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Japonai Planuoja Nauja Imperija Rytu Azijoje
NUMATOMAS JAPONIJOS, KINIJOS IR 

MANDŽURIJOS BLOKAS
Pataria kitoms valstybėms priimti 

naujas sąlygas

IEŠKO PRIEMONIŲ FRANCUZIJOS 
FINANSAMS GELBĖTI

TOKIO, Japonija, lapkr- 2. 
— Japonijos vyriausybė trečia
dienį trumpai ir atvirai pareiš
kė, kad ji planuoja įsteigti ry
tų Azijoje didžiulį trijų val
stybių politinį ir ekonominį; 
bloką, naują Azijos imperiją. 
Į tą bloką, pagal Japonijos pla
ną, įeis pati Japonija, Mandžu- 
rija ir Kinija. Bloko užduotis 
bus — Azijos rekonstrukcija.

Japonijos pareiškimas išlei
sta ryšium su minėjimu (ket
virtadienį) gimtadienio impera
toriaus Meiji, kurs skaitomas 
moderniškosios Japonijos įkū
rėju.

Iš pareiškimo tenka spręsti, 
kad Japonijos, Kinijos ir Man
džurijos bloke Kinijai numaty
ta tokia pat rolė, kokią šian
die vaidina Mandžurija. Ofi
cialiai Mandžurija skaitosi sa-| 
vistovi valstybė, o tikrumoj yra: 
Japonijos provincija arba ko
lonija.

Japonai tikisi grei- l Hitleris ruošia .tai- 
tos taikos kai planą

HANK0W, Kinija, lapkr. 2. 
— Korespondentų pranešimais 
iš kinų-japonų karo srities, ja
ponai yra įsitikinę, kad karas 
neužilgo pasibaigs. Japonams 
atrodo, kad kinų armijos yra 
demoralizuotos, sunaikintos, 
kad gen- Chiang Kai-shek ne
begali japonams priešintis, šis 
įsitikinimas skaudžiai užgauna 
pačius japonus, kai jie mėgi
na patirti, ar jau kinai prašys 
taikos, ir patiria, kad kinai 
ignoruoja jų pasiūlymus taiky
tis.

Siūlo uždrausti nuo
dingų dujų vartojimą

LONDONAS, Anglija, lapkr.
2. — Premjeras Chamberlain 
ketina išbandyti Muncheno su
tarties “galybę”. Kokiu bu- 
du?

Jis ruošiasi pasiūlyti Hitle
riui ir Mussoliniui planą, kurs 
taiko panaikinti nuodingų du
jų vartojimą kare ir lėktuvų 
atakas prieš civilius kariaujan
čių šalių gyventojus.

Jei diktatoriai priims pasiū
lymą, tai Chamberlain sušauks 
Britanijos, Francuzijos, Vokie
tijos ir Italijos konferenciją 
šiems pasiūlymams ir kitiems 
Europos klausimams svarsty
ti.

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

Gal tarpais bus lietaus; švel
ni temperatūra; vidutinio stip
rumo ir smarkesni pietų vėjai; 
saulė teka 6:24, leidžiasi 4:43 
valandą.

( 'Japonai sako, kad į numa
tytą bloką jie priims ir dabar
tinę Kinijos valdžią, kuriai va
dovauja gen. Chiang Kai-shek. 
Japonai tačiau reikalauja, kad 

J Kinijos valdžia pasuktų politi
ką prielankia Japonijai kripti- 
mi ir nutrauktų draugiškus ry
šius su “komunizmu”, kitaip 
tariant, su rusais.

Kadangi Kinija yra užinte- 
resuotos ir kitos šalys, tai ja
ponų pareiškimas jas įspėja: 
Japonija tikisi, kad kitos ša-> 
lys teisingai įvertins jos tiks
lus ir politiką ir prisitaikys 
naujoms sąlygoms Rytų Azi
joj.

Japonų laikraštis “Nichi Ni- 
chi” paaiškina tas naujas są- I 9

į lygas: esą, senobinė pažiūra į 
Kiniją, kaipo į vakarų valsty
bių koloniją, nebeatitinka gy
venimo tikrovės.

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
2. — Londono politiniuose ra
teliuose laukiama, kad artimoj 
ateity Hitleris, arba Hitleris ir 
Mussolini kartu, paruoš planą 
taikai Europoj palaikyti. Pla
nas, manoma, remsis eile ne
puolimo sutračių tarp keturių 
valstybių — Vokietijos, Itali
jos, Britanijos ir Francuzijos. 
Rusijos į šią santvarkę nepri- 
imsią.

Smarkus mūšiai 
Ebro fronte

HENDAYE, Francuzija, lap
kričio 2. — Smarkus mūšiai 
eina Ebro upės fronte, Ispa
nijoj. Trečiadienį sukilėlių pra
nešimai sakė, kad jie daro pro
greso. Tačiau respublikos ko
munikatai pripažino tik mažus 
sukilėlių laimėjmus.

Apskaičiuojama, kad Ebro 
upės fronte septyniuose ofen- 
syvuose viso pražudyta 130,- 
000 »karių. Sunkiausia nuken
tėjo sukilėliai, nes jie vis sten
giasi išmesti lojalistus iš po
zicijų.

Gal pasiųs kariuo
menę i streiko 

vietą
COLUMBUS, Ohio, lapkr. 2. 

— Gubernatorius Davey pa
skelbė trečiadienį, kad valstijos 
milicija yra paruošta ir gali 
būti pasiųsta bet kuriuo mo
mentu į Middletown, Ohio. čia, 
mat, P. Lorillard Tobacco įmo
nės darbininkai streikuoja.

Davey sako, kad miliciją pa
siųsti į streiko vietą pareika
lavo ne kompanija, bet mies
telio ir kauntės vyriausybė-

Kompanija, streikui kilus, 
mėgino operuoti įmonę skebų 
pagalba, tačiau pikiėtai sulai
kė streiklaužius.

NAUJIENŲ-ACME Photo
CHURT, SURREY (Anglija). — David Lloyd George, buvęs Anglijos premjeras, 

savo ūkyje. Jis yra 75 metų amžiaus. , ,

TRUMPOS ŽINIOS 
Iš VISUR

Jungt. Valstijos ir 
Meksika baigia 

susitaikyti
WASHINGTON, D. C., lap- 

kričid 2- — Francisco Castillo 
Na j era; Meksikos ** amb a sadb- 
rius AVashingtone, po konfe
rencijos su Jungt. Valstijų už
sienio reikalų departamentu pa
informavo, kad Meksika ir 
Jungt. Valstijos baigia susitai
kyti dėl žemės, kurią Meksikos 
valdžia atėmė iš amerikiečių 
savininkų. Amerikiečiai įkai
nuoja atimtą žemę $10,000,000.

""I -----

Gavo indžionkšeną 
prieš pikietuotojus

MIDDLETOWN, Ohio, lapkr. 
2. — Nuo spalio 3 dienos strei
kuoja čia P. Lorillard tabako 
kompanijos darbininkai. Tre
čiadienį gubernatorius Davey 
grūmojo pasiųsti į streiko vie
tą miliciją, o teismas išleido 
indžionkšeną prieš streikierių 
pikietus.

Arabų sukilimai per
simetė į Francuzi

jos zoną
BEIRUT, Lebanon, lapkr. 2. 

— Arabų demonstracijos prieš 
britų politiką Palestinoj išsi
plėtė į šiaurę nuo Palestinos. 
Arabų demonstracijose ir riau
šėse Lebanone, Francuzijos zo
noje, trečiadienį sužeista 15 
asmenų ir areštuota 40. Taip
jau įvyko arabų demonstraci
jos Damaske, Syrijoj- Ir čia 
policijai teko demonstruotojus 
išvaikyti.

Padegė ispanų laivą 
Anglijos pakraš

čiuose
LONDONAS, Anglija, lapkr. 

2- — Britų laivas Monkwood 
praneša, kad Ispanijos sukilė
lių kreiseris apšaudė ir pade
gė lojalistų pirklybinį laivą 
Garthagena Norfolko apskri
ties pakraščiuose, rytų Angli
joj.

JULIA JANKEVIČIŪTĖ
Vakar “Naujienų” gražuolių 

konteste Lietuviu Auditorijoj 
buvo išrinkta 1939 m. Automo
bilių Parodos karalaite.

FYTRA Eb B 8Fw
Parlamentas užgyrė 
Chamberlaino rei

kalavimą
LONDONAS, Anglija, lapkr. 

2. — Britanijos parlamentas 
345 balsų dauguma prieš 138 
balsus užgyrė premjero Čham- 
berlaino nusistatymą įvykdyti 
britų-italų draugingumo sutar
tį.

Suėmė 6 italus 
lakūnus

BARCELONĄ, Ispanija, lap- 
.kričio 2. — Italų karo lėktuvo 
motorui sugedus, šeši italai, 
kovoją Ispanijos sukilėlių eilė
se, nusileido lojalistų teritori
joj. Visi šeši paimti nelais
vėn.

------------- -- - --rr

Rusai užmušė du 
japonus

TOKIO, Japonija, lapkr. 2. 
— Japonijos žinių agentija Do- 
mei sako, kad rusų pariibežio 
patrulis, dvylikos raitelių - skai
čium, perjojęs Mandžurijos šie* 
ną ir užpuolęs tris japonus pa
sienio kareivius. Rusai užmušę 
du japonus.

Vengrija laimėjo 
ginče su Čeko

slovakija
VIENA, ' Austrija^ lapkr. 2. 

.^ Trečiadienį Italijos užsienįę 
reikalų ministeris Ciano ir Vo
kietijos užsienio reikalų minis
teris von Ribbentrop, tarpinin
kai Čekoslovakijos ir Vengrijos 
ginče, nutarė atiduoti Vengri
jai didžiąją dalį teritorijos, dėl 
kurios reikalavo vengrai iš če- 
ko-slovakų. Vengrijai teks apie 
860,000 Čekoslovakijos gyven
tojų. Naujas rubežius dar ne
nustatytas.

Arabai ketina boiko
tuoti Jungt. Valstijų

prekes
JERUZALĖ, Palestina, lap

kričio 2. — Paskutiniuoju lai
ku keliais atvejais Jungt. Val
stijų valdžios atstovai pareiš
kė pritarimo prašymui leisti 
žydams imigruoti į Palestiną. 
Dėl to arabai dabar ketina su
organizuoti boikotą Jungt. Val
stijų įstaigoms, bažnyčioms ir 
importuojamoms į Palestiną 
prekėms.

Chamberlain reika
lauja užgirti britų- 

italų sutartį
LONDONAS, Anglija, lapkr. 

2. — Premjeras Chamberlain 
parlamente pareiškė, kad Ispa
nija jau nebėra pavojumi taikai 
ir todėl parlamentas turi už
girti britų-italų draugingumą 
sutartį.

Ragina atimti žy
dams sutaupąs

BERLYNAS, Vokietija, lap
kričio 2. — “Das Schwarze 
Korps”, nacių juodmarkių sar
gybos organas, paruošė spau
dai straipsnį, kurs reikalauja 
atimti Vokietijos žydams visas 
sutaupąs, kokias jie turi. Tai 
businti Vokietijos žydams bau
smė dėl to, kad kitų šalių, žy
dai boikotuoja nacius.

PARYŽIUS, Francuzija, lap
kričio 2. — Antradienį Fran
cuzijos finansų ministeris Mar
chandeau užėmė teisingumo 
ministerio vietą, o teisingumo 
ministeris Reynaud patapo fi
nansų ministeriu. Reynaud da
bar ieškos priemonių Francu
zijos finansams sutvarkyti.

Marchandeau, praeity skaity
tas konservatyviu finansų eks
pertu, priėjo išvadą, kad tik 
griežtos priemonės, kaip Sve
timos valiutos kontrolė, dides
ni taksai pajamoms ir specia
lus taksai uždėti kapitalo pel
nams, tegali šalies finansus 
sutvarkyti.

• CANBERRA, Australija, 
lapkr. 2. — Premjeras Joseph 
A. Lyons paskelbė atstovų bu
te, kad Australijos valdžia tuo
jau užsakys padirbti Jungt. 
Valstijose 50 bombonešių. Di
džioji Britanija jau užsakiusi 
Juhgt Valstijose 200'tolių1 lėk
tuvų'pastatyti. •

• TORONTO, Canada, lap
kričio 2. — Vietos laikraščiai 
pranešė trečiadienį, jegei Dr. 
Frederick Banting padaręs žy
maus progreso, ieškodamas se
rumo, kurs suteikia kunui at
sparos prieš vėžio Egą.

•

• VVASHINGTON, D. C., 
lapkr. 2. — Nacionalios Darbo 
Santykių Tarybos nariai tre
čiadienį paaiškino prez. Roose- 
veltui, kad jie yra priešingi 
bet kokioms Darbo Santykių 
Akto pakaitoms. Darbo Santy
kių Aktu ypač nepatenkintos 
yra Amerikos korporacijos.

• WASHINGTON, D. C., 
lapkr. 2. — čia prasidėjo auto
mobilių darbininkų unijos vyk
domosios tarybos suvažiavimas. 
Suvažiavimo dalyviai davė su
prasti, kad artimoj ateity ga
lima laukti naujo vajaus For
do įmonių darbininkams orga
nizuoti.

e DETROIT, Mich., lapkr. 
2. — Buick ir Oldsmobile auto
mobilių kompanijos pranešė, 
kad jos paėmė darbui daugiau 
darbininkų. Stebėtojai mano, 
kad neužilgo automobilių pro
dukcija pralenks 1937 metu ga
mybos smarkumą-

• LONDONAS, Anglija, lap
kričio 2. — Gen. Franco įteikė 
Britanijos valdžiai prašymą 
pripažinti sukilėlių režimą Is
panijoj.

• BERLYNAS, Vokietija, 
lapkr. 2. — Pereitą šeštadienį 
išvyko į New Yorką p-lė Lėni 
Riefensthal, artima, kaip laik
raščiai sako, Adolfo Hitlerio 
draugė. Ji yra filmų aktorė.

UTENA. — Utenos ligoni
nėje mirė karvės sumaigytas 
— subadytas Vaitkunų km., 
Leliūnų vai. 17 m. amž. jau
nuolis Jonas Repšys.

Ministeriu kabineto dauguma 
nesutiko priimti tokias priemo
nes. Taigi Marchandeau perėjo 
į teisingumo ministeriją, o jo 
Vietoj Reynaud mėgins leng
vesnėmis priemonėmis finansus 
“gydyti”.

Įdomu pastebėti štai kas: 
Leonui Blumui, socialistui 
premjerui, teko atsistatydinti 
dėl to, kad jis reikalavo griež
tų finansų reformų. Marchan
deau buvo vienas stipriausių 
jo kritikų. Dabar Marchandeau 
teko rezignuoti, nes ir jis pa
siūlė reformas, panašias Blumo 
siūlytoms reformoms.

Prez. Rooseveltas 
išvyko į Hyde Parką

NVASHINGTON, D. C., lap- 
kričio 2. — Prez. Rooseveltas 
apleido Washingtoną ir išvyko 
į Hyde Parką, čia jis balsuos 
lapkričio 8 d. Bet pirm to, bū
tent lapkričio 4 dienos vaka
re, pasakys politinę kalbą, ku
ri „bus transliuojama per ra
diją. , . • . •

Narkotikų vartotojų 
kiekis sumažėjo

WASHINGTON, D. C., lap
kričio 2. — H. J. Anslinger, 
narkotikų komisionierius, an
tradienį painformavo, kad da
bartiniu laiku Jungt. Valstijo
se iš 10,000 gyventojų mažiau 
nei du vartoja narkotikus. Gi 
1924 metais iš tūkstančio ša
lies gyventojų vienas vartojo 
narkotikus.

Pasiuntė miliciją Į 
streiko sriti

COLUMBUS, Ohio, lapkr. 2. 
— Ohio gubernatorius Davey 
trečiadienį pasiuntė 400 mili
cininkų į Middletown miestelį, 
kur randasi P. Lorillard taba
ko kompanijos įmonė. Jos dar
bininkai streikuoja nuo spalio 
3 d. Kompanija mėgina sam
dyti streiklaužius.

PASIUSKIT
GIMINĖMS

Lietuvoj
DOVANŲ 

KALĖDOMS

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

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

Kruvinos
Ver|ė MIKAS ŠILEIKIS

Studijos
(Tęsinys)

“Žiedas, žmogau, žiedaš: 
deki to jis ir sugrįžo. Jeigu 
mes neturėsime kitokio budo 
jį sugauti, mes visuomet galė
sime bandyti meškeriot su 
žiedu. Aš geriau turėsiu jį, 
daktare—aš dedu du prieš 
vieną* kad aš jį turiu. Esu 
jums dėkingas už viską. Gal 
aš nebūčiau visai nė neprasi
dėjęs, bet dėl jūsų važiavau* 
ir bučiau praleidęs didžiausios 
svarbos studijas, kokias aš 
tik sutikau: kruvinas studijas, 
ach? Kodėl mes turime varto
ti menišką žargoną. Raudonas 
žmogžudystės siūlas driekiasi 
per bespalvę gyvenimo odą, 
o musų pareiga yra alnarp- 
lioti, atskirti ir atidengti kiek
vieną jo colį. Dabar mudu 
papietausime, o paskui į Nor- 
manos Nerudos koncertą. Jos 
atakos, jos nusilenkimas pub
likai, tiesiog gracijoziškas. 
Koks ten dalykėlis, kurį ji 
taip žavingai griežia iš šofe
rio: Tra-lia-lia-lira-lira-lai.”

Atsilošęs į karietos nugarą 
šitas mėgėjas-gančius kaip vie
versys užtralialiavo. Aš tik 
taip sau sėdėjau susikaupęs 
visapusiškai ir išsiblaškiusiai 
galvodamas apie visokius da
lykus.

SKYRIUS V.
/ MUSŲ SKELBIMĄ ATSI

LIEPĖ VIZ1T0R1US.

