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4,000 Francuzijos darbi 
ninku streikuoja

letuvos Naujienos

ŠEŠTADIENĮ RUOŠ DEMONSTRACIJAS 
VISOJE ŠALYJE

Francuzijos pinigų vertė krinta
PARYŽIUS, Francuzija, lap

kričio 22’. — Antradienį prem
jeras Daladier išsiuntinėjo ap
skričių perfektams instrukci
jas tuojau pašalinti iš įmonių 
darbininkus, kurie paskelbė sė
dėjimo streikus.

Įsakymas duotas, bet strei
kai nesiliauja. Denian mieste
ly sustreikavo prieš porų die
nų 600 amunicijos įmonės dar
bininkų. Antradienį tos įmonės 
vedėjai pranešė darbininkams, 
kad jie yra pavaryti iš darbo. 
Tuomet visi 4,000 įmonės dar
bininkų sustreikavo.
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I ACME-NAUJIENŲ Telephoto >
CHICAGO.—Vaizdas prie skerdyklų, kai C. I. O. unija paskelbė streiką.

ka išmesti sustreikavusius dar
bininkus iš dirbtuvių.

Kitose šalies dalyse eina 
streikai, nors jie liečia mažes
nį darbininkų skaičių. Ateinan
tį šeštadienį organizudti Pran
cūzijos darbininkai ruošia 
monstracijas visoj šaly.

Darbininkai nepatenkinti 
ladier valdžios įsakymais, 
rie pailgino darbo laiką ir
krovė didesniais mokesčiais 
įvairias gyvenimo reikmenas.

Daladier valdžia išleido įsa
kymus šalies finansams sustip
rinti ir gamybos našumui pa
didinti. Tie įsakymai jau pra
deda paraližuoti pramonę. O 
kai dėl finansų, tai franko ver
tė pirmadienį buvo 38.08 fran
kai už dolerį ir 178.67 frankai 
už svarą. Gi antradienį franko 
vertė krito žemiau, būtent jau 

mokėta jau

Pikietuotojams ai-' 
gos turi būti su

mokėtos
TRUMPOS ŽINIOS 

IŠ VISUR
l • . . £ __ :_______ ___j

LENKAI IR LIE
TUVIAI PADA
RĖ SUTARTĮ

Pa., lapkr.
Darbo Fede-Prefektūra įsakė nacionaliai 

policijai sustreikavusius darbi
ninkus pašalinti iš dirbtuvių. 
Tuomet metalo darbininkų uni
jos šaka šiaurės Francuzijoj
įspėjo, kad 10,000 unijos na- už vieną dolerį 
rių visoj apygardoj paskelbs 38.25 frankai, o už svarą ster- 
streiką, jei valdžia mėgins spė- lingu 178.70 frankų.

Kariauja dėl rutėnų 
provincijos per 

radiją

Fašistai siunčią dau
giau pagalbos suki

lėliams
VIENA, Austrija, lapkr. 22. 

— Centralinėje Europoje eina 
kova tarp Vokietijos ir Ven
grijos — per radiją. Vengrija 
nori gauti Čekoslovakijos au
tonominę provinciją, rutėnų 
žemę. Vokietija vengrų pasimo- 
jimams yra priešinga.

Vengrija aiškina, kad patys 
rutėnai nori susijungti su Ven
grija. Vokiečių pranešimai pa
neigia vengrų žinias. Per radi 
ją jie ragina rutėnus pasilikti 
autonomine Čeko-Slovakijos da
limi. Vokiečiai transliuoja ra
dijo pranešimus slovakų kalba, 
o vengrai savo propagandą 
transliuoja keliomis kalbomis, 
jų tarpe vokiečių ir italų.

HENDAYE, Francuzija, lap
kričio 22. — Čekoslovakijos 
krizės metu Italija ištraukė iš 
Ispanijos 10,000 savo sužeistų 
ir nuvargintų kareivių. Bet tuo 
pačiu laiku Vokietija pasiuntė 
Ispanijos sukilėliams 74 karo 
lėktuvus, daugiau nei 1,000 to
nų karo medžiagos, 12,000 sau' 
tuvų ir 46 patrankas. Italija 
gi pasiuntė 49 karo lėktuvus, 
1,000 tonų karo medžiagos, 300

• aviatorių ir 5,000 kareivių.

