidėtų plėšimai, jei reikėtų pa
galbos teikti.

NAUJIENŲ-ACME Photo
SUDEGĖ — Fred Friday, automobilių lenktynių mėgėjas, savo degančiam 

automobilyj Gilmore Stadione, Los Algeles, Californijoj. Automobilis užsidegė 
laike lenktynių- Friday buvo skaudžiai apdegintas, bet gal pasveiks.

LIETUVA NUSILENKĖ NĄC1AMS g XT RA
Naciai stato daugiau reikalavimų 

Lietuvai Vokiečių laivas 
dega juroj

f

DARO KLIŪTIS ALGŲ-DARBO VALAN
DŲ ĮSTATYMUI

Kai kur samdytojai uždarė dirbtuves

WASHINGTON, D. C., spa-1kompanija paskelbė, kad jis pa- 
lio 25. — Antradienį čia gau- leidžia 1,000 pasiuntinių, kurie
ta pranešimų, kad ne visur 
samdytojai priėmė algų-darbo 
valandų įstatymą, įėjusį galion 
pirmadienio rytą.

San Antonio mieste, Texas 
valstijoj, pranešama, daugiau

gaudavo mažesnę algą, negu 
naujas įstatymas liepia mokė
ti. Dėl to samdinių unija, Ame
rican Communications Associa- 
tion, įsakė savo nariams delsti 
darbą atliekant.

Hitleris reikalauja
Rumunijos aliejaus

LONDONAS, Anglija, spalio
Neoficialiais praneši-25-

>mais, Hitleris įteikė Britanijos 
ljr* Prancūzijos valdžioms pro
gramą taikai Europoj išlaiky
ti. Hitleris reikalauja Afrikoj 
kolonijų ir pirmenybės paimti 
Vengrijos eksportuojamus kvie
čius bei Rumunijos aliejų. Be 
to, jis reikalauja teisės Vokie
tijai statyti nevaržomai jurų 
laivynui ir sausumos jėgoms 
bazes, jei tokių bazių staty
mas nebus apribotas Francu- 
zijai ir Britanijai. Hitleris ta
čiau leido suprasti, kad jis pa
siruošęs svarstyti ginklavimo
si apribojimo klausimus.

Reikalauja svetim
šalių bizni suvaržyti 

Francuzijoj

Prašys britų-italų 
paktą užgirti
• *•' z . J1 ■ ■ v.

LONDONAS, Britanija, spa- 
ilo 25. — Premjeras Chamber- 
lain trečiadienį prašys minis- 

kabinetą užgirti britų- 
draugingumo sutartį. Su- 
numato pripažinimą Etio- 
italams. Vėliau, apie lap-

KAUNAS, spalio 25. — Lie
tuvos seimo komisija,- nusi
lenkdama nacių reikalavimams, 
žymiai pakeitė krašto apsau
gos bilių. Komisija nutarė pa
naikinti \kąro stovį taip Klai
pėdoj, .taip visoj šaly. Pakai
tos įeis galion pirm negu įvyks 
Klaipėdos seimelio rinkimai.

Tačiau Londone gauta pra-! bę 
nešimų, jogei Klaipėdos naciai čiams.

nutarė statyti Lietuvos vyriau
sybei dar šiuos reikalavimus:
1 _ paskirti vokietį Klaipėdos 25. — Mackay radijo stotis pa
valdžios priešaky; 2 — įvesti*gavo pranešimą, kad vokiečių 
vokiečių legalią sistemą, kuri ■ pasažierinis laivas Deutschland 
įeitų ir Nųrembergo rasiniai 
įstatymai; 3:^- suteikti laisvę 
Vokietijos 4 
skelbti; 4 -— suteikti savivaldy- 

(self-government) vokie-

THOMASTON, Maine, spalio

dega juroje. Laivas esąs 200
politinei ideologijai mylių burnoj f pietų rytus

italų 
tartis 
pijos 
kričio pradžią, Britanijos vy
riausybė leis sutartį parlamen
tui svarstyti.

O tuoj po parlamentų deba
tų premjero Chamberlaino val
džia ketina pripažinti Ispani
jos sukilėliams kariaujančiųjų 
teises, šis pripažinimas, tiki
masi, duos sukilėliams daugiau 
galimumų užblokuoti Ispanijos 
lojalistų uostus-

1,500,000 vardų ir pa 
vardžių Franco są

rašuose
spa- į 

deši-
sve-

PARYŽIUS, Francuzija, 
lio 25. — Atstovų buto 
nieji nariai ruošia bilių 
timšalių bizniams Francuzijoj
suvaržyti. Ar parlamentas bi
lių priims, parodys ateitis.

Politiniuose rateliuose kalba
ma, kad premjeras Daladier 
mėgins suorganizuoti dešinių
jų bolką ir jo pagalba gauti 
valdžiai didesnę galią, ne kad 
iki šiol valdžia turėjo- Į kai
riąsias sroves — socialistus ir 
komunistus — Daladier neape
liuos. Jei dešinieji atsisakys jo 
reikalavimus remti, tai Dala
dier ketina paskelbti rinki
mus.

SARAGOSSA, Ispanija, spa- 
llio 25. — Ispanijos sukilėliai 
veda sąrašus gyventojų esan
čių lojalistų teritorijoj. Sąra
šuose jau dabar esama per 1,- 
500,000 vardų ir pavardžių. 
Dauguma pavardžių, žinoma, 
yra lojalistų, bet rekorduojami 
ir sukilėlių šalininkai. Kai su
kilėliai užima naujas vietas, 
tai pagal tuos sąrašus spren
džia, kaip su tais ar kitais už
imtų vietų gyventojais pasielg
ti.

Turkija užsisakė ge
ležinkeliams inven
toriaus Vokietijoj

^ORFIS,:
ANKARA, Turkija, spalio 

25. — Turkijos geležinkelių 
tinklui išplėsti ir remontuoti 
vyriausybė antradienį užsakė 
inventoriaus Vokietijoje pa
dirbti. Užsakymas siekia $13,- 
000,000. Britaniją ir Vokietija 
neseniai suteikė kreditų Tur-

Svarstys Afrikos ko 
lonijų klausimą

su naciais
Anglija, spalio 

Pirow, Pietų 
apsaugos mi- 
dienomis lan-

LONDONAS, 
25. — Oswald 
Afrikos Unijos 
nisteris, šiomis
kysis Berlyne. Jis svarstys su 
naciais Vokietijos reikalavimą 
grąžinti jai kolonijas. Pietų Af
rikos Unijai priklauso Pietų 
Vakarų Afrika, buvusi pirm 
Pasaulinio karo Vokietijoj ko
lonija-

Čekai vėl pašaukė 
kariuomenėn re-

zervus
PRAHA, Čekoslovakija, spa

lio 25- — Čekoslovakijos vy
riausybė vėl pašaukė kariuo
menės tarnybon specialistų re
zervus. Tuo tarpu Vyriausybė 
studijuoja: naujus Vengrijos 
reikalavimus. Čekoslovakija, sa
koma, susirupinusi ne tiek 
Vengrijos reikalavimais, kiek 
Lenkijos nusistatymu atimti 
rutėnų provinciją. 

1

Prerijų gaisras už 
degė parako dirb

tuvę
COLUMBUS, Kas., spalio 25. 

— Prerijų gaisras pereitą pir
madienį padegė parako dirbtu
vę, kuri randasi netoli nuo Co- 
lumbus- Dvyliką dirbtuvės pa
statų eksplozijos sunaikino. Ta-

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

Bendrai giedra; šalčiau į pa- kijai. Bet pirmas užsakymas čiau darbininkai spėjo pasiša-
vakarį; saulė teka 6:14, leid- teko Vokietijai, o ne Britani- lintriš pastatų ir ne vienas dar- 
žiasi 4:54 valandą. bininkas nenukentėjo.

Planuoja Illinois 
valstijai algų-va
landų įstatymą

SPRINGFIELD, III., spalio 
25. — Martin P. Durkin, Illi
nois valstijos darbo direkto
rius, paskelbė, kad planuojama 
išleisti Illinois valstijoj algų- 
darbo valandų įstatymą,, kurs 
papildytų federalį algų-valandų 
įstatymų, apimantį tik tarp- 
valstijinės komercijos pramo
nes.

Chiang Kai-shek 
pabėgęs

HANK0W, Kinija, spalio 25. 
— Naktį į antradienį iš Han- 
kowo išlėkė Kini j oš armijų va
das ir Kinijos diktatorius, gen. 
Chiang Kai-shek. Vieni prane
šimai sako, kad jis pabėgęs į 
francuzų Indo-Kiniją. Kiti pra
nešimai tvirtina, kad Chiang 
Kai-shek esąs fronte, kartu su 
kinų kariuomene, kuri pasi
traukė į vakarus. Kinų vadas, 
pasak tų prąnešimų, ir toliau 
kariausiąs su japonais-

Vėl siųs kalinius į 
Velnio salą

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 25. — Laikraščio “Paris Mi
di” pranešimu premjero Dala- 
dier valdžia nutarė vėl siųsti 
kalinius į baisiąją francuzų 
Guianos salą, vadinamas kitaip 
l‘Velnio” sala. Premjero Leono 
Blum (socialisto) valdžią 1936 
metais buvo sulaikiusi siunti
mą kalinių ten.

nuo Cape Rače, Newfoundlan<l. 
Radijo pranešimas pagautas an
tradienio vakare 6:22 valandą 
(rytinių valstijų standartiniu 
ląiku)-

TRUMPOS ŽINIOS 
Iš VISUR

• LONDONAS, Anglija, spa
lio 25. —- Laikraštis “The Lon- 
don Daily Express” apskaičiuo
ja, kad kinų-japonų kare žuvo 
500,000 japonų ir 1,500,000 ki
nų karių. Kinų civilių gyven
tojų — vyrų, moterų ir vaikų 
— žuvę apie 20,000,000.

• BUDAPEST, Vengrija, 
spalio 25- — Vokietija, Italija 
ir Lenkija patarė Vengrijai su
mažinti reikalavimus statomus 
čekoslovakams. Vengrija suti
ko.

• SYDNEY, Australija, spa
lio 25. — Sudužo pasažierinis 
lėktuvas 40 mylių atstumoj nuo 
Melbourne. 18 žmonių žuvo, jų 
tarpe parlamento narys.

• CANTON, Kinija, spalio 
25. — Cantono gaisras antra
dienį atrodė nurimstąs. Tačiau 
svetimšalių setlemente kariuo
menė vis dar saugojo pastatus 
nuo ugnies.

Ataka prieš Madri 
dą nepavyko

HENDAYE, Francuzija, spa
lio 25. — Ispanijos sukilėliai 
pirmadienį staigiai išvystė ata
ką prieš Madridą. Respublikos 
valdžia antradienį pranešė, kad 
sukilėlių ataka nepavyko. Iš 
karto sukilėliai perlaužė loja
listų linijas, bet vėliau lojalis- 
tai prarastas pozicijas atsi
ėmė.

nei 15,000 darbininkų ir dar
bininkių neteko darbo. Nuken
tėjo rūbų sitivėjai ir siuvėjos 
ir ypač asmenys samdomi pe- 
can riešutams lukštenti. Sam
dytojai sakosi nepajėgią tokių 
algų mokėti, kokių įstatymas 
reikalauja.

Tabako kompanijų viršinin
kai Greenville mieste, N. C-, 
apskaičiuoja, kad apie 30,000 
negrų, daugumoj moterų, ne
teksią darbo tabako apdirbimo 
pramonėje.

Atlanta mieste, Georgia val
stijoj, keliolika lentpiuvių už
sidarė.

New Yorke Postai Telegraph

Bendrai, antradienio prane
šimais, dėl algų-valandų įsta
tymo neteko darbo apie 100,- 
000 darbininkų ir darbininkių. 
Tačiau algų-valandų įstatymo 
administratorius, Elmer An- 
drews, paaiškino, kad skaitli
nė perdaug išpusta. Jis taip
gi išreiškė pasitikėjimą, kad 
neužilgo tie netekę darbo žmo
nės ras darbo kitose įmonėse, 
kurios sutiks mokėti įstatymo 
reikalaujamas algas.

Andrews ir jo padėjėjai an
tradienį daugiausia darbo tu
rėjo aiškindami samdytojams, 
ar jų įmones liečiąs algų-valan
dų įstatymas-

Lietuvos Naujienos
PRADĖJO SUPIRKINĖTI 

ŽĄSIS

KAUNAS. — Nuo vakar die
nos “Maistas” pradėjo ekspor
tui supirkinėti žąsis. Žąsys per
kamos tik pirmos rųšies, bū
tent, trumpomis kojomis, pla
čios, storais ir trumpais kak
lais, išsiščrusios, sveikos ir tt. 
Už pristatytas tinkamas žąsis 
mokama po septynis litus už 
vieną, t- y., vienu litu daugiau 
nei praeitais metais, žąsys per
kamos tose pat vietose, kur ir 
praeitais metais.

JAU PRASIDĖJO NAUJASIS 
LINŲ SEZONAS

KAUNAS. — Nuo spalių 1 
d. jau prasidėjo naujasis linų 
sezonas. Tuo tarpu sezonas dar 
visiškai negyvas, bet tai yra 
normalu — kiekvienais metais 
tuo metu maždaug taip būna. 
Lirlų supirkinėjimo vietų viso 
krašte naujajam sezonui nusta
tyta 108-ios. Kiek bus supir
kinėjimo punktų, tuo tarpu ga
lutinai dar nenustatyta.

BUVO GYVA STATYBA
PADAUGĖJO MOKINIŲ

PASVALYS. — š. m- metais 
Pasvalio inž. P. Vileišio Val- 
styb- gimnazijoj žymiai padau
gėjo mokinių. Pav., abiturien
tų paskutinė laida buvo 12, o 
į I-ją klasę įstojo net apie 80.

Nors Pasvalio gimnazija sta
tyta vos prieš trejus metus, 
tačiau, pasirodo, kad yra ne
maža įvairių trukumų.

Čekam-vengr ą m pa
vyko susitarti

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 25. — Čia gauta praneši
mas. kad čeko slovakai ir ven
grai pagrinde susitarę dėl Ven
grijos reikalavimų atiduoti jai 
tam tikras Čekoslovakijos da
lis. Pagal susitarimą čeko-slo 
vakai išpildys apie 60 nuošim
čių vengrų reikalavimų.

Dalins apelsinus 
biednuomenei

WASHINGTON, D. C., spa- 
lio 25. — Federalė valdžia su
tiko nupirkti 3,000,000 skrynių 
apelsinų (orandžių) ir grėpfrū
tų. Vaisiai bus dalinami netur
tingoms šeimoms. Valdžia jau 
pradėjo derybas su augintojais 
vaisiams supirkinėti.

MARIJAMPOLĖ. — Mari
jampolėje šią vasarą gyvena
mų namų statyba buvo, paly
ginti, gana gausi. Iš viso pa
statyta kelios dešimtys naujų 
pastatų. Kaip anksčiau, taip ir 
šiemet žymiai didesnė dalis pa
statų buvo statomi mediniai. 
Mūrinių pastatų nedaug. Iš di
desniųjų pastatų pažymėtini: 
žydų pradžios mokyklos rūmai, 
apskrities ligoninė, parapijos 
salė ir kt. Dar šiemet numato
ma pradėti didžiųjų krautuvių 
statybą, šaulių namu statybą 
ir dar keletą privačių pasta
tų.

O ČIA GRYBŲ NĖRA

ZARASAI. — Iš kitų vietų 
pranešama, kad šiemet grybai 
labai užderėjo, tuo tarpu Za
rasų krašte šiemet grybų labai 
mažai, beveik, visiškai nėra-

Dabar
SEKMADIENIAIS
Naujienų Raštine
BUS ATIDARYTA

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

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

—NAUJIENŲ ADM.
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(Tęsinys) [Skaitytojas gali įsivaizduoti mane kaipo beviltį nerimailąj kai aŠ prisipažinsiu, kiek tas : žmogus stimuliavo mano žin- I . geidumą ir kaip dažnai aš u 
stengdavaus nutraukti jo tyle* 
j imą, kurį jis kartais p^rody*

I “Atrodo, kad jus esate kaž- . kuo nustebintas” jis pasakė \ šypsodamasis į mano nustebintą veidu išraišką. “Kai aš ką nors sužinau, tai tuoj stengiuos užmiršti.”
“Užmiršti!”.
“Matote,” jis aiškino, “ašdavo. Pirm išnešant nuosprim- galvoju, kad žmogaus smege- dį, kaip ten nebūtų) telkia flt* bys Originališkai yra lyg ir himinli, kad Visa tai mdil būvu mažylėj luŠėibj |>lastogėje. Jus priešinga ir kaip mažai iš to turite jon prikimšti t'dkių daik- man buvo naudos. Mano svei- tų, kokių tik jus norite. Kvai- kata draudė valkiotis po mieš- l?s visokius lentgalius, tą, nebent kad oras dar butų kokius tik randa. Tas pat ir geras ir pastovus. Aš taipgi ne- 9lt Žinojimu, kuris gali būti turėjau draugų, pas kuriuos Jam reikalingas, pasidaro bučiau galėjęs nueiti ir užmir- kamšatis arba ir aplamai už- šti kasdieninę monotoniją, ši- versta visokiais daiktais. To- tokioje būklėje būdamas, aš kfU budu jam esti labai keb- turėjau vieną užsiėmimą, tau h* pradėti tvarkingą darbą.

pasidaro
sekti savo draugo misterijas, kurios kabojo ant jo galvo's. Aš praleidži^Uj daug laiko ste- bedamaš ir s ti ir atideng*i paslaptis.Jis nestudijavo medicinos. Pagal Stamfordo nuomonę, kurią jis išreiškė, tai nebuvo abejonės dėl šito klausimo. Neigi išrodė, kad jis nors skaitymo kursą imtų, kuris galėtų priruošti jį prie mokslo laipsnio arba kokios kitos mokslo pripažintos šakos, kas leistų jam įženg’i į mokslo pasaulį. Tačiau jo atsidavimas kai kurioms studijoms buvo pastebėtinas ir ekscentriškas. Kai kuriose ribose jo žinojimas buvo nepaprastas, aiškus fr griežtai gilus, kas mane, darant obzer- vacijas, net nustebindavo. Juk tikrenybėje nė vienas žmogus negali sunkiai dirbti ir siekti kokio nors 'ikslo, jeigu jis neturėtų aiškaus nusistatymo prieš savo akis. Paviršutiniški skaitytojai retai kada pasižymi tikru mokslingumu. Nė vienas žmogus proto jokia dalykų. Tą suomei turi