Šio ryto nuotaika buvo tru
putį persunki mano sveikatai, 
o popiet aš jaučiaus visiškai 
pavargęs. Kai Olmsas išėjo 
koncertan, aš atsiguliau ant 
sofos ir norėjau porą valandų 
pamiegoti. Veltui aš bandžiau 
užmigti. Mano galva buvo 
perdaug prikimšta šituo keistu 
ir gižliu įvykiu. Kiekvieną 
kartą, kai aš bandydavau už
merkti akis, matydavau suko- 
neveiktą, į beždžionę panašią, 
užmušto žmogaus išvaizdą, ši
tas veidas į mane darė labai 
prastą impresiją. Veido išvai
zda neišnyko iš mano akių ir 
aš negalėjau nieko kito įsi
vaizduoti, kaip tik jausti dė
kingumą tam, kuris pašalino 
jį iš šio pasaulio. Jeigu žmo
gus kada nors galėjo įsivaiz
duoti piktesnį tipą, tai tik
riausiai buvo Ęnokas J. Dre- 
beris iš CIevelando. Aš vis 
dar tehepripažįstu, kad baus
me turi būt atlikta. Aukos 
kaltininkas negali pasislėpti 
nuo įstatymo akių.

Juo labiau aš apie tai gal
vojau, juo paprastesnė darėsi 
mano kompaniono hipotezė, 
jog žmogus buvo nunuodytas. 
Aš atsiminiau, kaip tas žmo

gus. laikė sučiaupęs lupas. Aš 
neabejoju, kad jis ką nors su
sekė, kas davė jam suprati
mą apie mirties priežastį. Čia 
vėl, jeigu ne nuodai, dėt ko
kios gi priežasties jis mirė, 
kada ten nebuvo nei žaizdų, 
nei pasmaugimo žymių? Ne-* 
buvo nė( dvikovos žymių, dagi 
jis neturėjo ginklo, kuriuo 
butų gynęsis arba galėjęs su
žeisti antagonistą. . Kol šitie 
klausimai nebuvo išaiškinti, aš 
pajutau, kad užmigti . nebus 
lengvas dalykas nei Olmsui, 
nei man pačiam. Bet jis buvo 
ramus, savim pasitikįs, ir per
tikrino mane, kad jis jau tu
rėjo suformavęs teoriją, kuria 
išaiškins visus faktus. Tačiau 
aš neturėjau apie ją ne ma
žiausios nuovokos.

Jis sugrįžo labai vėlai—taip 
vėlai, kad aš žinojau, jog 
koncertas negalėjo jį taip il
gai sulaikyti. .Vakarienė jau 
buvo paruošta ant stalo, kai 
sugrįžo.

“Buvo puikiausias koncer
tas,** pasakė jis sėsdamas prie 
stalo. “Ar jus atsimenate, ką 
Darvinas sako apie muziką? 
Jis nurodo, kad produkcijos 
pajėga ir įvertinimo pajėga 
tarp įmonių egzistavo daug 
seniau, negu atsirado kalbos 
pajėga. Gal būt, ir mes dar 
tebesame 'toje įtakoje. Savo 
sielose mes neaiškiai atsime
name šituos mistiškus amžius, 
kai pasaulis dar buvo kūdi
kystės lopšyje.”

“Tai yfra platus samprotavi
mas” aš pastebėjau.

“Kiekvieno žmogaus sam
protavimas privalo būti pla
tus, kaip ir pati gamta,” jis

PATIRK UŽKIETĖJIMO 
PRIEŽASTĮ

Jų& žinote, kad viduriu užkietėjimas 
dažnai priduoda, svaiginanti, gramz
dinantį, Klampinantį- jausmu. Kodtl 
nepatirti priežastį ir pataisyti.?

Jei valgote, ką daugelis valgę, 
kaip antai, duoną, mėsą ir bulves, 
tai visa priežastis, yra ta. kad negau- 

. nare gana “ rupumo” Bet “rupu
mas”' nereiškia dar ką jus galite ma
nyti. Tai yra maisto rūšis, kuri pil
nai nesuvirškinama, bet palieka mink
štą, rupią masę viduriuose, kuri pa
deda išsivalyti.

Jeį tai yra jūsų negalavimu, tai 
viskas kas reikalinga yra, tai, kas
dien prie pusryčių išvalgyt torelką 
gimzdiaus, trupaus Kellogg’s All-Bran 
maisto. Jis turi “rupumo”, kurio 
reikalingi esate, plūs naturalis toni
kas vitaminas BĮ ir geležis.

Valgyk All-Bran kasdien, gerk 
vandens i® pamatysi, ar senasis pa
saulis neatrodys daug šviesesniu. All- 
Bran yra Kellogg in Battk Creek 
daromas. Parduodamas pas visus 

• krautuvninkus.

kai dar buvo prie Dreberio kū
no. Išėjęs, iš namo, jis. pastebė
jo pametęs žiedą ir bėgo. atgal. 
Tačiau užtiko jį jUbcija* kuri 
buvo, apsupusi joj auką ir kuri 
rado paliktą degančią žvakę. 
Jis buvo priverstas apsimesti 
girtu, kad galėtų išvengti po
licijos įtarimo kaipo žmogžu
dys, kurį ji sugavo prie vartų. 
Dabar įsivaizduok save esant 
jo vietoje. Galvodamas apie į- 
vykį, jis lengvai pamanys,, kad 
jis galėjęs, pamesti žiedą lauke 
ant kelio, kai apleido namą. Ką 
toliau jis galėtų daryti? Jis ati
džiai seks vakarinius laikraš
čius ieškodamas rasta-pamesta

iš džiaugsmo. Kodėl jam bijoti 
spąstų? Jam išrodys, kad radi
mas žiedo nieko neturi bendro 
su žmogžudyste. Ir jis ateis. 
Tikrai ateis. Jus jį pamatysite 
už valandos laiko?”

“O kas toliau?” aš paklau
siau.

“Tuomet aš pats galėsiu su 
juo apsidirbti. Ar turi kokį gin
klą?”

“Aš turiu savo seną tarnybos 
revolverį ir porą kulipkučių.”

“Jus. geriau išvalyki t j į ir į- 
' dėkite kulipkas. Jis gali būti 
desperatiškas žmogus. Tačiau 
aš norėčiau, kad jis pasiduotų 
geruoju, bet visgi reikia būti 
viskam prisirengus.” •

i Aš nuėjau savo kambarin ir 
pildžiau jo patarimą. Kai su
grįžau su šautuvu, stalas buvo 
nuvalytas, o Olmsas, kaip ir pa
prastai, čirškino save^ mėgiamą 
smuiką.

į “Į musų pranešimus pradeda 
atsiliepti’*, jis, pasakė kai aš įė
jau. “Aš tik ką gavau atsaky
mą į savo telegramą iš Ameri
kos. Mano įsitikinimas, pasiro
dė* yra teisingas.”

“Kas tai yra?*’ aš rūpestingai 
paklausiau.

“Butų geriau* jeigu aš įdė
čiau naujas stygas savo smui
kui,” jis pastebėjo. “Įsidėk re- 

i veiverį į kišenę. Kai žmogus at
eis, kalbėk jsu juo paprastai. 
Kitką palik man. Nebaidyk jo

ris. Ot, šitaip. Dabar į kišk rak
tą iš vidaus puses. Ačiū1 čia 
yra ypatinga sena knyga, ku
rią aš vakar nupirkau vienoje 
kioskoje — De Jure inter Gėri
tės — išleista lotynų Kaib« Lie- 
gėje, Lovlanduose, 1642 metais. 
Čarlio galva tuomet dar stip
riai laikėsi ant pečių, kai šitas 
ruda nugara tomas buvo išleis
tas.” -

“Kas buvo jos leidėjas?”
“Philippe de Croy, kas jis ne

būtų. Ant tuščio po knygos vir
šelio lapo yra parašyta išblu
kusia juodyla ‘Ex libris Guliel- 
mi Whyte.’ Įdomu, kas Wil- 
liam VVliyte buvo? Aš manau, 
kad koks nors pragmatiškas 
septyniolikto amžiaus advoka
tas. Jo raštai turi plačius įsta
tymų išvadžiojimus. Štai, aš 
manau, ateina musų žmogus.”

Kai jis kalbėjo, pasigirdo 
staigus ir skardus durų skam
butis. šerlakas Olmsas paleng
va atsikėlė ir pastūmė durų pu
sėn kėdę. Mes girdėjome tar
naitę einant per koridorį ir gar
sų knipštelėjimą durų sprage
lės, kai ji jas atidarė.

(Bus daugiau)

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

Ofiso Tel. Tardė 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

TeL Kenwood 5107
Ofiso Tel. Virginia 0036 

Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 
Valandos —9—10 A. M.
Nedfilioj papai sutartį.

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

Garsinkites “N-nose”

žiūrėdamas į jį.”
Dabar aštunta valanda*” pa

sakiau aš žiūrėdamas į laikro-
kolumnose skelbimo., Supranta- įdėlį.

■ma, jo akys nušvis, kai pama- “Taip. Jis gal už kelių minu
lys šitą skelbimą. Jis nesitvers či'ų ateis. Pradaryk truputį du

_ ADVOKATAI^ 
K. P. GUGIS 

ADVOKATAS
J Miesto ofisas—127 N. Dearbom St. 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas — 3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

I Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

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

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6699

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

2400 WEST MAD1SON STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 ak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Bruuswick 0597

čionai lietuviai Perka!!! ' '' 
APŠILDYMA — PLUMBINGĄ — MALEVĄ 

LINK-BELT STO KERIŲ CENTRAS

Pirkite kur visi Lietuviai Perka!

South Gen,er Plumhirg&Heating Suppiy Ca., Ine.
N. W. kampas State ir 55th St.

VISI TELEFONAI — ATLANTIC 4290 — VISI TELEFONAI

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
D R-M S ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

atsakė. “Kas yra? Atrodo, jus 
aesijaučiat gerai. Ar Briksto- 
no Kelias jus paveikė.”

“Reikia pasakyti, kad tai 
tiesa,” aš pasakiau. “!Po Afga
nistano patyrimų, man reikė
jo būti labiau užsigrūdinu
siam. Aš mačiau savo draugus 
sudraskytus į šmotus Maivan- 
d.ę, ir, aš> dęl .to fij^ji^inau.t

“Aš suprantu. Čia yra miste
rija, kuri akstiną jūsų vaiz
duotę. Kai nėra įsivaizdavimo, 
tai nėra ' nė bąimės. Ar jus 
matėte ‘vakarinį laikraštį?”

“Ne.”
“Pasirodo, kad iš to skelbi

mo bus geros pasėkos. Skelbi
me nesakome, kaip žmogus 
buvo atrastas negyvas ir kad 
pakeliant kūną, iškrito mote
riškės vestuvinis žiedas. Labai 
gerai, kad tas nebuvo pami
nėta.”

“Kodėl?”
“Žiūrėk į šį skelbimą,” jis 

atsiliepė, “šį rytą, tuoj po 
tragedijos, kiekvienam laik
raščiui aš pasiunčiau po skel
bimą.”

Jis numetė laikraštį skersai i 
stalą man. Aš žvilgterėjau į 
pažymėtą vietą. Pamačiau pir
mą antraštę "Rasta” kolumno- 
je. “Šį rytą B riks tono Kelyje 
tarp Baltos širdies Tavernos 
ir Olandų Daržo ant kelio ra
dau paprasto aukso vestuvinį 
žiedą. Kreipkitės prie Dr. Vat
sono, 221B, Bekerio gatvę, 
tarp aštuntos ir devintos šį
vakar.”

“Atsiprašau už vartojimą 
jūsų vardo,” jis pasakė. “Jei
gu aš bučiau vartojęs savo 
vardą, kai kurie šitų tuščia
galvių butų pastebėję, kad aš 
kam nors kilpas statau.”

“Tai niekis,” aš atsiliepiau. 
“Tačiau jeigu kas ateis, o aš 
neturiu žiedo.”

“Taip, jus jį turite,” pasakė 
jis paduodamas man žiedą. 
“Tas bus geras. Beveik tikra
sis žiedas.”

“Ir kas, jūsų manymu, atsi
lieps į šį skelbimą?”

“Suprantama, kad vyras su( 
rudu paltu—musų skaistavei-1 
dis draugas su bukais kojų I 
pirštais. Jeigu jis pats neateis, 
tai atsiųs savo pasiuntinį.”

“Ar jis nepamanys, jog 
perdaug pavoj inga ?”

“Visai ne. Jeigu mano pa- 
žvalga į dalyką nėra klaidinga, 
aš turiu kiekvieną priežastį ti
kėti, kad jis ateis. Jis viską Fi
zikuos, kad atgauti žiedą. Aš 
manau. kad jis žiedą pametė,

Z

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

P. ŠALTIMIERAS.

y-v

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St 
Telephone: Republic 9723

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

Physician and Surgeon 
3103 SOUTH HALSTED ST. 

Res. 3261 So. Halsted Street

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis 
i • I

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCt
' DIENA IR NAKTĮ

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

■ Telefonas LAFAYETTE 0727

-v—a i • koplyčios visoseJhCcELl Chicagos dalyse

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. Canal <500

6834 So, Western Avė.
1410 South 49th Gourt

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovehill 0142

Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

S. P. MAŽEIKA 
3319 Lituanica Avenue 

K 'f

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

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS I
4704 So. VVcstern Avė. Phone Virginia 0883w-- i—-—-— ----------

Yards 1139
Yards 1138

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lifuanicą Avenue Phone Yards 4908

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAI & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė. 
VALANDOS?

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

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2' iki 6 v.v. 
Subatcj nuo 12 iki 6 v.v. 

Tel. Prospect 1012

AKIĮ SPECIALISTAI

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

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

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

____ K>ti Lietu_yiaiį Daktarai

Dr. Margeris

DR. VAITUSH, OPI.
LIETUVIS 

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių^ Kainos pigiau kaip pirma 
1712 South Ashland A v. 

Ph.ne YARDS 1273

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tek Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis
Ištaiso

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

Valandos: nuo 10, iki nuo 6 iki 8 
Npdėtiomis pagal sutarti

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENT1STAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugines Nartai 
Phone CANAL 6122

DR. S. RIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėl pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7866

3325 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakaro 
šventadieniais tik susitarus 

Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akuŠerū.

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 Canal 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, 1LL.
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDVVAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice K.ahn
1631 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 2400
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Svečiai iš Alliance. — Lietuvis liko paskirtas policjos 
inspektorium. — Ištekėjo Juzė Adomaičiutė. — Ne
blogas rekordas. — Tarptautinis republikonų subu
vimas. — Atvyksta broliai Vasiliauskai. — Pučia 
muilo burbulą. — Iš kaimyninės kolonijos.—Skriau
džia senelius. — Pinigai senatvės pensijoms.

Clevelandą aplankė svečiai 
iš artimos kolonijos. Būtent, iš 
Alliance buvo atvykę keli lietu
viai. Tąja proga jie aplankė 
Lietuvių kultūrinį darželį. Iš 
kitur atvykę lietuviai papras
tai visada pasistengia darželį 
aplankykit, jeigu tik proga pa
sitaiko.

Lietuvis policijos kapitonas 
John Savage-Savickas liko pa
skirtas policijos inspektorium. 
Vadinasi, gavo paaukštinimą.

Nors Savickas yra lietuvis, 
bet lietuviij tarpe visai nedaly
vauja. Faktiškai iš lietuvių ma 
žai kas ir težino, jog jų tautie
tis užima tokią aukštą vietų.

Prieš kiek laiko ištekėjo p-lė 
Juzė Adomaičiutė už VVilliam 
Murphy. Šliubas buvo Šv. Jur
gio bažnyčioje, o vedybų poky
lis Lietuvių salėje. Svečių daly
vavo per tris šimtus.

Iki šiol per šiuos metus žuvo 
automobilių nelaimėse 101 žmo
nės. Tai vienas geriausių re
kordų, kokį Clevelandas turėjo 

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.

per daugelį metų. Pavyzdžiui, 
pernai per tą patį laikotarpi 
žuvo dvigubai daugiau žmonių.

Teko dalyvauti tarptautinia
me republikonų parengime. Pa
stebėjau ten ir stambių miesto 
valdininkų. Kai kurie lietuviai 
republikonų tarpe turi nemažų 
įtakų.

Broliai Vasiliauskai (vienas 
iš New Yorko, o kitas iš Det
roito) rengiasi atvykti į Cleve- 
landų ir lapkričio 6 d. Lietuvių 
salėje išpildyti programą. Dai
nuos taip pat ir vietinės, bū
tent, p lės Rasiliutė ir Lukose - 
Vičiutė. Koncertą rengia “Dir
va”.

“Vienybė” ir “Dirva” labai 
karščiuojasi dėl tariamos Dr. 
Stanislovaičio “rezignacijos” iš| 
Pildomosios Tarybos.

Tiek aš, tiek daugelis kitų 
mano, jog tiems laikraščiams 
nėra ko karščiuotis ir džiūgau
ti- Pirmiausia ne jų malone 
Dr. Stanislovaitis pateko į tą 
vietą. Tad ne jie gali jį palai
kyti toje vietoje, ne jie gali 
jį ir atmesti. O tuščio burbulo 
pūtimas tai tikrai niekam gar
bės nedaro. Dar blogiau yra, 
kada laikraščiai tiesiog prama
nytas žinias skelbia, o paskui 
sielojasi, jog kiti tatai pastebi.

šia proga pravartu bus pa
sakyti, jog dabar visi gali įsi
tikinti, jog dabartinis “Vieny
bės” redaktorius su faktais ir 
teisybe nelabai tėra linkęs skai 
tytis.

•

Dayton, Ohio. — šioje kolo
nijoje, kiek gautos žinios rodo, 
SLA 105 kuopoje prasidėjo pu
sėtinas bruzdėjimas. Nariai yra 
pusėtinai susidomėję Pažangos

' NAUJIENOS. Chicago, IBL
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[ACME-NAUJ1ENV Fotol

COOK APSKRIČIO TEISĖJAS, Edmund K. Jarccki, 
kuris vėl stato savo kandidatūrų į tų urėdų.

Vajumi. Pas visus reiškiasi kojų. Nėra reikalo nė aiškinti,

PIRMI MORGICIAI 
$800 iki $5000 

DUODAMI UŽ 4 IKI 5% PALŪKANŲ 
Jsig-yfkit Musų Apskaičiavimą Dykai

2411 
S.

52nd 
Avė.