PITTSBURGH, 
22. — Amerikos 
racijos mėsininkų unijos loka- 
las pereitą vasarą buvo paskel
bęs streiką kai kurioms Pit'ts- 
burgho krautuvėms. Pasamdė 
40 profesionalių pikietuotojų. 
Sutiko jiems mokėti po 50c. per 
valandą. Viso susidarė $1,800 
suma priklausanti pikiętuoto- 
jams algomis-, y ' 
?*Lokalaf^pinigų rfėsumokėjo. 
šie patraukė lokalą teisman. 
Teismas pavedė lokalo reikalus 
resyveriui ir įgaliojo resyverį 
kolektuoti narių duokles ir net 
uždėti specialius asesmentus, 
kad sukelti reikiamą $1,800 su
mą ir pikietuotojams užmokėti 
jų algas.

Francuzų visuomenė 
pritaria Ispanijos 

lojalistams

VARŠUVA, Lenkija, lapkr.. L^D°^tS; AJngH-a’ 'aP '22. - Lietuva ir Lenkija ben- 
rl.' x- M 7* ^^“'įdrai Paskelbė, kad jos teiks per J"””'*’. radijo palankias viena apie ki-

"tą žinias ir stengsis sudaryti 
tinkamą atmosferą susitarimui 
kai kuriais klausimais.

kietija pašauks namo iš Lon
dono ambasądorių Herbert von 
Dirkseną. Hitlerio valdžia tar
sis su Dirksenu dėl atšalimo 
santykių su Britanija.

• NEW YORK, Nv Y., lap
kričio 22. -&• John D. Rocke- 
feller, kurs mirė; Floridoj ge
gužės mėnesį 1937 m., paliko 
turto $26,410,837.

e BERLYNAS, Vokietija, 
lapkr. 22. 4- -Pranešimai iš pa
tikėtinų šaltinių antradienį sa
kė, kad valdžia įteikė pareigū
nams įsakymus neleisti Vokie
tijos žydams- jokių tikybinių 
apeigų laikyti, išėmus vedybų 
ir laidotuvių apeigas.

Opozicija Hitleriui 
auga Vokietijoj

Šveicarija planuoja 
padidinti armiją

BERN, Šveicarija, lapkr. 22. 
— Dabartiniu laiku amžius vy
rų kariuomenės tarnybai Švei
carijoj yra nustatytas tarp 20 
ir 48 metų. Pagal tą nuostatą 
Šveicarija gali mobilizuoti 260,- 
000 vyrų kariuomenę.

Šveicarijos federali taryba 
planuoja padidinti skaičių vy
rų galimų mobilizuoti. Rengia
mas įstatymas, kurs leis mobi
lizuoti vyrus amžiuje nuo 18 
iki 60 metų. Dėka šio įstaty
mo, apskaičiuojama, skaičius 
galimų mobilizuoti vyrų pakils 
iki 400,000.

BALTIMORE, Md., lapkr. 
22. — Pereitą pirmadienį Ame
rikos Vokiečių Kultūros Sąjun
ga surengė čia prakalbas. Kal
bėjo vokiečių rašytojas Oskar 
Maria Graf.

Pasak kalbėtojo, visoj Vo
kietijoj yra susiorganizavusios 
priešingos Hitleriui piliečių gru
pės. Jos laukia patogaus mo
mento prieš nacių režimą su
kilti. Baimė areštų Vokietijoj 
didelė, tačiau ji nepašalina opo
zicijos, ir piliečiai organizuo
jasi prieš Hitlerio režimą slap
tai.

Lenkija nusitarusi 
neklausyti Vokie

tijos

PARYŽIUS, Francuzija, lap
kričio 22. — Ketvirtadienį Pa
ryžiun atvyksta Britanijos 
premjeras Chamberlain ir už
sienio reikalų sekretorius Ha- 
lifax.