NAUJIENOS, Chicago, Dl
I ,________________ ■■ ■' •

Trečiadienis, spal. 26,
Jau
Paskutinė Savaitė.
Daugiau Negausit
Sidabro Setų

pradeda pirma elcmentares problemas spręsti. Kai jis sutinka mirtiną žmogų, tegul iš pirmo žvilgsnio atspėja žmogaus užsiėmimą arba profesiją, kuriai jis priklauso, šitoks kvotimo būdas gal kiek per- aŠtriai užakcentuoja observa- cijos studijas ir mokina kur žiūrėti ir ko žiūrėti. Iš žmogaus pirštų nagų, jo švarko rankovių^ jo batų, jo kelinių kelių, jo marškinių rankovių, jo nykščio, jo išvaizdos. Iš šito apžiūrėjimo galima tikrai nuspręsti žmogaus užsiėmimą, yisą šitą į daiktą sudėjus, kompetentiškas stebėtojas bet kuriam atsitikime liegali padaryti klaidos.”“Neišpasakytas vapaliojimas!” aš stiŠUkau žurnalą mesdamas anfc stalo. “Aš niekuomet ddr hesu -skaitęs šitokio šlamšto.’*“Kas yra?” šerlakas Olmsas paklausė.“Tas straipsnis/’ aš pasakiau rodydamas kiaušinio šaukštu į sttaipsnį, kai valgiau pusryčius. “Aš matau, kad jus jį skaitėte, nes paišeliu pažymėta. Aš neginčiju, kad jis gudriai parašytas. Bet visgi mane etzina. Matyti, tai kokio nors supamos kėdės sėdėtojo teorija, kuris parašė šituos gražius paradoksus iš savo galvos. Tas nėra praktiškas dalykas. Aš norėčiau jį sėdint matyti trečios klasės karietoje ir nurodant kiekvieno keleivio užsiėmimą. Aš dėčiau tūkstantį prieš jį.”(Bus daugiau)

tina, tačiau taipgi ekscentriška, kaip ir visas jo išsilavinimas. Jis galėjo griežti labiausiai komplikuotus muzikos kurinius. Aš gerai žinojau, nes aš pats jį prašydavau pagriežti Mendelssohno, Liederio ir kitus mėgiamus kompozitorius. Kai jis būdavo vienas, retai kada ką nors grieždavo. Dažniausiai rasdavau jį atsilošusį minkštoje kėdėje užmerktomis akimis, o rankoje laikamtį smuiką, padė'ą skersai kelius. Kai kada muzikos akordai būdavo liūdni ir melancholiški. Retai kada pa- grieždavo ką nors fantastiškai arba linksmai. Jo mužiką aiškiai parodydavo jo paties minčių reflekcijas tokiomis, kokias jis pats turėdavo ir net būdavo sunku pasakyti, ar jo mintys Veikia mužiką, ar muzika Veikia mintis. Aš vos lik nesukibti! pats prieš save besiklausydamas jo griežimo? kuris savo solomis mane labai veikėm lis grieždavo su dideliu pasisekimu arijas, kurios man labai patikdavo ir kurios teikdavo man ramumo.Per porą savaičių laiko niekas pas mus nebuvo užėjęs. Aš net pradėjau galvoti, kad mano kompanionas neturi draugų kaip ir aš pats. Tačiau aš sužinojau, kad bai daug pažinčių tinguOse žmonių Vienas toks buvo apystoris, žiurkės domis akimismano kompanionas kaipo poną Lestradą čia ateidavo tris ar kartus pastarosios būvyje. Vieną rytą atėjo jaunamergina madniai pasirėdžiusį ir išbuvo apie pusvalandį laiko. Tą pat popietį atsilankė žilagalvis, tipiškas vizitorius, kuris išrodė kaip žydas ped- liorius, kurį aš įžiūrėjau esant nervingą ir išgąsdintą. Su juo buvo atėjusi ir liesa apysenė moteriškė, šitas žilagalvis senukas džentelmenas turėjo pasikalbėjimą su mano kompanionu. Kiek vėliau atsilankė gelžkelio porteris, apsirengęs velvetine uniforma. Kai bite vienas šitų man nežinomų vizitorių ateidavo, šerlakas Olmsas prašydavo juos sėstis seklyčioje, o mane—išeiti į savo miegamąjį kambarį. Jis visuomet mane atsiprašydavo, kad man padarąs nemalonumą. “Aš turiu Ii šį kambarį biznio lams,” jis pasakė, “ožmonės yra mano klijentai. Aš ir vėl turėjau progos paklausti jį keletą tuščių klausimų, ir vėl mano jautrumas neleido versti kitą žmogų pasakoti man savo asmeniškus reikalus. Aš įsivaizdavau, kad jis turėjo tvirtą pagrindą slėpti savo reikalus. Bet trumpoje ateityje ir be klausinėjimo jo reikalai patys per save pradėjo aiškėti.Buvo 4 diena kovo mėnesio, kaip aš a’simenu. Aš turėjau gerą priežastį tą dieną atsiminti, nes tą rytą aš atsikėliau anksčiau nei paprastai ir radau Šerlaką Olmsą dar baigiant pusryčius valgyti. Namų šeimininkė priprato prie mano papročių ir <ticl tos priežasties tą rytą mano pusryčių s'alas dar nebuvo paruoštas, nes ji manė, kad neatsikelsiu taip anksti. Aš paskambinau skambutį pranešdamas, kad jau esu pasiruošęs pusryčiams. Tuomet aš paėmiau nuo stalo žurnalą ir žiurėjau, kol mano kompanionas tyliai valgė tostą. Viena žurnalo | straipsnio antraštė buvo pai-
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KOKIŲ VAISTŲ, 
KAO MAN 

PALENGVINTŲ?

AŠ parduodu daugiau 
PAIN-EXPlUEftlO,NEGU kitų 
VAISrueEStKAMKINĄNTlEMS 
REUMATŽMO SKAUSMAIS.
TORIS PUIKUS VAISIAS,

Nduddjama* visame pasaulyje nuo 1867 mėty

M

Ofiso TeL Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso vakndos r uo 1-3 nuo 6:30-8:90 

Nedėliomis pagal sutartį.
Rėk. 4916 SO. MICHIGAN BLVD

Tet Kenwood 5107
Ofiso TeL Virginia 0036 

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 SOUTH CLAREMONT AVĖ
Valandos —9—10 A. M. 
NedHioj pagal sutartį.

>■ » • 'bet išvados, kaip man pasirodė, toli perdętos. ir netikros. Rašytojas rodė moriien.tališką savo minčių išraišką^ lyg akies mirksniu arba raumenų pajudinimu, matuodamas giliausias žmogaus mintis. Jo nuomone, išsilavinusiam žmogui apžiūramo ir analizės, suktybė nėra galimas dalykas. Jo konkliuzijos buvo neklaidingos, kaip ir daugelis Juklido išvadų. Ir stebėtinos iš to pasėkos pasirodytų nesusipaži- nusiam su tuo procesu, kuriuo jis priėju išvados, ir dėlei ko jį galima skaityti nekroman- ceriu.
■ ''“Lašą Vandens” sako rašytojas, “logiškai galima palyginti Atlahtui arba Nigaros krioklini nėt negirdėjus ir nemačius nfei vienai,- nei antro. Taip pat fr visas . gyvenimas yra milžiniškas retežis gamtoje, kurią mes žinome ir ar mes esame kitų pastebimi, ar ne. Kaip ir visas kitas menas, mokslas, išvados ir analižės, yra Vienas tų dalykų, kuriuos galima įgyti tik ilgai ir kantriai Studijuojant. Ne vieno mirtino žmogaus gyvenimas nėra toks ilgas, kad butų galima pasiekti kaip galima aukšČiausį tobulumą. Pirm negu mes pažvelgsime į moralės ir dvasios ypatybes, kuriose gludi didžiausios kliūtys, tegul žmogus

Moterys, kurios renka sida
bro setus, prašomos skubiai at
silankyti į Naujienos ir su ku
ponu gauti sidabro setus.

Sidabro po spalio 29 dienos 
daugiau negausit. Todėl tos, 
kurios dar nori sidabro sety, 
prašomos skubiai atsilankyti* 

“N” Adm.

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

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJA8-CHIRURGAS, X-RAY 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6699

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

2400 WEST MADISON STREET 
VaL I iki 3 po pietų, 6 iki 8 ak.

Tek Seetey 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

įLaVirttas drtrbihihkas būna labai atsargus kai jis ima savo smegenų pastogėn daiktais. Jis nieko daugiau hetUri kaip tik įrankius, kurie gelbsT jo darbui. Bet iš tų įrankių jis turi didelį pasirinkimą ir visi juo geriausioj tvarkoj. Butų klaidinga manyti, kad mažas kambarėlis turėtų išplečiamas sienas, kurį galėtum išplėsti iki bet kurio dydžio. Pasitenkinant tuo, ką turime, a*eina laikas, kai kiekvienas žinojimo priedas užima naują vietą, išstumdamas laukan tą, ką jus pirmiau žinojote. Didžiausia svarba yra ta, kad neturėti nereikalingų faktų, kurie kliudytų naudingiems ir reikalingiems faktams.”“Bet žemės sudėtis!” aš užprotestavau.'“Kas man iš lo?” jis nekantriai įsimaišė: “jus sakote, kad mes keliaujame aplink saulę. Jeigu mes keliautum aplink mėnulį, tai irgi butų nė cento nevertas skirtumas man, nei mano darbui.”Aš kaip tik ir norėjau klausti jį koks tas darbas lėtų būti, bet kažkodėl iš jo pusės išrodė, kad ši‘as klausimas jam nebūtų malonus. Aš graibiausi musų trumpo pasikalbėjimo etapuose, kaip ten nebūtų, tačiau aš dariau savo išvadas. Jis sako, kad neįdomu žinoti apie tokius dalykus, kurie nieko bendra neturi su jo subjektu. Visas žinojimas, kurį jis įgijo, buvo jam nau- ' dingas ir reikalingas. Savo j mintyje aš išskaičiavau įvai- sudėties. rius punktus, apie kuriuos jis am- pats pasirodė yra išimtinai gerai susipažinęs. Aš net paė-

gdamas supras-
m

nei
ga-

ADVOKATAI
K. P. GU61S

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborrtjis turi la- labai skir- rateliuose. mažo ūgio, veido, juo-žmogelis, kurį perstatė ir kuris keturis savaitės

neapsunkins savo našta dėl męnkų darydamas jis vi- gerą priežas'į. pasižymėjo savonežinyste, kaip ir žinojimu. Dabartinės literatūros, filosofijos ir politikos, pasirodo, jis mažai tepažįsta. Savo kvoton aš paėmiau Tarną Karlailą. Tiesa, jis daug ką gera buvo nuveikęs, tačiau mano nusi- s'ebėjiinui nebuvo galo, kai aš netikėtai sužinojau, kad jis visiškai nepažįsta Koperniko teorijos ir žemės Kiekvienas devyniolikto žiotis civilizuotas žmogus neturėtų abejoti, kad žemė ke- miau paišelį ir susižymėjau, liauja aplink saulę. Šitas fak- Aš negalėjau išsilaiky'i juoku tas man pasirodė toks nepaprastas, kad aš vargiai aglė- užbaigiau rašyti. Dokumentas jau įsivaizduoti ir tikėti. skambėjo taip:—
ŠERLAKAS OLMSAS—JO APRIBOJIMAS.

1. Pažinimas
2.
3.
4.
5.

didelį vartb- rei kasi tie ,>

6.

žiūrėdamas i dokumentą, kai

donna, 
nežino

pirmo

literatūros.—Nieko, 
filosofijos.—Nieko, 
astronomijos.—Nieko, 
politikos.—Silpnas.
botanikos.—Įvairus. Gerai pažįsta bella 

opiutną ir aplamai nuodus. Nieko 
apie praktišką daržininkystę.

geologijos.—Praktiškas, bet apribotas. Iš
žvilgsnio atskiria įvairias žemes. Kai aš 
sugrįždavau pasivaikščiojęs, jis pasaky
davo kokioj Londono dalyje aš buvęs. 
Jis tą pažįsta iš purvo plėtmių spalvos 
ant mano kelinių.

chemijos.—Gilu?.
anatomijos.—Akuratiškas, bet nesistematiškas.
sensacinės literatūros.—Neišmatuojamas. Atrodo, 

kad jis pažįsta kiekvieną smulkmeną 
kiekvieno teroro atsitikime, kokš tik ga
lėjo įvykti šimtmečio bėgyje.

Gerai griežia smuiką.
Puikus bolių lošėjas, kumštininkas ir kardininkas.
Gerai pažįsta Britų įstatyrilus.Kai aš surašiau savo lištan šituos punktus, aš ko netrukau iš desperacijos. “Jeigu aš tik galėčiau surasti, kur link šitas žmogus eina su fcavo žinojimu, koks jo pašaukimas/’

7.
8.
9.

10.
11.
12.

Pažinimas

ištariau pats sau. “Geriau buskogrerčiau viską užmiršti.”Aš pamačiau, kad jo grieži- šėliti pažymėta ir aš, supratimais smuiku paveikė mane la- tania, akimis sekiojau jo pa- biau, negu visas ki‘as jo išsi-' ragrafus.lavinimas. Tas buvo pažymė-

Karnih 1431-1434--Tei. Central 4411-2 
Namų ofisas -- 3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Office and Res. Pitone Calurttet 7472
Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

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

JOSEPH J. GRISK
METUVIS ADVOKATAS 

Telephone: 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. 8914

Valandos nuo 2 iki 4 vai. p. p.
4735 S. W este r n Blvd. Laf. 0361-8016 

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

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Lorig Avenue 

TeL Portamouth 9022 ,
POCAHONTAS Mine Run $■7.561
(Screėhed) Tortas ...... ......... ............u..,. ■

SMULKESNIS DAUG PIGESNES 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

SI KAINA TĮK TRUMPAM LAIKUI
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Tai buvo ambitimga straipsnio antraštė: “Gyvenimo Knyga”. Iš antraštės aš supratau, kiek akylus žmogus gali iš*- mokti akuratiš'kai ir sistema- tingai egzaminuodamas visa tai, ką jis tik gyvendamas gali sutikti. Mano galvon dingtelėjo visokių absurdų ir paikybes mišinys. Galvojimas buvo glaudus ir intensyvus,

% 
t 
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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. Nedėlioj pagal susitarimą 

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

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMU IŠTAIGA

AMBULANCE
■ > DIENĄ IR NAKTJ

Visi ^kfonai YARDS 17414742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

■ Tel. LAFAYETTE 0727

I X •’ ♦ koplyčios visose3 Vd cfS. 1 Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS.
>• &

. h 1 '••• ■ • '

Laidotuvių Direktoriai

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western A ve.
VALANDOS:

Panedčlį, Utaminke 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. Prospeet 1012

AKIU SPECIALISTAI

1646 West 46th Street

6834 So. Western AV&1410 South 49th Court

2314 West 23rd Place
SKYRIUS: 42-44 Rast 108th Street

i l< .... ■ i 4 ...'I

S. p4 MAŽEIKA3319 Lituanica AVenue

NARIAI 
Chicagoš, 

Cicero ,
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktj

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

J. LIULEVIČIUS4348 So. California Avenue Pilone Lafayette 3572
P. J. RIDIKAS3354 So. Halsted Street \ YARDS 1419

I. J. ZOLP Phohe Yards 0781Yards 0782Yards 1139Yards 1138

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland A ve. 
arti 47th Street 
Tel. Yards 2246

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

K’tt Lietuviai Daktarai

DR. VAITUŠH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
1712 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

Marųuette Medical Building 
6155 So. Kedzie Avė. 

HEMLOCK 8700
Rezidencija PROSPECT 6232 

Dr. Walter M. Eisin 
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

Treč. Susitarus
kiti telefonai neatsakys Šauk 

MIDWAY 0001

2-4
Jei

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

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 
Nedėliomis pagal sutarti.

i. i i ■■■

LIETUVIAI
8

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 7:30 vai. vakaro.

' TeL Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone OANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
gVOyToJAS tR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valandos: ntlo l-*-3 ir 7—8 

Seredomis ir n'edel. pagal sutarti 
Rež. 6631 So. California Avenue

Tftlafonaa Reniihlii* 7R6R

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHTCAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2880

LACHAVVICZ IR SŪNUS! Phone Čanal 2515
Tel.zRullman 1270

'■ ■ :j- - t............A

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS4704 So. Western Ave^ Phon e Virgiui a 0883
ANTANAS Mt. PHILLIPS3307 Lituanięa Avenue Phone Yards 4908

___ _______________ ——------- —--------- :------ --------------------------- ------- --------------------------

ANTHONY b. PETKUSPhone GrčVehill 0142Cicero Phonfc Cicero 2109
DR. BRUNO X 

ZUBRICKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd S t 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7-4) 
Vakaro, trečiadieniais ir sekmadfe 

hiais pagal susitarimą.
Telefonas HtMtOCK 6111

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vak Ned. nuo 10 iki 13 

Rez. Telephone PLAZA 3400

k- kiliuli •*■
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(Tęsinys)
Palikus Sieną

Palikę sieną leidomės plentu 
Tauragės link- Važiavome pil
ni džiaugsmo, kad dar syki 
tenka matyti Lietuvos vaizdus. 
Plentas eina iš Tilžės į Rygą- 
Mums teko važiuoti iki Skaud
vilės, nuo ten reikėjo pasukti 
Raseinių link. Plentu galima 
gana greitai važiuoti, nors ir 
yra žvyro, bet apačia yra kie
ta, galima gerai automobilį val
dyti. Nuo Skaudvilės iki Ra
seinių kelias jau prastesnis, 
bet vistiek galima 40 m. j vai. 
važiuoti.

Automobilių tenka sutikti ma
žai, arkliai jau mažiau baidos 
nė 1934 m. Mat po Lietuvą 
vaikšto gana daug autobusų.

Pas Brolį Praną
Mes pasiekėm brolio ūkį apie 

6 vai- vakare. Brolienė melže 
karves- Pamačiusi atvažiuojan
tį automobilį, paliko karves ir 
tekina atbėgo be dvasios mus 
pasitikti, nes žinojo, kad mes 
atvažiuojame ir jau tris dienas 
mus laukė. Brolis tvėrė tvorą. 
Užgirdęs garsiai kalbant parė
jo namo. Bus neužmirština 
sveikinimosi valanda.

Brolis su broliene gerai ūkį

ČESNAKAI-PETRUSKOS nuo 
AUKŠTO KRAUJO spaudimo

Medikai! reportai »».ko. wad Cesnakų-Pet- 
ru*kų koncentratas turi dvigubą veikimą 
aukAtam kraujo spaudimui mažinti. Pirma, 
jis linksta atleisti sustingusias arterijas. An
tra. jis patikrina ar sutrukdo atmatų su- 
sistovčjimą žarnuose. vieną ir aukšto kraujo 
spaudimo priežastį. Norint gauti koncen
truotų česnakų ir petruAkų bekvapėj, be
skonė} formoj, klausk savo vaistininko ALL- 
IMIN. GarlicjParsley tablečių. Didelės dė
žės 60 c. begalo pinigus taupantis pakelis 
$1.00. AIJLIMIN vartojamas pakartotiną! su 
reguliariomis pertraukomis padeda sumažin
ti aukšto kraujo spaudimą, galvos gėlą ir 
svaiglUJ. paeinančius nuo anksta spaudlhftf. 
Kad sužinoti kas pakelia kraujo spaudimą 
ir gydymą, klausk gydytojaus. Del dykai 
sampelio ir knygelės apie vertingas aukdto 
kraujo spaudimo žinias rašyk
VAN PATTEN CO., 64 W. Illinois. Dept. F.

