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Sukilėlių Ispanija
Nori Taikos

NUOVARGIO ŪPAS PAVOJINGAS GEN.
FRANCO

Loja lis tų pasiryžimas tvirtas. Lojalistus 
vargina maisto trukumas.

PARYŽIUS, Ispanija, spalio įgautų kur kas didesnės pagal- 
26. — šešiuose ofensyvuose. bos iš italų ir 'vokiečių, ne kad
Ebro upes fronte Ispanijos su
kilėliai pražudė 70,000 karių. 
Generolo Franco valdomoj te
ritorijoj ispanai jaučiasi pavar
gę. Jie laukia taikos, trokšta 
taikos, nebenori kariauti.
. Šis nuovargis gręsia rimto
mis pasėkomis generolui Fran
co ir jo talkininkams. Nes Fran
co nori sumušti lojalistus, su
triuškinti juos, nori pilnos per
galės. Franco kontroliuojamoj 
spaudoj prasidėjo kampanija 
prieš kalbas apie taikų. Norin
tieji taikos vadinami išdavi
kais.

Bet karingų ūpą sužadinti 
sunku. Jau pustrečių metų ei
na civilis karas. Lojalistai dar 
neįveikti. Faktinai atrodo, kad 
Franco nepajėgs ginklų spėka 
lojalistus įveikti, nors ir pa
dedamas italų ir vokiečių. Gal 
Franco ir įveiktų lojalistus, jei

Hitleris reikalauja ičeko-slovakai atme- 
1,000,000 ketvirtainių te Vengrijos reika-

mylių kolonijų lavintus
LONDONAS, Anglija, spalio 

26- — Trečiadienį įvyko Bri
tanijos ministerių kabineto mi
tingas. Neoficialiais praneši
mais, vienas klausimų šiam 
mitingui svarstyti buvęs Hit
lerio reikalavimas sugrąžinti 
Vokietijai kolonijas.

Hitleris reikalaująs sugrą
žinti Vokietijai buvusias jos 
kolonijas Afrikoj ir apėmusias 
1,031,839 mylių ketvirtainių 
mylių plotą. Arba, jei nenori
ma tų kolonijų grąžinti, tai 
Hitleris reikalauja duoti Vokie
tijai tokio pat‘dydžio kolonijas 
kitose Afrikos dalyse.

360,000 vokiečių Zu- 
detams okupuoti

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 26. — 360,000 vokiečių ka
riuomenės buvo pasiųsta Čeko
slovakijos zudetų sritims oku
puoti. Kita tiek kareivių Hit
leris laikė atsargoj.

Likvidavo gaisrą 
vokiečių laive

NEW YORK, N. Y., spalio 
26. — Antradienį popiet buvo 
kįlęs gaisras vokiečių laive 
Deutschland, kurs gabeno 591 
pasažierį ir 390 narių įgulos. 
Po dviejų valandų kovos gais
ras tapo likviduotas.

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

Giedra; silpnėją vakarų vė
jai; saulė teka 6:16, leidžiasi 
4:52 valandą.

gavo iki šiol.
Tokios pagalbos šiandien ne

matyti. Nematyti nė Franco 
pilno laimėjimo. Taika su lo- 
jalistais <bnanoma derybomis, 
gal kompromisu. O tai toli ne
atitinka Franco norams.

Lojalistų pusėj nejaučiama 
nuovargio, nematyti ūpo palū
žimo. Lojalistų didžiausias var
gas tai maisto trukumas. Vie
nuolikai milionų žmonių loja
listų teritorijoj badas gręsia 
trečią žiemą. Gal būt, kad mai
sto trukumas Ispanijos karą ir 
nulems, jei vokiečiai ir italai 
padės Francui užblokuoti loja
listų uostus, maisto privežimą. 
Tačiau, sako stebėtojai, loja
listai parodė, kad jie gali ba
dą kęsti- Ispanijos istorija 
esanti pilna pavyzdžių, kaip is
panai badu mirė, užuot pasi
duoti.

PRAHA, Čekoslovakija, spa
lio 26. — Čekoslovakijos, auto
nominės slovakų ir autonomi
nės rutėnų provincijų atstovai 
antradienį atmetė Vengrijos 
reikalavimą atiduoti jai Slova
kijos dalį ir rutėnų provinci
ją. Čekoslovakijos atsakymas 
betgi leidžia suprasti, kad ji 
sutiktų atiduoti Vengrijai tas 
Slovakijos dalis, kuriose dau
guma gyventojų yra vengrais

Pasmerkė Martino 
Dies komisiją

VVASHINGTON, D. C., spa
lio 26. — Prez. Roosevelt, už
klaustas spaudos atstovų, kaip 
jis žiuri į ataką prieš Michi- 
gan valstijos gubernatorių 
Murphy, padarytą atstovų bu
to “anti-amerikoniškai veiklai 
tyrinėti” komisijoj, pareiškė, 
kad komisija neieškojo faktų, 
o tik leido porai republikonų 
ir porai policininkų paskelbti 
nepagrįstus kaltinimus.

Reikalauja apkaltin
ti darbo sekretorių

VVASHINGTON, D. C., spa- 
lio 26. — Atstovų buto komisi
ja, kuriai pirmininkauja Mar
tin Dies, tyrinėja vadinamą 
“anti-amerikonišką” veiklą. Bet 
atrodo, kad komisija daugiau 
pastangų deda CIO unijoms ir 
prez. Roosevelto administraci
jai ir jos šalininkams diskre
dituoti, negu kuriam kitam 
tikslui. Komisija visą laiką 
skleidžia propagandą prieš 
CIO- Neseniai ji atakavo Mi- 
chigan valstijos gubernatorių 
Murphy, o pereitą antradienį 
Dies pareiškė, kad jis reika
lausiąs apkaltinti (impyčyti) 
Darbo Departamento sekreto
rių, p-nią Perkins.

NAUJIENŲ-ACME Pnoto
STREIKAS — Iowa nacionalės gvardijos (milicijos) nariai patroliuoja Sioux 

City, Iowa Swifto skerdyklas, kur per kelias dienas mušeikos kėlė neramumus 
C< L O. ten paskelbė streiką. Apačioj, streikieriai prie dirbtuvės.

Vokietija atrodo ste-; 
buklu kapitalistui
NEW YORK, N. Y., spalio 

26. — William Knudsen, Ge
neral Motors prezidentas, su
grįžęs iš Europos pareiškė, kad 
šių diehų Vokietija esanti 20- 
to amžiaus stebuklas.

Vokietija turi 3,000! 
karo lėktuvų

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 26. -— Essener National Zei- 
tung paskelbė, kiek karo lėk
tuvų Vokietija turėjo Municho 
sutarties metu. Pasak to laik
raščio frontinio ruožo lėktuvų 
Vokietija turėjo 3,000. Į porą 
metų, t.y. 1940 metais, Vokie
tija planuoja turėti 6,000 lėk
tuvų.

Kitų šalių oro 'pajėgos yra 
tokios: Rusijos 4,700 lėktuvų, 
Britanijos 2,031, Francuzijos 
1,400, Italijos 1,400, Japonijos 
1,300.

Gaisrai Cantone te- 
besiaučia

CANTON, Kinija, spalio 26- 
— Japonams paėmus Cantoną 
pereitos savaitės gale prasidė
jo gaisrai mieste. Išdegė biz
nio centras. Gaisrai persimetė 
į rezidencijų sekcijas. Vienoms 
sritims išdegus, kitose kįla gai
srai, ir Canton degė dar tre
čiadienį. ,»• / ■

Rutėnų premjeras 
rezignavo

• ■,. į • • . . /

PRAHA, Čekoslovakija, spa
lio 26. — Trečiadienį rezigna
vo rutėnų provincijos premje
ras Dr. Andrėj Brody. Jis re
zignavęs toldėl, kad Čekoslova
kijos ministerių kabinetas at
metė Vengrijos pasiūlytą kom
promisą taikos reikalu. Brody 
vietą užėmė kun. Augustin 
Volosin.

TRUMPOS ŽINIOS 
IŠ VISUR

- -__________________ __________ _ ..

® LONDONAS, Anglija, spa
lio 26. — Britanijos ir Fran
cuzijos vyriausybės įspėjo ge
nerolą Franco, kad jis neišvy
stytų submarinų kovos prieš 
komercinius laivus, kurie, plau
kia į Ispanijos lojalistii uos
tus-

® VIENA, Austrija, spalio 
26. — Adolfas Hitleris, lanky
damas Vieną, trečiadienį kal
bėjosi su i buvusiu Austrijos 
premjeru Schuschriiggu, kurs 
yra areštuotas nuo to laiko, 
kai vokiečiai paėmė Austriją.

O VVASHINGTON, D. C., 
spalio 26. — Senatorius Borah 
įspėjo trečiadienį, kad agitaci
ja prieš Didžiosios Britanijos 
politiką Palestinos reikaluose 
gali įvelti Jungt. Valstijas į 
pavojingą padėtį. Borah atsi
sakė kalbėti mitinge, kurs yra 
ruošiamas tikslu protestuoti 
suvaržymą žydų imigracijos į 
Palestiną.

• BAKERSFIELD, Cal, spa
lio 26. — Policija areštavo 82 
medvilnės rinkėjus. Areštuotie
ji kaltinami tuo, kad smurtu 
mėginę pavaryti iš darbo ske- 
bus medvilnės laukuose.

Kairiųjų bloko kan
didatas laimėjo Chile 

rinkimus
SANTIAGO, Chile, spalio 26. 

— Pereitą antradienį buvo ren
kamas Chile respublikos pre
zidentas. Rinkimus laimėjo Pe- 
dro Aguire Cerda, radikalų, so
cialistų ir komunistų bloko 
kandidatas. Cerda, kalbėdamas 
po rinkimų per radiją, pareiš
kė, kad jis darbuosis tikslu su
teikti Chile respublikos mi
nioms duonos, žmoniškų namų, 
kultūros ir laisvės.

Munichb taika žada 
karą '

LONDONAS, Anglija, spalio 
26. — Lloyd George, Didžio
sios Britanijos premjeras Pa
saulinio karo metais, trečiadie
nį įspėjo Chamberlainą, kad 
Muniche . atsiekta taika galų 
gale nebus taika, kad bus ka
ras, tik Britanija nebeturės 
draugų.

Pataria pramonei, 
darbininkams ir val

džiai kooperuoti
NEW YORK, N. Y., spalio 

26- i— Gerald Swope, General 
Electric Company prezidentas, 
trečiadienį patarė Amerikos 
darbininkams, pramonei ir val
džiai kooperuoti, kaip kad tos 
grupės kooperuoja Švedijoj ir 
Anglijoj taikai pramonėje pa
laikyti.

Trojanovski prašo 
paleisti jį iš tar

nybos
VVASHINGTON, D. C., spa

lio 26. — Rusų ambasada Wa- 
shingtone paskelbė, kad amba
sadorius Trojanovski įteikė sa
vo vyriausybei prašymą palei
sti jį iš tarnybos. Prašymo prie
žastis — šeimyniški reikalai.

Kontestuoja Chile 
respublikos rin

kimus
SANTJAGO, Chile, spalio 26. 

— Antradienį buvo Chile res
publikos prezidento rinkimai. 
Kairiųjų bloko kandidatas Cer
da gavo 220,892 balsus, o de
šiniųjų bloko kandidatas Gus
tavo Ross — 213,521 balsą.✓ * 
Dešinieji trečiadienį darė pa
reiškimus, kad jie neketina 
pripažinti Gerda laimėtoju.

Čekai priėmė Italijos 
ir Vokietijos tarpi

ninkavimą
LONDONAS, . a a, spalio 

26. — Vengrijos vyriausybe 
išspausdino čeko-slovakų notą, 
kurioj pareiškiama, kad čeko- 
slovakai priims ginčui su ven
grais išspręsti Italijos ir Vo
kietijos arbitraciją.

Graikai bažnytinin
kai remia arabus

DAMASCUS, Syrija, spalio 
26. — Graikų katalikų ir grai
kų ortodoksų bažnyčių nariai 
atsišaukė į Didžiąją Britaniją, 
prašydami atmesti žydų reika
lavimus Palestinoj, nes žydų 
įsigalėjimas reiškiąs arabų pra
žūtį.

Paskelbė musių pa
liaubų dieną

VVASHINGTON, D. C., spa
lio 26. — Prez. Rooseveltas 
trečiadienį išleido proklamaciją, 
paskelbdamas lapkričio 11 die
ną kaip Mušiu Paliaubų Dieną 
— Armistice Day.

Nori įvesti daug
patystę

SHANGHAI, Kinija, spalio 
26. — Japonų dominuojamos 
Kiangsu provincijos valdžia no
ri pakeisti provincijos įstaty
mus taip, kad jie leistų vy
rams turėti suguloves, jei jų 
žmonos nepagimdo sūnų.

Prasidėjo radikalų 
socialistų kongresas

MARSEILLES, Francuzija, 
spalio 26. — Trečiadienį čia 
prasidėjo Francuzijos radikalų 
socialistų partijos kongresas. 
Tai partijai priklauso ir šalies 
premjeras Daladicr. šiame kon
grese Francuz: i?.. stebėtojų 
manymu, nustai? naują krip- 
tį vidaus ir užsienio reikalų 
politikai.

Sumažino žydų kvo
tą Palestinai

JERUZALĖ, Palestina, spa
lio 26. — Britanijos vyriausy
bė paskelbė trečiadienį, kad į 
Palestiną per ateinančius šešis 
mėnesius bus įleista žydų imi
grantų 4,870. Tai yra skaitli
nė 1,200 mažesnė nei kiekis 
žydų įleistų į Palestiną per 
pirmesnius šešis mėnesius.

Kalifornijos kandi
datus kaltina komu

nizmu
VVASHINGTON, D. C., spa

lio 26. — Harper Knowles, 
Amerikos Legiono atstovas, 
trečiadienį liudydamas atstovų 
buto komisijai, tyrinėjančiai 
anti-amerikonišką veiklą, įtarė 
demokratų partijos kandidatą 
: leitenantą gubernatorių Cali- 
fornia valstijoj, Ellis Patterso- 
ną, esant komunistu. Tokį pat 
kaltinimą Knowles padarė de
mokratų rinkimų vajaus Ka
lifornijoj pirmininkui, John G. 
Clarkui.

ATVEŽĖ PASIŪLY
MUS KLAIPĖDOS 

VOKIEČIAMS
NAUJA VOKIEČIŲ DRAUGI
JA KLAIPĖDOJ JAU TURIN

TI 20,000 NARIŲ

KAUNAS, spalio 26. — Lie
tuvos gubernatorius Klaipėdai 
jau sugrįžo iš Kauno į Klai
pėdą- Jisai, sako pranešimai iš 
vokiečių šaltinių, parvežęs kon
krečius pasiūlymus Klaipėdos 
vokiečiams nuraminti.

Iš lietuvių ratelių tuo tarpu 
patirta, kad naujai suorgani
zuota vokiečių draugija Klai
pėdoj ‘“Kulturbund” jau turin
ti 20,000 narių.

Liūtys sulaikė mū
šius Ispanijoj

HENDAYE, Francuzija, spa
lio 26- — Taip Ispanijos loja
listai, taip sukilėliai planavo 
trečiadienį pradėti ofensyvą 
įvairiuose frontuose. Smarkios 
liūtys sulaikė planų vykdymą.

Kinai kasa naujus 
sustiprinimus

SHANGHAI, Kinija, spalio 
26. — Kinų armija, pasitrau
kusi iš Hankowo, trečiadienį 
užėmė naujas pozicijas ir jas 
stiprino. Pranešimai pasiekę 
Shanghajų sako, kad gen. 
Chiang Kai-shek yra pasiryžęs 
kariauti su japonais dar ilgai. f,. '

Fašistų blokas pla
nuoja glaudesni ko- 

operavimą
LONDONAS, Anglija, spalio 

26. — Pranešimas iš Romos 
laikraščiui “Daily Mail” sako, 
kad Japonija, Vokietija ir Ita
lija ruošia planus dar glaudes
niam kooperavimui, ne kad iki 
šiol- Tarp ko kita fašistų- blo
kas tariasi priimti planą fa
šistų kariuomenių žygiams ko
ordinuoti Europos politikoje.

Kinai nesitaikys
CHUNGKING, Kinija, spalio 

26. — Trečiadienį vyriausybė 
išleido oficialų pareiškimą, kad 
Kinija nenori taikos su japo
nais ir kad Kinijos diktato
rius, Chiang Kai-shek, neketi
na rezignuoti. Pareiškimas iš
leistas ryšium su gandais, kad 
Britanija ir Vokietija mėgina 
taikinti kinus ir japonus-

Italai panaikino Li
bijos koloniją

ROMA, Italija, spalio 26. — 
Fašistų Didžioji Taryba pa
skelbė trečiadienį Italijos ko
loniją Afrikoj, Libiją, esant ne 
kolonija, bet Italijos dalimi.

Ateinantį antradienį 20,000 
italų kolonistų išvažiuoja į Li
biją.

Dabar
SEKMADIENIAIS
Naujienų Raštine
BUS ATIDARYTA

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

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

—NAUJIENŲ ADM.
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Nenuostabu, kad
Turi Užkietėjimą! Iš Pietų Amerikos

JUOKAI
(Tęsinys)

“Jus pralošhunėt pinigus,” 
Olmsas šaltai pastebėjo. “Kai 
dėl straipsnio, tai aš pats, jį 
parašiau.”

“Jus!”
“Taip; aš ėmiau pagrindan 

observaciją ir išvadas. Teori* 
jos, kurias aš čia išdėsčiau, ir 
kurios jums atrodo nerimtos, 
iš tiesų yra praktiškos—-tiek 
praktiškos, kad aš jomis pil
nai pasitikiu dėl savo duonos 
ir sūrio.”

“Kaip tai?" nustebęs aš pa
klausiau.