Jie turės pasitarimų su Fran
cuzijos premjeru Daladieru ir 
užsienio reikalų ministeriu 
Bonnetu.

Tarpe kitų reikalų jie tarsis 
Ispanijos klausimu. Tuo tarpu 
pirmadienį Francuzijos socia
listai, liberalai, komunistai ir 
net kai kurie paties premje
ro Daladier radikalų socialistų 
partijos nariai kooperuoja, kad 
neatiduoti Ispanijos gen. Fran
co sukilėliams. Francuzų pri
tarimas Ispanijos respublikai 
taip didelis, kad net užsienio 
reikalų ministeris Bonnet tu
rėjo pareikšti, jogei aktualiai 
nėra kalbos apie pripažinimo 
generolui Franco kariaujančio
jo teisių.

KO R H
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra, šalta; saulė teka 6:49, 
leidžiasi 4:24 valandą.

VARŠUVA, Lenkija, lapkr. 
22. — Vokietija nori, kad Kar
patų Rusija pasiliktų kaipo au
tonominė čeko-Slovakijos pro
vincija. Lenkija nori prijungti 
ją prie Vengrijos. Varšuvoj 
vyrauja nuomonė, kad Lenki
ja j keletą artimųjų dienų mė
gins padaryti žygių, kurie nu
lems rutėnų likimą, žinoma, 
Lenkijos interesuose, nežiūrė
dama Vokietijos norų.

Suomija likvidavo 
fašistų partiją

Ruošiasi paleisti iš 
WPA darbu tukstan- 

cius darbininku
WASHINGTON, D. C., lap

kričio 22. — Works Progress 
Administration ruošias paleisti 
iš WPA darbų tūkstančius dar
bininkų. Dalį tų darbininkų no
rima paleisti, kad kongreso pa
skirtų darbams fondų ištektų 
iki kovo 1 d. 1939 m.

DIDŽIOJO KARO GRANATA 
UŽMUŠĖ ŽMOGŲ.

SKAPIŠKIS, Biliūnų kaimas. 
— Ariant šio kaimo pievas ra
sta Didžiojo karo granata. Ra
dę šią granatą mėgino iššauti 
užkurus ugnį, bet ugnyje gra
nata nesprogo. Vienas jaunas 
vyrukas ją pasiėmė ir parsine
šė į savo namus. Tačiau ne jam 
buvo lemta mirti, bet jo tėvui 
Antanui Klinkai. Jis tą grana
tą šių metų rugsėjo m. 28 d. 
ryto pasiėmė iš po paklėtės ir 
tur būt mėgino išardyti. Tik 
staiga pasigirdo smarkus spro
gimas ir Antanas Klinka, jau 
pagyvenęs ūkininkas, vietoje 
buvo užmuštas. Jo kūno dalys 
ištaškytos. Liūdi jo kaimynai 
netekę gero kaimyno, liūdi šei
ma, netekusi brangaus tėvo.

Tebūna lengva tau Lietuvos 
žemelė ilsėtis amžiams. Ir gi
lią užuojautą reiškiame liku
siai jaunai šeimynėlei šioje liū
desio valandoje.

Nesusitariama kur sta
tyti gimnaziją,

MAŽEIKIAI — Jau kuris 
laikas eina ginčai, kur sta
tyti naujus gimnazijos rumus. 
Vieni nori Senamiesty, o kiti 
—Naujamiesty. Vistik daug 
geriau butų statyti rumus ar
čiau prie Ventos, o ne kur 
nors durpynuose, kur iki šiol 
būvio pastatyta bažnyčia, ligo
ninė, pradžios mokykla. Dau
gumas gyventojų pageidauja 
statyti gimnaziją Senamiesty.

PERILGAI NUTRAUKTAS 
SUSISIEKIMAS.