Chleago

tvarko. Nors žemė prie smilty
no, bet gerai išdirbus, ūkis ga
na gražiai atrodo. Pasistatė 
svirną, apdengė gyvenamą na
mą gontais, įtaisė cementinį 
šutinį su dangčiu, kuriame van
duo vicados būna švarus.-

v 
Trys Medeliai

Po karšto pasisveikinimo ė- 
jom į darželį pažiūrėti trijų 
medelių, kuriuos 1934 m. brolis 
mums pasodino. Vieną mano at
minčiai, kitą žmonos, o trečią 
brolio dukrelei Katriutei, ku
rią mes 1934 m- atsivežėm į 
Ameriką. Medeliai per keturis 
melus gerai paaugę, nes brolis 
su broliene tankiai juos laisto, 
Mat, jie visgi pasodinti ame
rikonų atminčiai.

Kaunas
Pabuvę, trejetą dienų pas gi

mines ir pamatę tėvuką, bro
lius ir seseris, nuvažiavom pa
matyti Kauno, ar jis taip atro
do, kaip jį matėm 1934 m.

Pats Kaunas taip pat atrodo, 
tik judėjimas jame žymiai pa
didėjęs, daug daugiau automo
bilių, pilnesnės gatvės žmonių. 
Abelnai, Kaunas nuo 1934 m. 
paaugo 20,000 gyventojų. Lais
vės alėja gerai atrodo, švari, 
kasdie laistoma. Gatvės visur 
cementuojamos, akmenimis 
grįsto gatvės yra naikinamos. 
Daug namų statoma ir senų 
remontuojama-

Kauno priemiesčiai taipgi au
ga- Iš viso, Kaunas į keturis 
metus daug pažengė ir tas mus 
labai džiugino.

“Tautos šventė” Kaune
Nors man didelį atlaidai 

prie šono Šiluvoje, bet nuta
riau vistiek vykti į Kauną pa-

Parodos Pavyzdžiai

5409-11 SOUTH HALSTED STREET
AUKOJA VISUS PAVYZDŽIUS—SUTAUPYKITE NUO 40 iki 60%

$30.60
$29.60
$47.60
$12.96

$8.95
$4.75

$12.05
$3.95
$3.95
$0.95

$19.75 
ir aukš. 

$139.50 ir aukščiau

• Double Coli Studlo Couch
• Coli Spring .........................
» Odd-Beds—Wal ..............
• C’hcat of Drawers ..............
• Oil lieaters, Gas Rangės ..

• 2 Fe. Parlor Sets .............
• 3 Pc. Wall Bed Room Sėt
• 7 Pc. Dlning Kuom Sets
e I.ounge (’hairs .................—
• Innerspring Mattresses
• Pull-Up (’hairs __________
Pamatykite gražų musų 3 ir 4 kambarių _

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

5409 SOUTH HALSTED STREET.

(rengimą

DYKAI 
PRISTATYMAS įVDCEčG'S 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
2 METŲ SENUMO

PAINTE 73c
t ——

PORT WINE 
MUSCATEL

Grynas Califomia 
pilnai stiprus vy
nas. šventėms spe

cialiai įkainuotas.

ALUS REISAIS
Aukštos Rųšies sta- g 
lo alus stein bu-
teliuose. N i e k a d t H ■ " 
pirm tai taip pigiai B iš 
neparduota, šven- ■ K 
tėms tiktai

matyti Lietuvos Nepriklauso 
mylės šventės. Laikraščiai ra
šė ap^e ruošiamas dideles iš 
kilmes. » -

Išvažiavom iš tėviškės rugsė
jo 7 d. po piet., tikslu Kauną 
pasiekti į vakarą. Į Kauną į 
važiavome 5 vai. po piet. Įva
žiavę pamatėme nepaprastą 
žmonių judėjimą. Gatvės pilnos 
žmonių, viešbučiuose Vietos vi
sai negalima gauti, valgyklose 
reikia laukti kol gausi sėdynę 
prie stalo.

Kaunas pasipuošęs vėliavomis 
ir valstybės prezidento paveiks- 
’ais.

Iškilmės Karo Sodnelyje
. Prieš šeštą valandą į Karo 

sodnelį pradėjo rinktis pulkai 
savanorių, puikių svečių, drau
gijų atstovai, nešdami savo vė
liavas.

Sodnelyje susidarė nepapra
stai jauki atmosfera. Buvo sa
kytos kelių ąugštų karininkų 
kalbos ir padėtas vainikas ant 
Nežinomo Kareivio kapo. Iškil
mės tęsėsi apie valandą laiko. | 
Po iškilmių benams grojant 
visi pradėjo eiti į gatves para
duoti, greitai savanoriai užpil
dė visas gatves. Kariuomenės 
gatvėse tą vakarą buvo mažai, 
bet virš 8,000 savanorių paro
davo gatvėmis, Tarp jų buvo 
įmaišyti keli pulkai kariuome
nės dėl pagrąžinimo parado.

Iškilmės Aerodrome
Išaušo rugsėjo 8 d., kada tu

rėjo įvykti “Tautos šventės” 
apvaikščiojimas- Aštuntą valan
dą ryto kariuomenė jau pradė
jo eiti Laisvės Alėja - senąjį 
Kauną, o iš ten per Nemuną į 
Aleksotį link aerdromo — “į 
orlaivijos stotį”. Eilės ėjo apie 
dvi valandas. Kariuomenė ėjo 
su visais karo pabūklais, pas
kiau savanoriai, o gabaus pub
lika. Visi ėjo per tiltą į aero
dromą, kur viskas buvo pri
rengta ceremonijoms. Tvarka 
buvo pavyzdinga. 'Įeinant į ae
rodromą visi buvo ,"tiksliai su
skirstyti kur kokiam pulkui, 
autortiobiliams, kur žmonėms ir 
kur svečiams. Iškilmes prasi
dėjo 10 vai. ryto pamaldomis- 
Laike pamaldų atvyko A. Sme
tona. Atvyko be iškilmių. Tik 
atvykus prie jo buvo pastaty
ta tam tikra prezidento vėlia
va.

Po pamaldų poras augštų ka
rininkų pasakė kalbas. Paskui 
visi kariškiai sustojo atiduo
ti pagarbą, o tuo laiku laukų 
kanuolė išlėto iššiovė 20 kar
tų, paminėjimui 20 metų ne
priklausomybės. Vėliaus atvy
ko karėta su pora puikių ark
lių. Į ją įsisėdo Smetona ir ap
važiavo apie visą kariuomenę. 
Kariuomenė atidavė jam pagar
bą. Prezidentas sustojo prie 
kalbamojo aparato ir pasakė 
kalbą.

Po kalbos įvyko paradas, ku
ris buvo nepaprastai įvairus: 
ėjo kariuomenės pulkai, kelios 
divizijos raitelių, paskui kanuo- 
lės, kulkosvaidžiai ir priešlėk
tuvinės kanuolės su daugybę 
kitų karo pabūklų. Savano
riams einant parade, juos karš
tai pasitiko minia, daug sykių 
tukstančias balsų šaukdama 
“Valio!” Savanoriai visi 8,000 
ėjo skirtingais pulkais.

Tai tie vyrai, kurie virš 20 
metų atgal stvėrėsi kur kokį 
ginklą turėjo ir ėjo ginti Lie
tuvos nepriklausomybės. Dabar, 
po 20 metų, jie jaučias dideliais 
didvyriais. Todėl jiems publi
ka ir labai prijaučia. Visi pa
radu ėjo iš aerodromo ‘į Lais
vės alėją ir parodavo po Kau
ną. Vakare visur buvo girdė
tis dainos ir buvo linksmini
musi su džiaugsmu, kad Lietu
va išgyveno jau 20 metų.

(Bus daugiau)

........ —" —  — ............ .. 1 |

Iš Pietų Amerikos
BAISI EKSPEDKTJOŠ TRAGEDIJA TARP 

LAUKINIU INDĖNU BRAZILIJOS 
ATOGRĄŽŲ DŽIUNGLĖSE

(Tęsinys)
Nesusikalbėjom su juo. Iš 

kai kurių padr/kų žodžių mes 
supratom, kad jis atvyko pas 
mus pareikšti, savo draugišku
mą-ir padėkoti mums. Jis atne 
šė mums daug buivolų kailių, 
kad turėtume kuo dengti pa
lapines. Paskui išdidžiai palen
kęs galvą ir padėjęs ranką ant 
krutinės jis sušuko garsiai 
“kru-a-kry”, ir tūkstančiai krū
tinių pakartojo tą garsą, atsi
liepdamos į šauksmą iš miško. 
Po šito mes pamatėm pilną 
aikštę knibždančių indiečių, ku
rie landžiojo tarp musų pala
pinių, kalbino mus ir vis kar
tojo “kru-a-kry”. Tatai truko 
kokią penkioliką minučių, po 
to vadas sušuko garsų “kur-e- 
ma-kur-ma”, ir indiečiai din
go, palikdami tiktai vadą, ku
ris pasitraukė paskutinis, pa
kartojęs “kru-a-kry”.

Vėliau sužinojom, kad tai 
reiškia amžiną taiką ir amži
ną broliškumą. Ambronai gyve
no santaikoj su mumis ir net 
padėjo musų ekspedicijai kel
tis iš vienos vietos į kitą. Lan
kydamiesi jų stovykloj, mes į- 
sitikinom, kad tai jau pusiau 
sėsli tautelė, kuri verčiasi žve
jyba, medžiokle ir gyvulinin
kyste, kiek leidžia sąlygos. Jie 
ugnimi išnaikina milžiniškus 
džunglių plotus, kad juose ga
lėtų gyventi- Jų stovykla bu
vo panaši į milžijhišką palapi
nių miestą su 2,5s00 palapinių. 
Palapinės išstatyta keturiom 
gatvėm, kurių cęnįrę yra .vadų, 
jų šeimų, vogulo (burtininko) 
ir šventyklos odiniai namai. 
Pro stovyklą teka upė, kuri nu
neša visus nešvarumus. Į ry
tus nuo stovyklos* tęsiasi išde
ginti laukai, pilni pusiaulauki- 
nių gyvulių ir arklių. Tai tau
telės “ganyklos”. Ambornai 
nesirūpina tų gyvulių daugini-

uosi, patogumais, jie tiktai su 
daro jiems patogias ganyklas, 
degindami miškus kelkis meta • 
anksčiau negu, apleidžia seną 
sišls vietas.

Stovyk1a labai švari ir la
bai tvarkinga. Ji remiasi į mi
šką ir į upę. Ambornai, kaip 
vėliau sliž nojom, didelėj nesan 
taikoj gyvena su visais kaimy
nais. Tatai religijos padarinys- 
Jie tiki j saulę, gyvybės nešė
ją, ir jos tekėjimą visad sutin 
ka su 'džiaugsmingu klyksmu. 
Kad saulė visada palaimą žer- 
’.ų ambOrnams, reikia Enaikinti 
visus tuos, kurie nėra saulės 
vaikai. Kada užmuši tokį žmo
gų, turi nulupti galvos odą ir 
nuplauti lyties organus, kad jie 
po mirties negalėtų daugintis., 
Tokiu bildu jie po mirties ne
bus pavojingi saulei ir jų už
mušėjam, jie degs po atviru 
dangumi nuo tos saulės, netu
rėdami plaukų apsaugoti gal
vą. Galvos oda lieka užmušė
jui, o lyties organai suspirga 
ant aukuro. Vyru tegali vadin
tis tik tas ambornas, kuris tu
ri prie palapinės tokius 3 skal
pus. Tada jam vogulas parenka 
moterį ir įveda į jo palapinę, 
kaip jo gyvenimo linksminto
ją. Ta proga suruošiama dide
le šventė, kuri trunka su per
traukom visą mėnesį. Kada dar 
prie vyro palapinės atsiranda 
trys skalpai, jis gali išvyti sa
vo žmoną ir paimti kitą, tačiau 
tatai ir yra vienintelė sąlyga 
pakeisti žmoną. Garbingiausiu 
ambornu laikomas tas vyras, 
kuris turi daugiau skalpų.

Kiekvieną dangaus kūną am
bornai laiko dievu, o vogulą— 
jo vietininku, šitas burtininkas 
turi nepaprastos galios, tiktai 
vienas tautelės vadas jam ga
li įsakinėti: jis tvarko visas 
šeimas, jis aukoja dievams au
kas, pareiškia dievų valią, gy
do žmones ir t. t. ir t. t. jo 
kultas yra žiaurus, kaip ir jis ♦

VEIKIA
GREIT

NUO REUMATIKOS

Skausmo
Paprastai pasekit nurodymus 
—įsitikinkit, kad vartojate 

tikrąjį Bayer Aspirin

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

1908 SOUTH HALSTED STREET

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos, t

Greitam galvos gėlos ar reuma*. 
tikos skausmui palengvinti, pa
darykit štai ką: imkit 2 Bayer 
tabletes su pilna stikline van
dens. Pakartokit, jei reikia, pa
gal nurodymus. Tai ir viskas.

Tūkstančiai jau patyrė, kad šis 
paprastas čia vaizduojamas bū
das, neša nuostabiai greitą pa
galbą nuo galvos, reumatikos ir 
neuralgijos skausmų — vartojant 
tikrą BAYER Aspirin.

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

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

Atsiminkite 
klausti "Bayer As
pirin”—ne vien tik 
“aspirino.”

15 už 12 Tabletų 
2 Pilni Tuzinai 25c

pats. Jis turi teisę žiūrėti, kad 
tautelėj butų visi ištikimi sau
lės sūnus- Jei tik kyla kokių 
abejonių, kaltininkas aukoja
mas ant aukuro: jis užmuša
mas, išplėšiami jo lyties orga
nai ir viduriai, ir visa sudegi
nama, o kūnas atiduodamas a- 
ligatoriams, kurių pilna ta upė. 
Tris kartus metuose būna 
šventės su kruvinoms apeigom: 
lietingo laiko pabaigoj, kada 
daržai ima dygti ir kada arti
nasi lytingasis laikas. Kiekvie
nu tokiu metu rengiamos di
delės iškilmės, į kuriąs susi
renka visi ambornai, ir jos, tos 
šventės, baigiasi masinėm žu
dynėm ir aukojimais.

(Bus daugiau)

TAIIDVUT kur aPsauSa IHUrTrir nauda!
Pats Sau Padėsi... Jei 
Rūpesčius Mums Pavesi

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.

įX»ArsTvs< 
OF YOUR

Užtikrink savo indeliams tikrą apsaugą 
ir pelną

Čia visų INDELIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND SAVINGS ASS’N
TELEFONAS, CANAL 8500

Selemo n a v i c h 
("Sveterių ir drobių 

dėl paklodžių ir už- 
\ 1 valkalų krautuvė at-
V 1 dara kasdieną ir va- 

' Jįv karais —ir sekma-
dieniais.

Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

DUODAME
PINIGUS!

--------- *i
Jeigu reikia atnaujin

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

Kreipkitės į NAU
JIENŲ SPULKĄ. 
Gausite ant lengvą iš
mokėjimų ir lengvomis 
sąlygomis.

Lithuanian Building 
Loan and Savings 

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

o iki 8 vakaro, išskyrus ne- 
lėldienius.

INSURANCE
(APDRAUDA)

4

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• APDRAUDĄ GYVASTIES

ĮGAUSITE

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St.

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

po pietų.

GERB. Naujieną skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Rudeninių Madų 
Knyga

iDk ką gavome naują madų 
knygą* kurią galite gauti pas 
mus už 15 centų. Siųskit savo 
orderius:.

t
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NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily News

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

1739 Seoth Halsted Street
Telephone CANtl 8500

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year oųtsicĮe 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 Ganau 85UU.

Užsakymo kainai
Chicagoje — paštu:

Metama —___________
Pusei metų ----------------
Trims mėnesiams_____
Dviem mėnesiams _____
Vienam mėnesiui.... ..... .

Chicagoj per išnešiotojus;
Viena kopija __ ______________8c
Savaitei ------  18c
Mėnesiui ...............   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
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 metu 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Murzina politika
Amerikos politikoje charakteringiausia yra tai, kad 

didelė dauguma žmonių, kurie joje dalyvauja, ieško sau 
asmeninės naudos. Kandidatai žiuri i tas vietas, į kurias 
jie nori būt išrinkti, kaip į progą pasipinigauti. Partijų 
vadai ir organizatoriai laukia, kad jų išrinktasis kan
didatas apdalins juos ir jų draugus “džabais”. Balsuo
tojai tikisi, kad jie gaus “protekciją”, jeigu žmogus, už 
kurį jie balsuoja, bus išrinktas, o jeigu ne protekciją, 
tai dolerį arba bent cigarą ir alaus stiklą.

Įdomiausia yra tai, kad-šitokią pažvalga į politiką 
yra įsigyvenusi ne tiktai tarpe smulkių pplitikieriukų 
ir tamsių žmonių, kuriems vadovauja precinktų ir war- 
dų kapitonai, bet ir pačiose valdžios viršūnėse. Yra fak
tas, kad net J. V. prezidentas nelaiko pažeminančiu sau 
dalyku skirstyti “patronažą” tarpe savo bičiulių, kurie 
padėjo jam laimėti rinkimus. Prezidentas paprastai ski
ria generaliniu pašto viršininku savo kampanijos mene
džerį, nes tas viršininkas turi savo žinioje tūkstančius 
riebių “džabų”.

Niekas tame nemato nieko blogo. Visi žmonės Ame
rikoje yra taip su tuo apsipratę, kad valdžios vietų da
linimas, balsuotojų papirkinėjimas arba savo partijos 
žmonių užtarimas teismuose yra laikomas visai “natū
raliu” dalyku. Kas, ilgesnį laiką turėjęs atsakomingas 
vietas valdžioje, nepralobsta ir nepadaro turtingais sa
vo sėbrų, į tą publika žiuri, kaip į keistą sutvėrimą, ar
ba tiesiog, “durnių”.

Bet tuo pačiu-laiku, kai visi mano, kad politika ne
gali apsieiti be korupcijos, tai kyla didelis triukšmas, 
kuomet politikieriai atidengia kits kito žulikystes. Reiš
kia, vogti galima, bet reikia taip vogti, kad nebūtum 
sugautas! Ne už vagystes politikieriai yra baudžiami, 
bet už nemokėjimą savo vagystes paslėpti.

Kai ateina rinkimų kampanija, tai kova tikrumoje 
ir eina dėl to, kas daugiau svetimų “nuodėmių” iškels 
aikštėn. Kas kitą sugauna, tas yra laikomas labai gud
riu, nors visi numano, kad kaltintojas yra ne mažiau 
murzinas už savo oponentą.