S Y KO RA
Tel.

CICERO 
453-4

REAL ESTATE AND INSURANCE

SKAITOT Naująją Gadynę”?
“NAUJOJI GADYNĖ” yra populiarus savaitinis laikraštis IĮ
“JJAJ^JO.II GADYNĖ” kainuoja tik du doleriu metams.

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

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.
“NAUJOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt žemiau einančią 

blanką ir būt jos skaitytoju.

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

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

Vardas _____ ____ ______  ______________________
Numeris ir gatvė ----------------------------------------------
Miestas Ir valstija_

ryžtingumas dirbti, kad vajus 
butų kiek galima labiau sėkmin
gas. Organizatorius Pauparas 
smarkiai dirba, o jam padeda 
ir nariai. Tokiu budu galima 
tikėtis, jog vajaus metu kuo
pa. smarkiai pažengs pirmyn.

•

Spalio 30 d. naujosios para
pijos salėje buvo surengtas kor- 
tavimo vakaras su dovanomis. 
Publikos dalyvavo vidutiniškai.

Musų valstijos politikieriai 
labai skriaudžia seneljiis,. kurie 
turi gauti pensijas- Pensijos 
yra mokamos labai mažos ir iš 
jų jokiu budu negalima pragy
venti. Blogiausias dalykasyra 
tas, kad ir tos pačios pensijos 
nėra laiku išmokamos. Dažnai 
pasitaiko, jog išmokėjimas už
traukiama dvi ir net tris sa
vaites.

Gubernatorius Davey politi- 
kauja ir bylinėjasi su feclerale 
valdžia, o dėlei to tie vargšai 
seneliai turi nukenteti. Dauge
lio senelių pensijos išneša tik 
dvidešimt dolerių per menesį, 
ir kada tie patys nėra laiku iš
mokami, tai patys galite su
prasti kaip sunku jiems yra 
verstis.

Vienas Clevelando laikrašti
ninkas sako, jog daugelis yra 
priešingi tam, kad viso krašto 
seneliams butų mokamos pen
sijos. Iš esmės jie tiems suma
nymams pensijas mokėti yra 
priešingi dėl to, kad tai suda
rysią labai sunkią naštą visam 
kraštui. Bepigu, sako jie, pen
sijas mokėti, bet kur gausi pi
nigų.

Laikraštininkas nurodo įvai
rius šaltinius, iš kurių butų ga
lima gauti reikiamą sumą pi
nigų pensijoms išmokėti. Pavyz
džiui, prieš keletą metų kas 
galėjo manyti, jog federalė 
valdžia, galės tiek daug visokių

kad jei tie pinigai nebūtų pa
dovanoti Europos valstybėms, 
tai šiandien nereikėtų rūpintis 
apie tai, iš kur imti pinigų se
natvės pensijoms.

Senatvės pensijų klausimas, 
sako tas laikraštininkas, nori
me ar nenorime, turės būti tin
kamai išspręstas. Juo labiau, 
kad tai nėra koksfilaikinis rei
kalas, bet nuolatinis. Prieš ke
lias dešimtis metų ir seni dar
bininkai neturėjo vargo su dar
bais. Visai kas kitą yra dabar. 
Darbo taupymo mašinos pava
duoja vis didesnį ir didesnį 
skaičių darbininkų. Jau po ke
turias dešimt metų amžiaus 
darbininkas pasįctyų’p “senas” 
ir turi nemažai vargo bet kokį 
darbą gauti. O kai jau bekal
bėti apie tuos, kurie yra persi- 
ritę per šešiasdešimt metų.
, Štai kodėl senų žmonių šel
pimas nėra tai laikinis reiški
nys. Ir jeigu bilijonai dolerių 
buvo galima išleisti teikiant pa
skolas Europos valstybėms, tai 
bus galima surasti šaltinių ir 
savo krašto žmonėms šelpti.

—Jonas Jarus

Naujos “Naujieną” 
Raštinės Valandos

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 
. / i Avai. ryto iki 1-mos po pietų.

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

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

viešų darbų finansuoti. Jei kas 
butų apie tuos darbus užsimi
nęs, tarsime, Hooverio laikais, 
tai jis butų buvęs pavadintas 
kietakakčiu, kuris kalba nepa
galvojęs. O ką šiandien mato
me? Matome, kad federalės 
valdžios finansuojami viešieji 
darbai davė progos milijonams 
žmonių uždirbti pragyvenimą.

Vadinaši, kai yra pasiryži
mas, tai atsiranda ir būdų tam 
pasiryžimui įgyvendinti. Laik
raštininkas pastebi, jog Dėdė 
Šamas praeityje buvo labai ge
ros širdies ir bilijonus dolerių 
sukišo Europos valstybėms, ku 
rios tais pinigais pasirūpino 
apsiginkluoti nuo galvos iki

V 
t

MES JUMS PAGELBĖSIM GAUTI VIZITI
NIŲ IR IMIGRACIJOS VIZAS JŪSŲ 

EUROPOS GIMINĖMS
INFORMACIJŲ KLAUSKITE PAS 

VIETINI AGENTĄ ARBA

130 W. Randolph St., Chicago

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš
BREMEN ar HAMBURGO

Kalėdinė Ekskursija 
į LIETUVĄ

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

HAMBURG - AMERICAN LINE W 
NORTH GERMAN LLOYD HS-O NORTH
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PRANEŠIMAS!
VISŲ LIETUVIŲ D0MEI1

Leidžiamoji Ghicagos 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 prisius*!: 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 B00K CO.

3326 South Halsted Street, Chicago, III.
Telephonc Yards- 0123

K 
* 
K * 
M 
M 
X 
M

H 
* 
H 
M

H
H
H
H

Indų ir Sidabro 
Setų Pasiūlymas 
Tuoj Pasibaigs

Per daugelį savaičių Nau
jienos savo skaitytojams davė 
progą už mažus pinigus įsigy
ti gražius indus ir sidabro se
tus. Dabar tas pasiūlymas tuoj 
pasibaigs. Jei kuri moteris dar 
nori dapildyti savo indų setą 
ar sidabro rinkinius, prašome 
tai tuoj padaryti. Turime dar 
ir keletą 26 Šmotų Rožių ir 
Lapukų setų, kuriuos galima 
įsigyti tiktai už $4.00 su meti
ne Naujienų prenumerata. Tie 
26 šmotų setai yra labai gra
žus- Jie kam nors gali būt gra
ži Kalėdų dovana.

DUODAME
pinigus:

I ————

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

Kreipkitės i NAU
JIENŲ SPULKĄ. 
Gausite ant lengvu 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- 
leldienius.

X

M 
X xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

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

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas Įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2415 W. 64th Street. Tel. Hemlock 6240

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORES DAINININKES — ARTISTAI-ES

KLAUSYKITĖS
Š A L T I M I E R 0

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ—
• ŠEŠTADIENĮ—
• SEKMADIENĮ—

W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
—7 IKI 8 VAL. VAK.
—7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

GAKSIAKITES "NAUJIENOSE"

Pažymėkit ką norite

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILLINOIS.

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

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

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
1 Cukrinyčią .... .......................... 44c
Grėtinei Indą ..............................  44c
Dvi Druskinyčias ....................... 44c

Adresas

llllllllllllllllllllHHIIIIIHlliinil

INSURANCE
» * i -.r»r4 S

(APDRAUDA)
• PILNĄ APDRAUDĄ AU

TOMOBILIAMS.
• APDRAUDĄ NAMŲ NUO

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

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

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St
•

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

po pietų.

Rudeninių Madų
Knyga s

{Bk ką gavome naują madų 
knygą, kurią galit^ gauti pas 
mus už 15 centų. Siųskit savo 
orderius:
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa

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

1739 South Halsted Street '
\ Telephone CANal 8500

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

Užsakymo kainai
Chicagoje — paštu:

Metams  .........   $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams ™________ 2.00
Dviem mėnesiams__________ 1.50
Vienam mėnesiui __________ ,75

Ghicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ...---- —______   8c
Savaitei _________________  18c
Mėnesiui ____ ,____________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

■•r*

TOM MOONEY BUSIĄS 
PALEISTAS

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

(Atpiginta)
Metams ...f---------------------- $5.00
Pusei metų ______________  2.75
Trims piėnesiams---- .-------- 1.50
Dviem mėnesiams __ ______. 1.00
Vienam mėnesiui---------- . .75

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
111. Telefonas Ganai 8500.

Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams  ----------------- .....— $8.00
Pusei metų -------- T------------- 4.00
Trims mėnesiams .................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu karty su užąąkymd.

Skandalas Wisconsine

kad 
Tom Moonėy busiąs paleistas iš 
kalėjimo tuoj aus po Naujų 
Metų:

■‘Po metų bergždžios kovos 
teismuose, Amerikos garsiau
sias kalinys dabar tikisi at- 
gausiąs laisvę. Culbėrt Olson, 
demokratų kandidatas į Cal- 
ifornijos gubernatorius, pri
žadėjo suteikti pilną susimy- 
lėjimą Mooney’ui, kai tik ji
sai pradės eiti savo pareigas. 
Galite eiti į laižybas du prieš 
yiepą, kąd Olsonąs laimės 
lapkričio 8 d.”

Žurnalas “Ken” rašo.

Beeinant rinkimų kampanijai Visconsine, valstijos 
prokuroras iškėlė apkaltinimą republikonų kandidatui i 
gubernatorius, Julius P. Hail, kad jisai peržengė įstaty
mą apie korupciją.

Galima butų manyti, kad šitą bylą prokurorąs pradė
jo su tikslu diskredituoti priešingos partijos kandidatą, 
nes prokuroras Orland S. Loomis yra progresistas, o 
progresistai stato savo kandidatu į gubernatorius La 
Kollette’ą. Bet skundą prieš republikonų kandidatą pasi
rašė vienas demokratų lyderis, Edward G. Ihlenfeldt, ir 
nepriklausomas republikonas, John B. Chapple, kuriuo
du su progresistų partija neturi nieko bendro.

Heil yra kaltinamas, viena, tuo, kad jisai išleido dau
giau pinigų rinkimų kampanijai, negu leidžia įstatymas; 
antra, kad jisai bandė papirkti vieną kandidatą į senato
rius (J. B. Ghapple), siūlydamas jam $2,600 su sąlyga, 
kad jisai ištrauks savo kandidatūrą. Tokį skundą proku
roras, žinoma, negalėjo ignoruoti.

Ar Julius P. Heil bus nuteistas, parodys ateitis, Bet 
iš šito incidento matyt, koks elementas yra sysispietęs 
republikonų partijoje Wisconsine.

A. SMETONA PRAILGINS SA
VO PREZIDENTAVIMO 

LAIKĄ

Šį rudenį baigiasi seplyneri 
metai, kai Lietuvos tautininkai 
‘'išrinko” prezidentu Antaną 
Smetoną. Todėl lapkričio 14 d. 
įvyks nauji prezidento rinki
mai.

Liūdna sukaktis
k

Komunistai Amerikoje “švenčia” 21 metų sukaktu
ves nuo bolševikiško perversmo Rusijoje. Jie neva džiau
giasi komunizmo “laimėjimais” ir “atsiekimais”, bet sa
vo širdyje jie jaučia, kad bolševizmas baisiai suvylė ir 
Rusijos darbo žmones ir viso pasaulio darbininkus.

Nu versdami demokratinę Kerenskio vyriausybę, Le
ninas ir Trockis žadėjo sušaukti steigiamąjį seimą ir su
teikti Rusijos darbininkams laisvę ir gerovę. Bet stei
giamąjį seimą, kuris netrukus po to buvo išrinktas, bol
ševikai turėjo išvaikyti ginkluota jėga ,nes milžiniška 
seimo dauguma’ buvo jiems priešinga. Vietoje laisvės, 
Rusijos liaudis susilaukė žiauraus despotizmo, paremto 
kruvinu teroru, kuris sunaikino net beveik visus arti
miausius Lenino bendradarbius; O vietoje gerovės, Ru
sijai teko pergyventi keletą bado katastrofų.

Tas perversmas, pagalios, suskaldė darbininkų ju
dėjimą daugelyje šalių ir tuo budu paruošė dirvą, fašiz
mui, . i

Prezidentą rinks 128 “tautos 
atstovai”, kuriuos spalio mėn. 
pabaigoje “išrinko” miestų ta
rybų nariai, burmistrai, apskri
čių tarybų nariai ir viršininkai. 
Vieni tų valdininkų yra paskir
ti Smetonos vidaus reikalų mi
nis terio, kiti yra šiaip tautinin
kų’ partijos nariai. Kitų partijų 
atstovų tarpe tų rinkikų beveik 
nebuvo. Taigi nėrą jokips abe
jonės, kad visi 128 “tautos at
stovai” balsuos už “tautos va
dą” Smetoną.

Jeigu Lietuvos prezidentą 
rinktų visi žmonės arba seimas, 
išrinktas demokratiniu budu, 
tąį Smetpna vargiai gautų de
šimtą dalį balsų.

SOVIETŲ SPAUDA ČEKOSLO
VAKIJOS KRIZĖS METU

“Nauj ienose” jau buvo nuro
dyta, kad tuo laiku, kai Euro
pos didžiosios valstybės spren
dė Čekoslovakijos likimą, so
vietų Rusijoje nebuvo vedama 
jokia agitacija dėl Čekoslovaki
jos gynimo. Nebuvo šaukiama 
masinių mitingų, nebuvo skel
biama spaudoje protesto rezo
liucijų,

Pažangiųjų sandariečių balsas
Korespondentas P. Galindas aprašė Am. L. T. San

daros antros apskrities suvažiavimą, kuris įvyko pereitą 
sekmadienį New Ęritaine. Iš jo matyt, kad Connęctįcųį 
valstijos sandariečiuose dar nėra užmiršti pažangos ir 
demokratybės principai, kuriais prieš 25 metus buvo pa
grįstas jų organizacijos programas. Jie pareiškė griež
tą pasipriešinimų bendadarbiavimui su f asistuojančiais 
tautininkais ir atsisakė pripažinti jų '‘tautinę tarybą”, 
susidedančią iš “generolų be armijos.”

Apibudindamas sandariečių antrosios apskrities su« 
važiavimą pasireiškusį nusistatymą, korespondentas ra-

“Nepagirtą ir papeikimų išreikšta ALTS organo 
‘Sandaros’ redakcijai, kad ji Rytų sandariečių (V. 
Alksninio ir kt) raštų ‘Sandaroje’ netalpina, kad 
ALTS organas negyvas, neįdomus,, SLA reikalais ir 
neteisingais užsipuldinėjimais užpildomas, o ALTS 
reikalams mąžai pašvenčiamas, Išsireikšta, kad A,L, 
T.S. negerai padarė, kad į Amerikos Lietuvių Kon
gresą ^neįėjo ir davė progą įeiti bolševikams, kurie 
yra tokie pat diktatoriai, kaip ir fašistai. Tdp Dat 
išsireikšta, kad suteikiami Lietuvos valdžios ordinai- 
medaliai Amerikos lietuviams yra ne pagal Ameri
kos lietuvių užsitarnavimą, bet pagal dabartinę poli
tinę liniją, t. y. atsidavimą tautininkų diktatoriam^ 
ir pagal pusiau-fašistmj Lietuvos valdžios režimą.” 
Prmiaus įvykusioje Mąssachusetts valstijos sanda

riečių konferencijoje jau irgi kilo baku prieš, patoikavi-

vo paskelbta “Humanitė” 
rugsėjo 22 d.). ‘Pravdos’ nu
meryje i§ rugsėjo 23 d. įdė
ta daug telegramų iš Pary
žiaus, kuriose paminėtos rer 
žolinei jos profesinių sąjungų 
ir net Socialistų Partijos, bet 
apįc Komunistų Partiją pra
nešta tiktai tie, kad rugsėjo 

d, įvyko centro komiteto 
posėdis, kuriame Torez darė 
pranešimą apie tarptąutinę 
padėtį.

“Rugsėjo 33 d- ‘Humani
tė’ įdėjo pirmame puslapyje 
Torezo telegramą GottwaL 
dui, .Čekoslovakijos komunis
tų partijos generaliniam sek
retoriui. ‘Praydoje’ iš rugsė
jo 24 d? tilpo daug praneši
mų telegrafu apie Čekoslova
kijos įvykių atgarsius įvai
riose organizacijose, net ir 
atsargos puskarininkių Są
jungoje, bet apie Torezo te
legramą nė žodžio.

"Rugsėjo 30 d» 'Humani
tė* įdėjo bendrą atsišaukime 
komunistų partijų Francuzi- 
jos, Anglijos, Vokietijos ir 
Čekoslovakijos, bet ‘Pravda’ 
ir apie lai neužsiminė nė 
vienu žodžiu. O ką jau be
kalbėti apie kitus sovietų lai
kraščius.”

pie tai, kad Čekoslovakijos li
kimų yra susirūpinę Europos 
šalių komunistai,

Iš fo yra aišku, kad Stalino 
diktatūra buyo iš anksto nusi
stačiusi Čekoslovakija “paau- 
<oti” Hitleriui. Galimas daiktas, 
tad Stalinas su Hitleriu jau bu
vo tuo klausimu slapiai susi
uostė Kitaip nebūtų galima su
prasti, kodėl Maskva taip '‘šal
tai” žiurėjo, kai Chamberlainas 
derėjosi su Hitleriu dėl Čeko
slovakijos kailio.

Tai tikrai įdomus faktai. Iš 
jų kiekvienas gali suprasti, kad 
sovietų valdžia ne tik pati ne
ragino žnionių ruoštis apginti 
Čekoslovakiją nuo Hitlerio, bet 
neleido žmonėms patirti ne a-

*

KORESPONDENCIJOS;
i^r'y'!1 n I111 1 R ■ M

New Britam, Conn
Iš Sandariečių 2-ros apskr. 

suvažiavimo

Spalių 30 d. Lietuvių 
patalpose, Park St.,

IR LUCĄS ATMETĘ KOMU
NISTŲ '‘PARAMĄ”

Chicągo ir Illinois valstijos 
konmnislų partija indorsavo 
demokratų kandidatę, Scott W. 
Lncas, į Jungtinių Valstijų se
natu. Angliškas komunistų 
dienraštis "Daily Recprd” išlei
do specialią rinkimų laidę, ku
rioje jisai karštai agituoja už 
Lucąs’^ ir kitus demokratų 
kandi dalus.