“Matote, aš turiu savo užsi- 
ėmimą>jĄš manau, kad aš tik 
vienas pasaulyje toks teesu. 
A esu seklių patarėjas, jeigu 
jus galite suprasti, kas tas 
yra. čia pat, Londone, mes 
turime daugybę valdžios sek* 
lių ir daugybę privatinių. Kai 
šitie vyrai neįstengia išspręsti 
kai kurių dalyku jie ateina 
pas mane, o aš jiems nuro
dau, kas reikia daryti. Jie 
marr išpasakoja visus įrody
mus ir įtarimus, o aš, apla
mai imant, su pagalba mano 
kriminalogijos žinojimo, su
randu siūlo gajų. Yra labai 
didelis šeimynų skirtumas kas 
link blogų palinkimų. Jeigu 
jus po ranka turėsite visas 
smulkmenas tūkstančio žmo
nių, butų bloga, jeigu jus ne
atskirsite iš tuksiančio vieno. 
'Lestradas yra gerai žinomas 
seklys. Pastaruoju laiku jis 
įsivėlė į miglą apgavystės at
sitikime ir dėl to jis čia atė
jo”

“O tie, kiti žmonės?”
“Jie čia buvo atsiųsti priva

tinių 'yrinėtojų, agentų. Jie 
visi yra kokioj nors bėdoj ir 
nori gauti kokį nors patarimų. 
Aš išklausau jų pasakojimus, 
jie išklauso mano patarimus 
ir aš tuomet atsiimu užmokes
tį.”

“Jus sakote,” aš paklausiau, 
“kad neišeidamas i§ savo 
kambario, jus galėtumėt at- 
megsti tokį mazgą, ko kitas 
žmogus negalėjų padaryti, net 
ir matydamas kiekvieną smul
kmeną?" '

“Tikrai taip. Aš turiu gerą 
intuiciją šituose atsitikimuose. 
Dabar, ir dar kartą, dalykai 
pasikeičia į neaiškumus. Tuo
met aš privalau pamatyti da
lykus savo akimis, Matote, aš 
turiu pakankamai specialaus 
žinojimo, kurį aš panaudoju 
problemai, ir tas stebėtinai 
nušviečia dalykus, šitos išva
dų taisyklės, išdėstytos šitame 
straipsnyje, kuris sukėlė jūsų 
pasipiktinimą, man jos yra 
praktišku darbu. Mano obser- 
vacija, tai antra mano pri
gimtis. Jus net nusistebėjote 
pirmame musų susitikime, kai 
aš pasakiau, kad jus sugrįžote 
iš Afganistano/’

“Jus atspėjote, nėra abejo
nės.”

“Nieko • panašaus. Aš žino* 
jau, kad jus sugrįžote iš Af
ganistano. Dėl ilgo papročio, 
minčių traukinys greit bėgo 
mano mintyje, kol aš pasie
kiau konkliuziją be jokios 
tarpininkystės. Ten buvo tar- 
pininkystė vistiek. Priežasties 
traukinys bėgo. ‘Štai yra me- 
dikališko tipo džentelmenas, 
tačiau su militaristo dvasia. 
Aišku, kariuomenės gydytojas. 
Jis tik ką sugrįžęs iš tropikų, 
nes jo veidas tamsus. Ir tas 
nėra naturalė jo odos spalva, 
bet riešai šviesus. Jis yra ma
tęs daug vargo ir ligų. Tą ir 
jo suvargęs veidas aiškiai pa
sako. Jo kairė ranka buvo su
žeis'a. Jis ją laiko nenatura- 
lėje pozicijoje. Kurgi tropi
kuose anglų kariuomenės gy
dytojas galėtų matyti tiek var
go ir turėtų sužeistą ranką? 
Aišku, kad Afganistane. Visas

K$ pusryčiams valgai ? Kavą, tou-1 
stą, gal būt kiek kiauzinių ? Ką I 
valgai pictunjs ir vakarienei.' D> o- | 
na, mėsą, bulves? Nenuostabu, Į 
kad turi užkietėjimą — paeinanti i 
nuo stokos “rupumo,.” Bet “rupu- Į 
mas” d ir nereiškia kiek suvalgai. D 
Tai reiškia maisto formą, kuri su- B 
daro minkštą, rup ą masę žarno- H 
se. Tąjį mase, kąri padeda žar- u 
noms veikti.

Dėlto paprastas protas sako, kad 
reikia va gyti natūralų liuosinantj 
maistą. Kellogg’s AH-Bran prie 
pusryŽų duos jums kaip tik tą 
reikiamą “rupumą” ir, beto, did; 
Gamtos vidurių toniką, vitaminus 
BĮ. Valgyk gruzdžias teustytus 
javinįnus kasdien, gerk gana van
dens, o gyvenimas bus švieses
nis. All-liran daro Kellogg in 
Battle Creek. Parduodamas pas 
visus krautuvininkus.

minčių traukinys neužėmė nė 
sekundės laiko. Tuomet aš 
ir pastebėjau, kad jus buvote 
vos tik sugrįžęs iš Afganista
no, o jus, ta mano pastaba, 
buvote nustebinti.”

“Kai jus šitą išaiškinote, tai 
gana paprasta,” aš pasakiau 
šypsodamasis. “Jus man pri
menate Edgaro Aleno Poe 
‘Dupiną.’ Aš neturėjau supra
timo, kad šitokie individualai 
galėtų egzistuoti tikrame gy
venime.”

šerlakas Olmsas atsikėlė ir 
užsidegė savo pypkę. “Nėra 
abejonės, kad jus manote, jog 
mane komplimentuodamas ly
ginate prie Dupino,” jis pa
stebėjo. “Mano nuomone, Du- 
pinas buvo labai baisus Žhio- 
gus. Jo triukai, kuriuos jis 
krėtė ant savo draugo minčių, 
su aštria pastaba po ketvir
čio valandos tylėjimo, buvo 
tikrai paviršutiniška demon
stracija. Jis turėjo tūlų anali
tinių genialumų, nėra abejo
nės; bet .niekuomet nebuvo 
toks, kokiu Poe jį įsivaizda
vo.”

John
DIREKTORIUS

Eudeikis
SENIAUSIA IK AIDŽIAUSIA LAIDOJIMO [STAIGA

AMPULANCE
DTEN4 IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727
- ■ .11 « —- ' ................r   

Klausykite musų Lietuvių radi o ptogramy šeštadienio vakarais
7 vai. vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas 

P. SALTIMIERAS.
a

f

!

“Ar jus skaitėte Gaborijaus 
veikąlus?? aš ^paklausiau? “Ar 
Lekogas gelbėjo jutSis Eaipo 
seklys?”

Šerlakas Olmsas sardoniš- 
kai sušnipštė. “Lekogas buvo 
tik paprastas lopytojas,” jis 
pasakė piktu tonu. “Jis turėjo 
tik vieną ypa'ybę, tai reko
menduoti jį ir tas buvo jo 
energija. Ta knyga padarė 
mane tikru ligoniu. Klausimas 
buvo toks, kaip surasti neži
nomą kalinį. Aš galėjau tą pa
daryti į dvidešimt keturias 
valandas. Lekogui ėmė šešįs 
mėnesius ar tam panašiai. Iš 
to galima butų padaryti teks- 
'o knygą sekliams, iš kurios 
jie pasimokytų ko vengti.”

BAISI EKSPEDIOJOS TRAGEDIJA • TARP LAUKINIU INDĖNŲ BRAZILIJOS ATOGRĄŽŲ DŽIUNGLĖSE
ruošia 

tautoms 
žmones, 
ji apri-

(Tęsinys)
Į šitų žiaurių apeigų eilę įei 

ja ir periodiniai kaimynų už- 
puldinėjimai, kurduos 
voguhs, o vykdo visi 
yyrai, Vogulas gydo 
Jei žaizda paviršutinė,
lama gyvatės oda, jei ietis pa 
dariusi žaizdą gilią, žaizdą 
plaunamą vandeniu nuo žalčio 
mirkytos odos. Jei kokie vidaus 
negalavimai, dažniausia duoda 
kažkokio medžio druožlių. žo
džiu, tas gydymas, paremtas 
kerėjimais ir burtais labai re
tai duoda teigiamų 'vaisių, bet 
labai dažnai padeda nuvaryti į 
kapus. Numirę ambornai lai
dojami žemėje, išlyginant vietą, 
kad niekas jų nerastų ir neiš 
kastų.

Gimusieji vaikai skaitomi 
tėvų palaima. Jie, jei berniukai, 
iki 14 metų būna motinos glo
boj, mergaitės nuo 17 metų 
pereina vogulo žinion. Moterų 
buklė labai sunki. Jos yra vy
rų nuosavybė, su kuria vyras 
gali daryti, ką tiktai išmano. 
Jos dirba nuo ryto iki vaka
ro prie palapinių daržuos, jos 
rūpinasi kuiu, džiovina vyrų 
sumedžiotą mėsą ir sužvejotą 
žuvį, jos renka vaisius ir daro 
glu—svaigalus, panašius į mu
sų alų, tik stipresnius. Jei mo
teris vyrui nepatinka, jis ją ga
li grąžinti vogului, o tas jasi 
apgyvendina stovyklos gale, ir 
jos turi prižiūrėti stovyklą. Su 
moterimis visi elgiasi labai blo
gai, net vaikai gali laisvai mu
šti ir skriausti motinas.

Vado autoritetu lajDai aukš
tas tautelėj. Jis(ivadovauja žy
giuos, ieško vielų, jei tautelė 
keliasi kitur, jo garbei rengia
mos šventės- Tik jis vienas gali 
prieštarauti vogului, nes, jei 
vogulas dievų vietininkas, tai 
vadas—dievų sūnūs. Jis rėdosi 
labai puošniai, jis turi net ke- 
lioliką žmonų, kurias gali rin
ktis. -pats, jis gali keisti šven
čių datas ir pasigailėti kieno 
nors iš nusmerktųjų gyvybės. 
Jis liktai kovoj niekuo nesiski
ria apdaru nuo kitų karių, ir

NESUSIPRATIMAS

Dvi jaunos baleto mokinės 
stotyje laukia traukinio ir nie
kaip jo negali sulaukti. Laikui 
praleisti jos ima studijuoti kaž
kurio šokio žingsnius. šokis 
gana dramatiškas, su smulkiais 
trypimais ir pasilenkimais čia 
į priekį, čia atgal. Senyva po
nia, įsižiūrėjusi į vieną iš jų 
prieina ir pašnabždomis taria:

— Kam jums čia kankin
tis, aš galiu nurodyti, kur yra 
jūsų išsigelbėjimo vieta”.

Ofiso T«L Tards 5621

DR. BERTASH
756 West 35th St

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

Nedaliomis pagal sutartį.
Re*. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

Tel. Kenwood 5107
Ofiso Tel. Virginia 0036 

ReUdence 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 AVA 
Valandos —9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

užpulti kluhah 
ėjusių keršyti 

tik Kua Kūmo 
mus išgelbėjo.

TIK GAL VĖLIAU

tai tik saugumo sumetimais.
Kiia-Kum, taip vadinosi ši

tos tautelės 'vadas, draugišku
mas mums daug padėjo ekspe
dicijoj, bet ambornų artumus 
mus tiktai pražudė. Mes visai 
netikėtai buvom 
giminės indėnų, 
ambornams, ir 
greita pagalba
Vis dėlto liko iš musų tik 19 
žmonių, kuriems buvo lemta 
sugrįžti iš šitos ekspedicijos.

Prof. R. Rolkas tikina, kad 
tose Brazilijos srityse yra visa 
eilė nežinomų indėnų tautelių, 
kurias jis kada nors gal vyk
siąs tyrinėti. Tačiau po šitos 
ekspedicijos jis ilsėsis mažiau
sia penkerius metus-

—Aš dabar grįžtu iš šešto
sios ekspedicijos po džungles, 
tačiau šį kartą jaučiuosi u nu
vargęs, kaip niekad. Dirbti nuo 
latiniuos pavojuos ir netikru
me nėra jau taip lengva.

”P T ”

— Ką? tamsta prašai atosto-, 
gų? Tur būt nori į kokią ma
lonią kelionę leistis?

— Tuo tarpu nieko tikro 
negaliu pasakyti, pone direkto
riau, tik važiuoju artimo gimi
naičio testamento atidaryti.

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GtDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 
1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen Hemlock 6699

(GALAS)

ADVOKATAIK P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn SL 
Karnb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas -- 3323 So. Halsted SL 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISU
J IETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell SL 
Telephone: Republic 9723

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Office and Res. Phone Calumet 7472 
Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:36 p. m.DR. ST. NAIKELIS

Physician and Surgeon 
3103 SOUTH HALSTED ST. 

Res. 3261 So. Halsted Street

INSURANCE
(APDIUUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS,

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

' A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012AKIŲ SPECIALISTM

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

Valandos nuo 2 iki 4 vai. p. p.
4735 S. VVestern Blvd. Laf. 0361-8016 

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

blLSTRIRGUIS
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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

KHt Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone YARDS 7299

Čionai Lietuviai Perka!!!
APŠILDYMĄ — PLUMBINGĄ — MALEVĄ 

LINK-BELT STOKERIŲ CENTRAS

Pirkite kur visi Lietuviai Petka!South "M tabirg & Healing Supp'y Co., Ine.
N. W. kampas State ir 551 h St.

VISI TELEFONAI -i ATLANTIC 4290 —■ VISI TELEFONAI •
—..........................................................................................................III E.IR ■ i  ............................................................ linu IHJIĮI

Aš patekau tarp dviejų cha
rakterių su didvyrišku stilium 
ir kuriais aš didžiavaus. Aš 
priėjau prie lango ir srovėda
mas žiurėjau pro langą į žmo
nių pilną gatvę. “Tas žmogus 
gali būti labai gabus,” aš pa
maniau, “bet jis kartu ir la
bai pasididžiuoja.”

“Šiais laikais nėra krimina- 
liškų nusikaltimų, nė krimi
nalistų,” jis pasakė. “Nėra 
reikalo turėti proto musų pro
fesijoj. Aš gerai žinau, jog aš 
noriu išgarsėti. Nėra gyvo 
žmogaus, gal būt, nėra nė pir
miau gyvenusio, kuris butų 
tiek studijavęs ir butų turėjęs 
prigimtus gabumus susekimui 
kriminališkų nusikaltimų, kiek 
aš pats studijavau. Ir kokios 
iš to pasėkos? Nėra krimina
liškų nusikaltimų, kad juos 
sek4i arba, didžiumoje, kokią 
nors nedorybę su permatomu 
motyvu, kurį ir skotlandjar- 
dietis gali permatyti.”

Mane tik erzino šita pasi
kalbėjimo tema. Aš norėjau 
pakeisti kalbos temą.

“Kažko šitas žmogus ieško?” 
aš paklausiau, rodydamas pir- 

1 štu į paprastai apsirengusį in- 
Į dividualą, kuris vaikščiojo an
troje pusėje gatvės stebėda
mas namų numerius. Jis ran
koje laikė didelį mėlyną voką, 
iš ko atrodė, kad jis atnešė 
kam nors laišką.

Laidotuvių Direktoriai
F TURIME
, KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE

-•d
Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

NARIAI 
' Chicagos, A 

Cicero
Lietuvių bN 

Laidotuvių 
Direktorių * 
Asociacijos

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1449—*

L J. ZOLP Phone Yards 0781
1046 West 46th Street Yards 0782

Yards 1139
Yards 1138

S, P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimu, nervuotu- 
mo, 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 
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

Marųuette Medical Building 
6155 So, Kedzie Avė. 

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

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

Treč. Susitarus
Jei kiti telefonai neatsakys šauk 

MIDVVAY 0001

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

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

t.............-P—,, j-.u, , ................................-......... ... .... ......

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Węstern Avė. • PJione Virginia 0883

>»■ .■.»« <i hi H'i1 j 'i I1; ■ r «' 1 i i-i'M 1111 » ..iii! in ,<■»*» . iįi't ..... .

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908
|||.>',<»MI>UU Atmini.* . .................w .................... .. ĮF'I'I' «-»FF !■« I —Trr.

ANTHONY R. PETKUS
6^34 So. Western Avė. t Phone GrovehRl 0142 
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

(Bus daugiąu)

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeJ. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
’ Ištaiso

Ofisas tr Akinių Dirbtuvė 
756 Wcst 35th S t. 
kampas Halsted St.

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

KITATAUČIAI
LIETUVIAI

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
vValandęs: ąuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis lr*nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Californfa Ąvenue

THefnnn* Repuhlir 7RSS

DR. BRDNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—6 
Vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLoCK 6111

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

TeL CanaI 8110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Centrą! 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDVVAY 2886

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 6466



Ketvirtadienis, spal. 27, ’38

Clevelando ir Ohio žinios
NAUJIENOS, Chicago, 111

tūkstančiai iš jų gausią didės 
nį atlyginimą^

Ta/p rašo didlapiai. Bet kaip 
iš tiesų dalykai yra'; lai sunku 
pasakyti. x

nu miiii nitiimHi iiihh m ti iiitHiimiMt iiikiiim niinuu iimiiiiiiii t

Pereitą
žydai rūpinsis savo tautiečiais. — Užsidarys mokyklos čiai buvo 
Dvasininkai nori pensijų. — Vėl nori prohibilijos.
kiečių suvažiavimas, — Jaunuolių Vargai. — Darbo biu

rai. — Pašauks į darbą keturis tūkstančius darbinin
kų. —■■ Turėjo laiko. — Kas nors pelnosi. — Ne

darbas ir veikimas. — Pažangos vajaus 
reikalai. — Nori statyti veteranams ligoni

nę. — Daktarai eina į politiką.

Vo-

Pašauks į darbą keturis tuksiančius darbiniu

vasarą clevelandie-- 
labai “pamėgę” mau- 
parkus. Kaip miesto 

departmentas skelbia,

Iš visų Ohio valstijps kam- saliunus visai uždaryti ir įves- 
pelių suvažiavo žydai ir įstei
gė komitetą, kurie rūpinsis Eu
ropoje persekiojamais savo tau
tiečiais. Pirmas jų suvažiavi
mas įvyko Columbus 1 mieste. 
Buvo priimtos kelios rezoliuci
jos, pasmerkiančios diktatorius. 
Susirinkimas nutarė pasiųsti 
padėką prezidentui Rooseveltui 
už tai, kad jis užtaria žydus. 
Susirinkimas pasisakė už tai, 
kad reikia steigti specialų fon
dą suvargusiems ir persekioja
miems žydams šelpti.

ti prohibiciją- ^markiai renka
mi paraša ir netrukus bus i- 
teikta peticija, kad saliunų už
darymo klausimas butų paves
tas balsavimui.

Clevelando priemiestyje (Par•• 
ma) netrukus gali užsidaryti 
visos viešosios mokyklos- Sako, 
miestas nebeturįs pinigų. Mo
kytos užsidarysiančios neribo 
tam laikui.