Štai dėfko Amerikoje eina į politiką ne idealistai, 
ne tie asmens, kurie nori patarnauti visuomenei, bet 
saumyliai, tinginiai ir nemokšos. Švarus ir apšviestas 
žmogus bijo politikoje susitepti, žinoma, ir tarp politi
kierių randasi padorių ir kilnių žmonių, bet jie iki šiol 
sudaro išimtį.

Amerikos politiką galės apšvarinti tiktai susipratę 
ir susiorganizavę-darbo žmonės. Pavyzdžių jau yra. Sa
kysime, Mihvaukee’s miesto administracija yra visų 
prfpažinta, kaipo pavyzdinga; o kodėl? Todėl, kad jos 
priešakyje jau per dvidešimt su viršum metų stovi so
cialistas Dartiel Hoam Reading’e (Pa.) ir Bridgeport’e 
(Conn.) taip pat tapo iššluota lauk korupcija nuo to lai
ko, kai administracija pateko į socialistų rankas.

O kol “senosios” partijos viešpataus Amerikos po
litikoje, tol ji bus supuvusi ir pašvinkusi.

iš jų kritikuoti, tai jisai priva
lo nurodyti,. į kurį jisai savo 
žodžius taiko. . '

Toliausi Kodėl Andrulis ne
paduoda bent vienos ištraukos 
iš to musų bendradarbio straip
snio, kurį jisai drįsta įtarti 
"agentavimu” Hitleriui? Jeigu 
jisai butų pacitavęs jo žodžius, 
tai Andrulio skaitytojai butų 
galėję patys spręsti, ar tenai 
yra "džiaugsmas” ir kiti daly
kai, kuriuos jisai jam prikiša, 
ar nėra.

Pagalios, jo pasakoje nėra 
jokio senso. Esą, jeigu Lietu
voje mažėja Stalino įtaka, tai 
— Hitlerio įtaka didėja. Tąi 
juk yra gryniausia nesąmonė. 
Viena, pasaulis nesusideda tik 
iš Stalino ir Hitlerio; todėl vie
no iš jų įtakos mažėjimus dar 
anaiptol nereiškia antrojo įta
kos didėjimą. Antra, galimą 
kokiu nors dalyku /džiaugtis, 
bet būti priešingu kitam daly
kui, kuris net yra pirkiojo da
lyko pasekmė. Sakysime, žmo
nės Europoje džiaugiasi, kad 
neįvyko karas; bet jie visai ne
sidžiaugia, kad kafas buvo iš
vengtas nusileidimu naciams!

O be to, visi žino, kad būna 
tokių situacijų, kuriose vienaip 
bloga ir kitaip bloga, arba, 
kaip kitąsyk žmonės Lietuvoje 
sakydavo: "Ar eisi per dvarą, 
gausi mušti, ar neisi per dvarą, 
gausi mušti.” Lietuva, šiandie 
ir yra tokioje padėtyje.

Taigi tos Andrulio insinua
cijos apie "Naujienų” bendra
darbį yra be pagrindo, nieku 
neparemtos ir neturi menkiau
sios prasmės. Jeigu Andrulis 
nesiliaus šitaip be jokių įrody
mų drabstytis purvais, tai mes 
busime priversti pasakyti, ką 
mes apie tokį publicistą mano
me. |

AM. DARBO PARTIJA 
ATMETĖ KOMUNISTŲ 

“PARAMĄ”

INSINUACIJOS

Jau kelintu kartu komunis
tai savo spaudoje daro prie
kaištus "Naujienų” korespon
dentams Lietuvoje, kad jie 
"tarnauja hUlerizmui”. $itų be
gėdiškų insinuacijų jie niekuo
met neparemia jokiais faktais. 
Bet komunistų “logika” yra 
tokia: jeigu kas nepritaria Sta
lino politikai, tai tas yra fa
šistas arba net Hitlerio agen
tas.

Vakar V. Andrulis ir vėl pa
rašė:

‘Naujienų’ bendradarbis 
' Kaune džiaugiasi (? — "N.”

Red.), kad ‘Stalino įtaka’ 
Lietuvoj mažėjanti.

"Jei taip, tai Hitlerio įta
ka didėja, o tas lemia Lie
tuvai Austrijos likimą.

"Tuo džiaugtis galėtų tik 
Hitlerio agentai.

"Tos rųšies ‘socialistai’ dėl 
savo pagiežos (? — "N.” 
Red.) Sovietams labai daž
nai persimeta Hitlerio fron
tam”
Apie kurį "Naujienų” ben

dradarbį čia Andrulis kalba? 
"Naujienos” turi keletą kores
pondentų Lietuvoje, tad jeigu 
Andrulis nori vieną arba kitą

....... ..................................................................  i >

Neaiški Lietuvos užsienio politikos orientacija. — Pran
cūzija nebepasitikima. — Stalino diktatūra vis ma
žiau ir mažiau beranda pritarėjų Lietuvoje. — Vy
rauja nuomonė, kad anksčiau ar vėliau Lenkija su
byrės. — Norima susiprasti su Vokietija.
voje visi skaudžiai pergyvena Čekoslovakijos trage
dijų.

Lietu

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

(Tęsinys)
tai priklausys nuo Angli-Visa

jos laikysenos. Bet iš Britų im
perijos, konservatorių valdo
mos, niekas gero nelaukia. O 
Prancūzija be Anglijos vieną 
nedrįsianti savistoviai ve«H sa
vo politiką.

Butų didėlė laimė, jei rinki
muose į Anglijos parlamentą 
laimėtų darbo partija. Tuomet 
ir Prancūzija savo užsienio po
litikoje biįhfc griežtesnė. Bet 
maža viltie^ kad Anglijos par
lamento rinkimus laimėtų dar
bo partija. Dabar jau konser
vatoriai pradėjo kaip įmanyda
mi varyti savo agitaciją. Neten
ka abejoti, kad čia bus labai 
užinteresuoti ir vokiečiai. Ir 
Vokietija vįską ką tik gali da
rys, kad konservatoriai pasilik
tų prie valdžios, nes jie gyvai 
užinteresuoti dabar esamą Vo
kietijoje režimą palaikyti. Jisai 
jiems naudingas atsispirti prieš 
SSSR.

Juk Čekoslovakiją sudorojus 
reakcija Europoje žymiai su
stiprėjo. Ir šitą sudorojimą Vo-

Kaip jau yra žinoma, New 
Yorko komunistai ištraukė sa
vo kandidatą į gubęrnątorius ir 
išleido atsišaukimą^, ragindami 
s&vd šalininkes Balsuoji už de
mokratą Lehman’ą. Tačiau 
Lehmąnas viešai pareiškė, kad 
jisai tokios paramos jš komu
nistų neprašė; ne tik neprašė, 
bet ir atsisako ją priimti.

Dabar tas pats pasikartojo 
su New Yorko valstijos Ame
rikos Darbo Partija. Ji yra iš-, 
stačiusi visą eilę kandidatų at
einantiems 
rinkimams, 
darni prie

lapkričio mėnesio 
Komunistai, norė

tos partijos prisi- 
tikisi joje pažvejo

ti narių savo organizacijai), 
nutarė Darbo Partijos kandida
tus remti. Bet pastaroji atsakė, 
kąd jai ta komunistų parama 
yra nepageidaujama!

New Yorko valsitjos Am. 
Darbo Partijos sekretorius 
Alex Bose paskelbė spaudoje 
pareiškimą, kuriame tarp ko 
kita sakoma:

"Amerikos Darbo Partija 
griežtai atmeta visai, neieš
kotą ir neprašytą komunis
tų paramą bet kuriam jos 
kandidatui. Amerikos Darbo 
Partija visa širdim yra atsi
davusi saugojimui ir stiprini
mui pagrindinių demokrati
nių idealų, kuriais yra pa
remta • amerikinė valdžios 
forma. Ji yra diametraliai 
priešinga komunistų filosofi
jai ir principams...

"Amerikos Darbo Partija 
atmeta visokią Komunistų 
Partijos pagalbą arba para
mą. Yra faktas, kad Ameri
kos Darbo Partijos konstitu
cija įsakmiai draudžia pri
imti nariais tokius asmenis, 
kurie yra bet kurios kitos 
politinės partijos nariai.”
Panašų pareiškimą padarė ir 

Am. Darbo Partijos pirminiu* 
kas, Luigi Antonini. Jisai dar 
pridūrė, kad A. D. Partija "ne
turi ir nenori turėti nieko ben
dro su komunistų partija”:

"Ji (A. D. Partija) nesi
duos apmulkinti ir patapti jų

su tais faktais skaitytis ir iš to 
savas išvadas daryti.

Britų imperijos interesų kol
<as Vokietija nepalies. Bet tai|duoti kokia' nea kanta
tik kol kas. Apetitas visuomet 
bevalgant atsiranda. Ir tas. ape
titas pas Vokietiją jau valgant 
vis didėja.

Visų šitų faktų akivaizdoje 
visai suprantamas Lietuvos su
sirūpinimas savo užsienio rei
kalais.

Čia ir mėginau perduoti Lię- 
tuvos visuomenės dabartinę 
nuotaiką. Žinoma, butų per 
drąsu sakyti, kad tai visos Lie
tuvos tokia nuotaika. Gal tik
riau butų pasakius —- Kauno 
visuomenės nuotaika, ir tai tos 
grupės žmonių, su kuriais man 
teko susidurti 
tikos reikalais 
bėti.

Aišku, visi 
dabar atsidūrė 
vietoje. Nuo jų visų 
yra nukreiptas, tai tuo pačiu 
Lietuvos vidaus gyvenimo tvar-

likti dar prieš Anglijos parla
mento rinkimus,.

Vokietija, dar labiau pasi
stengs įsigalėti Europos konti
nente, kad jei ir Anglijoje par
lamento rinkimus laimėtų dar
bo partija; kad ji negalėtų Eu
ropos politiką pasukti kitais 
keliais. Tad tenka laukti, kac 
Vokietija ypač dar šiais metais 
ppsistengsjcyisais frontais įsiga
lėti ir visur savo pozicijas įvai
riomis sufartimis sustiprinti, 
kad vėliau ,iš tų pozicijų nebū
tų išstumplą ir netikėtai už- 
klupta,

Štai jau Čekoslovakijos pre
zidentas Bepešas atsistatydino. 
Juk jis atsistatydino tik vokie
čių spiriamas. Prancūzija prieš 
vokiečius net šiuo atsitikimu 
nesugebėjo atsispirti ir šį tikrai 
nuoširdų savo draugą toje bė
doje palaikyti. Tai vis skau
džiai visai Europos demokrati
jai pergyvenami įvykiai.

Tai jau visai aišku, kad Če
koslovakija’dabar savo politi
ką mėgins derinti su Vokietijos 
reikalavimais. O kas daugiau 
Čekoslovakijai ir paliko? Ne
jaugi vienų vienai grumtis

lygu mirčiai.
Balkanų valstybės taip pa '■ 

dabar pasuks savo užsienio po
litiką vokiškais bėgiais. O tie 
bėgiai jau tiesiai veda į Iraną, 
Turkiją, Kaukazą ir į Mažąją 
Aziją. Juk tai sena Vokietijos 
svajonė, dar kaizerio laikais 
išugdyta, išauklėta.

Prancūzijai dabar tenka tik

‘bendrakęleį- 
keliai skiriasi ir 
priešingus tiks-

(komunistų)
viais’. Musų 
veda į visai 
Įlįs.”
Aiškiau pasakyti nebegalima.
Tokiu budu komunistai gavo 

antausį ne tik nuo demokrato 
Lehmano, bet ir puo darbinin
kų partijos, kurią jie iki šiol 
gyrė kaip įmanydami. Įdomu, 
ar jie dabar pasakys, kad ir 
Amerikos Darbo Partija yra 
"Hitlerio agentas”?

Kodėl niekas nenori priimti 
komunistų *‘ištiestos rankos”? 
Todėl, kad jie vienaip kalba, o 
kitaip daro. Jie deklamuoja 
apie demokratiją ir tuo pačiu 
laiku vergiškai tarnauja žiau
riai Stalino diktatūrai. Kas to
kiais žmonėmis gali pasitikėti? lo "Nature

II ĮH f ■■■ P1 ■■■ » ■■■■

rėš rasės fizika, fizika tų, ku
rie išmatavo realybės gelmes, 
tiesos ieškotojų fizika, tikrųjų 
mokslo grindėjų fizika. Bet 
man pasakys": "Mokslas buvo 
ir paliks internacionaliniu”. Tai 
meląs. Mokslas, kaip ir viskas, 
ką žmogus sukūrė, yra rasinio 
pobūdžio”.
. Trečiosios imperijos vadovai, 
begarsindami "germanų fizikų 
vado” vardą, Heidelbergo uni
versiteto fizikos institutą perei
tais metais, pakrikštijo Lenar- 
do vardu. Ta proga surengtose 
iškilmėse Lenard išdrožė "pro
graminę” kalbą, kurios keli 
posmai štai kaip skamba: "Aš 
tikiu, kad institutas bus atra
ma kovoje su aziatiška dvasia 
moksle. Musų vadai išgujo šią 
dvasią iš politikos ir naciona-

kytojai dėl vidaus politikos tu
ri žymiai mažiau rūpesčių. Bet 
vieną visai tvirtai ir neabejin
gai galimų sakyti, kad visa Lie
tuva labai skaudžiai pergyvena 
Čekoslovakijos tragediją! Juk 
lygiai tokios tragedijos gali su* 
silaukti ir lietuvių tautai Taip 
lygiai visa Lietuva yra šėlusiai 
pasipiktinusį Lenkijos ejgesiu.

Lenkiojs elgesys šiuo atsiti
kimu su čekais lygus tiems, 
kurie karo metu po mūšio, už
muštųjų, nukautųjų kišenes 
krausto. Jie džiaugiasi kaip ką 
tose kišenėse radę ir nespėję 
apsidžiaugti jau kitame mūšy
je patys žūsta ir, žūsta su vog
tais daiktais. Visai pigu įsivaiz-

l. visi 
Lietuvoje degte defea dėl Lenki
jos to įžūlaus elgesio, o jei dar 
turėti galvoje ir šiaip jau su linės ekonomijos, dvasią, kuri

ir užsienio poli
su jais pasikab

vidaus 
visai

reikalai 
antroje 

dėmesys

lenkais nesuvestas sąskaitas, 
tai bus suprastas tasai lietuvio 
jausmas, kuris lygus pikčiau
siai neapykantai. Šitą neapy-: 
kantą dar padilgina tie faktai, 
kad kaip kuriose Lietuvos ne 
tik valstybinėse, bet net visuo
meniniai ūkiškose įstaigose sė
di lenkai tarnautojai! Kiti jų 
įžūliai ir dabar elgiasi visai 
nesidangstydami varą lenkišką 
politiką.

Tai tiek šiuo tarpu iš Lietu
vos padanges, kuri nejaukiai 
niaukiasi.

Bet viena tektų tvirtai saky
ti, kad Lietuvoje augte auga 
ryžtingumas gintis, gintis vi
sais atvejais ir visais atsitiki
mais. -—Para Bellum.

KAIP “GERMANIZUOJAMA” VOKIETI
JOJE FIZIKA

ru- 
iškabintas šūkis. Jis at- 
1933 m. filosofijos, šė
pa talpose, tose, kur, ka- 
originalų pasaulivaizdį

filosofas, žydas Spinoza, 
vardu išgarsinęs tą Vokie- 
universitetą visam pašau-

damas sakytą veikalą, neišken
tė nepasiūlęs (1935 m. spalių 
28 d.) naciniams vokiečių fizi
kams eiti nuosakiai toliau — 
išmesti taip pat tokius ne vo
kiškus žodžius, kaip "elektra” 
ir net pati "fizika”. "Elektrizi- 
taet” žodį, girdi, visai gerai at
stotų "Bernsteinreibungskraft” 
(gintaro trynimo jėga).

Pastaruoju metu esama su
manymų nusikratyti ir ne ger
maniško "mikroskopo”, pakei
čiant jį "Kleinschwerkzeug’u” 
(prietaisas mažmenoms 
ti). To paties "Nature” 
lo bendradarbis (jau 
vietoje) mano, kad po 
noklį” teksią pakeisti
"paprastu”, kartu grynai jau 
ariškų, žodeliu kaip: "Doppe- 
laugigenbenuetzbar Kleinsch- 
werkszeug” (akių ponai pritai
kytas prietaisas mažmenoms

yra žinoma marksizmo vardu. 
Gaila, kad ta dvasia dar laiko
si fizikoje, kartu su neregėtu 
Einšteino išdidumu. Mes turi
me pripažinti, kad germanui 
netinka būti žydo moksliniu se
kėju. Gamtos mokslas tikrąja 
to žodžio prasme yra arijų kil
mės, ir šių dienų germanas 
moksle turi ieškoti savų kelių”.

Š. m. birželio 27—30 d. su
rengtose iškilmėse Heidelbergo 
universiteto 500 metų sukak
čiai paminėti (jose nedalyvavo 
be kita ko Anglijos universite
tai) netruko paniekos žodžių 
"žydų dvasiai” moksle. P. Le
onardo bendrininkas, fizikas J. 
S tark puolė Einšteino sekėjus 
ir kritikavo net gi garsaus 
Plank’o — šiaip jau tautiško, 
reakcinių pažiūrų vyro—mok
slinius metodus. Anglų moks
lininkų dėmesį atkreipė fiziko 
Tomaschek’o pranešimas, ku
riame priešpastatomi du viens 
kitam priešingi begalybės su
pratimai: vienas — šiauriečių, 
kitas semitų — beduinų 
(einšleininjnkų) formuluotieji. 
Tomaschek pareiškė viltį, kad 
vokiečių jaunimas nusikratys 
pagaliau cinšteiniškų matema
tinių abstrakcijų 
prie gamtos, nuo 
leino sekėjai visai

Nacių 
daugelis
buvo priversti apleisti arba pa
tys savo gera valia apleido Vo
kietiją. Bet gi daug vertingų 
mokslo darbuotojų ir pasiliko. 
Nejau visi jie persiėmė rasinė
mis pažiūromis? Nejau visi Vo
kietijoj gyveną fizikai mąsto 
taip, kaip garsiai kalba Lenard 
ir Tomaschek?

To 
tilpo 
visai 
joj
laiškas.

režimui 
garsių

ir priartės 
kurios Einš- 
esą nutolę.

įsigalėjus, 
mokslininkų

nu
gu

li te-

zurna- 
kitoje 

to "ki
tokiu

"Kai žydas vokiškai rašo, tai 
meluoja jisai” (Wenn der Jude 
deutsch schreibt, luegt er). Taip 
byloja 500 m. garsios praeities 
Heidelbergo universiteto 
muose 
sirado 
minaro 
daise 
kure 
savo 
tijos
ly. Ant didžiųjų universiteto 
rūmų, kurie pastatyti daugiau
sia žydų suneštomis aukomis, 
nuo seno parašyta: "Gyvajai 
dvasiai” (Deni lebendigen 
Geist). Dabar šį gražų, vi
soms tautoms ir visiems lai
kams tinkamą pasakymą nori
ma pakeisti kitu, nacių režimui 
prideramu: "Vokiečių dvasiai” 
(Dem deutschen Geist).