SKUODAS. — šios vasaros 
pradžioj važiuojant iš Ylakių 
į Skuodą (maždaug 4-me km 
nuo Skuodo) buvo nugriautas 
senas tiltas ir pradėtas staty
ti naujas per upelį, kuri ėjo 
skersai Skuodo-Ylakių vieške
lio. Per vasarą žmonės važiuo
davo per kiek toliau esančią 
brastą, t. y. seklią vietą, pa
darydami apie 400 m vingio. 
Bet dabartiniu metu, kai upe 
rudens metu jau tvinsta, per 
brastą išvažiavimas jau veikiai 
bus neįmanomas. Todėl teks 
važiuoti aplinkui, padarant apie 
8 km vingio dėl perilgai užsi- 
tęsusios tilto statybos. Statyba 
vietos gyventojus gerokai pa
vargino, nes nesant viešo su
sisiekimo, tenka važiuoti per 
privačių ūkininkų žemę bei pie
vas, kas sudaro savininkams 
nesmagumų. O nenorint daryti 
žalos, tenka, norint su Skuo
du susisiekti, padaryti apie 8 
km bereikalingo kelio, kol ga
li pasiekti miestą. Dabartiniu 
metu vietos gyventojai laukia 
naujo tilto su nekantrumu, bet 
jis vis nebaigiamas, nors jau 
greitu laiku bus galima “švę
sti” pusmečio sukaktuves, kaip 
jis statomas.

VAGYS SKRIAUDŽIA
ŪKININKUS.

Įsakė Amerikos ko
respondentui aplei

sti Italiją
• LONDONAS, Anglija, lap

kričio 22. — Čia gauta prane
šimų, kad nacių vyriausybė įga
liojo konfiskuoti turtus tų Au
strijos piliečių arba piliečių 
grupių, kurie pasižymėjo kenk
smingais valstybei arba liau-jNews” korespondentui, 
džiai aktais. Manoma, įgalioji-, Smothers, Italijos ' 
mas taikomas Otto Rotschildo 
turtams konfiskuoti.

ROMA, Italija, lapkr. 22'. — 
Dienraščio “The Chicago Daily 

‘, Frank 
vyriausybė 

įsakė apleisti Italiją. Smothers 
nusikaltimas esąs tas, kad jo 
raštų tonas buvęs nepalankus 
Italijai.• WASHINGTON, D. C., 

lapkr. 2.2.— Algų-darbo valan
dų įstatymo administratorius, 
Elmer F. Andrews, antradienį 
pareiškė spaudos atstovams, 
kad artimoj ateity bus iškel
tos bylos tiems samdytojams, 
kurie laužo įstatymą. Andrevvs 
pranešė, kad iki šiol jau gau
ta apie 1,200 skundų. Iš karto' 
bus iškeltos bylos įvairiuose. j““ d;;g]au'nei 20,0W~žmo- 

kad 
pa- 

pre- 
Val-

Reikalauja embargo 
nacių prekėms

NEW YORK, N. Y., lapkr. 
22. — Pirmadienį įvyko ma
sinis mitingas Madison Sųuare 
Garden patalpose. Mitinge da-

miestuose tiems samdytojams, t ni- 
kurie visai neketina įstatymo 
pildyti.

• CASTRIES, St. Lucia, Bri- 
tish West Indies, lapkr. 22. — 
Pasėkoj lietaus įvyko permir-

nių. Kalbėtojai reikalavo, 
prez. Roosevelto valdžia 
skelbtų embargo Vokietijos 
kėms įvežamoms į Jungt. 
ostijas.

kusios žemes nuslenkintai kai- Farmeriai streikuo- 
nų šlaituose. Vienoj vietos kai-1 j a prįe§ pįen() 
no slenkimas aštuomų myįV 
ilgio sektore palaidojo porą kai
mų ir daug gyventojų. Kol kas 
nustatyta, kad žuvo 150 gy- SPRINGFIELD

panijas
HELSINGFORS, Suomija, 

lapkr. 22. — Suomijos valdžia 
antradienį uždraudė Naciona- 
lią Partiją — Suomijos fašistų 
organizaciją. Uždarė 18 parti
jos laikraščių. Fašistai kaltina
mi priešvalstybine veikla. Šuo- „ ,
mijos fašistų partija buvo su- dus. Numatyta per ateinančius Farmeriai kovoja 
prganizuota 1933 metais. Tar- keturis mėnesius suruošti 1,- kompanijomis, 
pe 200 parlamento atstovų ji 500 antisemitinių mitingų vien mokėti jjeips už pieną daugiau, 
turėjo 14 savo narių.