štomis dienomis vokiečiai 
turėjo Severance salėje didelį 
suvažiavimą. Matyti, suvažia
vimo dalyviai daugiausia buvo 
Hitlerio šalininkai. Jie džiau
gėsi dėl Čekoslovakijos sudra
skymo, o kai kurie kalbėtojai j 
tvirtino, kad nepaskutinis “fiu
rerio“ žygis. Girdi, Hitleris dė
siąs visas pastangas, kad vo
kiečių tauta butų galingiausia 
visame pasaulyje.

dynes ir 
parkų 
tai tas vietas per vasarą ap
lankė apie trys milijonai žmo
nių. Pernai lankytojų skaičius 
buvęs per pusę mažesnis-

Pažiūrėkime dabar, kodėl 
taip buvo. Kaip žinia, pernai 
vasarą darbai ėjo daug geriau. 
To dėka mažiau tebuvo ir “tin
ginių“, kurie galėjo parkuose 
šildytis ir ežerę maudytis. Ka
da žmogus atsiduria bedarbių 
eilėse, tai jis maudosi ežere ir 
parkuose kortomis lošia ne tiek 
iš malonumo, bet kad galėtų 
kaip nors “laiką užmušti“.

x D. Kuraitis

Į EGIPTĄ
SU BUICKU

kurie labai gražiai 
Bendrai, Lietuvoj 
trūksta. Bet savo 
dienų dainų visai 
jos visos naujos.

Pieno Centras

dainavo. • 
dainų ne- 
jaunystės I 

nesigirdėau,1

Galvos Skaudėjimas?
Jis Gali Paeiti Nuo 

j Viduriu Užkietėjimo!
Ne kiekvienas galvos skaudėjimas 

paeina nuo vidurių užkietėjimo — 
bet daugelis taip! Jei jūsų liežuvis

. Rašo Domininkas Kuraitis

gana 
žmo-
-bent

Sandusky mieste įvyko liu
teronų suvažiavimas. Kunigai 
reiškė didelį susirūpinimą sa
vo likimu. Ypač jie daug kal
bėjo, kad jų senatvė esanti ne
užtikrinta. Girdi, reikia būti 
nai steigti fondą, kuris galėtų 
nusenusius kunigus pensijomis 

- aprūpinti, žinoma, fondui pini
gai butvj renkami iš parapijo- 
nų.

Su darbais šiais laikais 
sunku. Senesnio amžiaus 
nėms tiesiog neįmanoma 
koks darbas gauti. Tačiau tiek
tesiranda ir jaunuoliams. Pa
vyzdžiui, lietuviams jaunuo
liams dėl nedarbo tenka eiti į 
CCC kampes. Tačiau ir ten ne
kokie pyragai/ — tenka pusė
tinai vargo matyti.

Politikieriai visokių triksų 
prasimano, kad tik galėtų pa
tys arba jų bičiuliai pasipini- 

| gauti, štai dabar reikalauja
ma, kad Visi šoferiai turi sa
vo paveiksliukus pasiųsti Jais- 
niui gauti. Tokius paveik stokus 
dešimtštoryje padaro tris už 
dešimtuką. Tačiau jie yra “iš- 
brokinami” ir reikalaujama, 
kad paveiksliukai butų traukia
mi tik nurodytose vietose, kur 
už tris imama 35 centai.

Tai niekas daugiau kaip sa
vo rųšies raketas- Mat, norima, 
kad politikierių proteguojami 
bičiuliai galėtų pasipelnyti.

kodėl ne

linksmais

bekoną tą rieslasnu-

negerti, kodėl ne

negerti, linksmais

Dainos

Kaune Laisvės alėjoje yra apvilktas, jei jūsų viduriai netvarkoj, 
f puikus namas su gražiai įreng- 
I! tu restoranu ir sodneliu, kur| 
s vasaros metu r ~~ •—,— 

sodnelyje- šiame restorane mė-l 
sos visai nėra, vien pieno pro- šokolado skonį, ’lšbandykit Ex-Lax

jei jaučiatės blogai — kokiame sto
vyje randasi jūsų viduriai?

j Tūkstančiai susilaukia tikro pa- 
Žmonės valgo lengvinimo nuo galvos skaudėjimo, 

- i paeinančio nuo vidurių užkietėjimo
1 paimdami Ex-Lax, kuris turi gardaus

___  „ dūktai. Galima gauti - rūgštaus pana|įa f’ykagja sekant* kartą j 
merikieč.o akimis yra labai stv- Pieno su bulvėmis, kurį labai! Ex buv0 ,
vargę. Jų drabužiai daugumoj daug žmonių valgo, lun tam; Amerikos mėgiamiausias šeimos vi- | 
apiplyšę, nameliai maži, mais •

Lietuvoj žmones, žiūrint a

Clevelando priemiesty Lake- 
wood prasidėjo smarkus judė
jimas prieš saliunus. Norima

ATĖJO
Kultūra No. 9

TURINYS:
Pasaulis tarp taikos ir karo—
Fordizmas 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. Gorkij. **
Populiarusis Mokslas.
Apžvalga ir kiti straipsniai.

KAINA 45 CENTAI.
GALIMA GAUTI 

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted Street, Chicago.

Vargo ir nedarbo spaudžia
mas žmogus griebiasi ir už 
šiaudo. Todėl atsiranda labai 
plati dirva visokiems prigavi
kams. Ypač bedarbius išnaudo
ja visokios agentūros, kurios 
už tam tikrą atlyginimą žada 
darbą įtaisyti, žmogus pasku
tinius centus sukrapštęs neša 
agentui, kuris tik pažadais be
darbį džiugina, o nieko 
nepadaro.

Šiomis dienomis vienas 
agentų pateko policijai į
kas. Paaiškėjo, jog iš bedarbių 
jis išviliojo kelis šimtus dole
rių, o darbo nė vienam nesura
do. Faktiškai jis tuo ir nesirū
pino, kadangi varė tik raketą. 
Iš vieno bedarbio jis išviliojo 
net $50-

gero

tokiu
ran-

Kai žmogus nėra susirūpi
nęs dėl rytojaus, tai jis ir nu
siteikęs gerai ir turi daugiau 
pasiryžimo veikti. Visai kitaip 
yra su žmonėmis, kuriems ten
ka visą laiką rūpintis tuo, kas 
bus rytoj: jie neturi nei ener
gijos, nei noro veikti.

Šie metai darbo žmonėms 
buvo nekokie. Juos pusėtinai 
pavargino nedarbas.

Štai prasidėjo žiemos sezo
nas, tačiau mažai kaš galvoja 
apie kokius didesnius vakarus 
ir šiaip kitokius parengimus. 
Buda’vo draugijos iš anksto jau 
garsina savo vakarus, o dabar 
jos tyli. Tai reiškia, jog daugu
mas jų visai nieko nerengs- 
Mat, neapsimoka. Koks išroka- 
vimas ką rengti, jei ne tik pel
no nėra, bet dažnai tenka ir 
deficitas pakelti.

gyvena su sachari-

negerti, kodėl ne

negerti, linksmais

esant brangiems

sujudo 
Matyti,

Iš Dayton, Ohio, ateina ži
nios, kad G. M. korporacija 
šaukianti į darbą apie keturis 
tūkstančius darbininkų. Du

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Tel, Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7,50

SMULKESNĖS DAUG PIGESNES 
, Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

SLA* kuopos labai 
dėl Pažangos Vajaus, 
to vajaus reikalai joms labai 
rupi. Visi organizatoriai sako
si turį po kelis kandidatus i 
musų susivienijimą. Tačiau 
vien tik kandidatais nepasiten
kinimą: jau liko įrašyti ir ke
li nauji nariai. Tai reiškia, kad 
pradžia visai nebloga. Bendrai 
vyrauja nuomonė, kad šis va
jus tikrai pasiseks.

SKAITOT Naująją Gadynę”? 
“NAUJOJI GADYNĖ” yra populiarus savaitinis laikraštis 
“NAUJOJI GADYNĖ” -kainuoja tik du doleriu metams.

Tai nedaug.
“NAUJOJI GADYNĖ” lanko visus ir kas savaitę, teikda

ma įvairiausio pasiskaitymo.
“NAUJOJI GADYNĖ’’ dabar yra paskelbus vajų ir kvie

čia visus didinti jos skaitytojų šeimą.
“NAUJOJI GADYNĖ” yra darbininkų laikraštis ir tokiu 

ji liks. * ' ' z '
“NAUJOJI GADYNĖ”, jus prašo išpildyt žemiau einančią 

blanką ir būt jos skaitytoju.

Mero Burtono vadovaujama 
delegacija buvo nuvykusi į 
Washingtoną prašyti pinigų- 
Deleg’acija bandė įtikinti fe- 
deralę valdžią, kad Clevelandui 
yra reikalinga veteranų 
ninė. Toji ligoninė galėtų 
pačiame mieste arba kur 
netoli nuo miesto.

Apskaičiuojama, kad tokios 
ligoninės' pastatymas ir įrengi
mas atsieis apie milijoną dole
rių. Siūloma, kad visą darbą 
atliktų WPA darbininkai.

Federalė valdžia netrukus 
pasižadėjo tą reikalą7 išspręsti.

ligO'
būti
nors

“NAUJOJI GADYNĖ”
220 Leonard Street, Brooklyn, N.
Gerb. Administracija:

Čia prisiunčiu $................ už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

Vardas __________ ________ _________________________

Pastaruoju laiku Dr. J. Ka- 
mesis pradėjo daug veikti ame
rikoniškoje politikoje tarp re- 
publikonų. Kad kokios, ateity
je jam gal pasiseks įsigauti į 
kokią žymesnę vietą- Vadinasi, 
gauti politinę darbą.

Demokratų partijos veikėjas, 
Dr. Kazlauskas, yra koronerio 
padėjėjas. —Jonas Jarus

(Tęsinys)

“Saftiagonas”

“Gersim alutį namie dary
tą,
Ir Samagoną miške varytą. 
Kodėl negerti, kodėl ne
gerti,
Kodėl negerti, linksmais 
nebūti?
Kas gali užginti apsika-

, binti,
Kas gali neduoti pasibu
čiuoti?
Kodėl negerti, 
gerti, 
Kodėl negerti, 
nebūti? ♦
Mes įsi geriam už pieno ūkį 
Ir už 
ki-
Kodėl 
gerti, 
Kodėl 
nebūti ?
Ir ūkininkai ■' cukrų augi 
na,
Patys
nu,
Kodėl 
gerti, 
Kodėl
nebūti?“ *

Taip dabar dainuoja Lietu
vos kaimai ir netik kaimas, bet 
ir augštesni žmonės. Man teko 
svečiuotis su augšthis karinin
kais. Jie irgi dainavo tą dainą, 
nors ji jiems ir netinka. Bet 
jiems buvo smagu dainuoti 
“Kodėl negerti, kpdel negerti.”

Dainuška tikrai kaimiečių, 
nes kaimietis dažnai nori įsi 
gerti, bet valstybinė jam neprb 
einama, nes litas yra gana 
brangus. Tad geria samagoną.

Kartais ir kaimiečiui pasitai
ko nusipirkti “valstybinės“. Bet 
ir nusipirkęs ilgai gaišuoja, 
vaikščioja po rinkelę, kalbasi su 
vienu ar kitu .ir vis taikosi, 
kad kas pakviestų ant alučio, 
bet litams
nelabai kas skubinasi. Bet jau 
amerikonui parvažiavus su do
leriais, kur už dolerį gauni še
šis litusjr dar automobilį pasi
statai ant rinkei^ tai jau ko 
stumerių yra' kiek tik reikia* 
Visi žiuri ir gifia automobilį 
ir tuoj pasidaro giminėmis. Ir 
jei eini su vienu stiklą alaus 
išgerti, o paliksi kitą “giminab 
tį“ tai busi nemandagus ame* 
rikonas. •

Bet kad nusivesi apie tuziną 
kostumerių, liepsi Nautkiui at
nešti porą tuzinų alaus ir porą 
literių skaidriosios valstybinės, 
dešimtį silkių ir daug bulkelių, 
tai t^da busi tikras džentelme
nas. Rūpintis, kad užsakyta 
degtinė nebus išgerta nereikia. 
Kaimo žmonės yra visai be ru
pesnio. Jie gali sėdėti bet iki 
tamsos pas Nautkį ir nežiū
rint kas bus ant stato pastaty
ta, jie tikrai nepaliks; Tada 
pas juos yra daug kalbos, jie 
pasidaro daug drąsesni ir, ži
noma, greičiau susipyksta, nes 
jei turi ką nors mintyje negė
ręs, tai jau įsigėręs tikrai pa
sakys ką jis mano< apie jį su 
pykinusį kaimyną. Kulakuotis, 
jau, rodos, mažiau kulakuoja- 
si, nes jaunoji karta irgi yra 
kulturiškesnė ir pabara savo 
tėvus, kad liautus kolto j ę vieną 
kitą- Dabar Lietuvoj 
mažiau peštynių, nes 
kulturėjo, o antra 
daug mažiau geria, 
pusėtinai brangus.
nustatyta 8V2 litų už centnerį. 
O tų centnerių be skaičiaus 
nėra, o juk gyvenimo reikalų 
yra gaila daug.

jau daug; 
viena pa- 
kaimiečiai 
nes litas 
Ūkininkui

Numeris ir gatvė _

Miestas ir valstija .

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yi-a naudingos.

1 panašiai varginami!
i
I Daugiau kaip 'SO metų Ex-Lax buvo 

tikrą padirbtą-šampaną iš pie įdurto liuosuotojas. Dabar jis yra
- - - i Moksliškai Pagerintas. IŠtikrųjų da-

- — — i bar jis yra daug geresnis, negu kada
Yra virš tuzinas visokių I uors pmiiiau. Ji^jturi^GERESNĮ SKO-4 

valgių iš pieno, žmogus mažiau 
lito užsimokėjęs gali gerai pa
valgyli. Galima ir septynis 
mokėti, bet užsimokėjęs tarp 
dviejų ir trijų litų gali puikiai 
pasivalgyti .ir išsigerti.

(Bus daugiau)

*■**'•'' v • v — 1 1 • 1 IvlUnSIlolicll I <*H Vi JIIv<*B» IbulKI UJU d/i“
tą irgi valgo menką, ne taip n0’ zmo^es valgydami ge-.Į,ar jis yrą daug geresnis, negu kada,

1 _______ „„ .. (jęhesNĮ SK.O- t
NĮ. VEIKIA GERIAU ir yra DAUG Į 
ŠVELNESNIS, negu kada nors buvo. 1
Lygiai geras ir vaikams, ir suau
gusiems!

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JĮ 
PAKEIČIANČIŲ!

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

kaip mes Amerikoj prisikem-ir1^- 
šam kiek tik norim ir ko tik 
norim. Bet jie yra tuksiantį 
kartų už mus smagesni, jie kas- 
die niuhiuoja savo dainą. Pie
menėlis saulutei tekant išgynęs 
galvijus, užraliuoja savo daine
lę, kurioj išreiškia savo viltį 
ir vargus. Jaunimas vakarėliuo
se tiek dainuoja, kad net lau
kai plyšta. Mat pas juos mu
zika, dainos, šokiai, o dar sa- 
magonas tai Visas jų laiko pra
leidimas, nes kaime nėra nė 
kino, nė teatrų. Bet jaunimas 
yra pilnai patenkintas, jis vi
sur traukia savo dainą, kuri j 
nuramina jo sielą. I

Kareiviai eidami per miestą 
taip gražiai dainavo, kad mums 
buvo labai malonu klausytis. 
Mačiau ir 
dainuojant,*bet, jie gal tik tada 
dainuoja, kada būna įsigėrę.

Lietuvoj dainuoja ir mies-

Jau
Paskutinė Savaitė
Daugiau Negausit
Sidabro Setų 10 ir 25 centų dėžutės yra pas 

jūsų Vaistininkų.

senius karčiamose

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

Sidabro po spalio 29 dienos 
daugiau negausit. Todėl tos, 
kurtos dar nori sidabro setų,

tuose daugiau, nei Amerikoj, prašomos skubiai atsilankyti- 
Mums teko būti su karininkais, “N” Adm.

THE BRIDGEPORT
KNITTING MILLS

F. Selemo n a v i c h 
Sveterių ir drobių 
dėl paklodžių ir už
valkalų krautuvė at
dara kasdieną ir va
karais — ir sekma
dieniais.

Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš 
BREMEN ar HAMBUBGO

MES JUMS PAGELBĖSIM GAUTI VIZITI
NIŲ IR IMIGRACIJOS VIZAS JŪSŲ 

EUROPOS GIMINĖMS
INFORMACIJŲ KLAUSKITE PAS 

VIETINĮ AGENTĄ ARBA

130 W. Randolph St., Chicago

Kalėdinė Ekskursija 
į LIETUVĄ

EUROPA-----------Lapkričio 26
DEUTSCHLAND-Gruodžio .. 1
HAMBURG-------- Gruodžio .. 7
BREMEN-----------Gruodžio 14
NEW YORK------ Gruodžio 15

HAMBURG-AMERICAN LINE & 
ta!fl NORTH GERMAN LLOYD [SI

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.

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

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

DUODAME
PINIGUS!

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 lengvų 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.

Garsinkites “N-nose”

Rudeninių Madų 
Knyga

mus už 15 centų. Siųskit savo 
orderius:

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chieag*, HL

Adresu.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

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

Entered as Second Glass 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, 
Dl. Telefonas Canan 8500.

Užsakysto kalnai
Chicagoje — paštu:

Metams _____________  $8.00
Pusei metų ----------------------  4.00
Trims mėnesiams__________ 2.00
Dviem mėnesiams__________ 1.50
Vienam mėnesiui ...........  .75

Chicago) per išnešiotojus:
Viena kopija_____________ — 3c
Savaitei -----------------------------18c
Mėnesiui  _______________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
paštu: f

Metams -___—...... . .— $5.00
Pusei metų __ ....____________2.75
Trims mėnesiams _________  l«50
Dviem mėnesiams _________  1.00
Vienam mėnesiui _______  .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ------   $8.00
Pusei metų ----------------------  4.00
Trims mėnesiams__________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

V. Kauneckas

Karai, kurie neįvyko

Šnipiada
Jau antra savaitė eina tariamų Vokietijos šnipų by

la federaliniame teisme New Yorke. Vyriausias valdžios 
liudininkas yra G. G. Rumrich, kuris gimė Amerikoje, 
buvo užaugintas Sudetų krašte, sugrįžo į Jungtines Val
stijas, įstojo į armiją ir pabėgo. Patekęs į valdžios ran
kas, jisai “prisipažino* tarnavęSj kaipo šnipas, Vokieti
jai. r

Kaltinamųjų suole sėdi panelė Johanna Hofmann, 
kuri tarnavo ant vokiečių laivo “Europa” ir buvo kur- 
jeras tarpe Vokietijos valdžios ir jos šnipų Amerikoje, 
ir taip pat du kitu vokiečiu: Erich Glaser, buvęs J. V. 
armijos kareivis, ir Otto Hermann Voss, areplanų me
chanikas, kaltinamas tuo, kad jisai vogęs Amerikos ka
ro lėktuvų planus.