Ne germaniška dvasia 
dienoj Trečiojoj imperijoj 
jama ne tik iš filosofijos,
raturos, istorijos ir pan. moks
lų. Ją norima surasti ir gam
tos moksluose, taip pat fizikoj 
ir matematikoj. O suradus tuo- 
jaus ir išvyti. Bet kaip išmis
tos bebūtų naciniai Vokietijos 
mokovai, profesoriai, vienok 
šis darbas tiksliųjų mokslų sri
tyje sunkiai duodasi. Nepakan
kamai išradingi režimo šalinin
kai ar jo prisiplakėliai} tenki
nasi smulkmenomis, išorės for
mų "blusinėjimu”. Tokiu pa
vyzdžiu gali būti Ienos univer
siteto fizikos profesoriaus G.! 
Joos’o pastangos.

Berengdamas aukštajai mo
kyklai skiriamo "Teoretinės fi
zikos vadovėlio” antrąją laidą 
(1934 m.), p. G. Joos (rodos, 
žydų kilmės) savotiškai atliko 
iš aukšto diktuojamo fizikos 
"germaninimo” darbą — iš
mėto eilę įsigaliojusių tarptau
tinių . terminų, pakeisdamas 
juos vokiškais. Vietoj "Absorp- 
tion” (absorpcija) įvedė "Ver- 
schluckung” (surijimas), vie
toj "Elastizitat” (elastingu
mas) — Dehnbąrkejt (tąsu
mas), "Kapilaritat” (kapilia- 
ringumas) pakeitė "Haarroch- 
renkraft” (plauko, ar plauki
nio, vamzdelio jėga). Labai 
rimto, į jokias sensacijas ne- 
linkusio anglų mokslo žurna- 

recenzatas, minė-;

Greta šių komiškų fizikos 
germarfinimo pavyzdžių, yra ir 
į rimtumą pretenduojančių žy
gių.

Minėto Heindelbergo univer
siteto fizikos profesorius Ph. 
Lenard, senas nacionalistas, ju- 
dofilas, kartu turįs kai kurių 
nuopelnų ir fizikos mokslui, 
nuo senai yra žinomas, kaip 
griežtas Einšteino reliatyvybės 
teorijos priešininkas. Anais lai
kais šios teorijos priešingumui 
pamatuoti jis ieškodavo moks
linių argumentų. Dabar atėjus 
ariškai nacių erai, jam ta kova 
žymiai palengvėjo: reliatyvy
bės teorija klaidinga vien to
dėl, kad jos kūrėjas yra žydas! 
Dabar P. Lenard (pasaulinio 
masto fiziko, žydo H. Heritz’o 
mokinys) įkopė, žinoma^ į pir
mąsias vokiškojo mokslo eiles. 
Neseniai išleido jis keturių to
mų veikalą "Vokiečių fizika” 
(Deutsche Physik), pašvęstą 
"didžiųjų Trečiosios imperijos 
tyrinėtojų globėjui”, vidaus rei-, 
Italų ministeriui Frikui. Jame 
minimi vien vokiečių vardai, 
siekiama sudaryti vaizdą, lyg 
kad viskas, kas fizikos moksle 
padaryta, yra vien vokiečių fi
zikų darbas, jštaj keletas to vei
kalo įvado sakinių; "Vokiečių 
fizika? — gali paklausti. Aš 
galėčiau dar geriau pasakyti — 
arijų fizika arba žmonijos šiau-

paties "Nature” skiltyse 
vieno, žurnalo redakcijai 
patikimo, dabar Vokieti- 
gyvenanČio mokslininko 

Savo pavardės, žino
ma, viešumon nepateikdamas, 
jisai tvirtina, kad oficialiai 
skelbiamas vokiečių mokslinin
kų ištikimumas nacionalisti
nėms doktrinoms apimąs vos 
10—20% mokslininkų; dabar-

iiai, jie vieni tekalbąxvisų var
du; gi didžiulė mokslo darbuo
tojų didžiuma (80—90%) ne
simpatizuojanti nacių režimo 
skelbiamom idėjom, arinėms 
mokslo doktrinom, stengdamie
si kiek galint laikytis nuo jų 
nuošaliai, dalis gi esanti joms 
aiškiai priešinga.

To tik ir tegalima laukti. 
Priešingu atveju turėtume la
bai liūdną, stačiai nesupranta
mą staigaus mokslo minties 
pavergimo reiškinį.

Nacionalistinės diktatūros 
varžtų suspausta laivoji mintis 
Vokietijoj merdi, skursta, ar
ba nuvaryta į palėpes. Skursta 
ir mokslas. Nes laisve mokslui 
yra gal dar daugiau reikalin
gas veiksnys, nei kuriai kitai 
žmogaus kūrybos sričiai.

["L. Ą.”J Fizikas.

JUDĖJIMAS PER 
DEMARKLINIJĄ

KAUNAS — Pasienio storą- 
stijų apskaitymais, šiemet ūkio 
darbams apdirbti demarklinijų 
iš Vilniaus krašto j Lietuvą 
pereiti išimta 8 tukst. leidinių.
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ŠE TAS IŠ ŠEN IR TEN
4

Gamta Keičia Savo 
Veidą

TORONTO, ONT. — Atsisė- 
dau rašyti ir pažvelgusi pro 
langą į ankstyvo rudens, dar 
gerokai šiltos saulutės apšvie
stą gorizantą, kurio didesnę da
lį užima parkas — liūdnai pa
galvojau: štai ir vėl ruduo, o 
dar taip neseniai buvo pavasa
ris su kvapsniais medžius puo
šiančiais pumpurais naujam gy
venimui. Tas naujai gyveni
mas gimė pavasarį, augo, žy
dėjo, savo darbą perdavė vasa
rai, kad ta savo karštais spin
duliais, šiltu lietumi jų už- 
megstus vaisius subrendintų, 
prinokintų ir viską atiduotų 
rudens aruodams. Ruduo, at
likęs vasaros jam pavestą už
duotį, šaknų ir vėjo gelbėjamas, 
nuraudonino, nugeltonino me
džių ir gėlių lapelius o paskui 
negailestingai j uos nudraskė 
nuo medžių šakų, visai juos 
apnuogindamas ir savo pradė
tą žiaurų darbą perduos žie
mai, kuri sukaustys šalčio re
težiais visą gamtužę. Tik atei
nantis pavasaris vėl atgaivins 
ir papuolu dabar taip negailes
tingai apnitogintas dekoracijas. 
Keistas tos gamtužės patvarky
mas ir kaip jis panašus j musų 
visų gyvenimą ...

Pavasaris, tai musų jaunys
tė, vasara tai pats musų gyve
nimo įpus^jimas, kuriame mes 
turime progos paruošti gyve • 
nimui ateinančią kartą; duoti 
jai pagrindą ne tik savo gy vy 
bę išlaikyti, ją išsaugoti nuo 
įvairių sužalojimų, bet auklėti 
ją žmonijos kultūroje, kad kai 
ruduo mus priims savo šaknų 
ir vėjo prieglobstin ir saulutė 
mums visai mažai tešildys — 
mes galėtume dar nors stebė
dami savo darbų vaisiu pasi
džiaugti ir, kai žiauri žiemuže 
apkabins mus ir - .. musų širdys 
sustings amžinai — ateinantis 
pavasaris butų mums dėkingas!

Gražus Paminėjimas
Spalio 15 d. SLA 2:16 kp. 

minėjo savo 4 metų sukaktį. 
Programa buvo daugiau muzi
kali, bet buvo ir vienoveiksmis 
scenos vaizdelis “Blaivininkas 
ir Girtuoklė”, kurį labai sma
giai perstatė St. Batkienė ir 
Jonas Margelis. Solo dainavo 
p-nia Cagara dvi dainas, kurio
mis sužavėjo publiką ir ta ne
norėjo jos nuo scejios paleisti. 
Zosė Užemeckienė išpildė vieną 
solo ir du duetus su St. Bat 
kiene. Visi numeriai buvo gra
žiai išpildyti ir publika karštais 
aplodismentais parodė, kad 
dainininkes tikrai myli- Trejetą 
numerių sudainavo ukraine 
jauna dainininkė p-lė Kriau

čiuk. Ji irgi gražiai dainavo. 
Aldona Pa-ulytė išpildė net ke
letą numerių, k. t. šokių, dai
navimo, eiliavimo ir dramatinį 
vaizdelį iš Šekspyro “Romeo ir 
Juliet”. Aldutė viską gražiai at 
liko ir publika jai daug plojo, 
ir aš esu tikra, kad butų plo
jusi dar daugiau, jeigu Aldutė 
butų nors dalelę savo vaidinimo 
atlikusi lietuviškai. Ji prižadė
jo tą padaryti ateity. Be jau 
suminėtų dalių, programan į- 
ėjo dar ir kalbos, kurias pasa
kė: pirm. V- Dagilis, kp. orga 
nizatorius A. Frenzelis ir Gen. 
21 distrikto org. Maria F. Yo- 
kubynienė. šokiams grojo Vy
tauto Margio orkestrą^, prie 
kurio tikrai buvo smagu šokt.' 
Plačiau žada parašyti kiti ko
respondentai.

Lietuvių Parapijos 
Vakarienė

Spalio 22 d- lietuvių parapi
jos antroji pusė surengė vaka
rienę. Publikos atsilankė pusė
tinai, galėjo būti ir daugiau, 
bet dėl nesantykių tarp para- 
pijonų, matyt, kai kurie boiko
tavo. Vakarienė buvo gera. Po 
vakarienės sekė priaugančių 
mergaičių kelios dainelės, ku
rias sudainavo gražiai. Po to 
sekė šokiai, kuriems grojo ita
lų orkestras. Beje, bučiau pa
miršusi paminėti Alodną Pauly- 
tę, ji ir čia. pasirodė su šo
kiais, dainomis ir deklamaci
jomis. Gerai, kad Aldutė kur 
tik kviečiama, ten ir eina, nes 
tik tokiu budu visi lietuviai tu
rės progos ją pažinti.

Pirmas Žingsnys j To
ronto Lietuvių Vienybę

Spalio 23 d. vakare, parapi
jos salėje buvo sušauktas pir
mas Toronto lietuvių-dainos 
mėgėjų pasitarimas- Tikslas— 
suorganizuoti, jei jau ne visų, 
tai ben didesnės dalies čia es
ančių lietuvių chorą ir daly
vauti Pasaulinėje Parodoje, 
kuri įvyks ateinančiais, metais 
New Yorke ir kurioje Lietuvą 
turės savo pavilijoną ir tauti
nę dieną.

Iniciatoriais to choro yra 
P, Motiejūnas ir L. Pocius, be 
to, Lietuvos Garbės Konsulas 
ponas G. P. Grant Suttie žada 
savo paramą chorui. Choras 
manoma sudaryti bešališkas, 
kuriame galėtų dalyvauti visi 
dainą mylintieji lietuviai. Jei 
gu šis sumanymas bus tiksliai 
įvykdytas, tai, žinoma, bus 
gražus ir lietuviams naudingas 
darbas pradėtas- Choristų jau 
prisirašė apie 40, ir tikimasi 
dar daugiau. Pirmoji pamoka 
įvyks trečiadienį, t. y. 26 d. 
spalio, 8:15 vai. vakaro, para* 
pijos salėje. rr-Frances

NAUJUCNŲ-ACME Tele.phęto
LIUDIJO PRIEŠ VYRĄ — Du paveikslai chicagietcs < Mrs, Mąrgąręt Sikora, 

kuri liudijo prieš savo vyrą Rudolph kriminaliame teisme. Jisai buvp tei
siamas už žmonos meilužio nužudymą. Mes. Sikorą yra pirmą moteriške Cook 
apskrityj liudijanti prieš savo vyrą. Iki 1937 metų įstatymais žnronoms b U V o 
uždrausta liudyti prieš vyrus, bet tais metais įstatymas buvo pakeistas. Rudolph 
Sikora buvo išteisintas.

IŠ TORONTO PADANGĖS

be' 
ar

w

t i Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

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

Smagus SLA 236 Kuo
pos 4 Metų Minėjimas

Šiuo kuopos parengimo į- 
spudžiais noriu pasidalinti 
jokių kam nors patikavimų
prieštaravimų. Todėl stengsiuo
si laikytis visiško bešališkumo. 
Manau, kad ne tik man, bet 
kiekvienam žinovui vakaras 
negalėjo nepatikti- Po trumpo, 
bet jaukaus, pirmininko V. Da
gilio apibudinimo 4 metų vei
kimo, programą pradėjo Si.
Batkienė ir J. Margevičius,
perstatydami 1 veiksmo komedi
ją “Girtuoklė ir Blaivininkas”. 
Batkienei girtuoklę atvaizduo
ti pasisekė kuopuikia.usiai, o 
Margevičiui nemažiau pavyko 
savo “Barbę” privesti prie gero 
kelio per organizaciją. Vcika- 
liukas trumpas, gerai pavykęs 
ir dar gi nurodantis, kaip nau
dinga priklausyti prie draugijų. 
Girtina už parinkimą tokio agi
tacinio vejkaliuko.

Bene pirmą kartą šį rudenį 
džiugino žiūrovus Aldona Pau- 
liutė gražiu eilėraščiu “Geri lai 
kai ateina” ir šokiais, kuriais 
ji juo tolyn, juo tobulyn žengia. 
Nepaprastus gabumus Aldute 
parodė šį kartą ir vaidyboje, su-i 
vaidinama viena dvi roles 
“Romeo ir Julija”, už ką jos 
dainavimo mokytojai įteikė: 
pluoštą raudonų rožių s,u balta 
chrizantema vidury. Švelniai iš-, 
ėjo ir angliška daina, .kurios 
vardo nespėjau įsitėmyti. Pui
ku, Aldute, visi matome, kad: 
turi talentą, kuriam išvystyti 
tavo tėveliai deda visas pastan
gas. Buk gerutė ir nepaijsk įro
dyti, kad moki įvertinti jų no-i 
rus ir triūsą.

Man labai patiko kukli ir šir 
dingą agitacinė prakalbėlč mu
sų generalinės organ. M. Yoku- 
bynienės, kuri trumpai suirau-' 
kus priminė nuveiktus gerus Įr 
naudingus darbus musų SLA ir 
nurodė vertę kiekvienam joje 
priklausyti. Brąvo! Pįrm§ kar 
tą viešai tartas ..žodis išėjo grh- 

' žįai- Jos kalbą papildė nuolati 
nis kuDp. orgaii. A. Frenžęiįs, 

, kjuris taipgi pasakė tiktai kas 
liečia musų organizaciją, ne--'

daiiiavo jaunutė rusė
smuiką, griešk” ir

sielai šiandien šventę-” Kaip 
jau žinome Užemeckjeųė turi 
gražų ir skambų balsą, tik rei
kia daugiau drąsos scenoje. Jos 
su St. Butkienę duetai “Plau
kia sau laivelis” ir “Onyte” iš?.' 
ėjo neblogiausiai, šį kartą joms 
akompanavo Helen žarskaįtč, 
kuri pirmą kartą, pasirodė šio
je pareigoje. Išėjo labai gerai. 
Džiugu, kad vis daugiau susi- 
laukiam gabių muzikų. Jaudi • 
nančiai 
“Griešk,
“moj k.astior įl tumane svietit-” 
ši grakšti šviesiaplaukė siekia 
gražios ateities. Programą bai
gė žadanti būti musų nare ger
biama Cagarienė, sudainuoda
ma solo “Sąncta Lucia” lietu
viškai,' kurią turėjo publikai 
prašant kartoti: antrą rusišką 
‘■Požalei ty menia dorogaja”. 
Kadangi Mrs. Cagarienė dar 
tebosilavina dainavime, todėl 
jos balso švelnumas ir taisyk
lingai išlavintas scenoje pasi
rodymas yra vienas malonumas 
jos dainų klausytis. Kaip bus 
smagu, kada turėdami, ją kuo-j 
po j e, galėsime vadinti “musų 
dainininkė”. Mrs. Cagarienė 
nors retai mums padainuoją, 
bet kuomet jai leidžia laikas ir

’ vi-aplinkybes padainuoją
siems be išimčių,

Publiką nesigailėjo ne 
nam katučių- Juo labiau

NAUJIENOS '
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SekąnĮį kąrtą žądėjp dą^g-aų1 
padainųotk Lauksime, Jm akom - 
pąnąvo kuopos jaunuolė G, Yo- 
kobyjiąKė,

• A

Pirminmkuį V. Dagiliui vi
sos kuopos vardu padėkavus 
visiems programo pjldytojams 
—prasidėjo šokiai. Šokiams' 
griežė gabaus lietuvio jaunuo
lio Margių sunaus orkestras. 
Patartina jo laikytis ir toliau, 
nes smagesnio orkestro mūšų 
lietuviškai publikai sunku ra-1 
sti- - i ; ' ' • ;

Nežiūrint, Isad tą vakarą bu-‘ 
vo įr ąpfras parengimas, kurs! 
“Liaudies J^aįse” skelbimų sky--: 
rįuj e - išdygo kaip grybas pp: 
jietąus yns pora dienų prieš: 
parėpsimą, bet SLA kųppoę 

J parengimas buvo visais ątžvil- 
i • j . sėkmingas i£. nežiūrint,

i Svečių upata buvo geras ir ben ' 
dw vakaro vaizdas buvo ąjną-

i 
o W

; gus. Kuopa dėkinga svečiams

Lankėsi SLA Kuopos 
Nariai Tabako 
Augintojai

Užtikus tabako auginime ge
rą pelną, suviliojo jis ir daugelį 
Jįętųvįų., kurie meta miestuose 
darbus ir važiuoja į farmas,, 
Tokių tabako auginto jais turu 
me jau gražų būrelį ir iš musų 
kuopos narių, štai gerb. Hu- 
šinskai vos tik vieną sezoną 
prie tabako padirbo ir susilau
kė gražių pasekmių- Jau se-. 
kančiam sezonui ieško pirkti- 
nuosavą gerą fąrmą. Kad ir. 
RušinSkįi ‘ patiko laimę šioj 
biznio Srity, matyt iš pasikal
bėjimo,—jie pakilusiu upu pil
ni skaisčios ateities — baidosi 
miesto darbu ir įkyrių dirbtu
vės valandų. Užbaigę darbus 
buvo atsilankę į Toronto aplan
kyti savo pažįstamus, tą pačįą1 
progą atlankė ir musų paren
gimą. Linkiu Rušinskams kuę- 
geriausio pasisekimo naujai 
pradėtame gyvenime. Lankėsi 
taipgi ir delhi’iečįai stambių 
tabako fąrmų savininkai V. ir 
V. Treigiai su savo pągelbįnin- 
kais bųsjmąįs fąrmų savinin
kais P. Karašausku ir St- Poš
ka, Visi smūgiai su torontie- 
čiąis prąleidę laiką išvyko į 
namus. Reikia tarti visiems 
ačiū, kad kaipo SLA nariai 
pamirštą atlankyti musų 
rengimų.