nustatyta, kad žuvo 150 gy- SPRINGFIELD, III., lapkr. 
ventojų. J 22. — Fąrmerių pikietai an-

—-— -------r ' tradienį saugojo vieškelius į
BERLYNAS, Vokietija, lap- Springfieldą. Jie sulaikė trokus 

kričio 22. — Vokietijos naciai* gabenančius į miestą pieną. Kai 
plariuoja naują vajų prieš žy- kuriuos trokus net apvertė, 

su vietos 
kurios nenori

Berlyno apskrity. negu iki šiol kad mokėjo.

Demokratų partijos 
vadai tariasi

NEW YORK, N, Y., lapkr. 
22. — Nacionalio demokratų 
partijos komiteto pirmininkas 
James A. Farley ir 21-nos val
stijos demokratų partijos vadai 
antradienį tarėsi jau antrą die
ną. Svarstė klausimus, kurie 
liečia 1940 metų prezidento- 
rinkimų kampaniją.

Pasibaigus šiam mitingui, 
Farley turės pasitarimą Chica
go j su vakarų valstijų demo
kratų vadais.

Antra vertus, New Yorko 
meras La Guardia tariasi su 
pažangiaisiais Amerikos dar
buotojais klausimu, ar daryti 
spaudimą į demokratus, kad 
pakreipti jų veiklą į pažan
gesnę vagą.

Meras La Guardia, sakoma, 
nepritariąs idėjai trečią parti
ją organizuoti. Bet jis dar ne- 
nusitaręs, kurioj partijoj — 
demokratų ar republikonų — 
progresyviams bus tiksliau 
veikti, kad padaryti tą partiją 
pažangesnę.

Kinai artinasi prie 
Cantono

SHANGHAI, Kinija, lapkr. 
22. — Kinų pranešimai antra
dienį sakė, kad jų armija ran
dasi tik trijų mylių atstumoj 
nuo Cantono, pietų Kinijos so
stinės.

Paskutinėmis dienomis kinų 
pranešimai keliais atvejais skel
bė, kad kinai žygiuoja Canto
no linkui. Tačiau japonai panei
gia tas žinias. Japonai sako, 
kad mūšių pietų Kinijoj ne
įvyko, o veikia tik kinų parti
zanų būriai, kurių negalima 
skaityti organizuota armijos 
jėga.

Dėl įvairių reikalų kartais 
ūkininkas turi būti mieste iki 
vėlyvo vakaro. Taigi, tankiau
siai arkliai esti pastatyti kie
no nors kieme. Beveik visada 
tuos stovinčius arklius vagiliai 
apšluoja — pavagia pakinktus. 
Spalių mėn. 7 d. Pužonių km. 
gyv. A. žekui teikiant pagelbą 
savo sergančiai žmonai, vagi
liai pavogė vadžias. Taigi, čia 
jau nebe vagiliai, bet tikri pi
ratai, kurie ir nelaimėje žmo
gų skriaudžia.

Žuvinto pakraščiuos e- 
reliai puola paukščius

MARIJAMPOLĖ — šiemet 
prie Žuvinto ežero esančiose 
paliose apsigyveno keletas e- 
relių, kurie Čia išsiperėjo vai
kus. Kol Žuvinte buvo gausu 
laukinių ančių ir paukščių, tol 
ūkininkai iš tolo stebėjosi di
džiais oro karaliais, tačiau 
dabar, paukščiams išskridus, 
ereliai pradeda lankytis aplin
kiniuos kaimuose ir grobti na
minius paukščius. Ereliai tiek 
drąsus, kad nedaro išimčių 
net žąsims. Ūkininkai susirū
pinę apsaugoti paukčius nuo 
“puolimų iš oro”.