Bet užvakar ScoR W. Lucas 
savo kalbu j e per rądio pareiš
kė, kad jisai komunistų para
mos nenorį.

"Aš žiūriu į komunizmą 
su pasibiaurėjimu,” tarė de
mokratų kandidatas į J. V. 
senatorius. “Komunistai lai 
žino, nes aš smerkiau juos 
per melų melus, būdamas II- 
ftnois valstijos Amerikos Le
giono komanduotojas ir na- 
cionąlis teisėjas advokatas. 
Aš sakiau kalbas prieš < ko
munizmą jau 1926 melais.”
Tačiau komunistai, gayę kaip 

su mazgote per veidą nuo Lu- 
cas’o, vis tiek už jį agituos, nes 
jiems taip yra įsakytą.

Vokietijos vidaus padėtis
Hitlerio autoritetas nebrangus. — Visi nacių pasiseki

mui esą laikino pobūdžio. — Neaiški ateitis. — Ko
munistai pradedą susiprasti su naciais. — Kariuo
menė. — Anglijos konservatoriai visais budais pa
laiką Hitlerį. — Lenkijoje laukiama anarchijos.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

“Ęin Reich, ein Volk, ein, Fuehrer, 
Derselbe Dreck wie Frueher!”

viena tauta,“Viena valstybė, 
yienas vadas įr ta 
be, kaip ir seniau.1

Šiokiomis eilutėmis dabar vo
kiečiai patys apibudina savo, 
gyvenimą. Suko ši.os eilutės Vo-

nebuvo ląikraščiuose i^ietijoje dabar lurį didžiaųsį 
dedama atsišaukimų, užtariau- pasisekimą.
čių Čekoslovakiją.

Europos politikos veikėjai įš Vokietijos gyvenimo žinovai
to darė įšyadą, kad sovietų val
džia visai nesirengia teikti pa
galbos Čekoslovakijai, jeigu dėl 
jos net ir kilių karas; o jau 
tikrai buvo visiems aišku, kad 
viena Maskva nieku budu neis

su jais apsigynimo sutartį.
Dabar įdomių faktų praneša 

apie sovietų valdžios politiką 
tps krizės melu rusų socialde
mokratų laikraštis “Socialisti- 
českij Vcstnik” (kuris eina Pa
ryžiuje). Pasirodo, kad Maskva 
neinformavo ' Rusijos žmonių 
net apįc tai, ką bandė daryti 
Čekoslovakijos apgyniimii ko
munistų partijos užsieniuose, 
šiai kelį pavyzdžiai:

“Štai, pav. rugsėjo 7 d. 
‘Humanilė’ (Prancūzijos ko- 
mimistų organas. — “N.”

euzijos ir Vokietijos komu
nistų partijų atsišaukimą a- 
pię įyyl<ius Cpnlralinėje Eu
ropoje: ‘Praydoje’ apie tai np 
žodžio.

“Rugsėjo 21 d. FrancuzL
jos Komunistų Partijos cenf- 
ro komitetas priėmė tuo pa
čiu klahSiiPU rezoliuciją (bų- Pienines apsaugos dėl, ar tai

tvirtina, kad nepaisant visų 
Hitlerio pasisekimų gyventojų 
tarpe vis dėlto jo autoritetas 
jau neaugąs, bei einąs silpnyn. 
Esą, Vokietijos gyventojai tvir
tai įsitikinę, kad visi šie Hitle
rio pasisekimai — lai vis laiki
no polaidžio, kad ateisią die
nos, kuomet vienu ypu visi jo 
laimėjimai dingsią. 
ši ųeąiški netolima 
kietijos gyventojus 
baugina. Mat, esą, 
dabar 
prasčiausios markės 
mui yra paruošta.

Girdi, visos partijos, kurios 
iki nacionalsocializmo įsigalėji
mo veikusios dabar mažiausiai 
pasekėjų turi. Jos visos vienu 
ar kitu budu esą susikompro- 
niįtąyę, tai jų pasekėjų pajėgu
mu mažiausiai kas tiki. Ir jei 
išliktų reikalas Hitlerio režimą 
kuriuo nors kitu pakeisti, tai

Bcl kartu 
ateitis Vo- 

ląbiausiai 
Vokietijai

labiausiai psichologiniai 
bolšcviz-

sudoroti, šiaip jau Hitlerio val
dymo metodai ir visa adminis
travimo sistema labai panašėja 
bolševizmo sistemai.

Bu to, komunistai ar tai as-
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mą fašizmui. Daugelis jų ypač pasipiktino, kai sandarie
čių bankiete buvo prisegtas Smetonos medalis p. St. Moc
kui. Bet Massaęhųsetts valstijoje sandarįečiai dar aiškiai 
nepasisakė, kup jie stovi, nors savo centro “linija” jie 
yra nepatenkinti. Tačiau, reikia manyti, kad ir jie, galų 
.gal.ę, nutrauks ryšius^u diktatorių garbintojais,

karjerizmo apskaičiavimu ar 
kitais sumetimais daugumoje 
atsidūrė nacionalsocialistų eilė
se. Jie lenais nei psichologiniai, 
nei idėjiniai nėra suvirškinti ir 
jų dvasia pasilikusi sveika. Tai 
esą gal vienas iš mažiausiai na
cionalsocializmo bacilų palies
tas elementas. Nacionalsocialis
tai kaipo tokie pusėtinai yra 
demoralizuoti, gi Jų eilėse atsi
dūrę komunistai tos demorali
zacijos mažiau esą paliesti.

Seniau nacionalsocialistų tar
pe atsidūrę komunistai labai 
tyliai ir atsargiai laikėsi, dabar 
jau visai kas kitą. Jie čia jau 
vienas s.u kilu pradeda susipra
sti, vienas kitą pąžįnti įr taip 
mezgasi ryšiai.

Visai neąbejotiną, 
veikia komunistiniai 
branduolčliai, kurie
sudarys organizacijos užuomaz
gas.

namo 
įvyko 

Conn. apskrities Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sandaros meti
nis suvažiavimas, kuriame ir 
man, kaipo pašaliečiui ir sve
čiui, teko atsilankyti ir išgirs
ti Rytų sandairečių tarimus ir 
nusistatymus. Jaučiu, kad mu
sų tautiškoji spauda, kuri mėg
sta tautininkais afišuotis, šięs 
korespondencijos nedės, tai ra
šau Naujienoms, nes, jos, kai
po visuomeninis ir visų lietu
vių laikraštis, ras vietos ir iš
tisai išspausdins ir visi lietu
viai pasiskailys Rylų sandarie
čių nuomones.

Suvažiavimas jau 
tpks skaitlingas, ka 
prieš 10 ar daugiau metų, bet 
visos Sandaros kuopos (Water- 
bury, Bridgeport, New Haven, 
Hartford, Ansonia, New Bri
tam) prisiuntė delegatus ir to
kius delegatus, kurie jau per 
20, 30 ir daugiau metų dirba 
Amerikos lietuvių darbuose, 
visose įžymesnėse organizacijo
se, ir dar tokius, kuriuos “ge
nerolai be armijos” (Brookly- 
no, Clevelando ir Chieagos tau
tininkai) skaitė savais ar pri
jaučiančiais nariais: Vokietaitis, 

į Vokietaitienė, Alksninis, Sapie
ga, Stankus, Brinius, Vedeikis, 

: Trečiokas (New Haveno), O- 
rintas (Walerburio), Pilipaus- 
kas ir visi kiti. Sakau: visi kiti, 
nes jie iki šiol viešai kad ir 
tarp musų pačių aiškiai nepasi
reiškė, kokioj politinėj linijoje 
jie stoyi. Bet jie čia pasireiškė, 
aiškiai nusistatė, kad stovi de
mokratinėje, pažangioje ir vi
suomeninėje linijoje, kąd jie y- 
ra atsidavę sandariečių progra
mai, tai programai, kuriai da
vė pradus dr. Šliupas, Al. Rim
ka, Kast. Norkus, Jonas Stri
maitis, J. Sekys, Ivas-Ivaškevi- 
čius, K. J. Paulauskas, Ant. Ra
manauskas (Lawrcn.ce, Mass.) 
ir daugybė kilų.

Suvažiavimas prasidėjo 12:3.0

turinės organizacijos, bet tik 
medžioja narius tarpe ALTS 
narių ir savus leidinius, Vieny
bę, Dirvą ir Amerikos Lietuvį 
veltui ALTS nariams siuntinė
ja ir ragina, kad sandariečiai 
organizuotų Tautinės Tarybos 
skyrius, kuopas. Conn. sanda
riečiai visi aiškiai ir griežtai at
sisakė nuo “generolų be armi
jos” (tai ne mano žodžiai, bet 
tikrų ALTS narių, tokių kaip 
A. Stankus, V. Alksninis, Skir- 
ka, Vedeikis, etc.), ir nei vieno 
priešingo balso nebuvo. Nusi
statyta, kad tik ALTS turi va
dovauti ir dirbti kultūringą, de
mokratinį, pažangų darbą vi
durinėje sriovėje, bet dirbti ne 
diktatorišką, ardantį Amerikos

nebuvo 
būdavo

sutartiną ir naudingą darbą.
Nepagirta ir papeikimų iš 

reikšta ALTS organo “Sanda 
ros” redakcijai, kad ji Ryti 
sandariečių (V. Alksninio i) 
kt.) raštų “Sandaroje” netalpi 
na, kad ALTS organas negy 
vas, neįdomus, SLA reikalais i: 
neteisingais užsipuldinėjimai

labai mažai pašvenčiamas. Išsi 
reikšta, kad ALTS negerai pa 
darė, kad į Amerikos Lietuvi) 
Kongresą neįėjo ir davė prog; 
įeiti bolševikams, kurie yra to 
ki pat diktatoriai kaip ir fašis 
tai. Taip pat išsireikšta, ka< 
suteikiami Lietuvos valdžios oi 
dinai-medaliai Amerikos lietu 
viams yra ne pagal Ameriko 
lietuvių užsitarnavimą, bet ps

y. atsidavimą tautininkų dikte 
toriams ir pagal pusiau-fašist 
nį Lietuvos valdžios režimi 
Kas daugiausia pasitarnavo Li< 
iuvos Autonomijos ir vėlia 
Nepriklausomybės Fondui, Li< 
tu vos Gelbėjimo Fondui, ka

daugiausia dirbo už Lietuve 
nepriklausomybę, lai nei viena 
dar nėra gavęs Lietuvos va 
džios (dabartinės) ordino-m<

kad jau 
mažučiai

listai pradėsią byrėti, lai iš jų 
pačių eilių tuoj gimsianti ko
munistinė orgaųizacija, kuri 
gali visiškai atstoti pačius na
cionalsocialistus.

Kilos tokioj organizacijos vi
sai nėra, kuri galėtų 
socialislus pavaduolį. Girdi, di
delėse dirbtuvėse dirbą specią- 
lislai inteligentai ipžįnieriai pui
kiausiai nujaučiu darbininkų 
nuolaiką ir jie skubą pas tuos 
darbininkus lyg ir persidraųsti, 
kad reikalui išlikus nebųtų tų 
pačių darbininkų nuskriausti. 
Todėl nors ir tie darbininkai 
intęligeptai specialistai patys 
budąmi nacionalsocialistais vis 
dėlto nutyli susidariusių darbi
ninkų komunistinę nuotaiką ir 
niekam apie tai nepraneša.

Vos esą spėjo Vokiečių kar 
riuomene įžengti į Vieną, kaip 
vietos komunistai tuoj suguža-

Jumų ir reikalų, skaityta laiškai 
jš Centro (Mato Biekšos), 1- 
pios apskrities Massacjiusctls 
vaisi, valdybos, bostoniškio Ar
lausko telegrama. Įš Centro su
žinota, kad ateinančiais 1939 
metais bus švenčiama 25 metai 
|<ai Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sandara įsikūrė. Iš J.-mos aps
krities ALTS valdybos linkėji
mai ir jų nusistatymai ir iš tu
rinio laiško aiškiui matyti, kad 
J-mos apskrities neseniai laiky
to suvažiavimo tariniai ir nu
sistatymai atitinka “Keleivyje” 
aprašytas nuotykius suteikiant 
S. Mockui medalį (laike san
dariečių vakarienės). Massachu- 
se(|s draugų — sandariečių, 
kaip laiške pasireikšta, linija 
tarp tautininkų (Tautinės Ta
rybos) ir sandariečių dar galu
tinai papustąįylą, jų suvąžiavį- 
mas to klausimo neišrišo, ne- 
užbąigč, vadinasi, ateičiai pali
ko. Bet 2-ros apskrities, t. y, 
musų Conn. valst. sandariečių, 
galutinai išrišta: nepripažinti 
jokios Tautines Tarybos (tau
tininkų kliubų, federacijų, są
jungų), nes tautininkai neturi 
jokios aiškios politines ar kul-

dalio. Nežinau, ar tai teisinge 
užmėlinėjinias, ar ne, bet ž 
nau, kad vienas iš ALTS veiki 
jų, Juozas Ambraziejus yra te 
singai gavęs, tik gal Ambrazii 
jui truko drąsos nepriimti oi 
dino, kaip kad padare Joną 
Grinius Philadeiphijojc.

ALTS Conn. vaisi, reikaluos 
padaryta gerų tarimų: reng 
1939 m. laike 25 melų jubilii 
jaus vakarus, 
cerius, drutinti

paskaitas, koi 
pairusias kuc

surengti New 1 lavone jubiliej: 
Uį išvažiavimą — pikniką, 
mėtinę konferenciją, į ruden 
Walerburyjc?

I apskrities valdybą išrinkti 
pirm. V. Alksninis (New Ik 
ven), vice-pirm. Brinius (Nc> 
Britain), sek r. Orbitas (Watei

port), organizatoriais — Vokic 
taitienė ir Čeponis (New Ha 
yen), propągandos-rczoliucij

jo į nacionalsocialistų ejles ir 
tęnais vieni su kitais labai grei
tai susiprato, nes jau ryšiai bu
vę iš anksto paruošti.

Visai puošąlyje nuo nacional
socialistinio judėjimo ir komu
nizmo laikosi kariuomenė, o y- 
pač kąriųi. Tai esanti tik vie
nintelė jėga, kuri nėra paraus
ta nei komunizmo, nei hitle- 
rizmo.

(Pus daugiau)

port- New Haven). Aukų pa 
skirstytą: Ceptrui $20.00, SLi 
4-tain apskr. lietuvių mokyki 
reikalams $5.00, senesnių ske 
lų (Ulinskui) $15.00.

Po suvažiąvimo, privačiuos 
pasikalbėjimuose išsireikšta 
Valstijos gubernąlorius bąlsuc 
tį už Jaspcr McLevy, už trečią 
jį balotuose “level” (McLev 
eina Amerikos Socialistų Parti 
jos sąrašu ir per paskutiniu 
4-ris metus esantis Bridgcporti 
meru. Bridgcporlų miesto ad 
minislracija yra pavyzdingiau 
šia ir geriausia visoje Conn 
vaisi.). .

Tai tiek iš sandariečių šuva 
žiavimo. Ne viskas aprašyta 
bet tik, kiek man numatoma 
svarbesni reikalai.

P. Galindai
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IR MUSU MOTERYS NEATSILIEKA 
NUO VYRU!

Įspūdžiai SLĄ 6rto Apskrčio Konferencijos
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Rašo
L. NarmontaitėRąšo L, Narmontaitė

Kas iš musų nėra sukęs, kad 
lietuvės moterys neveiki#, kad 
jos atsilieka nuo vyrų draugi
jų veikime. Bet ar neturėsime 
pakeisti tų nuomonę, kada bus 
atkreipta musų atyda į šį atsi
tikimų: SLA 6 apskričio kon
ferencijoje, kuri įvyko spalio 
23 dienų Brighton Park kolo
nijoje, Gramanto svetainėj, da
lyvavo dvidešimts moterų!

Nors vyrų delegatų buvo 
penkiasdešimtys (pagal mano 
skaičiavimų), bet vis tiek svar
bu, kad šiam susirinkime daly
vavo dvidešimts delegačių. Gai
la, kad visi taip greitai išsi
skirstė po susirinkimo, ir gaila 
kad valdyba nepašventė nors 
pusvalandį moterims pasitarti 
ir pasikalbėti savo reikalais. 
Bet vistiek šita konferencija 
neužmirš musų moterų veiki
mo ir išsireiškimus ir ypatin
gai neužmirš, kad tiek daug 
moterų delegačių susirinko.

Iš tų dvidešimts delegačių 
keturios aktyviai dalyvavo dis
kusijose: K. Katkevičienė, M. 
Kemešienė iŠ Detroit, L. Nar
montaitė įr J. Rosmor. Gal ir 
kitos dalyvavo, bet pasivėlavus 
susirinkimai! negavau visų ži
nių. Kada daktaras Mon tvidas, 
konferencijos vedėjas, užklausė 
draugės Kemcšįenės kodėl ji 
nepasiliko namie, tai musų 
Mariutė irgi mokėjo jam gra
žiai atsakyti. Ji prisipažino, 
kad atvažiavo į Cliicago pasi
mokyti nuo musų kaip geriau 
SLA vajų varyti, ir prašyti 
kalbėtojų detroitiečių išjudini
mui. Tikiu, kad mes patys ga
lime pasimokyti nuo musų 
darbščios draugės.

Klausime* steigime lietuvių 
kalbos mokyklėlių ponia Ros
mor atsiliepė, kad ji turi du 
kandidatus, — ji su savo jau
nu sūnelių jau prisirengus lan
kyti tokių mokyklų.

Ąpie mokyklas kaimuose 
Lietuvoj draugas J. Balch#nap,

neseniai sugrįžęs iš Lietuvos, 
pranešė nemalonių žinių. Vai
kai ten yra mokinami iki vie
nuolikos metų amžiaus ir tėvai 
nieko sau iš to nedaro.