Serga 236 SLA Kp. 
Organizatorius

Jąu seniai tansulų -vargina
mas A, Frenzelis vis atidėlio
jo jų nusikratymo, bet pasku
tiniu lajku nuolat labiau pra
dėjus įkyriai skaudėti gerklei 
—turėjo pasiduoti operacijai, 
kuri spalio 22 d. buvo padary
ta. Ligonis randasi namie, 86 
Weisteino priežiūroje. Jaučia
si tuo tarpu netaip jau blogai, 
tikisi greit pasveikti ir tęsti 
savo organiz. darbą. Manau, 
dabar jąm sergant visi vars
ty sim jo duris lankydami taip 
kaip jis varstė musų duris kol 
prirašė prie SLA, Linkiu, kad 
pasveikus, turėtų dar geresnį 
pasisekimą gauti naujų narių.

—O. I.

TORONTO ĮVAIRUMAI
----- iIldbMUiaggHF 

resnes knygas sudegino, Tarp 
sudegintų knygą buvo keli to
mai V. Kudirkos raštų, Juos 
apdeginę tuolaikiniai Ąfontrea- 
jio komunistų lyderiai P. Stiu
kas ir J. Broga- Vienu žodžiu, 
komunistai elgiasi kąip kitą
syk inkvizitoriai elgdavosi, ar
ba kaip šiandien hitlerininkai 
elgasi. Ir jeigu šiandien hitle
rininkai turi tokį pasisekimą, 
tąi tik dėl tp, kad jie turi tokius 
gerus pageibininkus kaip ko
munistai. Tai ne tušti žodžiai, 
—faktai tą gerai patvirtina!

Kivirčių Mėgėjai
Jau ne vieną kartą buvo ir 

spaudoj minėta, kad asmeniniai 
nesusipratimai neturi būt ke
liami per spaudą. Bet kąį kiltie 
žmonės, matyt, turį savotiško 
malonumo, jeigu gąuną progos 
savo “priešui” įgnybti... Ne
norėdamas polemizuoti su tuo 
asmeniu, kuris mane jau ke 
lintą kartą užkabina per spau
dą, vis tik priverstas esu kai 
kuriuos netikslumus atitaisyti- 
Pirmiausiai dėl "nesąžiningos 
kritikos” už atsikneipimą į na
rius su žodžiais “Broliai ir se
sės”. Juk niekas nemėgino kri
tikuoti tų žodžių reikšmę kaipo 
tokiu, tik buvo pasakyta, kad 
darbai išreikštų žodžių pras
mės neatitinka!

Taip lygiai ir su 
yra, jeigu mes tą 
išreikšime tiktai
širdyje jo nebus, tai veltui ir 
burna aušinama. Aš suprantu 
tik taip dalykus — kad musų 
išreikštas mintis turi ir darbai 
atatikti! Taipgi “T-je” tas 
pats asmuo apsilenkė su tei • 
sybe priskirdamas vienam or
ganizatoriui visų narių prira
šymą. Aš gerai žinau, kad ir 
kitas asmuo yra prirašęs apie 
80 narių į musų SLA 236 kp.! 

-Negražu taip faktus iškraipyti.
—J. Jokubynas.

t?»*.!»^11" fetfi -tir—y*

SLA Organizatoriai 
Darbuojasi

Paskelbus “Pąžąngos V?jų”, 
ipųsų kuopos organizatoriai 
darbuojasi kiek jų išgalėj lei
džią, Teko pątįrti, kad jie visi 
yrą aplankę nemažai Toronto 
lietuvių, įš kurių keletas pąsi- 
Žadėjo prisirašyti prie mysų. 
kuopos. Tik kol kas įvairios 
kliūtys tiems žmonėms nąlei-, 
džia dabartinių laiku prįsira . 
šyti- Jlęt organizatoriai darbuo
jasi ir ruošią dirvą ateičiai.

Moksliniai 
Tyrinėjimai”

Mųąų draugai iŠ kairiojo šo
no arba taip vadinami neklai
dingieji ąukru tp n.ekinti per 
savo gazietą kai kuriuos neu., 
jįęjiįečiųs, Svarbiausia jiems 
įrupčjo' Sužinoti, kas gali išsi
vystyti iš vikšro. Tuo reikalu 
“drąugaį” padarė tyrinėjimus 
ir suradę paskelbė sąvo bemo
kytoms avelėms ląbai moksliš
kus atradimus, kad iš Vikšro 

(greičiausiai gali išsivystyti kir
mėlė ... Tą kirmėlė gali net 
mus praryt — taip skundės 
vienas kūnas keliose asabose 
Agnieškos sijoną užsimovęs . • . 
Tie brangučiai pasirodė prasti 
strategai, nes eikvoja 
“brangią amuniciją” visai 
pataikydami į tašką!

Inkvizitoriai
Komunistai 

ąkundžįąsi, kad 
kuojąmi ir tam 
męs juos kritikuojame ne už 
tai; kad jie komunistai, bet už 
jų darbus.

Štai dvi savaitės laiko atgal 
gavau laišką iš Montrealio, ku
riame vienas draugas rašo, ar 
jis negalėtų gauti pas torontiš
kius ! kokių nors knygų pasi
skaityt, nes Montrealy, kuomet' 
užvaldė komunistai socialistų * 
kuopos knygyną, tai visas ge-

savo
ne-

neretai
jie yra
panašiai, bet

irgi 
kriti -

nuoširdumu 
nuoširdumą 
lupomis, o

ne
pa

Socialdemokratų Kuo
pos Susirinkimas

tuviai Perka!!!
UMBINGĄ — MALEVĄAPŠILDYMĄ — PL 

LINK-BELT STOKERIŲ CENTRAS

Pirkite kur visi Lietuviai Perka!

South Cenier Plumbirg & Heating Supp'y Co., Ine
N. W. kampas State ir 55th St.

VISI TELEFONAI ATLANTIC 4290 — VISI TELEFONAI

Spąlįo mėn, 30 d.« ? v. P- ;
Relhvoods Avą., šąukiąjnas.; 

TLSD kuopus susjrįnkimąs. ‘ 
Nariai; ir prijaučiu asmenys:
prąšomi apsilankyti.

tą. Iš ją kalbų susidarė grą
žus vąizdas ir viltis naujų ną-: 
rįų gavimui.

Toliau sekė dainos, Gana yy -^už gausų , atsilankymą, 
Wsitai sudauWQ solo kuopos komisijai už
narė Z. Užemeckienė “Mano programą.
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Diena Iš Dienos
APLANKĖME LIGONĮ IR 
IŠKLAUSĖME PROGRAMĖLĮ

Praeitą sekmadienį, iiuvykę 
adresu 4030 So. Campbell avė., 
pas Joniškiečių L. K. Kliubo 
darbuotoją p. J- Kazimieraitie- 
nė, kuri jau trys mėnesiai kaip 
sunkiai serga. Radome Briedį, 
jo dukterį Birutę, Rudžius, p-ią 
Mažeikienę ir kitus.

Ligonė atrodo truputį geres
nė nebe taip labai ją skausmai 
kamuoja. Ypač pralinksmėjo 
susilaukus tokį didelį būrį lan
kytojų.

Tiesa, gydytojai dar ir šian
dien nesurado jos ligos ir diag
noze nenustatė — bet ieško, 
visokius vaistus mainydami. 
Mums besikalbant ir ligonė pa
juokavo, taip pat ir pats Kazi
mieraitis jautės gerai sveMų 
kompanijoj.

Kiti apleido palinkėję grei
tai pasveikti, t k Adelė su p-le

Skolinant Pinigus
Be komiso nuo $30 iki $300.00 ant 
parašo, algos, fumiture ar ant au
tomobilių.
Namon Finance Corp.

po Valstijos priežiūra.
6755 SOUTH WESTERN AVĖ. 

Tel. Grovehill 1038.

Briedyte tarp savęs maloniai 
besikalbėdamos sumanė mums 
vakarienę priruošti ir neužilgo 
buvom pakviesti prie užkand
žių kavos ir “aiskrimo”.

Po to Birutė buvo paprašy
ta mums paskambinti pianą. 
Jos miklus piršteliai lakstė ant 
kleYišų ir» lietuviškos meliodi- 
jos skambėjo taip gražiai, taip 
harmoningai, kad ligonės vei
das nušvito, lyg butų saulutė 
iš uždebesų išlindus ir apibė
rus savo šviesiais spinduliais. 
Aš mintimis nuskridau kelis 
metus atgal, kada Joniškiečių 
Kliubas rengdavo muzikalius 
vakarėlius. Kaip mes važiuoda
vom praktikuotis, kaip panelė 
Birutė prirengdavo daininip • 
kus prie programo ir su savo 
broliuku Albertu ir kitais jau
nuoliais sudarydavo orkestrą 
šokiams.

Joniškiečių vakarėliuose p-lė 
Briedytė akompanuoja visiems 
ir pati solo duoda gražius ka- 
Valkelius. Publika labai mėg
davo jos skambinimą.

Štai, po eilės prabėgusių me
tų ir visokių audringų valan
dų, matau tą pačią Birutę, link
smutę, jautrią, iškalbią, tikra 
lietuvaite ir taip pat gabiai at
liekančią muziką. Mes norėjo
me, kad geroji Birutė dar 
mums skambintų, bet išgirdom 
jos paskutinę dainelę “Namo

broleliai, namo sesutės”. Paly- 
dėjom link namų. Labanaktis- 
Saldžių sapnų tau, Birute.

Išsiėmė Leidinius 
Vedyboms 
(Chicagoj)

> i • ■'
Raymond Chap. 19, su Ja- 

net Mares, 18
Nicholas Romashkc, 23, su 

Frances Nausėda, 21
Charles Baunach, 22, su Al

berta Kutą, 20

Gavo
Perskiras

^Marian Yurša nuo Anton 
Yurša. '

i’olitika

SUSIRINKIMAI

Demokratai 
Westsidėj

šįvakar St. Ann’s salėj, prie 
18th Place ir Leavitt gatvių, 
įvyks demokratų partijos ir 
jos kandidatų mitingas. Prasi
dės 8 valandą vakare.

Dalyvaus teisėjas Jonas T. 
Zuris, kiti lietuviai ir kongres- 
monai A. J. Sabath ir Harry 
P- Beam. Jie kalbės rinkimų, 
Roose’velto politikos ir kitais 
demokratų partijos klausimais.

Įžanga nemokama. (Sp.)

BUDRIKO RADIO 
PROGRAMAS

kuris užvakar skaudžiai 
še ir išgėdino 75 metų 
Pavogė nuo jos ir $9.C0. 

{ Jis įsigavo į senelės
jersistatęs apdraudos agentu. !

sumu- 
senelę.

•I

namus |

Pereitą septintadienį buvo 
gražus Budriko radio progra
mas- šitą programą gražiai iš
pildė .simfonijos orkestrą ir so
listas dainininkas Stasys Rim
kus.

Orkestrą davė gražų mai*šą, 
puikią polką ir kelis kitus ge
rus numerius. Fonas Rimkas 
padainavo: “Nauja Gadynė”, 
“Dul-du-dūdelė” ir “Jatisk ir 
mylėk”. Jo malonaus baritono 
balso, kaip ir viso programo, 
buvo labai malonu klausytis. 
Programa gabiai vedė p. S. Va
lančius.

Kitas ypatingą! geras ir svar 
bus Budriko programas bus 
ateinantį ketvirtadienį,' nuo 7 
iki 8 vai. vakare iŠ stoties WH 
FC—1420 k- dainininkai, 
gražios parink tinęs dainos, a- 
kordeonistų muzika ir svarbus 
asmenų ir draugijų pranešimai. 
Nepamirškite pasiklausyti šito 
programo. , —-J.

SĖDYNĖS LIUOSOS 
Visiems Parodymams 
CHICAGO STADIUM

RODEO
Pasauliniai čempionai

Sekm. O A 
IKI Spalių v U 

—40c iki $1.65—Pirmo-
vietos $2.20, taks. įšk.

Ketv. 4 
Spalių lw 
Kainos 

sios
BONDSI—65 West Madison St.

ir STADIUM GRILL— 
1800 W. Madison St.

fv

Norint Geru Anglių 
IR 

ŠVARAUS 
PRISTATYMO'

SEEley 4464
Geros Kokybės — Rųšies ir 

Mieros Anglys.
Tinka kiekvienam kūrenimo 

įrengimo tipui.

McCOY COAL CO.
934 W. 18th Street

Mes galime jums pa
rūpinti puikios 

kokybės:
LENTŲ, MILLWORK, 

, PLASTER BOARD, 
DURIS, LANGUS, 
BALANAS, 

I KLIJŲ ir t. t. 
ĮDėl pakeitimų ir permode!iavl-| 

mo kreipkitės į

D. C. LA VINE
LUMBER CO.

NOT INC. 
2136-48 W. 51st St. 

CHICAGO, ILL.
Phones: HEMLOCK 0030—0031

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

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FlRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUO.IAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BL1NDS.

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

“MIKADO”
Stato NAUJOS GADYNĖS CHORAS

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

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE

Brighton Parko Jaunuolių Draugystės repeticijos įvyksta kiek
vieną trečiadienį 4 vai. po piet, Yuškos (Hollyvvood) svet, 
2417 W. 43 St. Visus Brighton Parko jaunuolius kviečiu 
atsilankyti. —Mokytoja A. Zabukienė.

Spalio mėn. 26 dieną Yuškos svetainėj (Hollywood Inn) 2417 
W. 43rd St. 8 valandą vakare, įvyks Lietuvių Jaunimo Kul
tūros Ratelio visuotinas narių mėnesinis susirinkimas. Na
riai pribukite punktualiai, ir užsimokėkite neužsimokėtas 
duokles. Sekretorius Alfredas J. Butkus

Liet. Mot. Piliečių Lygos susirinkimas įvyks trečiadienį, spalio 
26 d. Sandaros salėje, 814 W. 33 rd St., 8 vai. vak. Visos 
lygietės malonėkite atsilankyti ir atsilyginti už bilietus 
įvykusio vakaro spalio 15 d. Taipgi atsiveskite ir naujų 
narių. Kviečia Valdyba.

ŽAISLAI.

Lanko Lietuvių Ko
lonijas Illinois 
Valstijoj

Chicagos miesto teisėjas Zu
ris pereitą sekmadienį lankėsi 
Kewanee, III., ir padarė gerą 
įspūdį šio miesto lietuviams, 
kalbėdamas demokratų partijos 
mitinge.

Po susirinkimo grupė vieti
nių lietuvių gražiai pavaišino 
teisėją. Daugelis žada balsuoti 
už demokratus. 1

šeštadieni teisėjas Zuris lan
kysis su prakalbomis Herrin,
llk, ir Johnson City, o sekma
dienį kalbės didžiuliam lietuvių 
masiniam mitinge, Springfielde,
lll.

Jareckis Teisia
Penkis Demokratus

Prieš apskričio teisėją dabar 
svarstoma byla penkių politi
kierių, iš 35-to precinkto, 24- 
to wardo, kurie yra kaltinami 
baliotų klastavimu pereituose 
rinkimuose.

Marųuette Parke 
Rengiamas 
Banketas

Ketvirtadienį, lapkričio 3 
dieną, 8 valandą vakare, Pa
rapijos Svetainėj, 68 ir Wash- 
tenaw, įvyks graži vakarienė.

Tą vakarienę-banketą rengia 
13-to Wardo Demokratų Klu
bas, lietuviai politikieriai ir 
biznieriai.

Banketas rengiamas pagerbi
mui 13-to Wardo Kommittee- 
mano, p. Michael J. Flynn, ku
ris yra kandidatas į Apskričio 
Klerko 'vietai ąųįram terminui.

Visi lietuviai kviečiami daly
vauti šitame bankete, nes daug 
garbės svečių bils, kaipo Chi
cagos Miesto majoras Edward 
J. Kelly, Lietuvos konsulas Dr- 
P. Daužvardis, 'redaktoriai ir 
kiti. 1

Kaina bilietų bus. vienas do
leris ($1.00).

Bilietus galini* gauti Klubo 
Raštinėj, 6912 South Western 
Avenue.

Rengimo Komisija.

Sumušė, Išgėdino 
75 Metą Senelę

Kensingtono įpolicija ieško 
! jauno išsigimėlio piktadario,

No. 1866—šiuos gražius žaislus galit namie pasisiūti už 
keletą centų.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No/ 1866
! 1739 So. Halsted St, Chicago, III.

I Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.................
I

Vardas ir pavardė ...................... .......................... ;.............................................

24-tą tvardą valdo aldermo- 
nas ,Jacob M. Arvey, kuris yra 
demokratų kampanijos vadu 
lapkr- 8 d., rinkimams.

Chicagos Women’s Civic 
Council šios savaitės pradžio
je paskelbė sensacingą žinią, 
kad Jareckis savo favoritams 
atidavė arba netiesioginiai pa
sisavino apie $6,000,000 per 15 
metų tarnybos iš palikimų by-: 
lų. Bet jo teismo rekordai to
kį tvirtinimą nuneigia.

kelbirnai Naujienose 
•oda naudą dėlto, 

nd pačios Naujienos 
yra naudingos

PETER PEN

Lapkr.-Nov. 6, 1938, 4-ta vai. po pietų 
SOKOL SVETAINĖJE

2347 So. Kedzie Avenue.

NAUJIENOS
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

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

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

NAŪJIEl^O^Ė telpa daug straipsnių bėgančiais gy
venimo klausimais, mokslinio turinio raštų, 
eilėraščių ir apysakų.

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO. ILLINOIS

Šią savaitę su šiuo kuponu ir 44 centais gausit čia pažy- = 
metus indus. Be jų setas bus nepilnas. Susitaupykit pilną setą. Į

SU ŠIUO KUPONU GALITE DAR GAUTI
Grietinei Indą.............................  44c Į
Dvi Druskinyčias ...................... 44c i

Pažymėkit ką norite

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILLINOIS.

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTA, PRIDĖKIT 15 CENTŲ 
PERSIUNTIMO IŠLAIDOMS PADENGTI.

Vardas .......................................................................................................
Adresas .....................................................................................................

KUPONAS-

I................III,............ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................IKllllUH?

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

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

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

Ofiso tel. Yards 0706
Rez. tel. Lafayette 4557

P. KLUJKA, vedėjas

Čolumbia Roofing Co.
NOT INC.

Žvyrinis Dengimas ir ant Gon
tų Paruoštas Dengimas

Felt Gutters ir Blėkų Darbas 
Tai Specialybė

3319 So. Morgan St., Chicago

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 

VAICEKAUSKIS. 
Tel. Calumet 6579.