RYTOJ...
Dėkos Dienoj’

NAUJIENOS NEIŠEIS 
IR NAUJIENŲ RAŠTI
NĖ BUS VISĄ DIE
NĄ UŽDARYTA

Apgarsinimus dėl penk
tadienio laidos galit pate
lefonuoti po 4 vai. popiet.

Šaukit CANal 8500

Naujienų Adm.

’di & -toį*. A n 3■ - 4itf<■



NAUJIENOS. Cliicago, III.
u.,:.

Trečiadienis, lapkr. 23, 1938

A. CONAN DOYLE Vertė MIKAS ŠILEIKIS

2—X

šonas nušovė jos tėvą» kuris 
manė turįs geresnės kvalifika
cijas ją vesti. Tačiau kai jie 
taryboje argumentavo, Drebe
rio pusė buvo stipresnė, todėl 
pranašas ją ir atidavė jam. 
Nei Vienas, nei antras ilgai ja

męs. Savo liešia stipria ranka tesidžiaugs. Kaip vakar aš ją 
grąsino tyliam, plačiai išsimė- mačiau, aš mačiau mirtį jos 

panaši 
Ar jus’

REUMATIKOS 
NEURITIKO 

kaus m as Didele audra Klaipėdoj

(Tęsinys)

Tačiau, kaip ten nebūtų, jo 
gyva dvasia staiga atgijo iš 
nusiminimo letargo ir despe
racijos. Jeigu 'nebūtų kitokio 
išėjimo, tai jis galėtų pašvęsti 
viso savo gyveninio laiką ir 
savo gyvastį aukoti atkeršiji
mui. Jį apėmė nenugalima ne
rami nuotaika, kurią Džefer- 
sonas Hope gavo gyvendamas 
tarp indėnų. Jame taip pat at
gijo žiauri jėga. Kai jis stovė
jo prie ugniavietės, pajuto, 
kad tik vienas dalykas beliko 
sumažinimui širdies skausmo, 
tai pilnas ir teisingas atsilygi
nimas priešams savo ranka. 
Jo stipras pasiryžimas ir ne
nuilstanti energija .padiktavo 
eiti prie šito vieno galo. Nusi- 
minusiu, išbalusiu veidu, jis 
grįžo atgal į tą vietą, kur bu- iš tikrųjų, buvo sunku ir pa-

šiušiam miestui apačioje ša- veide. Ji buvo labiau 
vęs. Kai jis žiurėjo į miestą, į šmėklą nei į 'moterį, 
pastebėjo svarbesnėse gatvėse dabar patenkinti?” 
vėliavas ir kitokias iškilmių “Taip/’ Džėferšonaš 
žymes. Jis tebespekuliavo iš- atsikeldamas pasakė, 
girdęs raitųjų jojimą, kurie das atrodė kaip iš marmuro 
jojo prie jo. Vienas jojikų iškaltas, sustingęs ir 
pamatė. Kai jis prisiartino, jis akyse degė kažkokia 
pažino vieną mormonų, vardu šviesa. 
Kaupelis, kuriam savo laiku “Kur tu eini?” 
Skirtingose vietose jis patar-j “Nesvarbu,” jis tarė 
naudavo. Jis užkalbino jį kai męsdamas šautuvų aut 
Šis prijojo visai arti, norėda- ir nuėjo žemyn per akmenis, 
mas sužinoti, koks likimas iš- tolyn į kalnų širdį, į 'laukinių 
tiko Luciją Fereriiitę.

“Aš esu Džefersonas Hope,” 
jis sakė. “Jus mane atsimena
te.” /

Mormonas žiurėjo į jį ne
slėpdamas nusistebėjimo— ir

Hope
Jo vei-

šaltas;
tuščia

užsi- 
pečių

žvėrių nasrus. Tarp jų nebuvo 
taip baisu ir pavojinga, kaip 
tarp žmonių, įskaitant ir jį pa-