Visi delegatai taip greit išsi
skirstė, kad nebuvo galima vi
sų moterų pavardžių užsirašy
ti. Vienok, sekančios moterys 
buvo tarp dalyvaujančių: P-ia 
Rosmor, Juknevičienė ir Mer
kienė iš 63 kuopos; Kundęotie- 
nė iš 109-tos, Katkevičienė iš 
134-tos,- Lečienė iš 178-tos, Pu- 
žauskienė iš 160-Los, Gailevi- 
čienė iš Roscland, M. Kemešie
nė iš 352-ros iš Detroit, Bart
kienė ir Ascillienė iš Čicero, 
Šukienė ir Andriušienė iš 122 
kuopos ir Kazakauskienė ir 
Narmontaitė iš 36-tos.

Gal būt vyrai bijo, kad gal 
mes moterys juos pralenksime 
veikime, nes 36-tos kuopos raš
tininkas į mandatus neįrašė 
mano vardo, nors aš buvau 
kuopos susirinkime išrinkta de
legate į konferencijų.

Kas dėl lietuvių kalbos pa
mokų viešose mokyklose buvo 
daug kalbų ir daug “durnų”. 
Bet aš manau, kad mes mote
rys turėsime tų klausimų pa
čios išrišti. Galų gale, viskas 
puola ant musų pečių.

Turiu viltį pamatyti sekamoj 
konferencijoj dvigubai tiek de
legačių, kiek buvo šitų sykį. 
Bet iki to laiko, moterys, ne
snauskite! Dirbkite veikliai 
kuopose.

ŠEIMININKĖMS ..
Šia savaitę pigiau nusipirk- 

šit jautienų “pot roast” ir švie
žių kiaulienų nuo petuko ir kul
šies.

Kaip jautiena taip ir kiaulie
nų galit pakepti pečiuje su bul
vėm arba lušinti; patingai ska 
ni yra tušinla jautiena su dar
žovėm.

Taipgi nebrangiai nusipirksit 
rūkytų kiaulienų įr lašjniukus.
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GRAŽUS, ŠILTAS AFGHAN IR PADŲŠKĄJTE
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J1FFY KNIT ACCESSORIĘS PATTERN 1885,
No. 1885 — Jei tuoj pradėsit, tai dar iki šaltam orui nu- 

siinegsit šį gražų afghan ir pacjnškaitę Juos bus naudinga tu
rėti kai. prasidės šaltas oras.
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Adresas

jJVfiestas ir valstija ....r—

lininiui lininiu m t iiiiuini it iii 1i iii ui m m it. “

/ 

Motinos Geidavimas ir 
Vaiko Sveikata

Ta motina, kuri nevien tik 
augina savo vaikų, bet sten
giasi jį išlavinti taip, kad jis 
turėtų pažintį su daile, mu
zika ir tam panašiu, yra ver
ta daug pagerbimo. Jos vai
kas turintis tokį išsilavinimų 
galės daug lengviau prisitaiky
ti visuomeniškam gyvenime, 
ras savimi didesnį pasitenki
nimų ir užaugs į vertesnį pi
lietį, negu tas vaikas, kuriam 
šios durys nebus atidarytos.

Bet molinos ambicija šiam 
klausime' neturi pavojuje pa
statyti jos vaiko sveikatų. Tu
riu mintyje ponia B----- , kuri
veža savo keturių metų sūnelį 
keletu sykių į savaitę toli į vi- 
dumiestį muzikos pamokoms. 
Jos vaikutis išrodo menkas, iš
balęs ir labai pavargęs—gali
ma matyti, kad šitokia tvarka 
kenkia šio vaikučio sveikatai.

Ir niekas negali nei žodžio 
ištarti šiai motinai šiame da
lyke. Jos ambicija taip varo 
ponių B----- , kad ji pasiliko
visai akla jos vaiko sveikatos 
klausime. Ji nesupranta, kad 
pasekmės šitokio kankinimo sa 
vo sunaus bus visai priešinga 
jos viltims. Vaikas pavargęs ir 
sergantis nekęš' šias pamokas 
ir užaugęs pasipriešins, nes jam 
atminimai apie muzikų bus 
nemalonus ir gal skaudus.
Butų išmintingiau poniai B-----
ne varginti taip savo sūnų, bet 
duoti jam progų pirmiau pasil
sėti ir pasveikti—ir tik tada 
kada vaikas pasveiks, vesti jį 
kur arčiau jo pamų įr rečiau, 
taip kad vaikas nepavargtų, 
galėtų normalia^ gyventi ir žiū
rėti į savo muzikos pamokas 
su džiaugsiu# vietoj su neapy
kanta.

Vaiko šveistų, fiziška ir 
protiška, tyri Apriboti vaiko 
užsiėmimu# ir turi suvaldyti jo 
motinos ambicija savo vaiko 
išsivys tyipųį,

Iš Fellowship House 
Motery Klubo 
Programų

šeštus įvykis' FeRowship 
House Moterų Klubo 1938-89 
sezopo programoj bus Šian
dien, Failowshipv House patal
pose, 831 3Brd Place, 
kaip putra valanda po piet.

Po raguliario susirinkimo bus 
programa, kuri susidės iš dra
matinio skaitymo ir vokaTės 
dalies, kurias pildys klubo na
rės ponis J. Wolter ir musų 
dainininkė, Maria Schultz.

Gražu, kad šio klubo narės 
randa svarbos ir naudos pa
gražinti savo susirinkimus dai
nomis, muzika, paskaitoms ir 
vaidinimais.

Rodos, turėtų "būti sektinas 
pavyzdis ir kitiems musų mote
rų klubams. Gmė

Dar Turime Keletas 
Sidabro Setu

Sidabro s4tų su kuponais 
nebegausit/ nes nutraukiam 
juos. Turime-dar keletu setų, 
kuriuos nors ir be kuponų ga
lit nusipirkti. Jei norit gauti 
gerą sidabrų pigiai, nepraleis
kit progų/

Dr. Emilia J. Gir jotas

PLAUKŲ SUŠUKAVIMAS

j Gajbrielė PetKevičaite
......... ..  I, . ...................................... ..

Iš Musų Vargų b Kovų (1898 —1927)
j...r*1 ■' •

PIRMĄ LIETUVAITĖ CHI
RURGĖ “AMERICAN £OL-

LEGJS OF SURGEONS” 
NARĖ

Ir včl lietuvių profesionalų 
skaičius padidėjo vienu ypatin
gai svarbiu atsižymėjimu. Tik 
šį kartų ta garbė ir laimė te
ko moterei. Kuomet neseniai 
New York’e įvyko metinis 

“American Collcge or Surgeons” 
suvažiavimas ir buvo teikiami 
tie visų chirurgų troškiamį pri
pažinimai už ypatingus gabu
mus ir atsįžymčjimus šioje pro
fesijoje, tai tarp 400 skaičiaus 
tokių pripažinimų, buvo tiktai 
dvi moterys,' ir viena jų buvo 
musų lietuvaitė Dr. Emilia J. 
Gir jotas.

Dr. Gir jotas yra tiktai 40 
metų amžiaus. Ji yra narė chi
rurgų štabo Motęrų ir Vaikų 
Ligonines Chicagoje, taipgi prį- 
klauso prie Chicago Medical 
Society, Illinois Medical Sode
ly ir American Medical Asso- 
ciation. Yra manoma, kad Dr. 
Gir jotas pra jauniausia mote
ris chirurgė susilaukti tos gar
bės, būti priimta kaipo narė 
American College of Surgeons.

Dr. Girjotas yra duktė mu
šu senų lietuvių veikėjų, ponų 
Juozų Gir jotų, su kuriais ji ir 
gyvena, po numeriu 1436 >Sq. 
48Ih Court, Cicero. Jį turi ir 
brolį gydytojų, kuris prakti
kuoja Chicagoje.

Naujienų Moterų Skyrius 
džįąųgįas, kad skaičius garbin
gai atsižymėjusių lietuvaičių 
auga, ši^ proga sveikina Dr. 
Emilia Girjotas ir linki jai il
giausių melų geriausio pasį- 
seldpo savo profesijoje.
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Bulvės su Suriu
Nulupkit keturias gan dideles bulves.
2 maži svogūnai, plonai suraikytį 
4 šaukštai sviesto arba taukų 
2 šaukštai miltų
% šaukštuko druskos

J/4 šaukštuko pipirų 
1 puodukas pieno 
l/ii daįis puoduko sųtarku<Jtę sūrio 
JŠYidsk druskuotame vand^PY bul“ 

ves. Nusunkit vandenį ir sudėkit bul
ves į molinį puodą. Pakepkit svogūnus 
ant taukų arba sviesto ir pridę)dt IU>1- 
ty§. Tegul apsikepa, bet gerai išmaišy- 
kit, kad nepridegtų. Paskui pridėkit 
druską, pipirus ir supilkit pieną ir ge
rai ištųąišykit, lęad mišinys butų tirš
tas. Aut gąlo sudekit sūrį ir vjrkit ant 
mažos ugnįes pakęl suris ištirps. Supil
kit ant bųlvių. Kepkjt gąn kariame 
pečiuje 15 minučių.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

Praėjusių savaitę šiame sky
riuje kalbėjome apie naujos 
mados plaukų sušukavimų ir 
norėjome jums parodyti pa
veikslėlį, kaip dabar moterys 
plaukus dėvi. Dėl vietos stokos 
negalėjome įdėti ta paveikslė
lį, tai dabar jį įdedame, kad 
galėtumėte savo veidų gerai iš- 
studijoti ir. nusitarti, ar jums 
šis naujos mados sušukavimas 
tinka. Jei tinka, tai jūsų lai
mė. Jei netinka, tai nesigainio- 
Lit madų, be£ susišukuokit 
plaukus taip, kad sušukavimas 
liktų prie veido ir charąkte- 
jriaųs. Mes viso# turime akis, 
posį, plaukus ir t. t., bet ne
rasime, kad viena moteris bu
tų panaši į kitų. Mes skirtin
gos—įr išveizda įr charakte
riu ir tas skirtingumas yra la
bai įdomus. Jei bųfumem vie
nodos, gyvenimas butų kbųį 
nuobodus-

♦

Žiemos laiku prieš plaunant 
plaukus naudinga yra juos pirm 
ištrinti šilta alyva, o paskui 
tik išplauti.
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Daug Gęrų “Mnyįy” Galima 
Šiom Dienom Pamatyti. Tarpe 

žingeidžiausių Yra:

‘'Drums’’ Apollo teatre, mie
ste, kuriame antrų kartų čika- 
giečiams perstatomas įpdųsas 
S.ąbu, kuris taip puikiai atsižy
mėjo veikalų “Eleph.ant Boy” 
kiek laiko atgal. Dabartinis per
statymas technicolor filmom 
nuimtas taip kad naturalėm 
spalvom padaroma žingeidus 
spektaklis judinančio romanso 
apie sukilimus ir intrigų mis
teriškoj Indijoj. Sgbu vaidina 
rolę jguno valdovo, kurį nori 
pašalinti gudrus piktadariąi.

^-That Certain Age’’, kuris 
šiandien paskutinius kartus 
rodys Diana Durbin Palace te
atre. Ši jauna dainininkė šį kar 
tų užima augančios merginos 
rolę- Mat, ji įsimyli daug se
nesnį Melvyn Douglas, rašy
tojų, ir lik nesulaužo širdį sa
vo metų draugo Jackie Cooper. 
Ircne Rich, radio žvaigždė, 
simpatiškai atlieka motinos ro
lę.

Q ryįoj Šfanip teųlre ląu- 
kiama naujos j.okų pilnos ko
medijos “Tbe Mgd Mįss Man- 
top” su Barbara 3tanwyck ir 
Henry F<mda.

Bet °Boy’s Town” tebetrau
kia minias į United Artists, ne
žiūrint kad yeikale nerasit nei 
ropiantiškos meilės nei gražios, 
viliojančios žvaigždės, ši dra
ma nupiešia gyvenimu ir dar
bus tikro “Boy’s Town” vaka
rinėse valstijose. Spencer Tra- 
ęy, Academy Award laimėtojas 
praeitais metui#, ir pppularus 
Mickey Rooney įtikinančiai vai 
zduoja payeįkimą gero moki
nimo ir simpatiško supratimo 
į taip sakant neišganomų “bad 
boy”. Tarpe kitų reikia pami
nėti ir Genų Reynolds ir Henry 
Hull, kurie pavyzdingai atlieka 
gavp uždavinius perstatyme,

(Tęsinys)
Tada, traukiniu važiuojant, 

gaila pasidarė vaikino. Kiekvie
nas musų savo valios jėga pa
sistengė tų nesmagumą nuveik
ti, ir pradėjome, tarsi niekur 
nieko, šnekėtis, juokauti su ki
tais, apsimetę esu visai ramus 
ir linksmi. O žandarai, tarsi 
katinai pelių tykodami, murk
sojo, kiekvienas savo kertėje 
prie durų.

Atvykę į Šiaulius persisky- 
rėm su Janulaičiu. Jis paskubo 
į savo butų, mudu su Avižoniu 
sutiko mano giminė Vanda Ch. 
ir Jakševičiulė (dabar Venc- 
lauskienė). Avižonis, vėl Her- 
kulu apsimetęs, vilko išsiręžęs 
iš vagono į stotį krepšį su lite
ratūra. Sutikusios mus mergi
nos ėmė klausinėti:

—Ar kalbėjotės vagone su 
Janulaičiu? — Mums teigiamai 
atsakius, tęsė toliau nusiminu
sios:

—Tai prastai. Jam, dabar iš 
namų išvažiavus, žandarai įsi
veržė į jo butų. Mieste eina 
gandai, kad jį ketina suimti.

Kųs buvo daryli? Parodėm 
musų vežamąjį pintinį ir paaiš
kinome trumpai ir tylomis, 
koks čia daiktas.

—Prastai...— nutarė vienu 
balsu merginos: — To vežtis 
jus negalite sų savimi. Jus dar 
gąli ir mieste sulaikę kratyti.

Galų gale nutarėm taip sun
kiai Įgytų turtų palikti pas pa
žįstamus Šiąyjiuosc. Nors ne
apsakomai gajia buvo čia su 
raštais skirtis, tiek kelio buvo

jie musų jų# gabenti, teėian 
protingo paturimo pębuvb kaip 
neklausyti.

Jau be krepšio įškeliayome 
giminaites arkliais įr jos lydi
mi iš Šiaulių į Kazokų dvarų, 
dabar grafaųis Als#fjpvąms * 
priklausantį, o tada mano dė
dės, Vandos CJį, tėvo, nuomo
jamų,

Niekas mus ųei kely, nei 
dvare ir nemanė sylaikylį o 
nuo Šiaulių ikį to dvaro buyo 
bemaž 30 varstų (gerai neatsi
menu). Aiškų, kad žandarai 
mumis nė trupučio nesirūpino. 
Be galo pasidarė mums SU Avi
žom# gaila krepšio! Kaži kada 
pasiseks katram iš mudviejų 
būti vėl Šiauliuose! Ąvižopiui 
visų labiausiai rūpėjo Dorpato 
draugai nudžiuginti tokiomis 
lauktuvėmis. Sukome tik sau 
galvas, kaip čia padarius, kad 
gajima butų atgal į Šiaulius su
grįžti ir pasiimti pundas. Ir šis 
klausimas nebūtų buvę sunku 
spręsti, jei butų buvę grašgalių, 
o be jų... kaip sakoma, sauso 
niekas neklauso. Tačiau Ja pa
tarlė jau paseilėjusi, o mes dar 
seni tada nebuvome ir tvirtai 
tikėjome, kad ne per sunku pa
sauly kitokia, tooulesnė tvarka 
įvesti, tvarka, kuri nesiremtu 
vien materialiais dėsniais... 4

Avižonis butų galėjęs tuos 
trisdešimt varstų ir pėsčias nu
drožti, bet kaip jam atgal grįž
ti su tokiu pundu, kurį kelio
lika žingsnių vos išsiręžęs pa
velka?.. Iš dėdes prašyti arklio?

(Bus daugiau).

TRYS GRAŽIOS IR MADINGOS SUKNELĖS.

No. ^ios gręžios suknelės pasiūtos iš vieno pavyzdiįo. Su
kirptos mferos U| Ip> Ui m, taipgi 36, 38 ir 40 colių per krutinu.

Noriu* gauti vlanų ar dau- 
nurodytu pavydžių 

iškirpti paduotą b|an- 
kųly arba priduoti pavyzdžio 
nuiHorl pažymėli miorų Ir al
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvienu pa
vyzdžio kaina 15 penią. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739

HahUd SU Chicago, III. |

................ 111 ..................... . ■■■■■i ■ u RR
NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St, Chicago, IIL 

čia j dedu 16 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No........ L*...

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstŲe)
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Diena Iš Dienos
Pagerbė Kazimierų 
Millerienę

Praeitą šeštadienį, spalio 29- 
tą, įrinko gražus būrelis

išaugino ir visi pavyzdingai 
gyvena ir džiaugiasi gyvenimu.

Rasti taip puikiai ir laimin
gai gyvenančią šeimyną, tai ti
kras malonumas. ’

Linkiu pp. Dambrauskų šei
mynai visuomet taip laimingai 
ir gražiai gyventi.

irt Kazimieros Millerių 
patalpoj, 4258 South Westem 

 

Avė., ir gražiai pagerbė p. Ka
zimierą jos gimimo dienos pro
ga. ,

Draugai Milleriai, matyt, 
tikėjos sulaukti svečių, nes bu
vo gerai prisirengę. Grybų ir 
paukštienos ir kitų gardumy- 
nėlių buvo kiek kas norėjo. 
Netruko ir gėrimų pagal pačių 
svečių pasirinkimą. Mat, drau
gai Milleriai užlaiko taverną ir 
valgyklą

Smagu 
ras tarp 
čia buvo 
Ona Dawgin, kuri naujienie- 
čiams yra žinoma iš jos raštų 
kaipo Jūsų Ona. Ona kalba 5- 
kias kalbas, ir ne tik kalba, 
bet ir dainuoja, ir turi gana 
aukštą, išlavintą balsą. Vyriau
sias sūnūs yra geras pianistas, 
o kiti vaikai šoka klasiškus ir 
akrobatiškus šokius.