DAILY
BES1NESS
DIRECTORY

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI 

už ....................
GYDYMAS
LIGONINĖJE .....
RAUDONGYSLĖS 

diena ligoninėje

RAUMATIZMAS 
greitai palengvinama .

$12-so 
$50-00 

IŠIMAMA viena $15-oo 
*2-o°

VISAS LIGAS GYDOMA $1.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■ 

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Ave^ Chicago.

Tel. Lavndale 5727.

• FOTOGRAFAS
-X* «V»^MM»****^********^^*

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
TeL ENG. 5883-5840
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Ką Veikia Chicagos Lietuvių 
Organizacijos

T- - - --------u. .. • .

Pas Klovaniečius — Garf ieldparkiečius — 
“Rutiečius*

NAUJIENOS, CBfcagO, JĮL ‘

HELP VVANTED—FEMALE 
_______Darbininkių peikia_______

REIKALINGA MERGINA dirbti 
taverne kaipo pagelbininkė.

1725 West 63rd Str.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai Ir Trekai Pardavimui
NEREIKIA (MOKESNIO—KO M t MĖSIŲ IŠ

MOKĖTI. Visitkas peržiursimu, malė- 
vojiruas body, fenderio darbu, baterės, 
radijo ir priedu. Freimo. aiu sustiprini
mas. Viskas nuo virkaus iki tairu. 16 
metu patyrimu, musu ffaranttja. Atdara 
vakarais, sekm. Apskaičiavimu. towin* 
dykai. Taipgi pilnas pasirinkimu nauju 
ir vartotu karų. Be (mokėjimo pinigu. 
2609 M1LWAUKEE AV. Belmont 484i.Klovainiečiai 

Veikia
CICERO. — štai perskai

čiau “Naujienose” 232-me nr. 
apie Klovainiečių kliubą ir jų 
garbingą veikimą Taip, bran
gus klovainiečiai, musų kliu
bas didėja, bei man keista ko
dėl taip pamažu klovainiečiai 
įstoja j savo “Klovainiečių 
Kliubą.” Juk Kliubas įsteigtas 
jau 1936 metais, bet klovainie
čių yra dar daug perstojusių, 
rodos, tai malonu sueiti su 
savo parapijonais pasikalbėti, 
bei pasitarti ir be to, kartu 
pasilinksminti. Tiesa, nors ne
mažas ir dabar skaičius yra, 
bet juk Klovainiečių kiek kar
tų daugiau yra Amerikoje.

Taigi, brangus klovainiečiai, 
nieko nelaukę įstokite į savo 
Klovainiečių Kliubą. Susirin
kimai būna paskelbti “Nau
jienose”. Be to, turiu priminti, 
kad musų Klovainiečių Kliu- 
bui pirmininkauja gabus vei
kime ir visuomet malonus Ka
zys Deveikis.

Klovainiuose.

Aš Klovainiuose buvau, ma
čiau, dalyvavau. Dar nėra nei 
metų, kaip • palikau Klovai
nius, tai gerai juos žinau. Klo
vainių miestelis mažai kuo 
persikeitė nuo senovės, bet

MADOS

No. 4961—Lėlei suknelės. Aprė- 
dykit savo dukrelės lėlę šiomis 
gražiomis suknelėmis. Suknelės su
kirptos 16, 18, 20, 22 ir 24 colių 
ilgumo lėlėms.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti inierą 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 DepU 1739 
So. Halsted St., Chicago, Ilk

NAUJIENOS Patiem Dept.
1739 S. Halsted St, Chicago, UI

Ci* jdedu 15 centų Ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No._—__

Mieros .................... per krutinę

(Vardas ir pavardi)
■ —- ■

(Adresas)

(Miestas Ir valstija)

veikimas žymiai pasikeitė. Tai 
jaunuomenės veikimas. čia 
yra įsteigia daug organizacijų, 
kaip antai, šauliai, pavasari
ninkai, ir choristų Šv- Cicili- 
jos organizalija. Daugiausiai 
veikia šauliai ir choristai, ku
rie savo veikimu yra pralenkę 
visą apylinkės parapijų orga
nizacijas.

Taigi jie turi Klovainiuose 
aikštę, kurią gražiai sutvarkė, 
o šįmet sumanė pastatyti pa
minklą įamžinti 20 metų Lie
tuvos nepriklausomybę. Taigi 
norėdami įsteigti gražesnį pa
minklą, jie kreipėsi į Klovai- 
niečius su prašymu, kad padė
tų jiems įvykinti sumanymą 
ir ištikrųjų neapsivylė. Čia at
sirado žmonių, kurie deda pa
stangas, kad tik daugiau ga
lėtų padėti Klovainiečiams. O 
Lietuvoje Klovainių jaunimas 
labai džiaugiasi, nes kaip tik 
Amerikos klovainiečiai nu
siuntė laišką su paskirta auka, 
tai Pakruojaus valsčiaus val
dyba (kaip žinot Klovainiai 
priklauso prie Pakruojaus v.) 
paskyrė iš valsčiaus lėšų pini
gų sutvarkyti dar geriau visą 
reikalą. O pirma kuomet jau
nimas kreipėsi, tai ištolo atsi
sakė.

Taigi brangus klovainiečiai 
neužmirškite savo gimtojo 
krašto ir kiek galint prisidė
kit. O kurie dar nepriklauso 
prie kliubo, tai vykite į susi
rinkimą ir įstokite.

O kas norės daugiau apie 
Klovainius žinoti tai per susi
rinkimą galėsiu daugiau pa- 

’pasakoti.
Tai iki pasimatymo, gerb- 

Klovainiečiai.
— Stasys Kazakailis.

Iš Garfield
Parko Kolionijos

Garfield Parko Vyrų ir Mo
terų Pašalpinis kliubas turėjo 
pasekmingą rudeninį balių.

Kliubo balius įvyko spalių 
23 d., Liuosybės svetainėje,

PETRONĖLE MlSlUS 
po pirmu Vyru Pučkorittis; 

po tėvais Rusaitė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių 23 d., 9:45 v. vakaro, 
1938 m., gimus; Kretingos 
apskr., Grušlauskių parap.

Paliko dideliame nuliudime 
Įvyrą Antaną, 2 dukteris: Stel

ių Isdonas, žentą Antaną ir 
Antaniną Pučkorius, 2 sunUs: 
Talesford ir Antaną, marčią 
Natalie, anūkę Jean Isdonas 
ir daug kitų giminių. Lietu
voj paliko brolį Antaną ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 944 Wėst 
35th Place- Laidotuvės įvyks 
ketvirtadieni, spalių 27 d., 
10:00 vai. ryto. Iš namų bus 
nulydėta į Lietuvių Tautiš
kas kapines. ♦

Visi a. a. Petronėlės Mišius 
giminės, draugai ir pažįstami 
bsat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Sunai ir 
kitos giminės.

Laid. Dir. S. P. Mažeika, Tel. 
YARDS 1138.

i ’inifcy iiwiiiiiimiiiiw*>

Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban* 
kietams, Laido* 
tuvėms, Papuoši-, 
mama.

GĖLININKAS 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

URBA

IACME-NAUJIENŲ Foto]

NUSIŽUDĖ — Dorothy Hale, graži artistė ir tur
tuolė, kuri pereitą savaitę nusižudė iššokdama iš 
16-to aukšto Įaugo vienam Nexv Yorko viešbutyje. Ji 
buk buvo susižiedavus su WPA administratorium 
HaFry Hopkihsu.

C i c e ro. G arlf i e'ld p afrkd eči am s 
ciceriečiai yra labai artimi 
kaimynai, tad visi Garfield 
Parko vyrai, moterys, vaiki
nai, merginos ir mažieji ten 
subėgo laiką linksmai leistu

Kliubo darbščios natės-mo- 
terys užėmė pirmą vietą šio 
vakaro rengime ir daug pri
sidėjo prie jo pasisekimo.

Rengimo komisija susidėjo 
iš darbščių kliubiečių: Mede- 
linskienės, Gadorauskienės ir 
cicerietės Zahibienės.

Alutį pilstė ir svečius my
lėjo baltais kvartukėliais pri
sidengusios apsukrios ponios: 
Karoblienė, Burohikienė ir Eit 
mantieiiė.

Moterys, “-ųį^ą. užvaldė.”
Prie užkandžių visus stipri

no Kutvienė. Prie tųjų sald
žiųjų saldainių —Bernotienė- 
Visą didįjį darbą atliko kliu- 
bietės moterys. Surengė — 
sukvietė svečius — moterys; 
vaišino — moterys; stiprino— 
moterys; ir “saldino” — mo
terys. Nors buvo keli ir vy
rai prie aktyvio darbo, bet 
mažesnės vertės ir mažesnius 
darbus atliko.

Buvo duotas ir programas, 
kurį pildė “Naujos Gadynės” 
choro grupės. Kadangi viso 
choro nekvietė, tai ir nedaly
vavo programe, nors choristų 
buvo didelis skaičius.

Kaip dainų programui, taip 
šokiams vadovavo Jurgis Ste
ponavičius.

Iš profesionalų ir biznierių 
kliubo baliuje teko matyti: 
Laidotuvių direktorių Petkų, 
kuris prie Liuosybės svetainės 
turi savo gražiai įrengtą kop
lyčią; antras žinomas netik 
Ciceroj, bet ir plačioje Chica- 
goje alaus “distributeris”, 
Pauga. Jis yra malonaus bu
do ir sąžiningai patarnauja 
visiems, tad turi gerą pasise
kimą. Abudu yra kliubo na
riai. —Kliubietis.

Rutiečiai “Maži” 
Bet Stiprus

T0WN OF LAKE — Apie 
Teatrališką Draugiją “Rūta 
No. 1” nebesimato žinių laik- 
raščiuose- Tai taip kaip ir už
miršta draugija. Mat, nėra 
korespondento.

Sekmadienį, spalio JO d., 
Draugija laike susirinkimą 
Hollywood salėje, 2417 West 
43rd Street. Turiu pasakyti, 
kad rutieČfai tuti gerą^ pirmi
ninką, drg. Aušrą, kurio įsu- 
hus eina prbtokolų raštiniiiko 
pareigas. Jis tik 18 metų am
žiaus, čia gimęs, bet gerai varx 
loja lietuvių kalbą, gerai al- 
lieka ir savo darbą.

Rūtos Draugija maža, bet 
stovi tvirtai finansiniai. Na-, 
rių amžius vidutinis, nėra se- 
nų> nėra nei perdaug jaunų. 
Girdėjau, kad yra ruošiamas 
vajus, nes nariai nori draugiją 
pakelti.

Ruošia vakarą.

A- Aleliunienė ir M. Mitrau- 
skas, kurie sudaro parengimų 
komisiją, raportavo, kad ren
gia šaunų vakarą spalio 29 d., 
toj pačioj Hbllywood salėj, 
įžanga bus tiktai 25c.

Po susini tikinto rutiečiai su
ėjo trumpai pasilinksminti. Ir 
aš ten buvau pr gavau progos 
suvilginti lupąs. Girdėjau, kad 
vakaro programui pildyti bus 
pakviestas. /Jųicagos Lietuvių 
Moterų Kultūros Kliubas. Aš 
buvau Auditorijoj spalio 9 d., 
ir tas ęhoras ,man ir kitiems 
patiko, ūpą pakėlė. Dar jau
nas, bet , graliai uždainavo. 
Daugelis rutiečių prie to cho
ro priklauso. Bus smagu jį 
išgirsti savo parengime. Tad, 
rutiečiai, nepraleiskite geros 
progos jį igirsti- —G. S. W.
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Tarp Chicagos 
Laisvamanių

Parengimas ir Maršrutas.

BRIDGEPORT — Lietuvių 
Laisvamanių -Etinės Kultūros 
draugijos 3-jų kuopų paren
gimas įvyko 22 d. spalių Mil
dos svet.

Publikos buvo neperdaug, 
nes mat, tą patį vakarą Brid- 
geporte buvo net 3 parengi
mai, būtent: Sandaros svet. 
Vilnies svet. na ir Mildos. 
Laisvamaniai turėjo ir pro
gramą, kuris susidėjo iš dai
nų ir prakalbų. Dainavo Liet. 
Laisvamanių Centro Vyrų 
Choras, o prakalbą pasakė 
H. Jagminas, kuris lankės su 
maršrutu po rytines valstijas.

Kalbėtojas pranešė, kad 
maršrutas pavykęs neblogai. 
Suorganizuota nemažai naujų 
laisvamanių kuopų, taip» kad 
nuo dabar bus ir centrui ne
gėda vadintis cėntru- Dar kal
bėtojas prisiminė^ kad važiuo
damas tikėjos rasiąs labai 
daug laisvamanių, bet apsivil- 
ta/ Jų. visai mažai beesama. 
Daug jau nuėję pas klebonus 
tarnauti.

Pasiteiravus dėl ko taip, 
gauta atsakymas, kad, Moc
kaus netaktiškos fr. praUąlibos 
visai atbaidę tikruosius tiks
liau sakank rimtesnius lais
vamanius, kurie supranta laiL 
svainanybęi Visai kitokioj. švie 
soj. Tiesa, dąhar laisvataa- 
niai yra tarp kūjo ir priekalo,
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SITUATION WANTED
__________ Ieško Darbo__________

PAIEŠKAI! DARBO
Penteris ir popieruotojas iŠ vi

daus, iš lauko ir Storuose, 10 metų 
patyręs, darbas užtikrintas. Chica- 
5oi ir priemiesčiuose apkainavimas 

ykak
J. AŪGAITIS,

1608 S. 50th Avė., Cicero, CIC. 2633 
-------- .-------V—------------------- *-------

NAŠLE IEŠKO DARBO prie na
mų ar kriaučių darbo. Moku visą 
darbą, Važiuočiau į kitą miestą, ar 
ūkį. Rašykit Mrs. S. Gedraitis, 
3237 N. Nagle Avė., Chicago.

i.-,....,..,*...,, n. į-,--» .i,

ATĖJO
Kultūra No. 9

TURINYS:
Pasaulis tarp taikos ir karo—
Foraizmas mokykloje—prof. J. Va

balas-Gudaitis.
Tau — Kazys Jakubėnas.
Astronomijos tikslas ir reikšmė— 

Dr- J. Mejeris.
Daina ir Muzika anapus Baltijos— 

Osk. Breivė.
Lidija Mursija—Julmis.
Vidurnakčio saulės krašte—A. Ven- 

slovas.
Pastabos apie literatūrą ir rašymo 

darbo—M. Gorki j.
Populiarusis Mokslas.
Apžvalga ir kiti straipsniai.

KAINA 45 CENTAI.
GALIMA GAUTI

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted Street, Chicago.

įvairios Žinios iš 
Cicero Lietuvių 
Gyvenimo

Sveiksta J. Vainorienė.

CICERO. — Iš ligoninės jau 
grįžo p. Julija Vainorienė, 
1334 South 48th Ct. Atsilaikė 
prieš vidurių operaciją ir jau 
gana gerai jaučiasi. Tiesa, 
apie namus dar negali trius- 
tis ir yra po stropia daktaro 
priežiūra. “Slaugės” pareigas 
atlieka p. Vainoras.

Sako, “viskas gerai”, o li
gone jaučiasi dar geriau negu 
ligoninėj.” Namai visgi namai.

iP-ia Vainorienė yra narė 
Chicagos' Lietuvių Draugijos 
ir Lietuvos Tautiškų Seserų 
Draugijos- Lankytojų netrūks
ta.

Ruošiasi Vakarui.

šį šeštadienį Raudonos Ro
žės Kliubas rengia savo metinį 
padengimą Liuosybės svetai
nėje. Keletas narių gaus dova
nas už neėmimą pašalpos per 
20 ir 10 metų. Tai kliubo do
vana.

Rengimo Komitetas suruošė 
programą ir parūpino šaunią 
muziką šokiams. Programą 
pildys pirmą kartą Ciceroj 
dalyvaująs Šakar-Makar cho
ras. Vaidinsiąs “Moterų Ro
jus”. O gal tame rojuje bus 
ir Adomas? Pamatysime.

Ateikit visi ir visos, nes pa
matysite tikrai ką tai naujo. 
Jaunieji turės progos šauniai 
pasišokti prie geros muzikos 
(kuri, po sekretu pasakysiu, 
kliubui kainuoja net $125.00)- 
Ne bet kas gali tokį orkestrą 
parūpinti. R. R. Kliubas vi
suomet nori ir stengiasi pa
tenkinti jaunuomenę ir savo 
narius. O ar visi nariai lanko 
savo parengimus? —D.

Sugrįžo Po 
2l/z Metų

J. Snape šeimyna, 2267 West 
113th Street, turėjo “terrier” 
veislės šunį “Rex”. Prieš su- 
virš du metus laiko jisai pra
žuvo. Buvo, turbūt, pavogtas 
ir išvežtas. <

Vakar “Rex’\ suvargęs, pur
vinas ir išalkęs grįžo namo.

Atsiminė ir savo vardą ir 
pažino visus namiškius.

i
nes pirmiems laisvamaniams 
nevykusiai susiorganizavus, 
žinoma ir pritarėjai susimaži
no. O jau kaip iš antro sykio 
susiorganizavo, 'tai pasirodė, 
kad perdaug komunistiška.

Stepukas..

MOTINAI PAGELBININKĖS — 
mažoj šeimoj. Lengvas namų dar
bas, geri namai, gera alga.

Hollycourt 8237.

PAIEŠKAU GASPADINĖS dėl 
namų darbo. S. Malinauskienė, 
Blue Gtove Inn. 1 blokas į vaka
rus nuo Kean Avė. ant Archer 
Avė., Willow Springs, III.’

REIKALINGA MERGAITE arba 
moteris prižiūrėti 2 metų mergaitę. 
Kreipkitės į krautuvę. 5708 South 
Morgan St.

HELP WANTED—MALĖ 
_______ Darbininkų Reikią_______

REIKALINGAS DARBININKAS 
į ūkį. Patyręs — Blaivus. Pavie
nis—atsišaukite nuo 8 iki 12 ryto.

7502 Kingston Avė. apt. 202.

FOR RENT—IN GENERAL

RENDAI KRAUTUVĖ — mo
dernas įrengimas grosernei ir mė
sos marketui arba parduoda fikče- 
rius nebrangiai. Telefonuoti Mel- 
rose Park 9724.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI TAVERNAS šalę 
teatro. Labai geros pajamos. Renda 
$37.50. Garu šildortias, janitoriaus 
patarnavimas. Laisnis apdrauda ei
na kartu- Tiktai $650.

6844 So. Racine Avė.

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

TIK $500 JMOKESTIS. Perka 
modemą Sun Parlor 2x5 kambarių 
apartmentą—garu šildomą. Platus 
lotas, 2 karų garažas- Pilna kaina 
$4500.

LOUIS MORRIS and CO. 
4006 Division St., 

Spaulding 7410.