Jau aštuonias dienas tęsėsi aukščiaus paminėtojo 
armijos dezertyro Rumricho parodymai prieš šituos tris 
teisiamuosius. Reikia pasakyti, kad nieko svarbaus jisai 
dar neatidengė, ir Amerikos spauda tolyn rodo vis ma
žiau susidomėjimo šita šnipų byla. Daugelis laikraščių 
daro apie ją net pašiepiančias pastabas/ Tik vienas da
lykas išėjo aikštėn — tai tas, kad “prisipažinęs” šnipas 
Rumrich yra didelis melagis. Jisai papasakojo teisme, 
kaip jisai apgaudinėjo savo darbdavius Berlyne, siunti- 
nėdamas jiems “raportus”, kuriuose jisai girdavosi, ko
kių “svarbių” slaptybių jisai galįs patirti ir pranešti.

Nieko tame nėra nuostabaus; kad Hitlerio valdžios 
agentai bando šioje šalyje šnipinėti, šnipinėja, žinoma, 
ir Mussolinio agentai ir kitų valdžių žvalgybininkai. Ir 
gerai, kad Amerikos policija, juos sugavusi, traukia tie
som Bet nėra reikalo daryti iš to didelę sensaciją.

Pradžioje spauda buvo ėmusi apie bylą labai smar
kiai bubnyti. Pats prezidentas Rooseveltas, prieš prasi- 
dėsiant by 
šnipinėjim
čių reporteriais. Bet galima numanyti, kad šituo gąsdi
nimu prezidentas norėjo sustiprinti propagandą už 
ginklavimosi didinimą. Rooseveltas yra didelio laivyno 
šalininkas.

lai, atkreipė publikos dėmesį į svetimų šalių 
p “pavojų” viename pasikalbėjime su laįkraš-

Rinkimai Naujojoje Zelandijoje
Pereitą savaitę buvo renkamas Naujosios Zelandi

jos atstovų butas, ir Darbo Partija, kuri jau turėjo ja
me absoliučių daugumų, laimėjo dar daugiau vietų. Ji 
pravedė į parlamentų 55 atstovus, padidindama savo at
stovybę dviem naujais nariais.

Šitie rezultatai rodo, kad tolimos britų dominijos 
Darbo Partija įgijo visuomenės pasitikėjimų savo so
cialinėmis reformomis, kurias ji pradėjo vykinti 1935 
m. Aišku, kad ji tuo keliu eis ir toliau. Ministeris pirmi
ninkas Michael Savage žada pirmoje, eilėje rūpintis tuo, 
kad valstybės kontrolėn butų paimta bankų ir kredito 
sistema, kad butų parūpinti darbai bedarbiams, suma
žintos skolos nekilnojamoms nuosavybėms ir įvestas 
planingumas gamyboje.

Darbo Partija kreips ypatingo dėmesio į žemės 
ūkio reikalus, nes sodžiuje iki šiol ji dar neturi daug 
pritarėjų. Beveik visi jos atstovai yra išrinkti miestuo
se, o sodžiuje ji laimėjo tik dviejose apygardose.

Tačiau čia mes dar kartą matome, kad šalyse, ku
riose gyvenimas eina normalia vaga, vis labiau ir labiau 
stiprėja organizuotų darbininkų jėgos. Fašizmas ir ko
munizmas jose neturi pasisekimo.

Automobilių pramonė

liečiai šaukiasi savo šalies pa
galbos.

Daug vietos incidentui čia, 
rodos, nebūtų, bet italų minist
ras Krispi Ubai mėgsta grąsi- 
namą toną ir didelius efektus. 
Kaip Šiandien Mussolinis su 
Hitleriu, jis buvo padaręs tuo 
metu sąjungą su Bismarku ir 
dėl to baisiai skeryčiojasi. Bis
markas jį pakursto. Italai rai
tosi rankoves; prancūzai irgi 
kalba apie karą. Rugpiučio 
mėn. Vokietijos kancleris įtei
kia Prancūzijai notą, kurioj 
nors pasisako už taiką, bet pa
reiškia, kad, jei kiltų ginkjuo- 
tas konfliktas, Vokietija vi
som savo jėgoms paremtų Ita
liją — Masavos vardas, vakar 
dar negirdėtas, pasklinda po 
valstybės įstaigas, užpildo pir
muosius puslapius laikraščiuo
se, okupuoja kavines, įsiveržia 
į lūšnas.

Krispi, pamatęs tvirtą pran
cūzų laikyseną ir pradėjęs Af
rikoje klimpti, rugpiučio 21 d. 
vyksta Vokietijon gauti iš 
kanclerio instrukcijų (istorija 
kartojasi!). Bismarkas tuo tar
pu galutinai įsitikina, kad Ru
sija, karui kilus, intervenuotų 
Prancūzijos pusėje, ir iš “gele
žinio kanclerio” lupų dabar te
sigirdi jau tik susitaikinimo 
žodžiai. Per vieną naktį Roma 
pakeičia toną, ir Masavos var
das pamažu pranyksta iš lupų.

(Bus daugiau)

Nesenų dienų įvykiai lyg ir 
nųginčyja pasakymą, kad gin
klai, ilgiau palaikyti rankose, 
patys pradeda šaudyti. -. Dide
lis karinis Europos subruzdi
mas baigėsi, tuo tarpu, Miun
cheno susitarimais ir — varg
šės Čekoslovakijos išmėsinėji- 
mu. Pasirodo, kad karas nėra 
fatališkas, jeigu — 1) arba nu
sileidi tam, kurs mosuoja tau 
po nosim kalaviją ir patenkini 
jo reikalavimus “pacifistiškai”, 
nustodamas pradžiai, tik gar
bės ir draugų; arba 2) — iri 
tai žymiai sunkiau — jeigu lai
ku pasirūpini užbėgti pavojui 
už akių, vesdamas tvirtą ir 
protingą politiką, neleisdamas 
karo mėgėjui išsiauginti “na
gus”; laiku, kol jis dar ne 
stiprus, jį sudrausdamas — ei
damas čia jei reikia, net iki 
preventyviško karo — kad iš
vengtum tikro, viską naikinan
čio.

1914-18 m- karo laimėtojai, 
padarę Versalio sutartį, įsteigė 
Tautų Sąjungą, išgalvoję ko
lektyvinį saugumą (kuris pa
virto kolektyviniu nesaugumu), 
numatę T. Sąjungos statuto 
16 § — visų bausmę pirman 
puolančiam, padėję įsisteigti 
nuo Baltijos iki Viduržemio ju
rų valstybėms, kurios garan- 

> tuotų Europos politinėj siste- 
. moj pusiausvirą — tie laimėto- 
. jai visą laiką tesinaudoja tik 
, pirmuoju “metodu” išvengti 
. karui, kuris nereikalauja nei 

energijos, nei sumanumo. Tos 
politikos rezultatai žinomi: ei
lė atvirų ar pridengtų karų: 
nuo Mandžurijos užgrobimo 
1932 m. iki galiausiai šiai, Če
koslovakijos padalinimo, iš ku
rio, savo rėžtu, tenka laukti 
ne kas kita, 
reikalavimų, 
tažo karu ir

Pardavę;
po fakto, Anglijos ir Prancū
zijos vadovai gali klausti savęs, 
ką jie ta kaina, nupirko? — 
Atsakymas nėra raminantis-

įstatymą, kuris leidžia jai karo 
metu turėti 144,000 kareivių 
daugiau, Bismarkas ima reikšti 
atvirą nepatenkinimą. Vokie
čių valdžios laikraščiai veda a- 
taką, rengia viešąją nuomonę: 
Prancūzija ginkluojantis prieš 
Vokietiją, ji tegalvojanti apie 
revanšą, karas esąs prieš okis. 
Užsienio valstybėse Vokietijos 
pasiuntiniai visur veda kampa
niją prieš prancūzus. Tonas ky
la- Apsvaigę nuo nesenos per- 

į galės, prūsų karininkai svajo- 
I ja jau apie naujus paaukštini
mus. Bismarkas, įsitikinęs, kad 
galėdamas 1871 m. gauti ką 
norėjo neužtektinai pareikala
vo, vis labiau ima jų balso klau
syti. Gegužės 5 d. kunigaikš
tis fon Hohenlohe pareikalauja 
prancūzų vyriausybę pasiaiš
kinti, grūmoja.

Prancūzų tautinė garbė įžei
sta. Persisotinę pažeminimų, 
jie pasirengia rizikuoti- 
raliniai štabai pradeda 
dieną ir naktį.

Anglijos premjeras
Derby ir net karalienė Viktori
ja intervenuoja pas vokiečius 
Prancūzijos naudai. Bet svar
biausia buvo, kad Rusijos caras 
Aleksandras II, pasiunčia į 
Berlyną grafą šuvalovą su ne
dviprasmiška nota. Karo šmėk
la nutolsta. Prancūzija, nusto
jusi jaustis izoliuota, atsikve
pia, įgyja vėl vilties. » / *
1887 m.: Vokiečiai Suima Pran

cūzų Komisarą
1887 m- balandžio 21 d. Ha- 

vaso agentūra paskelbia šito
kią žinią: “šnebele, specialus 
prancūzų komisaras Pagny-sur- 
Moselle stotyje, tapo suimtas 
vokiečių • policijos. Spėjama, 
kad jis tapo užpultas iš pasa
lų- Jis buvo gavęs keletą laiš
kų nuo vokiečių policijos ko
misaro Gautocho, kviečiančio 
atvykti pasikalbėti dėl parube- 
žio tarnybos. Kuomet vakar 
apie 2 vai. po pietų šnebele per
ėjo pėsčias rubežių, du agentai 
baltais kiteliais iššoko iš vyn
uogyno, parbloškė jį ant žemės 

uždėję antrankius, nutempė 
Vokietijos gilumon.”

AR STALINAS SUSIDĖS vaičio “rezignaciją”, kuris buk 
nutaręs pasitraukti iš Daktaro- ; 
Kvotėjo vietos, negalėdamas 
pakęsti “bendro fronto” politi- ' 
kbs. Tikrumoje Dr. Stanisloval
tis ne tik nerezignavo, bet šia
me Pild. Tarybos ^suvažiavime 
priėmė priesaiką (nes nebuvo 
tai padaręs seime, kadangi tu
rėjo būti pas ligonį).

Bet Brooklyno laikraščiui 
vieno melo nepakanka. Jisai 

■ antradienio laidoje dar kartą 
tvirtina, kad Dr. Stanislovaitis 
tikrai “buvo įteikęs savo rezig
naciją iš urėdo”, ir kad apie 
tai žiną “Naujienų” rėmėjai 
Brooklyne, ir kad todėl “Vie
nybės” “telegrama iš Wąterbu- 
ry, Conn.,” buvusi tikra.

Visi šitie trys teigimai yra 
melagingi. Viena, Dr. J. S. Sta
nislovaitis niekuomet nebuvo 
rezignacijos įteikęs. Jisai tik
tai buvo privačiai painforma
vęs prez. Bagočių, kad turėsiąs 
rezignuoti, ir žadėjo atsiųsti 
laišką. Bet rytojaus dieną, 
užuot rašęs laišką, jisai pats at
vyko ir, pasiaiškinus apie prie
žastį, kuri jį sutrukdė nuo da
lyvavimo Pild. Tarybos posė
džiuose, tapo formaliai įvesdin
tas į “urėdą”. <

Antra, sir jokiais “Naujienų” 
rėmėjais nebuvo kalbėta apie 
Dr. StanislovaiČio “rezignaci
ją”, išimant tuos, kurie dalyva
vo Pild. Tarybos posėdžiuose, 
ir jie žinojo, kad Dr. Stanislo
vaitis tiktai ketino rezignuoti, 
bet rezignacijos nebuvo įteikęs.

Trečia, yra melas, kad “Vie
nybė” gavo telegramą iš Wa- 
terburio. * Paklaustas, ar jisai 
Waterburyje kam nors sakė, 
kad ketina rezignuoti, Dr. Sta
nislovaitis Pild. Tarybos posė- 

| dyje daugiau kaip prie dešim
ties liudiniiikų pareiškė, kad 
jisąi niekam nesakė, o tik pa
siuntė privačią, telegramą adv, 
Bagočiui. (

Pagalios, p. Vitaitis savo 
laikraštyje skelbia dar vieną 
melą, būtent, kad Dr. J. S. Sta
nislovaitis buvo “prieš jo norą 
atgabentas į pildomosios tary
bos suvažiavimą”. Kas gi jį 
“gabeno”? Yra faktas, kad su
važiavimo dalyviai buvo nema
žai nustebinti, kai SLA. centre 
pasirodė pats Dr. Stanislovai
tis, nes visi laukė, kad ateis jo 
laiškas.

Visa šita istorija, yra ne taip 
jau didelės svarbos, jeigu joje 
nebūtų tiek daug humbugo, 
kuris charakterizuoja “Vieny
bę” ir dabartinį jos redaktorių 

į p. Vitaitį. Ne gana to, kad ji 
paskelbė žinią apie tokį daly
ką, kuris buvo praneštas Pild. 
Tarybos posėdyje konfidencia
liai jo dalyvių informacijai ir 
su prezidento prašymu, kad 
apie tai nebūtų nieko- skelbia
ma spaudoje, iki nepaaiškės 
tikrai, ar Dr. Stanislovaitis re
zignuoja, ar ne; ne gana to, 
kad ji iškreipė faktus ir per 
akis pamelavo, prasimanyda
ma politiškas priežastis taria
moje Dr. StanislovaiČio “rezig- 

I nacijoje”; bet ji drįso da ir da
bai' meluoti ir koliotis, kuomet 
ji galėjo pilnai patikrinti fak
tus.

Juk tame posėdyje, kur bu
vo perskaityta Dr. Stanislovai
Čio telegrama, dalyvavo ir p. 
A. S. Trečiokas, “Vienybės” 
bendrovės prezidentas. Jisai 
pats girdėjo, ką adv. Bągočius 
pasakė, ir jisai davė žodį “Vie- 
nybėn” tos žinios nedėti, iki 
dalykas pilnai nepaaiškės. Ant 
rytojaus p. Trečiokas aiškinosi, 
kad žinia jau buvo atspausdin-

SU HITLERIU?
Neperseniai vienas xAmerikos 

korespondentas, Walter (Duran- 
ty, ilgus metus sėdėjęs Mask
voje ir siuntinėjęs iš tenai la
bai palankias Stalino diktatū
rai telegramas, paskelbė, kad 
sovietų valdžia gali susidrau
gauti su hitleriškąja Vokietija 
ir net padėti jai sunaikinti 
Francuziją. Vienintelė rimta 
kliūtis Stalino susitarimui su 

I Hitleriu, anot to koresponden
to, buvo iki šiol ta, kad Hitle
ris fanatiškai neapkenčia žydų. 
Bet jisai mano, kad ir šita kliū
tis bus pašalinta, nes —

“Stalinas sušaudė daugiau 
žydų per dvejus valymo 
čistkos) metus, negu kad jų j 
buvo kuomet nors užmušta 
Vokietijoje.”
žodžiu, kelias bolševizmo su

sijungimui su hitlerizmu esąs 
atdaras. Į Walter Duranty dau
gelis žiuri, kaip į Stalino ap
mokamą klapčiuką, kuris pa
sako, ką sovietų diktatorius 
jam padiktuoja.

Dabar apie tą patį dalyką 
rašo kitas Amerikos korespon
dentas, John T. Whitaker, ku
ris Čekoslovakijos krizės metu 
siuntinėjo Ghicagos dienraščiui 
“Daily News” įdomias ir beša
liškas korespondencijas. Jisai 
yra Paryžiuje ir ilgokame pra
nešime apie Europos tarptauti
nę politiką svarsto klausimą, 
kokiu keliu eis sovietų Rusija 
po to, kai didžiosios valstybės 
ajsisake su 
mano, kad 
rinkti tarpe 
ir sąjungos

“Jau yra žinių”, sako Whi- 
taker, “kąd tam tikri Rusi
jos generolai 'nori pasiekti 
susitarimą su Vokietija, jei
gu reicho fiureris sutiks, tuo 
tarpu kai yra žinoma, kad 
sovietų užsienių reikalų ko
misaras Maksim M. Litvino v 
dar vis tebeveikia, kaipo hit-1 
lerizmo priešas.”
Taigi ir šis Amerikos kores

pondentas pripažįsta, kad StaL 
lino susitarimas su ‘Hitleriu 
yra galimas.

John T. Whitaker pastebi 
įdomų mums dalyką, kad dau
gelis žmonių Europoje maną, 

Įjogei sekantis Hitlerio žygis 
busiąs ne j Klaipėdą arba len
kų koridorių, bet į Transylva- 
niją (Rumaniją), kur jisai ga
lįs sukelti tautines mažumas 
prieš Rumanijos valdžią. Jeigu 
naciai užpultų Rumaniją, tai 
ką tuomet darytų Maskva? »

Vieni spėja, kad tokiame at
sitikime bolševikai šoktų ginti 
Ukrainą, suteikdami pagalbą 
Rumanijai. Bet hitų nuomonė 
yra tokia, kad bolševikai ban
dys apsisaugoti nuo Hitlerio, 
padarydami su juo sutartį ir 
prižadėdami nesikišti į Euro
pos reikalus. Susidraugavę su 
Hitleriu, jie atvirai stosią į tal
ką kinams prieš Japoniją.

Tokiu bildu yra visai gali
mas daiktas, kad komunistiška 
diktatūra susijungs su naciška 
diktatūra. Skirtumas tarp jų, 
iš tiesų, yra nedidelis.

ja bendrauti. Jisai 
Rusijai teks pasi- 
visiškos izoliacijos 
su Vokietija.

NAUJI MELAI APIE 
STANISLOVAIČIO 

“REZIGNACIJĄ”

DR.