Laike vakarienės teko susi
pažinti su arkivyskupu S. A. 
GenoČiu. Intelegentiškas ir 
mandagus dvasiškis. Pasirodė, 
kad jis yra tas pats Geniotis, 
su kuriom man teko lankyti 
į tą pačią mokyklą Žemaitijoj 
ir esame artimi kaimynai. Man 
išvykus į Latviją, vėliaus į 
Rusiją, o dar vėliaus į Ameri
ką, viens kitą pamiršome- 

šiame pokily, tarp man ge
rinus pažįstamų, dalyvavo Mrs. 
Yuškienė, Mrs. Stalnionienė,

Bruno Gramontas 
Jau Sugrįžo

Apkeliavo 8,000 mylių
Neperseniai sugrįžo jaunasis 

Bruno Gramontas iš tolimos 
kelionės. Bruno su savo drau
gu John Carnsello. 
liavę su šautuvais 
kameromis aplankė 
rikos ir Meksikos 
“džiunglių” vietas.

IK A Demokratų Partijos Pranašauja
Nuveikti Darbai gg*

viršminėtu antrašu, 
buvo praleisti vaka- 
tokių žmonių, kokie 
susirinkę. Pavyzdžiui,

apsigink- 
ir “mūviu” 
visas Ame- 
istorijies ir 

Nutraukė
krutarnus paveikslus ir per 2 
vakarus po 2 valandas rodė 
juos iš įspūdžių. Gramontų sve
tainė 4535 So. Rockwell St. 
buvo perpildyta su žingeiduo- 
liais. Jų naujasis Buickas, ku
ris vežė abu nei kiek “nenu- 
vargęs”. Dabar kaip nuprausė, 
atrodo naujutėlis ir švarus.

Bruno tėvai, draugai Gramon- 
tai yra pažangus žmonės. Už
laiko puošnų taverną ir šokiams 
svetainę.

Mrs. Gramontienė yra S. L. 
Am. 238 kp. ir Amerikos Lie
tuvių Piliečių Kliubo Iždininkė- 
Taipjau yra Liet. Keistučio 
Kliubo ir kitų organizacijų na
re. Draugai Gramontai yra 
“Naujienų” skaitytojai ir gau- 

’siai remia visą progresyvį vi
suomeninį judėjimą.

— Steponas.

MIČHAEL J. FLYNN, ku
ris bus pagerbtas 13to Wardo 
Lietuvių, rengiamam Bankiete 
šį vakarą, 8tą vai. vak., Gimi
mo Parapijos Salėj, 68th ir 
Washtenaw Avenue, už jo ne
paprastą draugiškumą lietu
viams.

Kodėl visi lietuviai 
turi balsuoti už 
teisėj’ą Jareckį?

Pagerbė
Simoną Geležinį

Spalio 29tą d. susirinko gra
žus būrelis Simono 
bute, 2534 W. 45th

Geležinio
Place, ir
varduvė-Mr. ir Mrs. šimkai, Mrs. Kriš-■ į-jn|<arna j pagerbė jį

Čiunlenė, jaunasis Jusevičlus, mjs
Antanas Rupšis, Simonas Ge-I Draugai Geležiniai 
lažinis ir daug, daug kitų, ku- pavaišino svečius sū 
rių pravardžių neatsimenu. >na ir gėrimais.

Steponas.- .laiko grosernę viršminėtu ant
rašu ir yra geri naujieniečiai.

— Steponas.

gardžiai 
paukštie - 

Geležiniai už-

Pavyzdingi 
Naujieniečiai

MABŲUETTE PARK — 
George ir Ada Dambrauskas, 
2633 W. 70th St, tai yra seni 
“Naujienų” skaitytojai. Kuo- 
jnet užsibaigė jų “Naujienų” 
prenumerata, tai jie telefonu 
pašaukė “Naujienų raštinę ir 
paprašė, kad atvažiuotų “N” 
atstovas/ nes jie nori prenume
ratą atnaujinti. 1 /

Radau pp. Dambrauskus la
bai gražiai gyvenančius. Jie 
turi 4 flatų puikų mūrinį iš
mokėtą namą, šeimyna gražiai

Kaip jau visiems yra žinoma, 
lapkričio 8 d., įvyks visoje Il
linois valstijoje rinkimai įvai
rių valdininkų. Tarp valdinin
kų, kurie turės būti išrinkti 
lapkričio 8 d., svarbiausias urė
das visam Chicagos miestui yra 
tai pavieto Cook teisėjo urėdas. 
Tai vietai vėl kandidatuoja da
bartinis teisėjas Edmund K. 
Jarecki.

Jarecki jau ištarnavo 16 me
tų, ir Cook pavieto ir Chicagos 
miesto visi teisybę mylinti pi
liečiai praeituose pavasario bal
savimuose didele didžiuma bal
sų vėl jį nominavo. Nominavo 
jį dėl to, kad teisėjas Jarecki 
per savo uolų pildymą prieder
mių pasirodė vienas iš teisin
giausių 
miesto 
joje.

Ačiū

teisėjų 'visoje Chicagos 
ir Cook pavieto istori-

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chįcjigo.j)

Charles Vich, 31, su
Paveža, 31

Thomąs Bobis, 27, 
tricė James, 21 

'* ■ _ t__..___
Reikalauja
Perskirų

Sophie Drangel nuo
mond Drangel

Louis Waitas nuo Thelma
Waitas '-

Anna

su Bea-

mirškite padėti kryžiuką po tei
sėjo Jareckio vardu. Tada ga
lėsite būti tįkri, kad Chicagos 
teisingas balsavimas ir to.iau' 
bus apsaugotas nuo visokių jant taP<> atstatytas pasitikę- 
klastingų baliotų sukčių ir va- J imas musų valdžia, pašalinta 
gysčių. Jei kam bus sunku ieš
koti teisėjo Jareckio vardo ir 
negalėtumėte greitai surasti, tai apsaugoti ūkiai.
tada padėkite kryžiuką į tą ra- apsaugoti atsakančiais vaikų 
taką, kuris bus prie žadžio DE- darbo įstatymais, seneliai ir 
MOCRATIC. Ir tada galite bu-Į mažiau laimingi žmonės apru- 
ti tikri, kad jūsų balsą gaus ir,pinti sociale apsauga, o darbo 
teisėjas Jarecki, ir visi kiti de-1 valandoms uždėtas stogas, virš 
mokratų partijos kandidatai. Ir i kurio jos nebegalės iškilti, — 
tokiu budu gerbūvio gerėjimas 
bus užtikrintas ir teisingas ir 
švarus balsavimas Cook pavie
te bus palaikytas.

VINCAS STULPINAS, 
x 11 Ward 16 precinct 

Demokratą kapitonas 
(Sk.)

Praeitų šešių metų laikotar-- 
py, musų prezidentui Frank-I 
lin D- Roos'čveltui vadovau■

v^sa ateities baimė.
Prekyba ir pramonė taisosi,

i Demokratai Nušluos Cook Kau- 
ntę Ateinanšiuose Rinkimuose, 

Sako Aid. Arvey

Visi Remia
Šerifą Toman

šerifas John Toman, 
demokratų sąrašu kandidatuo
ja į kauntės iždininkus, kas- 
die susilaukia šimtus pažadų 
paramos. Jį remia darbininkų 
organizacijos, pilietinės grupės, 
biznieriai ir piliečiai dėl jo pa
sižymėjimo einant šerifo par
eigas. '

Ypač visi gėrisi jo išlavini
mu 40,000 miestelių vaikų 
saugumo priemonių ant kelių, 
taipgi įrengimo 20 policijos- 
ambulanso automobilių, kuriais 
galima vežioti sužeistuosius. 
Jie turi pirmosios pagalbos į- 
rengimus ir siunčiamąjį radio, 
taip kad bile kada 
šaukti pagalbą. (

Remia jį ir karo 
nes ir jis visuomet 
ir 
jiems padėti.

kuris

gali pasi-

veteranai, 
juos rėmė 

stengėsi kaip įmanydamas 
•..: Išrodo, kad jam 

rūpintis dėl išrinkimo netenka.
(Sp-)

algoms padėtos grindys, žemiau 
kurių jos negales nukristi. Tuo 
budu tapo apsaugota nuo ne-; 
sąžiningų ta žmonių klase, k u-l 
ri tos apsaugos buvo reikalin-; 
ga. Paskui, milionai namų sa-| 
vininkų gavo galimybes turtą 
išlaikyti perfinansuodami nuo
savybes Home Owners Loan 
korporacijoje. O šimtai tūkstan
čių jaunuolių bedarbių gavo' 
vietas CCC stovyklose, kur jie Į 
buvo išmokinti naudingų ama
tų.

Daug yra dar lokių dalykų, 
ką Demokratų partija norėtų 
padaryti, jei tik ją parems bal
suotojai ANTRADIENĮ, LAP
KRIČIO 8 D. Taigi, 'dėl tų ir 
kitų nepaminėtų priežaščių 
COOK APSKRIČIO LIETUVIŲ 
DEMOKRATŲ LYGA ragina! 
balsuotojus paduoti savo 1 
sus už “straight”

“Demokrataį viską nušluos!” 
Toki pranešimą apie lapkr. 8 
d. rinkimų rezultatus padaro 

Vaikai tapo Mdermanas J. M. Arvey, ein
antis pareigas pirmininko Cook 
kauntės demokratų centralinio 
komiteto- Jis sako, kad netik! 
Scott W. Lucas bus išrinktas I 

t I
į Jungt. Valstijų senatą d del?! 
balsų dauguma, bet gal 350,003 
balsų dauguma laimes ir visi 
kiti demokratų kandidatai.

Laimės ne tiktai kauntės ko 
Imision eriai, bet ir municipa- 
jliąi teisėjai. Visi kandidatai į 
I kongresą yra 
prisižadėję remti prezidentą 
Rooseveltą. Demokratų laimė 
j imas yra numatomas fš^visų 
būdų, kuriais galima nustatyti 

j publikos sentimentą. (Sp.)

do Lietuvių Demokratų Orga
nizacijos pirmininko Wm. Po
peli, kad po susirinkimo bus 
gardaus alučio veltui. Tad, lie
tuviai, bukime tikrais demo
kratą: s, pasirodykime kitatau
čiams, kad esame tvirtai susi
organizavę, ir tada galėsime 
daug daugiau ko nuveikti, ir 
savo tautiečiams pagelbos su • 
teikti.

Frank Krasauskis.

žmoniškumo Valdžioje
Balsuokit

DEMOKRATIŠKAI

DYKAI NUO
REUMATIZMO 
Mes turime puikų bū
dą reumatizmui gydy
ti, kurį maloniai pri- 
iųsime bet kokiam 

N a u jienų skaitytojui, 
kuris tik kreipsis į mus 
tuo reikalu. Jei ken
čiate skausmą nariuo
se, skaudžių ar jauslių 
sąnarių, jei kiekviena 
oro atmaina sukelia 
skausmus, tai čia jums 
proga pabandyti pap

rastą ir pigų būdą, kuris tukstan-

Su malonumu jums pasiųsime 
pilną pakelį 7 dienų dykai bandy
mui ir jei pageidaujate daugiau 
vartoti, jus tai galite padaryti su 
menkomis išlaidomis. Praneškite 
vardą ir antrašą

Rosse Products Co.
Dept. X-l.

2708 WEST FARWELL AVĖ. 
Chicago, Illinois.

nedviprasmiai čiams padėjo.

šaukia Brightonpar 
kiečiu Masini 
Mitingą

Ryt Yuškos Salėj.

Mes galime jums pa
rūpinti puikios 

kokybės:
LENTŲ, MILLWORK, 
PLASTER BOARD, 
DURIS, LANGUS, 
BALANAS, 
KLIJŲ ir t. t.

pakeitimų ir permodeliavi- 
mo kreipkitės į

D. C. LA VINE
LUMBER CO.

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

CHICAGO, ILL.
Phones: HEMLOCK 0030—0031

BRIGHTON PARK. — 12-to 
iWardo Lietuvių Demokratų Or- 

bal- ganizacija šaukia svarbų masi- 
demokratu ni susirinkimą, penktadienį, 

lapkričio 4tą, 8lą vai. vakare, 
 John Yuškos svetainėje, 2417 

W. 43rd St-, Chicago, III.
Visi 12-to Wardo lietuviai 

;demokratai, esate kviečiami kuo 
skaitlingiausiai atsilankyti i šį 
susirinkimą, nes išgirsite daug 
svarbių pranešimų apie busi- 
;mus rinkimus ir susipažinsite 
su kai kuriais kandidatais.

Vyrai ir moterys, kurie tik 
'balsuojate, atsilankykit i šį ma
išinį susirinkimą, nes bus daug 
gerų kalbėtojų.

Teko girdėti nuo 12-to War-

Del

(Skelb.)

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios "Naujienos 
\ h MHiidinuoR

Bowling-Billiardai
20 AsIų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

Milo VViesner Recreation
819-823 W. 35th St

Tel. Yards 4621-4622-2868

teisėjo Edmund K. Ja- 
reckio labai stropiam prižiūrė
jimui viso Cook pavieto balsa
vimų sistemos, kuri yra vadi
nama “Board of Election Com- 
missioners,” jisai įvedė J«hai 
gerą ir pavyzdingą būdą užsi
registravimo. Tas užsiregistra
vimo būdas yra dabar papras
tai vadinamas “Permanant Re-1i i
gistration Law of Illinois”. Tas: 
įstatymas tik per pasidarbavi-1 
mą teisėjo Edmundo K. Jarec- 
kio ir gubernatoriaus Henry 
Hornerio buvo išleistas Illinois 
Legislaturos 1936. I

i
Teisėjas Jarecki per eilę me

tų kovojo už teisingą balsavi
mo būdą, už teisingą balsų su- 
skaitymą, ir yra daug įvairių 
balsų vagysčių ir sukčių pasiun
tęs į valstijos “nemokamas va- 
kacijas.” Tačiau tas nieko ne
gelbėjo, iki nebuvo įvestas da
bartinis įstatymas “Pennanent 
Registration Law”, kuris ir už
tverė daug spragų, visokiems 
balsų sukčiams.

Todėl, tai dabar prieš pat 
rinkimus visokie neteisingų bal
savimų šalininkai pradėjo leis
ti paskalas, kad teisėjas Jarec
ki pasisavinęs ar savo drau
gams leidęs pasisavinti žymias 
sumas pinigų. Tas viskas yra 
melas. Kaltinimus nuginčijo ne- 
vien pats Jarecki, bet apskričio 
knygos ir stambus Chicagos 
laikraščiai.

Visi lietuviai piliečiai, kaip 
ateis 8 diena lapkričio, nepa-

SKONIO PATENKINIMAS, 0 SKONIS TAI SAVIMI YRA 
t VIRŠENYBĖS PAMATU

MONARCH BEER
Visą ChicagąPer

A

Ray-

nei

Užsisakykite šiandien kei- 
są iš savo dylerio arba pa
šaukite CANal 6500 ir pra
dėkite džiaugtis to puikaus 
alaus gardžiu skoniu.

jau 
aiš- o

lllinois Lietuvių Pašelpos Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
penktadienį, lapkričio 4 d. Chicagos Liet. Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St., 7:30 v. v. Visi klubiečiai kviečiami atsilan

kyti. A. Kaulakis, rast.
SLA 129 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks ketvirtadienį, lap

kričio 3 d. 7:30 v. v. J. Petrausko svetainėje, 1750 S. Union 
Avė. Svarbus susirinkimas. —Valdyba

Morning Star Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks lapkr. 3 d 
Grigaičio svetainėj, 3800 West Armitage Avė. Draugai ma
lonėkite atsilankyti, nes yra daug svarbių reikalų aptarti, 
bus renkami darbininkai dėl baliaus. Prašau nesivėluoti.

Rašt. M. Chepul

ir Monarch Beer pataikė į 
metropališko čikagiečio po- 
puliarę vaidentuvę, nes jis 
neturi nieko savyje daugiau 
kaip puikiausius premijuo
tus produktus ... ir labai 
mažai kas iš aludarių eina 
tiek toli į išlaidas. Mes tvir
tiname, kad “Geresnio a- 
laus, negu Monarch negali
ma padaryti.—nei čia 
užsieny:”

/

Chicagiečių dauguma 
patyrė Monarch alaus
kų, švarų, patenkinantį sko
nį, kuris nepanašus kitų sko
niui—nei saldus nei kartus, 
o tik taip gardus skonis, ku
ris laimėjo Chicagos didž
iausią pagarbą.

Dviejų Aktų Komiška Opera

PERSTATYMAS

NAUJOS GADYNES CHORO

Jei mes pasi uly tumėm
geresnį įrodymų, negu iš 
užsienių apsigyvenusių apy
linkėse žmonių, žinančių 
gero alaus, Monarch butų 
nenugalimas favoritas. Nė
ra kito turinčio geresnių 
produktų sudėties, kokius 
vartojame šiam alui, pas
kui, rūpestingumas alaus 
darymo procese, tikra žinia 

' ir supratimas, ką patyrėme 
per penkiasdešimts metų.

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St
Šaukit Tel. YARDS 3408

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

Garsinkitės “N-nose”

• LIGONINES— 
HOSPITALS

BV.6d.1938
Pradžia 4 valandą popiet.

SOKOLŲ SVETAINĖJE
2347 SOUTH KEDZIE AVENUE

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $-| g.50
GYDYMAS  ................$C H.00
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLCS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ....... $15-oo
RAUMATIZMAS $?.00

greitai palengvinama .......*
VISAS LIGAS GYDOMA $1.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus I

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Ave„ Chicago.

Tel. Lnwndnle 5727.

FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido

mis ir Hollywood 
šviesomis. Dar b a s 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840
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spiauna šimtą žodžių, pakrai
po rankomis, tai ir viskas ką 
nuo jo gali gauti. Eik žipogus 
kito klausti. Juk turi kelio ar 
viešbučio, ar šiaip ko nori pa
siklausti.