Mormono pranešimas buvo 
pilnai teisingas. Ar tai tėvo 
mirtis, ar priverstinos vedy
bos, jų taip paveikė, jog Lu-

vo numetęs maistą. Liūdnomis žinti šį atsimainiusį klajoklį cįja pO mėnesio laiko pasimi- 
akimis ir užsimąstęs, jis ant! su baisiomis akimis ir piktu! rg jos gjrfas vyras, kuris fak- 
rusenančios ugnies išsikepė veidu buvusį jauną senesnių • tinai vejg ją dėl Jono Fererio 
mėsos, kad užtektu Dorai die- laiku medžiotoją. Pagaliau,! lai Trviviic n n Ižinlr nncL

akimis ir i
rusenančios ugnies
mėsos, kad užtektų porai die- laikų medžiotoją. _ _.o----- 7
nų. Susirišo maistą į ryšuliu-'kai raitelis jį pažino, jo veido;
ką, privargęs, •’
niiau, ėjo per kalnus
kerštingų angelų pėdomis.

Per penkias dienas jis vargo kad čia

kaip ir pir- bruožai iš nuostabos pasikeitė 
atgal į užuojautos išraišką.

Tu galėjai būti pamišęs, 
atėjai,” jis sušuko, 

įas, kur pir-] “Jeigu kas mane pamatytų 
miau keliavo raitas. Nakties kalbant su jumis, mano gyvy- 
metu sukniubdavo tarp uolų bė butų pavojuje. Keturi šven- 
ir po porą valandų pamiego-; tieji išleido įsakymą jus areš- 
davo. Prieš auštant jis visuo- tuoti dėl gelbėjimo Fererių 
niet eidavo. šeštoje dienoje pabėgimui.”
jis pasiekė Arų Griovį, iš kur “Nei jų, nei jų įsakymo aš
jie buvo pradėję savo nelai- nebijau,” Hope greit a įsakė, 

'imą. Iš čia “Jus, p. Kauperi, be abejo, 
jis galėjo žvalgyti šventųjų apie šį reikalą kai ką žinote, 
namus. Privargęs ir išsisėmęs, Aš jus prašau, atsakyti man 
jis stovėjo ant šautuvo paširė- porą klausimų. Jus esate save

M

turto, jai mirus nė kiek nesi
jaudino. Bet kitos jo žmonos 
liūdėjo, sėdėdamos per naktį 
prieš laidotuves, kaip mormo
nų papročiai to reikalauja. Jos 
susirinkusios prie karsto ank
sti iš ryto visos liūdėjo Luci- 
jos. Dėl didesnio' nusistebėji
mo ir baimės, atsidarė durys1 
ir vidun įėjo žiaurios išvaiz-1 
dos oro nuplaktas, apdrįskęs 
vyriškis. Jis ėjo per kambarį 
nei žvalgydamasis, nei nieko 
sakydamas į moteris. Ėjo tie
siai prie baltos tylios figūros, 
kuri karta turėjo tyrą Lucrjos. 
Fereriutės sielą. Pasilenkęs

1

tik gaukit tikro Myvr 
Aspirin Už lc fabtetę-Mr se

kite duotus ritirodytttttš

Jus

trtįk 2 BAYER Tabletės 
hu pllifa sttklfrte vandėlia, 
PakaHok. jeigu rė.lkalaa, 

OU-.Y pakrtl iYnrtfdymhs. Pagel- 
»» rėftftiAtjkdH tikau- 

a. smo paprastą! ateina grei 
faL JjbI yakdusiflaB riepa- 
liaiijd, ėik pks ygdytoją.

Tūkstančiai yra patyrę, kad šis 
paprastas vaizduojamas čia bū
das, neša ' nuostabiai greitą pa- 
gelbą nuo galvos,. I reumatikos ir 
neuralgi j os skausmų — vartoj ant 
tikrą BAYER Aspiriri.

Bandyk šį budąį pirma — pas-

neuralgijos skausmų- 
tikrą 'BAYER Aspiriri.

kui, jei skausmas nepaliaujamai 
kartojasi, eik pas gydytoją. Leisk 
jam patirti priežastį ir jus gydyt.