Gene- 
dirbti

lordas

Iš Lietuvos
Zarasai — Pirmas 
Žiemos Kurortas 

Lietuvoje

kaip nauja serija 
grūmojimų, šan- 

pagaliau karo.
Čekoslovakiją, —

Su karu, kuris spalių 1 d. ne
įvyko, verta palyginti keletas 
kitų, kurie taip pat vos “per 
plauką” neprasidėjo ... Per pa
skutinius penkiasdešimts metų 
prieš didįjį karą tų “užgesintų” 
karų priskaitoma šešetas -.. 
Matysime, kad jiems ir objek
tas ir pretekstas butų buvę ne
palyginamai menkesni už . to, 
kuris butų galėjęs prasidėti dėl 
Čekoslovakij os, 
tiniams taikos 
vyko reikalas 
kiek švariau, 
nui su Daladje.
1875 m.: Prancūzija Padidina 

Kariuomenę
Prancūzija gydo žaizdas po 

1870 m- invazijos. Ji dirba, 
stengiasi greičiau atstatyti pra
rastą gerbūvį. 1873 m. rugsė
jo mėn. ji jau baigia mokėti 
Vokietijai 5 milijardų kontri
buciją; paskutinė vokiečių ka
riuomenė nenoroms turi < pasi
traukti iš jos teritorijos. Bis
markui ima rodytis, kad Pran
cūzija keliasi per greit. 1875 
m-, kai Prancūzija, ataivinda- 
ma savo kariuomenę, praveda 
parlamente “la loi dės cadres”,

ir kad tuome-- 
gelbėtojams pa- 
sutvarkyti bent 
negu čemberle-

žinios iš Washingtono sako, kad atgįjančiam Ame
rikos bizniui vadovauja automobilių pramonė. Spalio 
mėnesį buvo numatyta 250,000 naujų mašinų pagamini
mas, o lapkričio mėnesį gamyba busianti padidinta iki 
350,000.

General Motors neseniai paskelbė, kad gryžo į dar
bą 35,000 darbininkų, ir algų nukapojimai, kurie buvo 
padaryti vasario mėnesį, esą atšaukti. Chryslerio kor

SLA. Pildomos Tarybos 
važiavimo metu p. Vitaitis įdė
jo “Vienybėje” melagingą sen
saciją apie Dr. J. S. StanislO-

SU

SI

poracija sakosi taip pat atšaukusi algų nukąpojimus ir 
sugrąžinusi į darbą 20,000 žmonių.

Galimas daiktas, kad dalinai tai yra reklama. Lie
tuviai darbininkai Detroite, kaip girdėt, dar nejaučia 
žymaus laikų pagerėjimo. Bet optimizmo jau yra dau
giau, negu kad buvo šiuo laiku pernai metais.

ta, kai 'jisai vakare atvyko į 
“Vienybę”-.1

Tačiau p. Trečiokas ŽINO, 
kad s‘Vienybės” sensacija buvo 
melaginga. Tai į kokią padėtį 
“Vienybėsv redaktorius p. Vi- 
taitis stato p. Trečioką, tuos 
melus kartodamas? Jeigu p. 
Trečiokas nebūtų buvęs tame 
Pild. Tarybos posėdyje, tai bu
tų tiek to. Bet kuomet jisai 
pats viską yra patyręs, o laik
raštis, dėl kurio nešvaraus dar
bo jisai jau turėjo aiškintis 
Pild. Tarybai, savo melus ir 
provokacijas tęsia, tai jisai ima 
moralią atsakomybę.

ir 
ji

Iš visų “casus belli”1 
licijos komisaro suėmimas at
rodys stačiai neįtikima. San
tykiai tarp Vokietijos ir Pran
cūzijos tuo metu buvo irgi vi
sai tvarkoj.

Bet menkutė kibirkštis patai
ko ir Prancūzijoj ir Vokietijoj 
į gerą dirvą. Prancūzija per
gyvena patriotinį pakilimą: ge
nerolo Bulanžčs laikus, “bu- 
lanžizmą”. Bismarkas gi nie
kaip negali išgauti iš nepaklus
naus parlamento karo kreditų- 
Jis pasinaudoja šnebelės “afe
ra 
čiai įeina į azartą, užmiršta, 
kad jie patys užvirė visą tą 
košę. Kancleris apkaltina šne- 
belę šnipinėjimu. Bematant lai
kraščių tonas abiejose šalyse 
pasidaro neįmanomas, ir nie
kas nebūtų galėję sustabdyti 
karo, jei prancūzų pasiuntiniui 
Herbet ir užsienių reik, minis
trui Flurans nebūtų pavykę pa
galiau pastatyti reikalas jo ti- 
krojon, teisinen dirvon. — šne- 
bele išteisinamas ir balandžio 
28 d. paleidžiamas. Aliarmas 
buvo trumpas, bet smarkus.

1888 m.: Incidentas
\ Masavoje

Raudonojoj juroj, paliai Af
rikos krantą apsižergęs dvi ka
rolių salas guli nedidelis Masa- 
vos miestukas. Niekam ir į 
galvą neateitų, kad šitokiam 
pasaulio užkampy gali tūnoti 
karo pavojus. Italija įsileidžia 
į savo tuomet visai nepavyku
sį žygį prieš abisinus, kaltina 
dėl savo nepasisekimų Pran
cūziją. Okupuodami Masavą, 
italai atsisako pripažinti kapi
tuliacijos teisę esantiems joje 
svetimšaliams. Prancūzijos pi-

paragina spaudą. Vokie-

“Zarasų kraštas, ežerų vie
tos, kur tamsios girios, krantus 
apstojo, kiek tenai giesmių 
aukštyn išlieta, kas įkvėpimo 
ten neieškojo”, — šitaip dai
nius atsiliepia apie Zarasų kra
štą. Zarasai dar vadinami Lie
tuvos Šveicarija. Zarasai, su 
savo žavingais gamtos vaizdais, 
su savo ramybe bei puikiu oru, 
labai tinkama vieta vasaroti. 
Zarasų apylinkių kalnuotumas 
bei ežeruotumas sudaro puikias 
sąlygas ir įvairiam žiemos 
sportui. Iki šiol Lietuvoje ne
buvo nė vieno žiemos kurorto, 

tas po- kur atostogas galima butų pra
leisti žiemos metu. Dabar tą 
klausima 
pirmieji 
šiais metais ir 
žiemos sporto 
mas numatytas 
kų, ledo sporto 
gėjų iškyla-

Sezono atidarymui jau pra
dėta ruoštis. Sporto mėgėjams 
—slidininkams bus įrengta net 
keturios šankynčs šokimams. 
Viena bus 5 m. aukščio, antra 

I—10 m. ir trečia — 15 m. auk
ščio. Pati didžiausia šankyne 
bus 35 m. aukščio, nuo kurios 
bus galima nušokti 50 metrų į 
tolį, šankynių įrengimai jau 
baigiami-

Zarasuose bus suruošta ne 
tik visa eile slidininkų kursų, 
bet ir tarptautinių varžybų.

Atvykęs į Zarasus praleisti 
žiemos atostogas, galės apsi
gyventi specialiose vasarinėse, 
pritaikintos© gyventi ir žiemos 
metu. Pušyne, gana didelė
je vasarinėje, pensionas veiks 
per Visą žiemą. Tad, atvyku
sioms dėl butų ir maisto vargo 
nebus.

Kadangi Zarasai, kaip kuror
tas, veiks ištisus metus, tad ir 
sklypų šiuo metu yra didelis 
pareikalavimas. Jau yra pa
statytos 9 vilos, kurių dalis pri
taikytos ir žiemos sezono rei
kalams. šiais metais 
sklypų nupirkta apie 20. 
giausia perka kauniečiai, 
pų pirkimo sąlygos yra 
geros- Sklypo 2500 kv. metrų 
10 čiai metų išsimokėtinai, be 
jokių nuošimčių. Kvadratinis 
metras žemės dar parduoda
mas po 20 centų. Tsb. i

išsprendžia Zarasai, 
pasiruošę atidaryti 

žiemos sezoną, 
sezono atidary- 
didele slidinin- 
ir rogučių mė-

naujų 
Dau- 
Skly- 
labai
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Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 —1927)
. (Tęsinys)

Kėdainiuose į tų vagonų, į 
kurį mudu su Avižoniu įlipo
me, įėjo netrukus ir A. Janu
laitis, liesa, pirma ilgokai ties 
vagono durimis parėkojęs su 
kaži kokiu mums nepažįstamu 
žmogumi apie lietuviškus raš
tus. Pykome už tokį neatsargu
mų, bet žinojome neįtikinsiu 
Janulaičio karštuolio ir nepa
mokysią kitaip elgtis, tai tylo
mis pro ausis nuleidome visų 
atsitikimų. Džiaugėmės tik, kad 
mums pasisekė taip gerai 
pundų viršutinėje vagono 
tynoje sukrauti.

Vos traukinys pradėjo 
matome — atsidaro durys ir 
spraudžiasi pro jas didžiausias 
vyras žandaro rūbais.

O... o! — atsidusome, pažiū
rėję viens kitam su Avižoniu 
ne visai ramiai į akis: — Tai, 
vadinasi, ir angelas sargas...

Atsiminiau tėvui duotąjį pa-

savo
len-

eiti,

Gerai Šeimininkėms 
Žinoti, Kad —

žadėjimų nesivežti literatūros. 
.'.Toliau vėl pdmaniau:

—Gal velniai tyčia kelionės 
pradžioje nekliudė, kad arčiau 
namų pasisektų nutverti?,, Pa
galiau kas įrodys, kad -tas pun
das mano arba Avižonio? žino
ma, tik prie paskutiniosios pri
varyti išsižadėsime tos Brange
nybės. Tuo tarpu, lig gerai nu
siteikę, stengiamės 
nieko rimto savo 
kliudydami.

Netrukus iš kaži 
randasi ir antras žandaras, jau
nesnis už pirmų. Vyresnysis pa
rodė jam sėstis prie vienų va
gono durų, pats atsisėdo prie 
antrų.

—Aišku! mus seka, — mąs
tau toliau ir nutariu tvirtai: 
jei kibs, pintinio išsižadame! 
Ne musų, ir tiek! “Na niet, sū
dą niet“, — juk ir rusų patar
lė moko. Tik ką Avižonis gal
voja? paklausiau save, nė ne
mėgindama balsu reikšti savo 
minti tokiose aplinkybėse. Tik 
užkliudžius akimis Janulaitį, 
staiga man paaiškėjo, kad tie 
angelai sargai ne musų galvon 
čia susodinti.

Ak, nežinau, ar mano žodžiai
b tavo širdį prisibels^
O gal paklys, lyg pelkėse liepsnelės, 
Lyg lapai mirs nukritę nuo obels.

Gal busiu aš lyg tyruose keleivis, 
Kurį tik girdi žemė ir dangus;
Ir slinks vėl dienos, vėl pilkos, rųsčios...
Gyvenimas tyliai kažkur užluš.

šnekučiuoti 
kalboje ne-

kur išdygęs

Janulaitis sėdėjo paraudęs 
Iki plaukų šaknų. Mėgino su 
mumis juokauti, tačiau jo. jau
nutis veidas, ypač akys, blaš-

Vieton laikyti petruškas van
deny, kuriame jų spalva pa
gelsta, įdėk į tokį indą, kuris 
tvirtai užsidaro, ir laikyk šal
toj vietoj. Taip petruškos lai
kysis žalios ir šviežios ilgą lai- kėši pilnos neramumo ir susi- 
ką. r .. nejovinimo. Janulaičiui ne be

, Ory-....... priežasties buvo prikišamų, kad
Kuomet pili karštą vandenį jis, greta savo narsumo, be ga- 

į stiklinę, įdėk pirmiau šauks- lo buvo neatsargus. Aišku, jog 
tą, tuomet stiklas netruks. • kalčiausias tame buvo jo neap- 

 o— . sakomai gyvas ir judrus būdas, 
Sulaikyti spalvuotus rubus ■ kuris, deja, teko jam paskum 

nuo blukimo, įdėk po didelį'— metų metais — kalėjime 
šaukštą druskos į kiekvienų > aušti. Vis dėlto reikia šiandien 
kvortą vandens, kuriame per- , pripažinti nuostabų jo budo 
plauni tokius skalbinius. gaivumą ir atsparumą, kad to- 

0 0 # _ į kiosc jaunose dienose jo kan-
Prieš dėvint šilkines kojines, kinaina visaip siela nelūžo ir 

būtinai išplauk miltuotam vau- ne sveiką iki šių die-
denyje. Kojmžs dėvėsis daug ny bet ir be galo darbinga>
ilgesnį laiką.

—Kaimynka. (Bus daugiau)

Tu esi toks ramus kasdieną,
Nors žodžiai šie tau skausmą didį seks, 
Tegul sau vienišas žmogus klebena, 
Bet jūsų širdys niekad nesutaps.

O, nemanyk, kad mano žodžiai 
Perdaug asmeniški čia bus, 
Kai tėviškėj beržai nuo audrų lūžta, 
Ar nesakai — gyvenimas baisus...
Vilnius.
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“HALLOWE’EN”

“Hallowe’en” arba ‘^Velnių 
Vakaras” išpuola pabaigoj spa
lio mėnesio. Apie tą laikų yra 
paprotis vaikams dėvėti įvai
rius kostiumus ir maskas, re
prezentuoti visokius baisūnus.

Jeigu šiaip darant Vaikai tik 
tai pasilinksmintų, tai nebūtų 
daugau ko rašyti- Bet tos nak
ties išdykavimai taip išsipla
tino, kad tam tikras elementas 
blogdarių, 'vaikų ir užaugusių
jų, išnaudoja, šio vakaro tradi
cijas padaryti daug žalos.

Tiek daug pragaišties pada 
ro šis vakaras kas metais, kad 
biznieriai susijungę su mokyk
loms ir tam tikroms įstaigoms, 
surengia vaikams vakarėlius, 
kad vaikai praleistu Hallowe’en 
vakarų naudingai, o ne žalų da
rydami.

Kasmet, prieš “Hallowe’en” 
vakarą, mokyklose vaikai yra 
raginami ne padaryti niekam 
pragaištos, bet elgtis kaip ver
tingi piliečiai^ Bet mokyklos 
be namų pagalbos negali su
valdyti vaikus., 1111 ,.

Jeįgu tėvai'1 tą ' “Hallowe’ęn” 
vakarą surengti) savo vaikams 
ir jų draugams mažą susirin
kimėlį su užkandžiais, para
gintu juos būti namie, ir žais
ti, ir neleistų vaikams lakstyti 
gatvėse tai butų mažiau paga
dintų tvorų ir apteptų langų.

Jeigu kas metai tėvai koope 
motų su mokytojoms atkreip
ti vaikų atydą nuo blogų užsi
ėmimų, kurie yra praktikuoja
mi “Hallowe’en” laike/, gal bu
tų galima visai išnaikinti virš- 
minėtus pragaištingus papro
čius.

Gra^taoistas 
Mofers Amžius
Rašo Ona K en£

Beveik kiekviotfas žmogus 
pasakys* kad žmogaus geriau
sias ir gražiausias amžius yra 
jaunatvė, kada jo kūnas yra 
lankstus ir protas gyvas įvai
riomis svajonėmis. Dabar kyla 
didelis klausimas, ar ištikrųjų 
žmogaus amžius yra įdomiau
sias ir svarbiausias jaunatvėje?

Vienas garsus rašytojas yra 
parašęs net įdomią knygą, ku
rioje, tarp kitko, jis rašo, kad 
“Life Begins at Forty”. Daug 
rasime žmonių, kurie sakys, 
kad tikras gyvenimas praside
da nuo 25—30 ir taip toliau. 
Bet mano supratimu žmogaus 
gyvenimas tik tada prasideda 
ir yra gražiausias ir įdomiau
sias, kaip jis atsiekia savo gy
venimo užbrėžtą tikslą. Tada 
jo darbas lieka jam tik malo
nus, tada tik žmogus pradeda 
tikrai gyventi, nežiūrint kiek 
jis metų nebūtų. Ir lik tada 
žmogus gali visas savo energi
jos jėgas sujungti į krūvą ir 
jas pavartoti tinkamai savo 
tautos labui. Ir musų genijai 
išauga tik iš tų, kurie atsiekia 
savo užbrėžtą gyvenimo tikslą.

Dabar, kalbant apie moters 
gražiausį amžių — esu tikra, 
kad beveik visi vyrai pasakys, 
kad moteris yra gražiausia kai 
ji yra jauna, ' bet tikrenybėje 
tas nėra tiesa. Paimkime kelis 
pagarsėjusius pavyzdžius iš šių 
dienų laikraščių ir knygų. Mes 
žinome gerai, kad Wally Simp- 
son suviliojo Anglijos kąralių 
Edwardą būdama 42 metų am
žiaus. Mes gerai žinome, kad 
Rumunijos karalius Karolis bu
vo atsisakęs nuo sosto dėl virš

MOTINA IR DUKT
RAŠO LIUDA

draugei
lę jos lošia šiame pasauly, jos 
saugotusi bristi i palinkimus, 
kurie gali atsiliepti busimoje 
kartoje. Jos vengtų irz gerti, o 
tuomet gal ir girtavimas nebū
tų taip patraukli ir užkrečia
ma liga, kokia ji yra dabar, nes 
ji nebūtų iš prigimties,

—Taip,, taip, 'Verutė buvo iš 
mintinga mergina- Aš dukrele 
ir dabar didžiuojuos, turėjusi 
jų sau už draugę, nes geri drau
gai gali .pakreipti tavo gyvenk 
mą gera linkme o blogi—blogą
ją. Taip tai, aš sekdavau gra
žius Verutės darbus, su* kuriais 
šiandie galiu su tavim dukre
lė pasidalinti.

—O mamyt, 
tu nebuvai nei 
už Verutę ir

aš manau, kad 
kiek prastesne 
aš didžiuojuos 
už motiną.

z (Tęsinys)
—Mąmyt, ta tavo 

Verutė turėjo būti labai geros 
ir jautrios širdies panelė, jeL 
gU ji gelbėjo net girtuokliui.