2 FLATŲ mūrinis po 6 kamba
rius, 1 aukštas karštu vandeniu šil
domas, antras pečiais. Bungalow 
stogas, 30 pėdų lotas, arti 46 ir 
Fairfield avė. Kaina tiktai $7800.00 

JAMES J. TAUBR . 
1653 West 51st St.

PARSIDUODA gražus 6 flatų 
apartmentas, kampas, apšildomas, 
prieš parką, gražiausioj vietoj; gra
žus namas. Kas pirks tuoj aus, gaus 
už $11,000.00. Reikia tik $1500.00 
įnešti- Morgičius yra lengvai mo
kamas. Turi būt parduotas greitai.

CHARLES URNlCHy 
56 W. Washington St.' 

Room 514. Tel. Central 3870.

2 FLATŲ BARGENAS
Tiktai $400.00 įmokėjus perka 2 

flatų plytinį 5-5 kambarį- Garu 
šildomą, 2 karų garažą. Pilna kai
na $4,000.00. Pamatykite šiandien. 
FIRST STATE MORTGAGE CO., 

4752 FULLERTON.
Capitol 3020.

PARSIDUODA 6 flatų apartmen
tas gražioje vietoje, neša geras 
rendas; gali nupirkti įnešant 
$1000.00, likusius lengvais išmo
kėjimais. Atsiliepkite greitai laiš
ku, 1739 So. Halsted St., Box 895. 
Kaina $11,000.

7822 S. GREEN ST. akmeniniu 
priešakiu 2-3-4 kambarių flatai — 
taipgi 2 šviesus porčiai. Pečiais šil
domi, elektriką, refrigeratoriai. 
$11,500. Rendos į metus $1800.

PIGIAI pardavimui gražus muro 
namas; 2 po 6, pirmas aukštas, ap
šildomas, į vakarus nuo Hum- 
boldt Parko, lietuvių kolonijoj. 
Turi būti greitai parduotas padali
nimui šeimynos turto. Kaina tik 
$4,600. Šaukite Canal 4847.

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.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALI 
Rakandai ir Įtaisai Pardąyimul
IŠPARDUODAME BARŲ FIK 

CERIUS 1938, visokio didžio w 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi štn 
rų fikčerius dėl bile kurio biznic 
įskaitant svarstykles, registerius ii 
ice baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm neg' 
ipirksite kitur.

S. R. ŠOSTHEIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269.

WATCHMAKER—JEWELER 
Laikrodininkas ir Auksakalis.

H. BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 

jCREDIT JEWELER nori laikrodė
lių, laikrodžių taisyti. Dykai ap- 
skaičiaVimas-^-darbas užtikrintas.

4184 Archer Avė.

DAUGYBE V Amui Ų KARU 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
806 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimų. 
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—Oldstno- 
biles — Chevrolets — Fords—Pon- 
tiacs — Chryslers — Plymouths — 
De Sotos — Studebakers — Cadll- 
lacs — La Šalies — Packards *- 
Dodges — Grahams — Willys — 
už pigiai kaip $295.00—kai kurie 
naujutėliai.

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

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

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

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

1340 W. 63rd Street
prie Loomis.

2828 W. North Avė.
prie California.

FINANCIAL 
Finansai^

KONTRAKTORIUS MOKĖS auk
ščiausią kainą už defaultuotus pir
mus morgičius, bondsus ar kito
kius vertybės popierius. Taipgi 
pirks, senus pastatus bet kokioj 
Chicagos apylinkėj. J. J. Jerome, 
188 W. Randolph Street, 1513 kam
barys. Tel. State 7416.

PRIVATIŠKAS ŽMOGUS duos 
paskolą $1500 ant pirmų morgičių, 
be komišino. 1937 So. 48th Ct.

Pirmos lubos viduryje.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLSKOS 

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

COAL—W00D—OIL 
Anglys—Malkos—ĄĮlejils

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

EGG __ $6.00
NUT ............ $6.00
BIG LUMP  $6.00
MINE RUN$5.75
SCREENINGS ________  $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975
GAUKIT NAUDOS maksimumą 

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

Ar Ieškot
• PIRKTI
• PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS. 
•
NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO.
•

PAŠAUKIT MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamo^ Už pakartojimas 
duodamė gerą nuolaidą.

i



Tik Viena Savaitė Beliko Iki 
“Miss Lithuania” Rinkimų-

Išrinktoji Gaus Puikią Dovaną
Ir Atstovaus Lietuvius 1939 Automobilių Parodoj

6. Sue Vilis 5. Wanda Samolis

rtAUJDEfctoB, Chicago, 10. ’ Trečiadienis, spal. 26, 193Š

V.D.V. foto
KLAIPĖDOS KRAŠTO RUDENS VAIZDAI —Kairėje iš laukų dailiais plentais vežamos rudens gėrybės. Dešinėje derlingos dirvos moderniškais 

žemės ūkio įrankiais ruošiamos rudens sėjai. sUiUve

Naujos Kandidatės Konkurse
Lygiai viena savaitė beliko iki “Miss Lithuania 

1939” rinlsmų. Tai trumpas laikas, tad lietuvaitės, ku
rios žadate konkurse dalyvauti — paskubėkite užsire
gistruoti. Tereikia išpildyti kuponą, kuris randasi prie 
šios žinios, ir atsiųsti arba atnešti jį į “Naujienas” su 
savo fotografija.

Gražuolės rinkimai įvyks Chicagos Lietuvių Audi
torijoj, 3133 South Halsted Street, kitą trečiadienį, lap
kričio 2 d. Automobilių Paroda atsidarys lapkričio 12 d., 
Tarptautiniam Amfiteatre. Po konkurso laimėjusi gra
žuolė turės atlankyti kelias repeticijas Amfiteatre ir 
nueiti mierai pas siuvėją. Gražuolei bus pasiūdintas 
puošnus tautiškas kostiumas.

Laimingoji “Miss Lithuania 1939” ne vien laimės 
garbę dalyvauti parodoje, bet kartu gaus ir puikią do
vaną, kurią skiria J. F. Budrikas, savininkas Budriko 
radio ir baldų krautuvių, 3411 South Halsted street. Do
vana pirmos vietos laimėtojai bus gražus “Parlor Se
tas”, kurį galima pamatyti Budriko krautuvės lange.

Antros vietos laiiųg|pja gaus naują, nepaprastai 
gražų 1939 metų Radio Aparatą.

Trečioji gaus dovaną, kurios kiekviena mergaitė 
trokšta — puikų auksinį žiedą. ,, .

Tas dovanas, ypatingai. “Parlor Setą” dabar galima 
pamatyti J. F. Budriko krautuvės lange.

“Miss Lithuania” rinkimai įvyks po “N-nų” ir Auto
mobilių Parodos viršininkų priežiūra. Teisėjais bus be
šališki žmonės—10 lietuvių ir trys atstovai iš Automo
bilių Parodos. Rinkimų tvarka dar nenustatyta, bet jau 
žinoma, kad konkurso vakare įvyks šokiai ir kad Andre
jevo šokėjų grupė išpildys gražų programą teisėjams 
gražuolę renkant.

Konkurse gali dalyvauti visos jaunos ir ne vedusios 
lietuvaitės. Įstojimui reikia štai ką padaryti:

Prie šios žinios randasi įstojimo kuponas. Jį reikia 
išpildyti duodant teisingas informacijas. Pridėjusios prie 
kupono savo gerą ir aiškią fotografiją, atneškite arba 
atsiųskite paštu į “Naujienas”.

Darykite tai skubiai, nes laikas labai trumpas. Iš pa
veikslų reikės klišes pagaminti ir reikės iš anksto žinoti 
konkurso dalyvių skaičių, tad nelaukite.

Užsiregistruokite konkursui — TUOJAU!!!

sveikimo ir kad ateityje be jo
kių kliūčių galėtų tęsti savo 
profesijos darbą-- Taipgi išreiš
kiu gilų pageidavimą, kad Dr. 
A. Yuška į trumpą laiką su
grįžtų iš ligoninės į nuosavius 
namus, nes tikras esu, kad 

, trokštančių pasimatyti ir iš
siilgusių skaičius yra nemažas.

—Dr. Br. J. Zubrickas

Gražuoliu Kontestas
ĮSTOJIMO kuponas

Vardas-pavardė .............................................................
•

Adresas ........................................................................
Telefonas ....................................................................
Amžius ......................... ..................................................
Plaukų spalva ....................................... ....................
Akių spalva ................................................................
Užsiėmimas ...................................................................

šiuomi įstoju į “GRAŽUOLIŲ KONTESTĄ”. Prisiunčiu 
savo fotografiją. Sutinku prisilaikyti visų taisyklių ir jo 
vedėjų nurodymų.

Parašas .....................................-............-..............
Fotografijos bus priimamos tiktai iki spalių 29 d., todėl 

TUOJAUS prisiųskite fotografiją.

P. S. Tiktai aiškios ir spaudai tinkamos fotografijos bus 
priimtos. ’

Dr. A. Yuška 
Sunkiai Susirgo

Anksti pirmadienio rytą, spa
lio mėn. 17 d. palikau labai 
nustebintas, kai Dr. A. Yuška 
per telefoną man pranešė, kad 
nesijaučiąs gerai ir jau galu
tinai nusistatęs eiti ligoninėn. 
Laike musų. telefoniško pasi 
kalbėjimo pirmą kartą išgir
dau seniorą gydytoją nusiskun- 
džiant, kad jis ilgai kamavęsis 
ir stengęsis savo raštinėje pa
tarimo bei pagalbos ieškan
tiems ligoniams pasirodyti svei
ku bei prielankiu kaip visuo
met. Aš pažinau Dr. A. Yuška 
kaip labai rimto, ramaus ir tai
kaus budo draugą, kurs savo 
asmeniniais reikalais mažai ka
da nors prasitardavo. Bet pa
skutiniu laiku liga jį tiek su
ėmė, kad, girdi, draugų gydy
toj ų patariamas laisvai pasiduo- 
dąs chirurgo valiai- Su tyria 
sąžine ir iš širdies gilumos pa
sišventęs gydytojo profesijai 
jis maža domės tekreipė į savo 
sveikatą, bęt rūpinos, 'visais ki-į 
tais. Ir dabar ligoninėj esant 
jis išreiškia didelį susirūpinimą 
savais klientais. Aplankius Dr. 
A. Yuška aiškiai matosi, kad 
jis sunkiai serga. Bet jis ne
siskundžia ir nėra linkęs per
daug Įsileisti į kalbas susijusiais 
su jo “paprasta liga“. Gal būt, 
ir Dr. A. Yuška nesitikėjo, 
kad jis buvo vienas iš tų “lai
mingųjų“, kuris savyje nešio
jo “deimantus“- Šie “deiman
tai“ buvo giliai paslėpti jo tul- 
žės pūslėje. Viso surasta trys 
akmens, kuriuos jis saugoja! 
kaip avo akį ir yra sudėjęs at
minimui į mažą stiklinį perma
tomą indelį. Lankytojas įėjęs 
jo kambarin gauna veltui pa
matyti ir pavartyti tuos brang
akmenis, kurie privertė 63 
metų amžiaus Dr. A. Yušką 
turėti operaciją. Operacijos! 
metu, kuri įvyko spalio mėn. 
19 d., buvo keletas jo draugų 
gydytojų ir dukrytė Aldona 
studijuojanti Illinois universi
tete medicinos skyriuje. Tarp 
kitko pažymėtina, kad panelė 
Aldona Yuška—nutariusi tėvo 
pėdomis eiti—mano šiais metais 
pavasarį baigti universiteto 
mokslus ir įgyti medicinos dak
taro laipsnį. Reikia pasakyti, 
kad operacija (išėmimas tulžės 
ir deimantų pašalinimas) buvo 
labai pasekminga ir Dr. A. 
Yuškos sveikata diena iš die
nos žymiai gerėja. Daug prie 
to prisidėjo “blood. transfu- 
sion“ (kraujo davimas), kurs 
tuoj po operacijos buyo daro
mas, nes ligonis rodė nusilpnė
jimą ir maža kraujystės žymių. 
Ir čia atsirado ne kas kitas, 
kaip vienas artimas šeimos na
rys, būtent, sūnūs Daumantas, 
kuris gelbėdamas savo aukš
tai gerbiamo tėvo gyvybę pa
aukojo visą paintę kraujo, šian
dien Dr. A. Yuškos šeima ir 
visi artimi draugai nuoširdžiai 
džiaugiasi matydami jį einant 
geryn. Asmeniniai noriu pa
linkėti mano profesijos kolegai 
ir geram draugui greito pa

| Sugrąžins $1,800,000 
Namų Savininkams

Apskričio teisėjas Jarecki 
vakar pasirašė patvarkymą 
sugrąžinti $1,800,000 1935 me
tų real estą te taksų namų sa
vininkams. Tuos pinigus gaus 
tik tie savininkai, kurie 1935 
taksus mokėjo po protestu-

Nutroško Du
Kūdikiai ,

Dvi chicagielęs, Mrs. R. H. 
Roberts, 5009 N- Artesian ir 
Eileen Fraiser; mlo 941 E. 
52nd st., įdėjo psavo kūdikius 
į vežimėlius, išvežė į kiemus 
butų užpakalyj • ir ten paliko 
juos šildytis saulėj. Už valan
dėlės sugrįžusios prie vežimė
liu abi rado -kūdikius negyvus. 
Jie nutroško įsipainioję į už- 
klodes.

f I. ______________ ___________

Moterys, Dabar 
Galit Gauti
Likusius Indų Setus

Indų setus su kuponais dar 
galėsit gauti per 2 sąvaites. 
Todėl visos tos moterys, ku
rios pradėjo rinkti pilną setą, 
prašomos tuoj atsilankyti į 
Naujienas ir išmainyti savo ku
ponus./ Tėmykit telpantį “N” 
kuponą.

“N“ Adm.

Automobilių 
Nelaimės

e Beveik per stebuklą nuo 
mirties išsigelbėjo du žmonės 
iš Northbrook, III- Prie Dun- 
dee Road kryžkelės North 
Shore traukinys vakar sudau
žė jų automobilį, perkirto jį pu
siau, bet abu keleiviai išliko 
sveiki. Jie yra Mr. ir Mrs.
H. Van Steen.

B « »
• Prie California ir Jack- 

son bulvarų kryžkelės automo
bilis sunkiai sužeidė Miss May 
Fox, nuo 3459 West 59lh st., 
policislę.

® V »
• Prie 103-čios ir Stony 

Island į stulpą įvažiavo ir sun
kiai susižeidė Henry Karris, 
Hammond, Ind-, gyventojas. Jis 
guli South Chicago ligoninėj.

» » »
• South Chicago Heights 

miestelyj automobilio nelaimėj 
mirė 76 metų senelis Carl 
Kurtze. Kitoj nelaimėj, Chica- 
goj, buvo užmuštas John Ross, 
46 metų amžiaus ir nuo 3330 
West Adams Street.

» » »
© Namas vos nesudegė prie 

22-tros ir Canal gatvių, kai ten 
susidūrė didžiulis trokas ir ke
leivinis automobilis. Abu ban
dė pavyti raudoną trafiko švie
są. Trokas trenkė į automobi
lį, pas.vyro į šalį ir Įvažiavo 
tiesiai į šoną namo adresu 434 
W. Cermak Road. Trokas už
sidegė, o nuo jo užsidegė na
mas, bet ugniagesiams pasise
kė ugnį užgesinti. Tik vienas 
žmogus buvo lengvai sužeis
tas-

Gina WPA 
Projektus

Užvakar vakare Chicagos 
Sinai Temple forume kalbėjo 
Harry L. Hopkins, W.P.A- Ad
ministratorius iš Washingtono. 
Jisai gynė WPA., aiškindamas, 
kad federalė valdžia bedar
biams skiria toli gražu netiek 
pinigų, kiek reikia jų pragy
venimui. Praeityj valdžia iš
mokėjo daug daugiau Įvai
rioms pramonėms muitais ir 
gelžkeliams — duodama jiems 
žemę. Bet tos išlaidos nefigu- 
ruoja biudžete, tad niekas apie 
tai nešukauja, ypatingai tyli 
gelžkeliai ir pramonininkai.

Kankino Chicagietį 
Reikalaudami Turtų

Trys banditai, persistatę po- 
licistais, įsigavo į 61 metų 
chicagiečio Andrew Dombrovv- 
ski butą, 1614 Pierce Avenue, 
ir pradėjo jį kankinti. Reikala
vo pasakyti kur jis turi pa
slėpęs turtus. Piktadariai Dom- 
browskiui degino degtukais 
padus. Jis turtų neturėjo, tad1 
negalėjo “prisipažinti“, bet pik-! 
tadarjai nuo jo atėmė pasku
tinius pinigus $10.00, kuriuos 
turėjo prie savęs-

JDOMIMELROSE PARKO LIETUVIU BYLA 
CIVILIAM TEISME

Penkių Dolerių Lažybos ir Puskvortė 
Degtines

Chicagos Superior teisme ne
seniai buvo užvesta įdomi by
la, kuri paliečia kelis Melrose 
Parko lietuvius.

Bylą dabar svarsto teisėjas 
E. I. Frankhauser.

Dalykas prasidėjo rugpiučio 
22 dieną, 1936 metais-

20 metų moteriškė — lietu
vė, Mrs. Antoinette Richine, 
melroseparkietės Suzanos Ci- 
cėnienės duktė, padarė lažybas 
su vienu Ignu Kunskiu, kad ji 
valandos bėgyj gali išgerti pus- 
kvortę degtinės. Lažybos buvo 
už $5.00.

Jos buvo sudarytos Pink 
Elephant alinėje, kuri randasi 
ties 147 North Fifteenth avė., 
Melrose Parke.

Ignas Kunskis tuojau toj pa
čioj alinėj nupirko puskvortę 
ir Mrs. Richine pradėjo gerti. 
Per pusvalandi išgėrė apie du 

JAU PASKUTINĖ SAVAITĖ
Dar Galit Įsigyti — Vėliau Nebegausite

ROGERS SIDABRĄ

GALIT GAUTI TIEK SETŲ KIEK NORITE.

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ

trečdalius degtinės — ir stai
giai pasimirė-

Kame buvo mirties priežas
tis — nežinia.

Velionė paliko vyrą Viktorą, 
dukrelę Arlene, . kuri tuomet 
buvo vienų metų amžiaus, da
bar trijų, ir motiną Suzaną Ci- 
cėnienę. Visi trys, vyras, duk
tė ir motina, kartu užvedė by
lą prieš Petrą Vaičiūną ir Po
vilą šakėną, reikalaudami $100,- 
000 atlyginimo.

Vaičiūnas ir Šakėnas yra sa
vininkai Pink Elephant alinės, 
kur Mrs. Racine pasimirė.

Byla buvo užvestą pasire
miant “Dram Shop“ aktu, ku
ris uždeda alinių savininkams 
atsakomybę už nuostplius, ku
riuos tiesioginiai ar netiesiogi
niai žmones paneša per jų par
duodamus svaiginamuosius gė
rimus. R.