D. Kuraitis
Rašo Domininkas Kuraitis

(Tęsinys)
Ant Italijos Sienos

Mes pervažiavom septynių 
skirtingų valstybių sienas ir 
jokio nesmagumo niekiu? netu
rėjome. Tik kai pasiekėm Ita
lijos sieną, tai sargybiniams ten 
ėmė virš valandos laiko apžiū
rėti dokumentus ir rašinėti iš
traukas iš jų. Tas mane visai 
sunervavo, nes jie mane ka
mantinėjo kaip mažą vaiką. 
Jau ėjau sėsti į karą ir pykda
mas 
iš
nešt 
nors
Tas mane visai pribaigė. Ir aš 
jau netekau kantrybės. Įne
šiau du bagažus ir priėjęs prie 
viršininko, parodžiau doku
mentus pervažiavimo septynių 
valstybių ir niekur į musų ba
gažą nežiūrėjo. Italas pamatė, 
kad aš jų nepaisau ir nieko ne-

važiuoti atgal į Jugoslavi- 
Bet jų policininkas liepė 
mano bagažų į jų muitinę, 
niekur kitur mus nelieto.

bijau, nes esu Amerikos pilie
tis ir turiu tarptautišką laisnį 
ir Italijos, visą iš Chicago. Jie 
man nieko negali padaryti, tik 
jei rastų ginklų ar priešvalidš- 
kos literatūros, kurios pas, ma
ne nebuvo. Sarmatlyvai italas 
liepė nešti atgal du mano “siut- 
keisius”, o ir kitų nelietė. Man 
prisiminė Chicagoj p. Varkalos 
žodžiai: “Su italu jokių reika
lų negali turėti.”

Matėm ant sienos moteris 
įsivedant į kambarį, kur jas 
nuogas išrengia. Važiuodamas 
per pasaulį mačiau daug sienų, 
bet dar tokios nebuvau matęs.

Sieną Pravažiavus
Po septynių dienų varginto 

Jugoslavijos keliais, Italijoj jau 
galima atsikvėpti. Čia keliai 
jau asfaltuoti, visai gerai va
žiuoti. Jugoslavija visa buvo 
paskendusi dulkėse, ten lietaus 
nebuvo visą musų buvimo lai-

Venecija
Iš Jugoslavijos važiuojant į 

Rymą reikia važiuoti apie Ad- 
riotiko jurą. Reikia pravažiuoti 
vieną iš Italijos portą Triest, 
tada reikia važiuoti pro Vene
ciją, tą visame pasaulyje pa
skelbusį . miestą, kuris yra pa
statytas tiesiai ant vandens. 
Miestas užima keliolika tūks
tančių ko Iv. mylių. Ir į jį su 
automobiliu visai negalima įva
žiuoti. Jį galima pasiekti tiktai 
per šešių mylių ilgio tiltą. Jį 
privažiavus jau kelio galas. 
Yra šešių augštų garažas auto
mobiliams. Ten galima užsisa-

SUSTOKIT davę 
savo vaikams blogo-sko 

nio liuosuotojus!
Motina, tik pažvelk į savo vaiko vei
delį, kada duodi jam ką nors tokio 
netinkamo išvalyti jo vidurius! Vai
kams tos sargdinančios dozos nepa
tinka lygiai taip, kaip ir jums pa
tiems. Bet tam visai ir nėra reikalo!
Kada sekantį kartą jūsų vaikams bus 
reikalinga liuosuotojo, duokit jiems 
gardu šokoladinį liuosuotoją — Ex- 
Lax. Jis jiems labai patiks! Ir Ex-Lax 
jų vidurius visiškai išlaisvins — be 
viduriu skaudėjimo ar jų sukrėtimo.
Daugiau kaip 80 metų Ex-Lax buvo 
Amerikos mėgiamiausias šeimos vi
durių liuosuotojas. Dabar jis yra 
Moksliškai Pagerintas. Ištikrųjų da
bar jis yra cįaug geresnis, negu kada 
nors pirmiau. Jis turi GERESNĮ. SKO
NĮ, VEIKIA GERIAU ir yra DAUG 
ŠVELNESNIS, negu kada nors buvo.
Lygiai geras ir vaikams, ir suau
gusiems!

Skaitlingas Raudo 
nos Rožes Kliubo 
Parengimas

ir 
iškeptų 

šakar

mato-

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

jau pradėjo lyti.
Čia ir laukai daug gražesni. 

Nejaugi čia butų kitas Dievas, 
ar slavai butų jam nusidėję? 
Tiesa, matėm ir Italijoj daug 
žmonių dirbant jaučiais ir va
žiuojant jais. Bet čia jaučiai 
dideli, riebus, visai kitokį įspū
dį keleiviui sudaro. Automobi
lių Italijoj taipgi 80 nuoš. dau-

Palikęs automobilį garažiuje 
jau važiuoji vandeniu, “taksi” 
laivu, nes beveik visos gatvės 
mieste yra pilnos vandens. Lai
veliai veža žmones šen ir ten, 
kur kam yra reikalinga. Yra ir 
bendros taksi, kaip mieste gat- 
vekariai. Už jas reikia mokėti 
lik vieną lirą, kas Amerikos 
pinigais bus šeši centai. Tie lai
veliai veža virš 50 žmonių ir 
yra varomi gasolinu. Yra ir 
privatiniai laiveliai, kurį žmo
gus pasisamdęs gali važiuoti 
kur tik nori. Jie varomi irklo 
pagelba. Miestas labai senas. 
Matytis daug namų, kur jau 
niekas negyvena. Vadovas, aiš
kino, kad miestas buvo pradė
tas statyti prieš Kristų.

Roma

SALGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JĮ 
PAKEIČIANČIŲ!

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

10 ir 25 centų dėžutės yra 
jūsų Vaistininką.

pas

Politika
Šįvakar Svarbus
Politinis Mitingas
Ciceroj

CLASSIFIED APS. ]
PERSONAL

Asmenų Ieško
PAIEŠKAU KAZIMIERO DRI- 

ZAS, kuris gyveno Philadelphia, 
Pa. Prašau jo atsišaukti, nes turiu 
svarbų reikalą. Jis paeina iš Kauno 
rėdybos, Joniškio parap., Rudiškių 
filijos, Rubežnikų kaimo.

ADOLPH SROGIS, 
2515—53 St., Kenosha, Wis.

kabos iškabinėtos. Važiuoji 
žmogus ir matai kur važiuoji. 
Pas italus tvarka nedaug nuo 
Vokietijos atsilikusi. Tik jau 
gink Dieve, negalima žmonių 
kultūringumo lyginti prie vo
kiečių. Jie skiriasi kaip diena 
nuo nakties. Vokietis tau paro
dys iš visų jėgų ir jei mato, 
kad dar nesupranti, tai aiškina 
ir rodo, bet ne italas. Italas iš-

MADOS

4937

•

JJ

No. 4937 — Graži sporto suknelė. 
Sukirptos mieros 12, 14, 
taipgi 34, 3G, 38, ir 40 
krutinę.

16, 18, 20, 
colių per .

Norint gauti vieną ar dau- Į 
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerj pažymėti mierą ir aiŠ-! 
kia> parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa-

JURGIS SASKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių 31 d., 8:30 vai. ryto, 
1938 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Pakuonio parap., Dobi- 
lio kaime, Kauno rėdybos.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Oną, po tėvais Yen- 
chus, seserį Agniešką Yušką, 
švogerį Andriejų ir jų šeimy
ną, pusseserę Konstanciją Mic
kienę ir švogerį Juozapą ir 
jų šeimyną, 2 pusbrolius— 
Juozapą ir Mykolą Zakaraus
kus, pusbrolį ir pusseserę 
Pranciškų ir Konstanciją Za
karauskus ir jų sūnų Kleri- 
ką Antaną, 2 švogerius Juo
zapą ir Antaną Yančius ir jų 
šeimyną, pusseserę Clevelan- 
de, Ohio Agotą White, ir jų 
šeimyną, o Lietuvoj seserį 
Oną Jankevičienę ir jos šei
myną.

Kūnas pašarvotas 4411 So. 
Rockwell St. tel. Lafayette 
0131. Laidotuvės įvyks penk
tadienį, lapkričio 4 d., 8:30 v. 
ryto is namų į Nekalto Pras. 
Pan. šv. parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos.pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Jurgio Saskas gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka:

Moteris, Sesuo, Švogerts ir 
Giminės.

Laid. Dir. Lachawicz ir Su- 
nai, tel. CAJNAL 2515.

te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: į 
Naujienos Pattern DepU 1739 
So. Halsted St.f Chicago. I1L

11 It D A GėIės Mylintiems I11 K K A Vestuvėms, Ban- ? U II Lln kietams, La i d o- f 
tavėms, Papuoši- i

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

(Vardas ir pavardi)

(Adresai)

4180 Archer Avenue 
e Phone LAFAYETTE 5800

atsiųsti man pavyzd) No . „
Miaros  per kratinę

■ AtiMiii t a Siunčiam GėlesLOVEIKIS
J ;kvietkininkas 
Gilės ^Vestuvėms, į: Bankietams ;
** ** - ir ? Pag rabams. 33316 4 So.^sSsted> Street i

iTelĄYARDS į7368 " J

Mano didelis troškimas buvo 
pamatyti kaip Roma atrodo. 
Roma, kaip miestas, tai ne 
kaip atrodo, nes yra labai se
nas, gatvės labai iškraipytos ir 
mažai yra šaligatvių, šaligat
viai yra tik didesnėse gatvėse. 
Bet Roma turi daug senų griu
vėsių ir kuriuos1 yra
įdomu pamatytį. Čia yra Coli- 
seum statytas pirmam šimtme
ty po Kristaus. Coliseum buvo 
pastatytas dėl 100,000 žmonių. 
Tais laikais tai buvo milžiniš
kas pastatas. Dar dabar tebe
stovi išlaukinis mūras, kurį pa
matyti kasdien suvažiuoja šim
tai žmonių. Roma vieną gerą 
dalyką turi, kurio neturi nei 
Chicago, nei New Yorkas, nei 
Paryžius, bet kada nors turės 
turėti, tai panaikinti bliovimą 
automobilių ragų, kurie daug 
bereikalingo triukšmo mieste 
pridaro. Romoj visai negalima 
bliauti automobilio rago.

Man įvažiavus j Ronią, poli- 
cistas priėjo ir mandagiai pa
rodė, kad rago bliauti negali
ma. Aš to taiklaus visas 3 die- 

I

nas važinėdamas po Romą. 
Nors ir reikėtų bliauti, bet vis 
prilaikai karą ir viskas tvar
ko)-

Skaitytojui gal bus keista ir 
net juokinga išrūdys nelabai 
praktišku dalyku: eini gatve ir 
turi žiūrėti kur eini, juk ra
gas neišgelbės nuo nelaimės, 
tik išgąsdins. Auto vairuotojui 
irgi tas pats. Viskas kas reikia, 
tai greitai nevažiuoti ir būti at
sargiam. Mes vaikščiojom po 
Romą tris vakarus, po patį 
miesto centrą. Tai taip ramiai 
vaikštai, tarsi automobilių vi
sai nebūtų. Policininkas ant 
skersgatvių, kur nėra elektros 
šviesos, nepučia švilpuko kaip 
Amerikoj. Policistas stovi anl 
dviejų pėdų platformos, užsi
movęs baltas pirštines iki alkū
nių, taip kad važiuotojas gali 
jį gerai matyti. Stovi ant plat
formos ir visą automobilių tra- 
fiką tvarko tykiai.

Italai Romoj geria daug vy
no. Tad taukiai matyti, kad jie 
gana gerai įsilinksminę ir gat-

tai vaikšto 
brangias ir prastas, 
paskui eina rinkdami pinigus. 
Matyt, kad italai, neskupųs, ge
rai prideda savo lirų.

, (Bus daugiaus)

po valgyklas, po 
griežia, o

Ir Bereikalinga Kolekta
CICERO, ILL. — šeštadienį, 

spalio 29 d. Lietuvių Liuosybės 
salėje įvyko Raudonos Rožės 
Kliubo metinis parengimas. 
Programas šio vakaro susidėjo 
iš veikalo “Kūmučių Rojus 
keleto matomai naujai 
dainelių, kurias išpildė 
Makar moterų grupė.

Programas publikai,
mai, patiko, nes katutėms ne
buvo galo, tiktai gaila, kad di
desnę dalį programo išpildė prie 
baro. 1

Publikos buvo kimštinai pil
nutėlė* Liuosybės svetainė, kaip 
ir visados R. R. kliubo parengi
muose. Šis kliubas skaitlingiau
sias nariais ir ^eikliausias vie
los lietuvių tarpe.

Kolekta be tikslo

CICERO. — šįvakar St. Va- 
lantine’s salėj, prie 13th (ir 
50th avenue, įvyks svarbus Ci
cero demokratu masinis mitin
gas, kuriame kalbos kandidatas 
j kongresmenus Maciejewski, 
Hendrikse ir daugelis kitų po
litikų. \

'/ ,f(‘
Mitingas prasidės 8 vai. va

kare. Jį rengia 
holme demokratų 
roj. Visi lietuviai 
silankyti.

R. R. kliubas, eidamas į ki
lų draugijų parengimus, nepa- 
šykšli iš savo iždo paskirti ke
letą bei kelioliką dolerių, ypač 
Lietuvos Kareivių Draugijos pa
rengimams. Nuneša po <$15.00 
ir daugiau. Todėl, kad atsily
ginus rožiečiams už tokį prie
lankumą, Lietuvos Kareivių 
Draugija išbandė štai kokį iš
radimą, ir tai,. nesavo parengi
me, o raudon-rožiečių. Kad pa
sotinus vilką ir palikus ožką 
čielą, publikoje sukolektavo 
$15.00 ir sugrupavę Į eilę tuos, 
kurie aukavo po kvoterį, pave
džiojo po svetainę, nuvedė prie 
baro ir pragėrė.

Sakau, jau nebent Saliamo
nas galėtų išgalvoti tokį išra
dimą. —J. T.

Grant-Park- 
grupe Cice- 
prašomi at- 

(Sp.)

Mitingą^ 18-toj 
Apylinkėj

; Šįvakar C.S.P.S. salėj, 112’3 
West 18th Street, įvyks 21-mo,. 
Wardo reguliarės demokratų 
partijos masinis mitingas, į ku 
rį kviečiami visi 18-tos Apy
linkes lietuviai balsuotojai.

Kalbės gubernatorius Ilorn- 
er, majoras Kelly, šerifas John 
Toman, kongresmenas A. J. 
Sabath ir daugelis kitų žymių 
demokratų. (Sk.)

Pirkite savo apielinKės 
krautuvėse

Žagariečių Jaunimas 
Konkuruoja Su 
“Senimu”

Sekmadienį Matysim Kas 
Laimės

Būtinai reikia užsiminti apie 
aktyvius žagariečių kliubo jau
nuolius. Juos visur matysi, ne
praeina nei vienas parengimas, 
kad jie nedalyvautų, ypatingai 
savo organizacijos vakarėliuo
se visuomet dalyvauja. Juk tai 
butų “smertelna” nuodėmė sa
vo vakarus apleisti. Aš drą
siai tvirtinu, kad šį sekmadie
nį Yuškos salėj matysime So
fiją, Onutę, Stellą, Aldoną, 
Jennie, Staponą, Adolfą, Kazį, 
Aleksą, Albertą ir daugeli kitų 
prie žagariečių priklausančių 
jaunuolių, kurie šoks, linksmin-

Acme-Naujienų Telephoto
Orson Wcllcs su iškeltomis rankomis režisuoja ra

dijo teatrą. To teatro veikalą “Pasaulių karą” klausyto
jai, kaip sakoma, paėmė už gryną pinigą. Vadinasi, pa
tikėjo^ .kj^cfcjyaks karas iš tiesų prasidėjo/

SITUATION VVANTED 
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 VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGAS BARTENDERIS 
į Smith’s Palm Gardens.

4177 Archer Avenue.

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų darbui — be langų. Būti. 
Gera alga. Briargate 9493.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

NAUJI GELTONŲ PLYTŲ 9 
apartmentai, 6x4 ir 3x3 Vz kamba
riai, garas, refrigeracija. Rendos 
$4,300. Kaina $16,000. Liberalus 
terminai.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Capital 3020

TRAVEL
Kelionės

KAS VAŽIUOJA į Californiją. 
Prašau pranešti, prisidėčiau prie 
išlaidų. Rašykite laišką, 1739 So. 
Halsted St., Box 899.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON KAMBARYS pavie
niam ar ženotai porai — su ar be 
valgio. 2441 W. 45th Place, Pirmos 
lubos.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI TAVERNAS. Ren- 
da $37.50, garu šildomas. Gera vie
ta tavernai. $600.00. 6844 South
Racine Avenue.

PARSIDUODA DALIS Whoįesale 
Beer Dist. Cash ar ant išmokesčio. 
Biznis 5 metų, su maža suma pi
nigų. Auksinė proga prie didelio 
biznio. Rašykite laišką 1739 South 

Halsted St., Box 900.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

TURI BŪTI PARDUOTAS 
Kampinis 19 apartmentų 15x4—
4- 5 garo šiluma. Rendos $7,800. 
Kaina $22,000. Liberalus terminai.
FIRST STATE MORTGAGE CO.

4752 Fullerton. Capital 3020

PARDAVIMUI 6325 South Whip- 
ple Street 2 apartmentų plytinis
5- 5 kambariai gerose sąlygose. Vie
na šildymo įmonė, 2 karų garažas.

FLOHRS, Avenue 5577.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

VAISIAI ir VIŠTOS čionais, yra 
pinigų darantis biznis. Turėkite 
mažą ūkį arti miestelio. Vieni vai
siai atneš ūkio kainą, jeigu pri
žiūrėsi. Elektrikos šviesos name ir 
tvarte. $2400.00. Ant išmokėjimo.

HANSON-OSBORN, 
Hart, Michigan.

VVATCHMAKER—JEVVELER 
Laikrodininkas ir Auksakalis.

' H. BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 

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

4184 Archer Avė.

FURNITURE-FIXTURE FORSALB 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

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

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

CALulnet 5269.
ICE BOX 82 col. ilgio 78 col. 