—Tap, dukrelė, ji buvo la
bai jąutrios širdies. Taipgi bu 
vo nuostabiai sekli žmonių psi
chologijoje- Ji kažkaip galėjo 
pastebėti žmonėse tokius da
lykus, kurie kitiems nė į gal
vą neateidavo ir tai gal tik 
dėl to, kad ji viskuo žingeida- 
vesi ir buvo pasiruošusi pagel
bėti kiekvienam, kas kokios 
nors pageltos reikalingas ir 
kurią ji galėjo sutikti. Taip ir 
tą girtuoklį Antaną ji žinojo 
kaipo gerą ir nuoširdų amatu 
ninką—račių, bet nepagydoma
girtuoklį. Ji pati nekartą mą-! turėdama tave 
tė, kaip Antanas klūpėdavo prie! -------
verkiančios žmonos ir l^y-iĮn(ju įr SldllbrO 
davo atleidimo, prižadėdavo n ,
daugiau negerti, bet kaip tik seių rasiulymas 
gaudavo užmokesnį ųž cavo.'PĮĮ^-j pasibaifiTS 
darbą — negalėdavo praeiti, J 
pro smuklę. Užeidamas many j per daugelį savaičių Nau- 
davęs, jog tik vieną stiklelį iš-|jjenos sav0 skaitytojams davė 
gersiųs, bet kai pradėdavęs, tai prOga už mažus pinigus įsigy- 
jau skaičiaus nepaisydavęs, jo įį gra^ius indus ir sidabro se- 
valia seniai alkoholy buvo pa- pus Dabar tas pasiūlymas tuoj

Dažnai Verutė saky-| pasibaigs. Jei kuri moteris dar 
” surasti budU'norĮ dapildyti savo indų setą

laidota.
dąvo:
prieš girtuoklybę. Tokių kąip ar sjdabro rinkinius, prašome 
Antanas jau nebepagydysi, bei faj fUoj padaryti. Turime dar 
reikia ieškoti pačios pradžios, jr ]<e)etą 26 šmotų Rožių ir 
iš kurios prasideda girtuokliąyi - j apUj.ų setų, kuriuos galima 
mas — f v’ 
kaltindavo moteris.

—žinai Liuda -
(ji — jeigu merginos ir mote • žus- Jie kam nors gali būt gra- 
rys suprastų kokių svarbių ro- ži Kalėdų dovana.

ir čia ji dažniausiai įsigyti tiktai už $4.00 su meti • 
'ne Naujienų prenumerata. Tie 

sakydavo 26 šmotų setai yra labai gra-

MADINGA MĖGSTA BLIUZKA

nau

pieno.

NAUJOS MADOS
PLAUKU ŠUKUOSENA

sirupu 
rusvaus (bruwu)

1
%
¥2

Maistas
S Veda Dora Vilkienė

| 
Ss 
šBukim Gražios

Rašo Madame X.

No. 1568—Nusimegskit sau panašių bliuzką. Ji praktiška 
bus prie jūsų kostiumo šį rudenį ir žiema.

Štai, pasižiūrėkit į šių 
jos mados plaukų šukuosenų.1 
Kad toks plaukų sušukavimas 
moterims ir merginoms pritin
ka, negali būt dviejų nuomo
nių- Tik visa bėda tame, kad' 
nekiekvienai moterei jis tinka. J

Moteris ąr merginos SU dvj 
dėlėm, išsikišusiom ausim, sto
rų ir trumpu kaklu, ir pilnu 
smakru, neturi taip- plaukus 
šukuoti, nes joms nepritinka.

Pirm negu išeisit į žmones, 
suąišukuokit ir pasižiūrėkit į 
veidrodį. Nesivykit madų, ne-’

it

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT
1739 So. Halsted Si., Chicago, I1L

No. 1568

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

Vardas ir pavardė

Adresas

Į^Miestas ir valstija

Squash ir 
Riešuti} Pajus 

y kiaušiniai 
% puoduko 
% puoduko 
cukrus 

puodukas
šaukštuko cinamonų 
šaukštuko imbiro 

% šaukštuko gvaizdikų 
V2 šaukštuko druskos 
1 puoduko Uąquash“ arba “pump"

. 2 šaukštai tampyto, sviesto arbąs 
taukų 
Va puoduko smulkiai sukapotų 
tikutę.
Qera| išplakit kiaušinius, siropą

cukrų- Pripilkit pietų. Pridėkit cinaruo- 
‘i nūs ir kitus priedus prie sųuash ar 

pąisykit, kas madoje, bet Šu•, pujnpkino. Paskui tuos du mišiniu ku
kuokit plaukus taip, kad išro- su^išykit.
dytumėt gražesnė ir malonesnė. , ■ 

Prie progos noriu priminti, uždėk** pw riešutų,

Išklokit pajams blėtį su paprastai 
vartojama pajams tešlą. Ant tos, teš- 

.sumaišius 
juos su vienu šaukštu tatpyto sviesto, 

(nors 10 minučių) su šepečiu ri«šutų užpijkit mišinį, kepkit gan 
savo plaukus šukuoti. Plaukai*^“'3™ p“?* 19,:užd5-

* i L«t* IiVmcihci eiacittnc otnacM it*

kad neužmirštume t kasdien

savo plaukus šukuoti. Plaukai“ k3ršt3"’c. P''‘IUJ? 10. , VzlL!-
gražiau aibes ir įsrodys švel- mažinos kepkit apit 
nesu! ir sveikesni. jį laiko, arba pakol milinys

1 vahiv 
sukietės.

ir dar dabar jis jų užlsjkn sa
vo geriausiuose palotinose, il
su ja visur važinėja, palikęs 
savo karalienę sėdinčių namie. 
Ji yra daug jaunesnė, negu 
raudonplaukė žydė.

O kaip buvo su Madam Du- 
Barry ir Fra nei jos ponais ir 
jos karalium viduramžiuose? 
Madam DuBarry turėjo visus 
taip vadinamus “nobalmonus” 
ir patį karalių po savo kojomis, 
bet, tikėkite manim, ji nebuvo 
šešiolikinė.

Taigi, iš. viršminėtų faktų 
pasirodo, kad jaunatvė nieko 
bendro neturi su moters žavin
gumu. “Physical Cullure” lei
dėjas ir kūno grožio žinovas 
Bernard Macfądden sako: “Mo
ters tikras grožis ir jos pilnas 
gyvenimas prasideda nuo 35 
metų iki 45 melų ir kaip kada 
toliau.” Jis sako, kad moteris 
nuo to amžiaus yra su gyveni
mu pilnai susipažinusi ir ji mo
ka kaip suįdominti ne tik vy
rus, bet ji savo patyrimu gali 
laisvai kvėpuoti pasaulio gyve
nimo bangose ir neprapulti jo
se. Taigi moterys, kurios esate 
peržengusios slenkstį 30 metų, 
nenuleiskite rankų ir nesakyki
te, kad jus jau pasenote ir ne
norite nieko veikti— jaunesnės 
teveikia. Neužmirškite, kad 
“Life Bigeps at Forty”. Taipgi 
nemanykite, kad jei gerai vei
dų ,nupudruojate, tai jau ir esą* 
te įdomios ir viliojančios, Kaip 
(ik atbulai f
moters įdomios. Ta moteris yrą 
graži ir įdomi* kuri yra tiek 
pat graži sąvo protu ir apsiėji
mu, kaip' ir kunu, Taktas, pro
tas, švara, žmoniškumas, nepa
vydus, meilė ąrtimo padaro bi
te žmogų ne tik gražių, bet ir 
šventu. Ta moteris yra graži* 
kuri siekia ir įvertina aukštes
nius gyvenimo siekius, o ne ta, 
kuri puikiai veidų nusipudravu
si gyvena tuščių gyvenimų.

pudra nępadaro

ŠAUNIOS SUKNELĖS

No. 4901 Jaunai mergaitei suknelė. Graži ir elegantiška. Sukirptos 
jnieros 10, 12, 14, 16 ir 18 metų ąrtąžiąųs mergaitėms. .

No. 4850 —. Augusiai moterei suknelė. Sukirptos mieroą 36, 88, 40, 
42, 44 ir 46 colių per krutinę.

Norint (jauti vienų ąr dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš-( 
kiai parašyti savo vardų pa-' 
vardę ir adreaų< Kiekvieno pa-% 
vygdžip kaina 15 eęntų, Gali
te 'paslysti pinigus arba paš-' 
lo ženkleliais kartu su užsaky-' 
inu. Laiškus reikia adresuoti; 
Naujienos Patteru Dept,, 1739 
So Halsted SU Chlcago< III I

NAUJIENOS Pftttern liepi.
1789 8. Halsted St., Chicago, III 

čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį Nu.,.,..------

Mjerou ........................ per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Mteaua Ir valstija)
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Diena Iš Dienos
Žagariečiai Rengiasi 
Prie Vakarėlio 
Lapkričio 6 d.

Spalio 23 dieną įvyko žaga- 
riečių kliubo susirinkimas Hol- 
lywood svetainėje.

Pramogų komisija raporta
vo, kad lapkričio 6 dieną, Hol- 
]ywood svetainėje įvyks kliubo 
Žaislų vakaras- Tikietai 30 cen
tų ir prie tikietų bus duoda
mos šešios brangios dovanos 
išlaimėjimui. Vakarui komisija 
pasamdė pirmos . rųšies orkes
trą.

Susirinkimas, nutarė, kad 
kiekvienas narys privalo pasi
pirkti po tikietą. Mat, balius 
skaitomas Metiniu. Visiems na
riams bus siunčiamos atviru
tės. Tuo ir baigėsi. žagariečių 
kliubo susirinkimas.

Kliubo korespondentas.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoj)

Marshall Roberts, 25, su Ma
ry Kamarauskas, 25

Henry Rudnick, 24, su Mil- 
dred Renasiewicz, 22

Edward Walulis, 29, su Su- 
san Macis, 27

Frank Sobus, 46, su Cathe- 
rine Depukat, 44

VValter Arbačauskis, 28, su 
Florence Palaitis, 24

VVilEam Schramm, 23, r>u 
Amy Yuzna, 25

Anufras Bersenas, 51, su E- 
va Malunar, 48

Frank Kiemaitis, 21, su Ber- 
nice Radcms, 21

Reikalauja
Perskirų

Sophie Jakubo’vvski nuo Al- 
cxander Jakubowski

Susan Saunoris nuo Edmund
Sau joris

Gavo
Persk‘.ras

Arlouia Jukelis nuo J. Ju
kelis

Mirė Dainų 
Rašytojas

Apskričio ligoninėj po ilgos 
ligos pas mirė Roger Graham. 
1429 E. 66th St., žymus po 
pūliai ių dainų rašytojas. Jis 
buvo 53 motų amžiaus.

Konstitucinis 
Amendmentas

Lapkričio 8 d. rinkimuose , 
Illinojaus balsuotojai tars savo 
sprendžiamą žodį konstituci
nio priedo bankų sutvarkymo 
reikalu. Tai bus septynioliktas 
sykis nuo 1870 metų konstitu* 
cijos priėmimo, kada balsuoto
jai reikalaujami pasisakyti sa
vo pagrindinių įstatymų pakei
timo reikalu.

Šį sykį sumanytojai teigia, 
kad bankininkavimo skyriaus 
nuostatai reikalinga keisti dėl 
pakitėjusių gyvenimo sąlygų, 
ko nebuvo galima pramatyti 
prieš šešiasdešimts aštuonius 
metus.

Septyniais atvejais žygis pa
sirodė pasekmingas, bet devy
ni neatsiekė tikslo, nes buvo 
reikalaujama rinkimuose daly
vavusių balsų daugumos, vie- 
,toj paprastos daugumos, pada
vusių tuo klausimu bhlsų- Gy
va kampanija tuo reikalu ve
dama ir dabar. Konstitucinio 
Amendmento Komiteto prieša
ky pastatytas buvęs Illinojaus 
Aukščiausio Teismo teisėjas 
Floyd E. Thompson iš Chica- 
gos. Nariais įeina vyriausių 
partijų atstovai iš visų valsti
jos kampų, kurių tarpe yra vy
rų ir moterų.

Jei neskaityti menkos išim
ties, pasiūlymas veik neturi o- 
pozicijos. Gi išbraukimas dvi
gubos atsakomybės, kurią neša 
statė Bank stakininkai padės 
Illinojaus valstiją ant lygios 
papėdės su federalia valdžia ir 
kitomis trisdešimts devyniomis 
valstijomis. Kongresui nutarus 
federalė valdžia pašalino pana l 
šią atsakomybe prieš metus 
laiko. Kitos valstijos daro žy
gius dabar.

Ka bant apie tą dvigubą at
sakomybę, reikia pasakyti, kad 
norimas tikslas nebuvo atsiek
tas, depozitorių reikalų neap
saugojo- Tos ekonominės saly • 
jos, kurios privedė prie su-! 
smukimo bankus, nuskriaudė 
ir jų šlakų savininkus. Iš jų 
išrinkti pinigai tepadengė vos 
"Olas nuošimčių to, ką resyve-i 
rio išlaidos kainavo. Taigi, ki- 
la p ir būti negalėjo.

(Skelb.)

Mirė Besveikirida- 
mas “Jaunavedžius”

Teisėjas Jareckis 
Nepakeičiamas’

Edmund K. Jarccki
dar 
tei- 

kan-

» ........
TARP MUSŲ

i BIZNIERIŲ 
L.. ...

Gaisras Gaisrininkų Laimėjo
Stotyj $75,000

Vakar aliarmas suskambėjo 
Evanstono gaisrininkų stotyj! 
ties 805 ^Grove Avenue. Visi'

Neturtingas 
ras Royal E.

gaisrininkai sušoko ant trokų ^ar 
ir Išdūmė gaisrą gęsinti- Kai (Cesarewitch

chicagiet.'s neg- 
Spurlark Sr., va- 
$75,000 Airijos 
arklių lenktynių 

Jisai turėjo bilietą

ii

Rengia Šaunią 
“Alovyn” Parę 

šeštadienį, tai yra spalio 29 
vakare, rengia šaunią grįžo į stotį, tai nustebo pa loterijoje. <

Alovyn” parę p. Griciai, ku- matę, kad viduj pilna durnų J ant arklio, Kuris laimėjo antrą 
rie gyvena po adresu 2034 S. “ 
Union. ’

Bevirdamas maistą virtuvėj vietą. Spurlark gyvena adresu 
_____ i vienas gaisrininkas užmiršo 3641 Prairie avenue. Jis tar - 

Pp. Griciai užlaiko naujai. gasą prisukti, ir užsidegė neto- nauja už porterį Bullman ben 
ir moderniškai įrengtą Tavern, 
kuris šeštadienį bus dar labiau 
išpuoštas tam vakarui pritai
kintomis dekoracijomis.

liese buvę rankšluosčiai.

Mes galime jums pa-|- 
rūpinti puikios 

kokybes:
LENTŲ, MILLWORK, g 
PLASTER BOARD, 
DURIS, LANGUS, 
BALANAS, 1 g
KLIJŲ ir t t

Dėl pakeitimų ir permodeliavi-J 
mo kreipkitės {

D. C. LA VINE |

LUMBER C0.
NOT INC.

2136-48 W. 51st St.
I CHICAGO, ILL.
Phones: HEMLOCK 0030—0031Į

vilkėti 
pritai-

ir vai-

Daug asmenų žada 
gražiais tam specialiai 
kytais siutais.

Pp. Griciai malonus 
širfgi žmonės ir rengiasi kuo
geriausiai atsilankiusius sve
čius priimti ir pavaišinti. Tai 
kas norite vakarą linksmai 
praleisti prie gražios muzikos, 
gardžių valgių ir gėrimų, atsi- 
lankykil pas pp. Gricius, o jie 
.lauks jūsų-

Nors lapkričio rinkimai 
toli, bet rinkimų veikla už 
sėją Jareckį, Demokratų 
didatą į apskričio teisėjus jau
įsisiūbavo visu smarkumu-

Ir ištikro. Jei buvo kada toks 
kandidatas, kurio praeities dar
bai kalbėjo už - jo kandidatūrą 
ir nereikalavo veiklaus prikal
bėjimo, tai jis buvo ne kas ki
tas kaip teisėjas Edmund K. 
Jareckis. Jis per virš dvide
šimts keturius metus teisėjo Suskambės Vestuvių 
pareigose ir per šešiolika me
tų apskričio teisėjo, atliko to
kį visuomenei patarnavimą, ko
kiam nėra Cook apskričio is
torijoj palyginimo. Už tai jis 
visuomet pirmauja Demokratų 
t.kietui.

Garbingas, bešališkas ir eko
nomiškas ofiso vedimas teigia
mai paveikė rinkikus, už jį vi
suomet stoja, juo pasitiki ir 
veik visi ateivių grupių vadai. 
O kad teisėjas Jareckis yra ne- 
palaužamas savo nusistatymu, 
kad jo negali paveikti nei po
litika, tai parodo jo griežtas 
nusistatymas apginti baloto 
neliečiamybę.

Jis, beto, ir žmoniškas tei
sėjas. Jis visuomet stengiasi 
įstatymus taip taikyti kaip rei
kalauja žmoniškumas- Iš čia ii 
tas jo nusistatymas už nekil
nojamo turto stojimą, 

sumažindamas 
mokesčius.

Varpai
—Panelei Estelle Peggy Bal- 
ehuna ir Mr. John Petrošiui,
šeštadienį, spalio 29 d., Apveiz- 
dos Dievo parapijos bažnyčioj 
šliubą priims 4:30 po pietų. • 
Žada būt šaunios, .vestuvės, nes 
bus 8 poros pajaunių.

Po visų bažnyčios ceremoni
jų, vestuvių puota įvyks 6 vai. 
vakare, parapijos Auditorijoj, 
18th St. ir Union Avė.

—Dėdė P- Vaitekūnas.

Nepasisekė
Nusižudyti

įrodė
namu £

Tai jis 
mažų j ų

(Skelb.)

Legionierių
Parengimas

BRIDGEPORT Susiginči
jusi su savo vyru Jonu, Mrs. 
Lillie Smith, 32 metų bridge- 
portietė bandė ftusižudyti. 
išgėrė nuodų.

Moteriške būvi skubiai 
vežta apskričio ligoninėn, 
ji eina geryn.

Smith’ai gyvena adresu 
South Union Avenue.

Šiandien “Laivyno 
Diena”

Kuo-

nu-: 
kur

3324

“MIKADO”
■ Stato NAUJOS GADYNES CHORAS

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

2347 So. Kedzie Avenue.
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PRANEŠIMAS!
VISŲ LIETUVIU DOMEll 

Leidžiamoji Chicagos lietuvių Telefonų Knyga 
trukus eis į spaudą. Norė’umėm, kad naujon laidon
visų lietuvių, kurie turi telefonus tilptų jų vardai, pa
vardės, telefonų numeriai ir adresu. Todėl prašom vi
sų .lietuvių, ypatingai katrų pavardės yra pakeistos ar 
neskamba lietuviškai, ir katrų telefonų numeriai vė
liausiu laiku yra pakeisti mums prisius1!: vardus, ad
resus ir telefonų numerius. Taipgi Draugijų ir jų val
dybų adresus.

Biznieriai ir profesijonalai mokėdami po dolerį ar 
daugiau gauna vertingą pasigarsinimą.

THE CHICAGO LITHUANIAN 
TELEPHONE BOOK CO.

3326 South Haisted Street, Chicago, III.
Telephone Yards 0123

XXXXXXXXXX"XXX
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M 
M 
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M 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

Skolinant Pinigus
Be komiso nuo $30 iki $300.00 ant 
parašo, algos, furniture ar ant au
tomobilių. ,
Na^on Finance Corp.

po Valstijos priežiūra. 
6755 SOUTH VVESTERN AVĖ. 

Tel. Grovehill 1038.

Restorane ties 5633 Ken- 
more Avenue, /užvakar įvyko 
.idabrinių vestuvių puota pa
vertimui chicagiečių pp. Sven 
Jtrom, 5336 N. Sawyer- Avė- 
me. Draugas Gust N. Johnson, 
55, nuo 3304 Foster Avenue, %
atsistojo kalbėti ir “jaunave- 
Jžius” pasVeikinti. Bekalbėda
mas staiga sugriuvo ir pasimi
rė.

Dariaus-Girėno Moterų 
pa (Auxiliary Unit 271 Ame
rican Legion) kviečia visus at
silankyti j Bunco ir Card Par- 
ty, kuris įvyks Hollywood Inn, 
2417 W. 43rd Street šiandien, 
Oct. 27, 7:30 valandą vakare.

Bus daugybė puikių dovanų 
kiekvienam stalui. Taipgi bus 
daug gerų “door” prizų.

Galėsite linksmai laiką pra
leisti ir laimėti gerus prizus-

Legionierių “Auxiliary” už
tikrina, kad visi bus patenkin
ti. Narė.

Chicago ir Illinois šiandien, 
kartu su- visomis J. Vaistyto
mis, švęs “Laivyno Dieną” 
Mieste, ir Great Lakęs Navai 
Training stotyj (jurininkų mo
kykloj) įvyks įvairios iškilmės 
ir paradai.

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytų Chicagoj. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
ni alų, kurj užvardino NECTAR. Sis Alus yra pagamintas iš impor
tuotų pirmos rųšies produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato i alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą. ‘ ■

2415 W. 64th Street. Tel. Hemlock 6240
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I M S KUPONAS-

Bowling-Billiardai
20 Aslų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Haisted 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

Columbia 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. Haisted St.
STANLEY BOGUSH ir LEO 

VAIČEKAUSKIS. 
Tel. Calumet 6579.

ŽEMAIČIU ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

KLAUSYKITĖS 
SALTIMIERO

ĮDOMIŲ ir nuolatinių

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI— ™ X —7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENJ— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ—_____________________ —7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

Suėmė Du Jaunus 
Piktadarius

Burnside nuovada vakar su- 
! ėmė du jaunus piktadarius: 
Frank Lustig, 17 metų am-, 

.žiaus, 9914 Avenue M, ir Ja-j 
! mes Long, 27, 9641 Avenue Y}.' 
Jie apiplėšė 16 butų, septynis 
garažus, kelias gazolino stotis 
ir*vieną krautuvę Burnsidėj.

PETER PEN

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

' SU ŠIUO KUPONU GALITE DAR GAUTI

Grietinei Indą............ ..... ......... . 44c
Dvi Druskinyčias .....'.............. - 44c

- Pažymėkit ką norite

1739 So. Haisted Street 
CHICAGO, ILLINOIS.

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

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

Vardas
Adresas • LIGONINES— 

HOSPITALS
SVEIKATOS KLINIKASllllll*llllll4llltllllllia,lllliaillllll*llllllllllll*lll*IIIIIISIII*llllliaillaillliaillll,llltl,lt,iail,lll,IBI,,ll,,,B,ll,ll,,,|,ltll|t*  llllll■ll■lllllll■llillllllllllUtll■■■llll■llllllll,ttllallll■ll■lli^llllllll■■«ll■■llllll■■ll

TITTER.

STAAAPS* T©’

•n-L^rro
ai_iT ii= -mou Mi-isr 
CO.TAKB lue

IS 
Tue

<h_e

■ XOoo 
•Ltrrillsr

AS4O
ROCK

l W)SW NOLL 
• ČDLJL-O ALŲ

OlNJSJBO..
I HAVE SZADB 
AKI APPLE

DO Nbu

TONSILAI IŠIMAMI $12-50
GYDYMAS $£0.00
LIGONINĖJE ....................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

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

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

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

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD 

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

420 W. SSrd St 
TeL ENG. 5883-5849
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Ką Veikia Chicagos Lietuvių 
Organizacijos 

SLA Vajaus 
Reikalais
Netik 36 kuopa, bet ir visi SLA 

nariai padirbėki m
Na, tai nuo spalio 1-mos die

nos prasidėjo SLA Pažangos 
Vajus. Praeitame susirinkime 
36-tos kuopos, kuris įvyko 5 
dieną spalio, apie tai buvo pra
nešta viešai visiems kuopos 
nariams.

Musų 36 kuopa turi 335 na
rius ir jei visi nariai tik po vie
ną narį pasistengtų prirašyti, 
tai kuopa pasidvigubintų, tai 
yra, turėtų 670 narių. Iki vieno 
tūkstančio truktų dar 330. Pri
sieitų generaliam organizato
riui trūkstančią skaitlinę pa
pildyti savo kuopos organiza
torių pagelba.

Daugumas perskaitę šį strai
psnelį šypterės, kad tai svajo
nė p. Generalinio organizato
riaus. Bet reikalą giliau pa
svarsčius — nėra nei svajonė, 
nei utopija. Reikia nepamiršti, 
kad kas gimsta, tas ir miršta. 
O kaip skaudu ir nesmagu ka
da žmogus numiršta ir nėr iš

ganizacijų, ypač kurios išmo
ka pomirtines ir suteikia ligo
je pašelpą, turėtų būti ne “kad 
locka,“ o priverstinai. Čia mes 
galim pasimokyti nuo kitatau
čių, ypatingai nuo žydų. Pas 
juos įgyvendintas paprotis: 
“ne kad locka,“ o be atsikal- 
bėjimo, būtinai turi priklausy
ti; jei to žydas nepadaro, tai 
jis yra boikotuojamas ir ne
skaitomas žydu, jis tampa at
skalūnas, paniekintas. Tai štai 
dėlko žydų tauta nenugaliama 
ir nemirtina. Tarp žydų ran
dasi visokių įsitikinimų, “ko- 
šernų ir nekošernų,“ bolševi
kų, socialistų, republikonų, de
mokratų — bet sykį kas nors 
žydą nuskriaudė, žydai visi 
sujunda jį ginti.

Pasimokinkim iš kitų
Šitame atsitikime mes lietu

viai turim pasimokyti nuo žy
dų ir tampriau- susicementuo- 
ti bendrais reikalais visos tau
tos.

Gyvybės ir ligos apdrauda
yra tai visų lietuvių bendras 
reikalas. Nežiūrint ar jis ko
munistas, socialistas, katali
kas, tautininkas ir t.t. Visi tu
rėsime mirti ir su labai maža 
išimtimi kur nesirgęs staiga 
miršta, ligos būnam pirm nu
kankinti, o tik kada visos jė
gos žmogaus išgaravo, tada tik 
mirtis ateina. Ir tokia padėtis 
neretai ištisus metus kankina 
žmogų.

Tad, netik 36-ta kuopa turi 
padvigubinti skaitlių narių, 
bet visos kuopos — visi 14,000 
narių turime susidomėti 
žangos Vajumi ir atsiraitę 
kovės padirbėti- Nes tai 
dirbam. Kaip pasiklosim, 
ir išsimiegosim.

—Dr. A. L. Graičunas.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE

HELP WANTED—MALĖ

REIKIA VYRŲ geležei ir metalui 
skirstyti. Loomis Iron and Metai 
Co., 2463 So. Loomis St.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

DAUGYBE V Am OTŲ KARŲ 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES 
806 VVeet Blst Street 

Telefonas VICTORY 1696

PĄIĘŠKAŲ GASPADINĖS dėl 
namų darbo. S. Malinauskienė, 
Blue Grove Inn. 1 blokas į vaka
rus nuo Keąn Ąve. ant Archer 
Avė., Willow Springs, III.

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

NEREIKIA (MOKESNIO—30 M8NE8IŲ 18* 
MOKĖTI. Viai6kae perftiurSjlmM. tnale- 
vojhnae body, tenderio darbų, balerto, 
radijo ir priedų. Frcimo, aftų sustiprini
mas. Viskas nuo viriau s iki lairų. 15 
melų patyrimas, musą sąranti j a. Atdara 
Vakarais, sekm. Apskaičiavimas, towin< 
dykai. Taipgi pilnas pasirinkimas naujų 
ir vartotų karų. Be jmokčjimo pinigų. 
2609 MILWAUKEE AV. Belmont 4844.

SITUATION WĄNTED 
Ieško Darbo

PAIEŠKAU DARBO
Penteris ir popieruotojas iš vi

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

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

HELP WANTED—FEMALE 
______ Darbininkių Reikia

MOTINAI PĄGELBININKĖS 
mąžoj šeimoj. Lengvas ųamų dar
bas, geri namai, gera alga.

Holiycourt 8237.

Is
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[ACME-NAUJIENŲ FotO l
PIRMAS SNIEGAS — šios savaitės pradžioj per 

šiaurines Micbigan, Wisconsin ir Minnesota dalis praūžė 
sniego pūga, Kai kur sniego buvo net 8 colių. Paveikslas 
parodo kelią prie Prenlice, Wis.

MOTERIŠKĖ ALGU-VALANDŲ ĮSTATYMO 
ADMINISTRATORĖ ILLINOIS VALSTIJAI

1 ; Miss Maude Sweet

REIKALINGA JAUNA MERGI
NA ar moteris prie namų ir Ta
vernos darbo. Rašykite Mrs, Char
les Avelan, Route 1, Box 257, Ba- 
tayia, UI. ąrbą šaukite telefonu 
4275M2 Batavia, III.

REIKIA MOTINAI pagelbinin- 
kės mažoj šeimoj, Eiti, $6.00. Malo
nus namaj. Cędarcręst 2648.

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

tai, man rodos, nereikia rašy
ti, visi turim patyrimo, kada, 
ateina į tavo butą geros valios 
tautietis kolektuoti kvoterio ar 
dolerio palaidojimui Jono ar 
Jurgio. Gerai dar, jei Jonas ar 
Jurgis nepaliko šeimynos, bet 
tokie atsitikimai reti; papras
tai, liekasi šeimyna -— žmona, 
maži vaikai- Kas tada?

"Kad Locka”

Pagal mano manymą, pri
klausymas prie lietuviškų or-

MADOS

Pa- 
ran- 
sau

Cook Apskričio Li 
gonines Valdyba. 
Netikusi

Dr. Malcolm MacEeachern, 
kuris vakar sugrįžo iš New 
Yorko, kur dalyvavo American 
College of Surgeons konvenci
joj, aiškina, kad Kolegija at
sisakė duoti “aprobatą” Cook 
apskričio ligoninę, kadangi li
goninės administracija netiku
si.

Cook aps. ligoninės admini
stravimas yra labai sunkus ir 
komplikuotas darbas ir reikia 
patyrusio žmogaus. Tuo tarpu 
jį valdo žmones ligonių tvar
kos visai nežiną.

Suėmė Du C. I. 0 
Pikietininkus

su • 
pi- 

Alemite Di-Cąsting

Wocdstock, III., policija 
ėmė du CIO narius, kurie 
kietavo 
dirbtuvę. Juos kaltina taikos
ardymu. Suimtieji yra Oąkley 
Mills, CIO organizatorius ir 
Ralph Austin, dirbtuvės dar
bininkas.

Federalio Darbo Algų-Va- lį Illinois darbininkų paliečia, 
landų įstatymo administracija nes beveik visose pramonėse 
žada netrukus atidaryti rajo j darbininkai gauna žymiai dau- 
ninę raštinę Chicagoj, to įsta-.giau, negu 25 c, 'valandai ir ne- 
tymo administravimui Ilfino's1 dirba 44 valandų per savaitę.

pusantros algos.
Chicagoj Įstatymas paliečia

kur ji adminį- kurios didžiumoj samdo jaunas 
ir vaikų darbo mergaites. Kai' kurios gauna 

net iki 40c valandai, bet buvo 
jos jurisdikcija'ir tokių, kurios teuždirbdavo 

10 centų valandai. Tokioms dar
bininkėms dabar algos bus pa
keltos.

Įstatymas taipgi paliečia 
“raudonkepu-

tai yra . patarnautojus,

valstijoj ir keliose kitose valsti- O jeigu dirba tiek, lai gauna 
jose.

Skyriaus viršininkė bus mo
teriškė — Miss Maude Swelt.kai kurias saldainių dirbtuves 
iš Wisconsino, 
stravo moterų 
įstatymą.

Laikinai po
bus Illinois, Missouri, Kansas, 
Arkansas, Oklahoma, Indiana, 
Wisconsin, Iowa, North Dako- 
ta, South Dakota ir Nebreska 
valstijos. Vėliau, tos valstijos Į Chicagos stočių
bus pavestos kitiems adminis- rius“, 
tratoriams, o p-lė Swett pasi- kurie pagelbsti keleiviams su 

bagažu. Ikišiol jie algos negau- 
Illinoisjdavo ir gyvendavo vien iš “tip- 

sų”- Dabar jie gaus minimunj 
reguliariais

liks nuolatinė administratorė 
trijose valstijose — 
Wisconsine ir Indianoj.

Federalis Algų Valandų įstą- algas ir skaitysis 
tymas (jią nustato 25c- mini- darbininkais,
muipįaJęg įir ^fašndjįjarho Didžiumoj, Illinois firmos ne
savaitę) . paliečia tiktai tokias sipriešina įstąįypąui, ir kur rei • 
pramones, kurios daro biznį su kia alga$ pakelia ir valandas 
kitoūiis valstijomis, tai yra,'sutrumpina. Federalis įstaty- 
parduoda produktus už Illinois'mas pramonėms draudžia sam- 
ribų. Tai taip vadinamos “tarp-|dyti 'vaikus, nesulaukusius 14 
valstijines“ pramonės.

Bet Illinois valstijoj jau kai monėse tokio- amžiaus darbi- 
kas kalba, apie pravedimą pa- ninku turbūt .nėra.
našaus Algų-Valandų įstatymo' Už metų laiko, pagal Algų- 
ir vietos pramonėms^ Tuo dau- Valandų įstatymą, jninimuni 
giausiai rūpinasi Illinois Dar- atlyginimas už darbą turės bu- 
bo Federacija- Jau ruošia įsta- Ii 30 centų, o paskui dar už 
tymo projektą jr su juo kreip-. šešių metų — 45 .centai. Va
gis į legislaturą, kai tik ji bus landos taipgi bus sutrumpintos 
sušaukta sesijon. » iki 40 vai. savaitėj.

Federalis įstatymas nedauge- • 1 R.

metų amžiaus, bet Illinois pra-

Atsidaro Chicagos 
Civic Opera

Žada atgaivinti daug senų 
operų

Kritikuoja
Chicagos Teismus
Už Divorsus

RENDON DU FLATAI 4 ir 5 
kambarių, naujai dekoruoti.

3310 So. Lituanica Avė.

Divorsų Fabrikas

BUSINESS CHANCES
' Pardavimui Bizniai
PARDAVIMUI TAVERNAS Sale 

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

6844 So. Racine Avė.

“di-Chicagos teismai yra 
vorsų fabrikai“ vietos Apelia
cinio teismo akyse.

Vakar tas teisinas išnešė 
nusprendį byloj turtingos oak- 
parkietės, kuri vyrus maino, 
kaip kitos moteriškės suknias. 
Tai Merry Fahrney, anūkė 
turtuolio Fahrney, kuris susi
krovė milijonus pardavinėda
mas patentuotus vaistus.

/

Ji, Merry Fahrney, tebėra 
jauna, bet jau turi ketvirtą 
vyrą. Su juo dabar gyvena 
New Yorke- Tai neva grafas 
Oleg Cassini, 26 “rusų poni-
jos narys.“

Jos trečiasis vyrąs buvo 
“Baronas“ Artūro Berlingieri. 
Pagyvenusi su juo lik kelias 
savaites, Merry sumanė gauti 
divorsą ir kVeipesi į Chicagos 
Circuit tė‘lšWią. Teisėjas John 
Prystalski, jos prašymą iš
klausęs ir išgirdęs kad vyras 
buvo “labai žiaurus“ divorsą 

pereito vasa-

to Merry jau 
dabartinį vy-

davė. Tai buvo 
rio 3 d.

Netrukus po 
turėjo ketvirtą, 
rQ.

Bet vakar apeliacinis teis
mas teisėjo Prystalskio duotą 

bu
tu r i

No. 4939—Mergaitei suknelė, ir 
bliuzka. Sukirptos mieros 6, 8, 1.0, 
12 ir 14 amžiaus mergaitėms.

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

Parduodu
HARDWARE 

STORE
arba MAINYSIU į namą 

ANTANAS BUTCHAS 
4414 S. Rockwell St.

NAUJIENOS Pąttern Dept.
1739 S. Halsted St, Chicago, HL

Cla Įdedu 15 centą ir prašau

atsiųsti man pavyzd} No

Mieros per kratine

LOVEIKIS SS 
Dalia.

KVJETKININKAS
s Gelia Vestuvinis. Bankietams 

ir Pagrabams.
3310 So, Halsted . Street

Tel. YARDS 7308

(Vardai ir pavardė)
»' ■■■ —....... ....... ......... ........... —

(Adresas)

(Klastas ir valstija)

11 n A A Gėlės Mylintiems g I |J |J fi Vestuvėms, Ban- 
IIIJM kietams, Laido- 

fl tuvėms, Papuoši* 
mama.

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue
Pbon. LAFAYETTE 8800

Šį šeštadienį, .spalio 29 d., iš
kilmingai atsidarys Chicagos 
Civic Opera. Civic operos rū
muose stato *“O tolio“ su gar
siausiais Amerikos dainininkais 
— G. Martinclli, Lawrenc.e Ti
bbett, JleJen Jepson ir Barovą.

Šįmet operas, pastatys daug 
populiarią operų, taipgi atgai
vins nemažai kurinių, kurie 
Chicagoj nebuvo statomi per 
kurį laiką.