Augšt. ir 29 col. plat. $135.00 ver
tės Kaina labai numažinta. Tinka
mas dėl maisto krautuvių ir ta- 
verns. 120 W. lllth St., Pullman 
4869.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui
NEREIKIA ĮMOKESNIO—30 MfiNESIŲ IŠ

MOKĖTI. VislSkae peržiūrėjimas, malė- 
% vojinias body, fenderio * darbų, baterės, 

radijo ir priedų. Freimo. a6ų sustiprini
mas. Viskas nuo virkaus iki tairų. 15 
metų patyrimas, musų garantija. Atdara 
vakarais, sek m. Apskaičiavimas. towing 
dykai. Taipgi pilnas pasirinkimas naujų 
ir vartotų karų. Be įmokė j i mo pinigų. 
2509 MILWAUKEE AV. Belmont 4844.

DAUGYBE VnniOlŲ KARŲ 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
806 \Vest 31st Street 

Telefonas VICTORY 1696

La Šalies — Packards

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 negalimą 
niekur rasti. Kokio markete neieš
kotum—naujo ar seno karo—mes 
galime patarnauti gerai — ir su
taupyti jums šitmtus dolerių.

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

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

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

Nereikia jums ir grynų pinigų— 
mes'bimsime 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.
GOOK COUNTY FINANCE CO.

1340 W. 63rd Street
prie Loomis.

2828 W. Norlh Avė.
prie California.

BUSINESS SERVICE
Biznio Patarnavimu
Tel. Victory 4965. 

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

COAL—WOOD—OIL 1 
Anglys—Malkos—Aliejus

EGG
NUT 
BIG

sis ir prie piano užtrauks “Su- 
zana, saldžios yra tavo lupos” 
arba “Gražus musų jaunimėlis 
čionai susirinko” ir t.t.

Bet mes senieji — nejaugi 
pasiduosime tom gražiom mer
gužėlėms ir vaikinams, maty
dami juos sukantis į ratą. At
siminę jaunas dieneles, čiupsim 
į glėbį ir “Dui, Barboryte, 
lanksčios tavo kojytės”. O be 
abejč, reikia pasakyti, Juozo ir 
Viktoro Balakų muzika šauniu 
grojimu mus visus paskatins 
prie šio smagumo.

Daugelis teiraujas, kokios 
bus duodamos dovanos išlaimė- 
jimui šiame žagariečių pasi 
linksminimo vakarėly). Primin
siu tik tiek, kad tikrai bus 
geros, ir išlaimėjusiu dovanas! 
vardai bus paskelbti laikraš
čiuose. Taigi, nepatingėkite nei 
vienas atvykti ir keletą valan
dų malonioj nuotaikoje pralei
sti, ir draugiškai pasikalbėti 
su savo artimais pažįstamais.

Kainos Numažintos 
ANGLYS 

........................ $6.00 
. ____________ $6.00 

LUMP ........... $6.00
MINE RUN ___________ $5.75
SCREENINGS __________ $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975
GAUKIT NAUDOS maksimumą 

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

Ar Ieškot
• PIRKTI
• PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO.

PAŠAUKIT MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakarto Ii m ui 
duodame gerą nuolaidą.

(Miestan ir valstija)
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ŽYMUS TARPTAUTINIU REIKALU EKS
PERTAS KALBĖS CHICAGOS 

LIETUVIAMS
Kartu Kalbės ir Dr. P. Grigaitis, 

“Naujienų” Redaktorius
Prakalbos Lapkričio 9

Pergyvename nepaprastai 
svarbų momentą pasaulio isto
rijoje. Kasdien ateina naujos 
jaudinančios žinios apie Euro
pą ir Aziją, kur. mažos ir silp
nesnės tautos bei šalys yra iš 
rankų j rankas leidžiamos ar
ba, kaip mėsininkų, parceliuo
jamos, skaldomos ir dalinamos 
didesniems ir galingesniems 
valdovams. Europoje bei Azijo
je, kiekvieną vakarą, mažųjų 
tautų žmones eidami gulti, ne
žino kieno pavaldiniais jie bus 
ryto metu.

Musų gimtoji šalis Lietuva 
gyvenusi nepriklausoma per 20 
metų šiandien nežino koks ry
tojus laukia. Gal Lenkija užsi
geis pasiglemžti, o gal Vokieti
jos viešpats nusispręs, kad jam 
dalis ar visa Lietuva reikalin
ga. Kas užtars? Kur išeitis. Ar 
yra galimybė bei viltis išsilai
kyti savistoviai!

Šiais klausimais rūpinasi mu
sų artimieji ten, rūpinamės 
mes čia. Bet tai beveik viskas 
ką mes galime daryti.

Kad gauti šiek tiek gilesnį su
pratimą kodėl tokie dalykai šia
me civilizacijos amžiuje deda
si, kok'os priežatys prie šiokios 
padilies veda, tai Lietuvių so
cialistų Sąjungos Chicagos Gen- 
tralė kuopa ir Lietuvių Darbi
ninkų Draugijos 4 kuopa jung
imai rengia prakalbas Mildos 
svetainėje, 3142 S. Halsted St., 
ateinantį trečiadienį, lapkričio 
9 dieną, 8 valandą vakare.

Kalbėtoju yra pakviestas 
žmogus, kuris pilnai yra kom- 
petentiškas šiuos klausimus aiš
kinti, nes yra praleidęs kuone 
visą savo gyvenimą tyrinėjimui 
tarptautinės ekonominės ir po
litinės padėties. Bėgyj paskuti
nių kelių metų tyrinėjo, kaipo 
Tautų Lygos pasiuntinys, Azi
jos, būtent Chinijos, ekonomi
nes sąlygas. Šiuomi laikotarpiu 
jis važinėja po Suvienytas Vals
tijas su prakalbų maršrutu, aiš

Labai Gražus
Žydų Filmas

(Dainuojantis kalvis)

Dar porą savaičių bus rodo
mas Sonotone, 66 E. Van Bu- 
ren St. Patartina ir lietuviams 
pamatyti. Veikalas vyksta ma
žame senosios Rusijos mieste
lyj. “Dainuojantis kalvis” ža- 
vėjančiai dainuoja romansus, 
ir šoka. Daugelis merginų jį 
įsimyli, bet galų-gale jis pats 
labai įsimyli į vieną turtingų 
tėvų merginą ir apsiveda su 
Tamara, tikrai gražuolė.

Nors žydų kalboje, bet su 
angliškais parašais, visiems su
prantamas.

— J. Kaunas-

Bedarbis Žuvo 
Po Eleveiterio 
Traukiniu

Prie Kedzie ir Harrison gat
vių stoties eleveiterių linijos 
traukinys užmušė 27 metų chi- 
cagielį Gilbert Ferst, 1238 W. 
Boosevelt Road.

Ferst nušoko arba nukrito 
nuo stoties platformos.

Pasikorė
Savo miegamajame kamba

ryje vakar pasikorė 60 metų 
James Kuska, 2828 Homan ave
nue. «

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse 

kindamas vėliausius tenaitinius 
patyrimus. Seniau jis buvo vie
no iš didesniųjų Vokieti! o? 
miestų burmistru, buvęs reich
stago narys ir buvo skaitomas 
Vokietijos ekonominiu eksper
tu. Jojo pavardė Max Brauer. 
Jis gerai vartoja anglų kalbą ir 
yra geras kalbėtojas. Lietuviš
kai kalbės Naujienų redakto
rius Dr. P. Grigaitis.

Iš arti ir toli, kam laikas lei
džia, nepraleiskite progos neiš
klausę šių prakalbų —- trečia
dienį, lapkričio 9 d., Mildos sve
tainėje, 3142 S. Halsted Si. Chi-1
cago.

teisę balsuoti ateinančio antra- 
—Kvieslys.'dienio rinkimuose.

Mariau Nichols, Evanston (III.) inžinieriaus žmona, 
kuri misteriškai žuvo: buvo surasta su perskelia galva. 
Prieš tai ji šoko gatvėje, bet kadangi tai buvo “Hall- 
loween,” tad niekas neatkreipė dėmesio.

O Prie 73-čios ir Exchange --------------------- —
avenue traukinys užmušė 47 čios linijos Illinois Central 
metų moteriškę Mrs. Laura traukinys užmušė 60 metų chi- 
Delaney, 7219 Yates avenue- cagietį Donald Treasurer, nuo 
Prie 71-mos ir Jeffery tos pa- 1966 E. 72nd street.

. j ‘ \ ’ i ’ j. ■ , . • Naujienų-Acme Telephoto
; Richąrid ’J. Nichols iš Evanstono, kurio žmona labai 
misteriškose aplinkybėse žuvo “Halloweėn” naktį, šuo 
Gingcr’buvo prie nlirštančibs žmonos.

ŽEMAITIJA — Kaip Žemaitija iš tiesų atrodo. Vaizdas Lazdininkų kaime Darbėnų valsč- Kretingos apskrities. Viršuje kairėje—Darbėnų naujai pa
statyta geležinkelių stotis, dešinėje—ūkis prie, kelio. Apačioje kairėje—ūkį kerta vieškelis, žemaičių budingas kryžius, linų degius.

Keistas 
“Kidnaperis”

Jaunas, mandagus ir gražiai 
pasirėdęs piktadaris naktį, iš 
antradienio į trečiadienį, gat
vėj apiplėšė Dr. Kermit Olso- 
ną, 3132 N. Major st., atėmė 
nuo jo laikrodį, $30 pinigais, 
automobilį, taipgi pasiėmė mer
giną, su kuria daktaras važia
vo.

Važinėdamas po miestą apie 
! 15 minučių jai pasakojo apie 
jsavo “žygius”, vėliau paklausė 
|ar turi pinigų namo parvažiuo
ti ir ją paleido. “Pagrobtoji” 
buvo Edna Lynge, 3054 North 
avenue.

1,718,200 Turi Teisę 
Balsuoti

Rinkimų komisijos klerkas 
John S- Rusch 'vakar paskelbė, 

i kad 1,718,200 chicagiečių turės

lAUntzAAbillKNŲ Jb'oloj

NEW YORK. — Eleanor 
C. Boehme, kuri šnipų bylo
je liudijo, kaip nacių šnipai 
stengėsi su ja pasimatyti.

Kas Atbilda — 
‘ A ‘ J

Atvažiuoja Pas 
Mus Sekmadienį?

Gi Mikado?

Skaitykite ir kiliems pasaky
kite, kad lapkričio-6 d. t. y. se
kantį sekmadienį kaip 5 vai. 
po pietų pilnas vežimas atbilda 
— atvažiuoja japoniečių su sa
vo karalium MIKADO.

Kad tiksliaus juos priėmus 
ir kad geriaus supažindinus 
chicagiečius lietuvius su sve
čiais japonais, NAUJOS GADY
NES choras nusamdė puikią ir 
ruimingą SAKOLŲ SVETAINĘ, 
2347 S. Kedzie Avė. Čia NAU
JOS GADYNĖS choras, pryša- 
kyj su savo vadu Jurgiu Stepo
navičium supažindins susirin
kusią publiką su svečiais japo- 
niečiais ir su MIKADO. Bet tai 
dar neviskas. Čia turėsite dar 
progos pasiklausyti malonios, 
švelnios muzikos ir dainų, ku
rias sudainuos NAUJOS GADY
NĖS choras.

-■ •- >

Pastebėtina, kad naujagady- 
niečiai, belaukdami japonų, iš
moko tas gražias japoniškas 
dainaš, kurias pa'rašė kompozi
torius GillVert, aprodydamas tą 
taip juokingą dviejų Aktij Ko
mišką Operą “MIKADO” su ' 
puikia muzika ii4 dainomis.

Artistai — mėgėjai, sukuria 
tikrus japoniškus tipus, kas da

iru gana daug malonumo klau- 
i smičiai publikai. Nąupęis Gady
nės choras višitpjn^t••:į)asisĮėn-! 

. gia rūpestingai - Vėjinius širvai- ; 
j dinti, todėl ir šiuo. kartu su 
“MIKADO’’ atvykusi j. publika 
nebus suvilta, bet ■ gaus pilną 
glėbį didelio malonumo, Kazys

Automobilių 
Nelaimės

• Taxi automobilis keistoj 
nelaimėj netoli Polk ir Halsted 
prie namo sienos pritrenkė ir 
užmušė 2’3 metų merginą ir su
žeidė kelis kitus žmones. Už
muštoji yra Dorothy Tozzi, nuo 
833 Arthington Street. Sunkiai 
sužeistas yra Rudolph Peną, 
1223 Dodge st., Evanston, ku
rį taxi įgrūdo i krautuves lan
gą. Po to taxi dar trenkė į ali
nę ties 805 So. Halsted Street, 
sugriaudamas dalį triobėsio ir 
sužeisdamas kelis ten buvusius 
kostumerius.

Prie taxi vairo buvo Thomas 
Kochiarides, 157 N. Francisco 
avenue, kuriam krūtinė buvo 
įlaužta. Jis guli Mother Gabri
ui ligoninėje ir yra po polici
jos priežiūra.

» » »
® Prie Ridgeland, ant vieš- 

kel o 54, trokas užmušė neži
nomą, 60 metų senelį iš Oak 
Foręsto prieglaudos. Trofo šo
feris buvo Emil Raneri, 3805 
N. Paulina Street.
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Reikalauja Atskaitų1 LDS Nariai
Iš Samdytojų

Valstijos darbo departmen- 
tas išsiuntinėjo 30,000 lillinois 
samdytojų paklausimus apie 
algas už trečiąjį metų bertainį 
ir kiek jie turi mokėti Illinois 
nedarbo apdraudos fondam -

Raportuodami apie algas sam
dytojai turi tiksliai paduoti ne 
tik darbininko uždarbį, bet taip
jau jo vardą ir ypač jo socia- 
lės apdraudos numerį. Nepada- 
vimas tikslaus numerio gali pa
daryti darbininkui didelių ne
smagumų, ypač kada reikės 
gauti nedarbo pašalpą.

Apiplėšė Finansinę 
Įstaigą

Gražiai pasirėdęs, jaunas 
piktadaris vakar sumušė vyrą, 
merginą ir pabėgo su $100 iš 
Wilson Loan Company rašti
nės, 38 So. Dearborn street.

Kitas piktadaris vakar ban
dė apiplėšti alinę Gardneryj, 
III., bet savininkas Frank Vog- 
nocchi pasirodė labai smarkus. 
Piktadarį išvijo su “pokeriu”.

Nori Vienybės 
Su SLA. . ’ ,
Iš LDS konferencijos Chicagoj. 
Andriulis bijo komunistų vardo

Prieš kelias dienas įvyko 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo Chicagoje konferencija. 
Delegatų mandatus sutvarkius 
sekė valdybos raportai, kuriuos 
priimta su mažais pataisymais. 
Delegatų raportai tęsėsi apie 
tris valandas. Vieton raportų 
buvo sakomi ilgi spičiai apie 
tai, kur ir kokiam komunistų 
kromeliui aukojo. Jaunuolių 
raportai buvo trumpi ir gerai 
sutvarkyti. Matyt, jie gerai vei
kia, kad kai kurias kuopas iš
augino iki virš poros šimtų na
rių. Iškilo klausimas palaiky
mo prie L. D. S. vaikų sky
riaus, nes valdžia reikalauja 
penkių šimtų narių iki naujų 
metų. Jei tiek narių nesusiras, 
tai tą skyrių turės panaikinti. 
Kuopų, delegatai pasižadėjo da
ryli spaudimą į kuopas užpil
dyti kvotą.
Komunistai bijo savo vardo.— 
Nariai nori vienybės su SLA.

Konferencijoje buvo du kal
bėtojai. Vienas svečias, kokios 
len sekcijos. Kalbėjo trumpai 
ir patriotiškai, visaip išgirda- 
inas Lietuvą. Antras buvo vie
tinis — Pruseika. Pradėjo nuo 
Romos Katalikų Susivienijimo, 
paskui perėjo prie SLA. Pasi
džiaugė, kad jų vajuose mažai 
narių gauna. Baigė su Chica
gos Draugija. Patarčiau Prusei- 
kai įstoti į Chicagos Draugiją 
— gal gaus dar vieną karvutę 
milžti. Po to sekė rezoliucijos. 
Priimta trys rezoliucijos. Visų 
neminėsiu, lik pirmą. Joj pro
testuojama prieš Hitlerio perse
kiojimą katalikų.

Vienas ščyrųjų tuojaus pa
stebėjo, kad rezoliucijoj nemi
nimas komunistų vardas. An
driulis jam atsakė, kad tokiuo
se atsitikimuose vengiama mi
nėti komunistus. Po rezoliuci
jų delegatai pradėjo maršuoti 
per duris. Andriulis pašoko ir 
ėmė šaukti: Nė viena konfe
rencija neišsiskirstė be aukų. 
Tuoj viena ščyroji leidė pašo
ko ir ėmė siūlyti skirti aukas.

Girdėjau daugelį LDS narių 
reiškiant pageidavimą, kad
LDS susivienytų su SLA. Tai 
butų labai geras dalykas. Tik 
pirmiau turėtų atsipalaidoti 
Stalino, apaštalų, kuriems Ma
skva labiau rupi, negu LDS. Aš 
manau, kad su laiku tas ir 
įvyks, tik ims laiko.

Delegatas.

Margumynai
Kas Pirmas Pasakė: 
“Būdamas Romoje, 
Daryk, Kaip Romė

nai Daro”?
Taip pasakė šv. Ambrozas 

šv. Augustinui, pareikšdamas, 
kad reikia prisilaikyti papročių 
tos vietos, kur esi. To posakio 
atsiradimo istorija yra maž
daug tokia. Milano ir Romos 
vyskupų sostai savo autoriteto 
atžvilgiu buvo beveik lygus ir 
kiekviena tų krikščioniškų ben
druomenių turėjo savo papro
čius ir taisykles, šv. Augusti
nas pasakoja, kad jo motina, 
“atvykusi pas mane į Milaną, 
sužinojo, kad Milano bažnyčio
je nepasnikaujama šeštadie
niais, kaip kad pasninkaujama 
Romoje, ir ji nežinojo, kaip 
jai reikia pasielgti. Aš atsi
klausiau šventos atminties Am- 
brozo, kurs man šiaip atsakė: 
“Kai esi Romoje, pasnikauju 
šeštadieniais, kai esu Milane 
nepasnikauju.” Taigi, ir pats 
taip daryk: laikykis papročių 
tos vietos, kurioje tenka būti/’