Numatoma atgaivinti operą 
“B.oris Godunovą”, kurią 1.928 
m. dainavo Vanni-Marcout; da- 
į>ar dubiuos AleKander Kipnis. 
“Hoffmano Pasakos“, 1928 m. 
pastatytos su Mariau Claire ir 
Rene Maison, dabar bus pdsta- 
tyta 
Hilde 
pier“, 
Rose 
Gigli.

Tarp numatytų pastatymui 
operų yra Carmen, Faust, 
Lakmc, Manon, Mignon, La 

jGioconda, L’Amore dėl Tre

Re, Barber of Seville, La Bo- 
heme, La Traviata, Tosca, Lu- 
čia Di Lamjllėrmoor, Martha, 
Turaijdot, Die Walkure, Lo- 
hcn.gr jn, Trįstan ir Isolde, Man
sei ir Gretoj.

Kirsten Flagstąd dainuos 
“Elsą“ operoj Lohengrin. Lily 
Ponu dainuos operoj “Barber 
of Seville“, Eva Turner operoj 
— “Turniandot“. P-įa Flagstad 
taipjau dainuos operose *Ts- 
olde“ ir “Die YValkure“.

Baleto programa
Tarp baletų, kurios operoj 

pastatys Littlefield trupė, bus 
dvi pasaulines premjeros “Cafe 
Society“, kuriai muziką para
šė Ferde Grofe ir “Ladies Be- 
tter Dresses“, muzika Herbe? t 
Kingsley. Be to, bus duota ir 
grynai klasinių baletų, jų tarpe 
“BąeĮj CĮassįųal Suite“, “De- 
phnie ir dilde“ ir “Vienuos 
Valsai“. —B.

du Merry dabar legaliai 
du vyru.

Labai aštrioj opinijoj 
trys apeliacinio teismo teisė
jai pasmerkė Chicagos teis
mus kaipo “divorsų fabrikus“ 
ir pareiškė, kad laikas juos 
apvalyti. Teisėjai nurodė, kad 
Merry Fahrney gavo divorsą, 
nežiūrint to, kad ji negyveno 
per ilgą laiką Illinois valsti
joj, susipešė su trečiuoju vy
ru Calif orui joj ir jo “žiauru
mo“ toli gražu neįrodė.

“Jeigu padėtis ir ilgiau taip 
tęsis“, sako apeliaciniai teisė
jai, “tai žmonės Chicagos teis
mams neturės jokios pagar
bos. Kai kurie divorsai yra 
reikalingi ir pamatuoti, bet 
yra pamato tikėti, kad yra di
delis nuošimtis tokių divorsų, 
kurie yra paremti melu, apga
vyste ir melagingais liudy- 
mais”

visi

Naujos “Naujieną”
Raštinės Valandos

CLASSIFIED 
SKELBIMUS 

“N.“ RAŠTINE PRIIMA
KASDIEN NUO 8 V. RYTO 

IKI

su Lawrence Tibbett ir 
Regiam. Ir “Andre Che- 
dabar atgaivinama su 
Bampton ir Benjamino

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

1 popiet ir nuo 4 ijd 
vai. vakaro,

TeL CANAL 8500

Su spalio 2 d., “Naujienų“ 
ofisas bus atdaras sekamomis 
valandomis:

Paprastomis dienomis, (nuo 
pirmadienio iki šeštadienio), 
8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro;

SEKMADIENIAIS nuo 9 
vąl. ryto iki 1-mos po piety.

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

pirkite savo apielinkšs
iJęrautuyese

PARSIDUODA bizniavas NA
MAS, grosernė ir flatas. Gerai biz
nis išdirbtas. 6545 So. Pulaski 
(Crawford Avė.) Tel. Grovehill 
4290 arba Boulevard 8523.
J.1.T.?."' .... . L','2.7 .T” ■

KEAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žeinė Pardavimui

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

LOUIS MORRIS and CO. 
4006 Division St., 

Spaultfing 7410.

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

CHARLES URNICH, 
56 W. Washington St, 

Room 514. Tel. Central 3870,

ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimą.
Pasirink iš virš 600 Šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių to

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

1938—ir 1937—Buicks—Oldsmo- 
biles — Chevrolets — Fords—Pon- 
tiacs — Chryslers — Plymouths — 
De Sotos — Studebakers — Cadil- 
lacs — La Šalies — Packards — 
Dodges — Grahams — Willys —• 

, už pigiai kaip $295.00—kai kurie 
I naujutėliai.

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

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

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

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

1340 W. 63rd Street
prie Loomis.

2828 W. North Avė.
prie California.

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, peša geras 
rendas; gali nupirkti įnešant 
$1000.00, likusius lengvais išmo
kėjimais. Atsiliepkite greitai laiš
ku, 1739 So. Halsted St., B6x 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.

SAVININKAS PARDUODA 5 
kambarių plytinį bungalow, miega
mą porčių. Puikios sąlygos. $4800. 
3711 W. 60 Place, Cedarcrest 1331.

PARDAVIMUI 5 ' KAMBARIŲ 
plytinis bungalow, karšto vandens 
šildymas, 2 karų garažas. Kaina 
$4800.00. Terminai. FLOHRS, 5946 
Belmont Avė., Avenue 5577.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

180 AKRŲ GALVIJŲ ganyklos 
—P/2 mylios nuo gelžkelio miesto 
ir grįsto vieškelio. Ganyklose šalti
nis. Nuostabus pirkinys už $4000.00 
Terminai. HANSON-OSBORN, 
Hart, Michigan.

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

ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
ice baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykime mus pinn neg* 
pirkaite kitur.

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

CALumet 5269.

WATCHMAKER—JEWELER 
Laikrodininkas ir Auksakales.

H. BEGEMAN .
BRIGHTON PARKO pirmaująs 

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

4184 Archer Avė.

FINANCIAL
Finansai-Paskolos

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
Tek Victory 4965. 

STOGDENGYŠTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

COAL—VVOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

EGG
NUT 
BIG

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

$6.00
$6.00 
$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
einamos. Už pakartojimus 
duodame gerą nuolaidą.
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Ketvirtadienis, spal. 27, *38

1 Pasimirė 80 Metų 
t Senelis Vincas 

Bartkus

NAUJIENOS, Chicago, Ifi.

Kandidatės KonkurseDar Keturios Naujos

“Miss Lithuania” Rinkimai Lapkričio 2

u [Palaidojus Tragiškai

8. Estelle Gasko

da-

HEROJIŠKAS ŽYGIS — šis keleivinis lėktuvas, dabar tik griuvėsiuose, 
skrisdamas iš New Orleans miesto New Yorkan. Užsidegė prie Montgomery, Alabama. Ja
me buvo 14 žmonių, trys įgulos nariai ir 11 keleivių. Ugnis svilino lakūnui Davė Hissong 
rankas, veidų, jo rūbai buvo užsidegę, vienok jis nepaleido lėktuvo vairo ir nusileido, iš
gelbėdamas visų keleivių gyvybes. Dabar iš visų pusių drąsiam lakūnui siunčiami ordenai,

Spaliu 3Ima paskutinė dienai 
įstojimui gražuolių konkursan

Rado Negyvą Lovoj

T0WN OF LAKE. — Mrs. 
Anna Adomaitis, 4637 South 
Wood Street, vakar rado 
vą lovoj savo dėdę Vincą 
liam) Bartkų, bute ties 
South Paulina Street.

Jisai ten gyveno su kitu lie
tuviu. Adomaitienė užėjo jį ap
lankyti.

Bartkus, kaip spėja korone- 
.ris, mirė laike miego, 

NAUJIENŲ-ACME Photo ..
, užsidegė ore, dies hgos.

negy- 
(Wil- 
4505

nuo sir-

nevedęs 
giminių, 
kuri 

laidotuvėmis.

ir netu- 
išėmus 

dabar ru- 
Buvo

7. Evelyn Kazy

pamatyti J. F. Budriko krautuvės lange.
Teisėjams gražuolę renkant Andrejevo Šokėjų Gru

pė išpildys įvairių lietuviškų ir kitokių šokių programą, 
o po rinkimų įvyks šokiai publikai prie Jurgio Stepona
vičiaus muzikos.

“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 jr kad Andre
jevo šokėjų grupė išpildys gražų progrąmą> teisėjams 
gražuolę renkant. r

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

Prie šios žinios randasi įstojimo kuponas. Jį reikią 
išpildyti duodant teisingas informacijas. Pridėjusios prie 
kupono savo gerą ir aiškių 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!!!

Žuvusį Alfonsą 
Stakėna

Jisai buvo 
rėjo jokių 
Adomaitienę, 
pinsis jo
apie 80 metų amžiaus ir gy
veno iš pensijos. Jisai vienu 
.laiku tarnavo South Shore 
gelžkelio linijai.

Velionio kūnas yra pašarvo
tas J. F. Eudeikio koplyčioj, 
prie 4605 South Hermitage 
avenue. Laidotuvės įvyks šeš
tadienio rytą. Bus palaidotas 
šv. Kazimiero kapinėse.

Automobilių 
Nelaimės

e Nežinomas “hit and run” 
vairuotojas palfko gatvėj sun
kiai sužeistą 37 metų moteri
škę Jean Ford. Jisai ją suva
žinėjo prie Broadway ir Sheri- 
dan gatvių.

O Evangelkal ligoninėj mirė 
11 metų berniukas Sylvester 
Paradowski, 1013 West 51st 
Street. • Trokas jį suvažinėjo 
prie 51 mos ir Morgan.

e Illinois Masonic ligoninėj 
pasimirė Anthony Prena, 65 
metų chicagietis, gyvenęs ad
resu 1524 Wabansia. Automo
bilis jį suvažinėjo prie Ashland 
ir Wabansia gatvių.

Nupuolė “Kilnoja
mo” Turto Vertė

Apskričio asesorius John S. 
Clark skelbia, kad Cook aps
kričio “kilnojamo” (personai) 
turto vertė šįmet nupuolė su
virs šimtu milionu dolerių. Per
nai tas turtas buvo apkainuo- 
tas $520,000,000, o šįmet $415, 
000,000.

□
Ne, jaunimo širdys 
Nesuakmenėjusios

Daugely laidotuvių teko 
lyvauti, kuriose tėmyjau, kaip
čia augęs jaunimas atjaučia | 
tokius liūdnus įvykius ir jau 
buvau priėjęs išvados, kad mu
sų jaunimo širdys taip suak
menėję, kad jie nedaro skir
tumo tarpe vestuvių puotos ir, 
laidotuvių- Nekartą teko ma-j 
tyli musų jaunimą bekram- 
tant gumą ir juokaujant net 
tokiam liūdnam momente, ka-| 
kada grabas leidžiamas į duo
bę. I

Vienok šeštadienį, spalio 22 
d., laidojant jaunuolį Alfonsą [ 
Stakėną, Lietuvių Tautiškose

9. Josephine Remeikis 10. Kazimiera Termėnas

Tik penkios dienos beliko.
Po spalio 31-mos (kito pirmadienio) nebebus gali

ma įstoti į “Miss Lithuania” konkursą. Lietuvaitės, ku
rios dar neužsiregistravo, neatidėliokit.

Paskubėkite užsiregistruoti. Tereikia išpildyti ku
poną, kuris randasi prie šios žinios, ir atsiųsti, arba at
nešti 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 laimėtoja 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

MELR0SEPARKIET6 BUVUS PERSPĖTA 
NEGERTI DEGT INE LAŽYBOMS

Byla Dar Svarstoma Cook Superior Teisme
Vakar pranešėm apie keistą 

mirtį 20 metu moteriškės Mrs. 
Antoinette Richinienės vienoj 
Melrose Parko alinėj ir apie 
bylą, kurią jos vyras užvedė.

Daliau ta byla yra svarsto
ma prieš Superior teismo tei
sėją E. I. Frankhauser.1

Richinienė netikėtai įnirę po 
$5.00 lažybų, kurias^.ji sudarė 
alinėj su Ignu Kunskiu, nuo 
125 North 17th street, Melrose 
Parke- Ji pasigyrė galinti iš
gerti puskvortę degtinės va
landos bėgyj. Kunskis paabe
jojo ir pasiūlė $5.00 ^lažybų, 
kad ji neišgers. Jisai davė 
Richinienei dolerį degtinę nu
sipirkti ir ji pradėjo gerti. 
Pusvalandžiui praėjus ji jau 
buvo išgėrus du trečdalius de
gtines, bet netikėtai jai pasi
darė bloga ir už kelių minu
čių ji numirė.

Tai įvyko lietuvių (Petro 
Vaičiūno ir Povilo Šakėno ali
noj, Pink Elephant Taverm 
147 N. 15th, Melrose Parke, 
kur Richinienė tarnavo už 
patarnautoją.

Velionės vyras po to įvykio 
užvedė bylą prieš Vaičiūno 
ir šakėną, reikalaudamas 
$105,000 atlyginimo už žmo
nos mirtį. Kartu su juo bylą 
užvedė Richinienės motina, 
Mrs. Suzanna Cičenas, 3847 
West 66th st.- ir velionės duk
tė, 3 metų Arlene, kuri dabar 
gyvena su tėvu adresu 7854 
West 63rd st., Argo, III-

Vakar keli melitoseparkie- 
čiai liudijo. Svarbiausiu liudi
ninku buvo E. W. Baley, 1806 
So. 3rd st., iš MaywOodo. Jisai 
tvirtino, kad alinės savininko 
Vaičiūno žmona, Martha Vai
čiūnienė, perspėjo Rachinienę 
tiek daug degtinės vienu sykiu 
negerti. Bet toji atsakius, kad 

i ji “žinanti triksą”,kaip galima 
[tiek daug degtinės išgerti be 
I jokio pavojaus savo sveika

tai. Liudijo ir .Tonas Skrickus, 
nuo 1500 S. 48th Ct., Cicero- 
Jis aiškino, kad velionė buvo 
išgėrusi gana daug degtinės 
kai staigiai sugriuvo ir nu
mirė.

Skundėjus atstovauja advo
katas David Alswang, o Vai- 
čiunę ir šakėną gina adv. Ha- 
rold Marcus. Cxalimas daiktas, 
kad šiandien bus žinomas by
los nuosprendis. —Buvęs.

4 metų Robert Brelin, 5959 
N. Paulina, užvakar buvo “ge
ras berniukas”, tad motina da
vė jam du centu. Berniukas nu
bėgo į saldaniių krautuvę, pa- 
sipirko juodų saldžių rutuliu
kų ir pradėjo juos valgyti. 
Beriiiukas netrukus po to nu
mirė.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

Paštu Ir Telegrama už 
prieinamą kainą. Siun
tėjui pristatome kvitą 
su gavėjo parašu.
Ant pareikalavimo iš-

■ ■ ■ 
siunčiame pasiuntimo
kvitas ir pinigų pasiun
timo ratas.

Naujienos
1739 S. Halsted St

CHICAGO. ILL

kapinėse, dalyvaujant skaitlin
gai miniai palydovų, kurie su
sidėjo daugumoj iš jaunimo, 
pasirodė kds kita. Pasirodė, 
kad ir jaunimas tokios pat sil
pnos valios kaip ir mes atei
viai, ir jų krutinės jau nebe- 
atlaikė tokio skaudaus ir neti
kėto smūgio, netekus savo my
limo draugo Alfonso, kuris 
tragiškai žuvo automobilio ne
laimėje.

Ašarų Pakalnė
Jaunimas šiuoin sykiu išreiš

kė savo simpatiją ašaromis, 
kurių nei koki papuošalai pa
vaduoti negali, nes kągi reiš
kia laurų vainikas, jei padėjus 
ant kapo kratosi?

Taip, spalio 22 d. Lietuvių 
Tautiškos Kapinės pavirto į a- 
šarų pakalnę. Verkė jaunimas 
netekęs savo draugo; verkė at
eiviai, gal prisiminę praeitį, 
kiek vargo ir rūpesčių reikia 
panešt išauginant vaikučius; 
verkė mažyčiai, matydami sa
vo motutes bei tėvelius bever
kiant; verkiau ir aš, matyda
mas Alfonso alpstančią mamy
tę po dabartiniu vyru Mazu- 
rienę, ir plaukus nuo galvos 
raunantį Alfonso tėvelį Joną 
Stakėną, netekusį vienturčio 
sūnelio.

Laidotuvės buvo iškilmin
gos. Prakalbą pasakė, iš namų 
išlydint ir kapuose, p. Radžius. 
O dainininkas P. Rimkus pa
dainavo keletą liūdnų daine
lių, pritariant dūdų orkestrui- 

—J- Tarulis.

Pabėgo Nuo 
Vestuvių

16 metų augintinė Winifred 
Sannler, paliko raštelį savo 
“tėvui”, “Kad negali tekėti už 
dėdės Walterio” ir pabėgo iš 
namų. Ji gyveno ties 2618 
Magnolia avenue-

“Dėdė Walteris” yra brolis 
mergaitės augintojo Al Sann- 
ler’io. Prieš du mėnesiu mirė 
Walterio žmona. Jisai įsimylė
jo augintinę ir pereitą savai
tę pradėjo ruoštis vestuvėms. 
Nupirko jai suknią ir šydą. Bet 
tie papuošalai dabar kaba spin
toj, o vestuvių turbut nebus.

ONA 
Kaskas

KONCERTUI
LAPKRIČIO 12—1938

TIKIETUS GALIMA GAUTI

NAUJIENOSE

Kainos $1.00, $1.25 ir $1.50
*

PIRKIT TIKIETUS IŠKALNO, KAD GAUTI GERESNES VIETAS

JAU PASKUTINE SAVAITĖ
Dar Galit Įsigyti — Vėliau Nebegausite

ROGERS SIDABRĄ

Kuponus
Taupyki!

made iy ONEIDA no.

UOLLWraOHO«!(M
6 ŠMOTAI 

AUKŠTOS RŲŠIES
1 Peilis
2 Šakutės
1 šaukštas
2 šaukštukai

SU 6 KUPONAIS 
TIKTAI.

Dėžė S1.75-35C extra

GALIT GAUTI TIEK SETŲ KIEK NORITE.

Kitur 
Kainuoja 

$2.75

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ

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

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme
nini pristatyti į ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimą išlaidoms padengti arb» išviso $1.14 Užsakant dšže nnš- 
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c. Dėžė ir persiuntimas paštu $2.10.

Siunčiu ................ kuponus. Taipgi pinigais ____________________

Atsiųskit man ........................................... ........... ............. ............................

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

Adresas __ , ,,

Miestas _________ -------------------____ Valstija
l ........... . 1 ........... .... 1 1 — ■ .............. .................... -