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

A t s i fn i n k i t e 
klausti "Bayer As
pirin”—ne vien lik 
“aspirino.”
15 už 12 Tablelii*

2 Tuzinai 25c

Garsinkites “N-nose”

’KLAlPfeDA — Praėjusią sa
vaitę Baltijos įjuifoje siautė bai
si audra. įsisukusi į Klaipėdos 
uostą, ji padarė labai daug 
huušfolių. Stovėję prie kranti
nių laivai, nebaigę išsikrąuti ar 
pasikrauti, turėjo paškubomi 
pasitraukti į stbvę ir ten inka
rais ptisitvirtiriti. Tačiau siau- 
tėjariti audta jų ne vieną nu
traukė ir bloškė į krantinius 
Ttidlus, padarydama didžiau
sių nuostolių. “Lindenau” — 
laivų statybos plaukiojantis 
dokass taip pat buvo nusitrau
kęs nuo inkarų ir audros at
neštas tiesiog į “Segelvereino” 
uostą, kuriame ten stovėjusias 
tris jachtas visai sudaužė ir 
paskandino, kitas kiek mažiau 
apgadindamas.

Vokiečių laivas “Marie Leon- 
hardt” buvo Užneštas prie 
klaipėdiečio laivo “Friesland”, 
kuriam sugadintos šoninės 
plokštės ir laivas turės važiuo
ti į doką remonto. Vien “Frie- 
slandui” padaryta daugiau 10, 
000 litų nuostolių. Taip pat 
nemažiau ndkentėjo ir “Marie 
Leonhardt”. Dar daugiau nu
kentėjo laivas “Juno”, kuris 
laikomas net dviejų vilkikų, 
audros buvo nublokštas ir 
trenkė į krantinę priešakiu, jį 
Visą suardydalnas Nukentėjo 
daugelis ir kitu laivu. O C c

Žvejų uostas ir janie stovėję 
žvejų klitoriai ir laiveliai taip 
pat smarkiai nukentėjo: dau
gelis jų sudaužyti, kili mažiau

apgUdinti, išmesti 
ir t. t.

Galutinai visi 
audros nuostoliai 
skaičiumi.

ant kranto

padarytieji 
dar neap-

. Žąsų perteklius
ALYTUS. — Paskelbus, 

“Maištas*’ spalių 17 d. Alytuj, 
Žemės ūkio dr-joj pirks žąsis, 
ūkininkai žąsų tiek privežė, 
kad jas visas supirkti jokiu bu- 
du nebuvo galima, todėl buvo 
pirkta iš visų tik po dalį, kadi 
nors šiek tiek patenkintų pri
statytoją.

Iš anapus Jėzno 3 ūkininkai 
su pilnais vežimais žąsų atva
žiavo kitą rytą — spalių 18 d. 
kai žąsų jau niekas nepirko.: 
Juos kažkas suklaidino dėl pir 
kimo datos. Nusispiovę jie nu
važiavo atgal 40 km kelio.

iniiii I i
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kad

Ofiso TeL Yards H21

DR. BERTASH 
756 West 35th St. 

Čor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso Valandas nuo 1-3 nuo 6:30-8:3G 

Nedaliomis pagal sutartį.
4910 SO. MICHIGAN BLVD 

Tel. Kenwood 5107
-> Ž A ■ ■ -........  ■■■ 1 ' ■ *■■■*

Ofiso Tel. Virginia 0036 
ftesidence Tel. REVERLY 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 AVR
Valandos ^-9—10 A. M. 
Nedalioj pagal sutartį. 11...  —■ .■ ■ ■■ .i i ■■■ ■ .i.i- ■ u ■■ i ■ .... — *■

Marauette Medical Building 
6155 So. Kedzie Avė.

HĖMLOCK 8700 
Rezidencija PROSPECT 6232 
Dr. Walter M. Eisin

i PHYSICIAN AND SURGEON 
OFISO VALANDOS

ir 6-8 P. M. Antrad. 3-4 ir 6-7 
Treč. Susitarus

kiti telefonai neatsakys šauk 
MIDWAY 0001

2-4
Jei

K, I>. G ŪGIS
ADVOKATAS

MieStb (Kišais—127 N. Dearbotn St
Kamb. 1461-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas -- 33Ž3 So. Halsted St.: 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal Sutartį.

JOSEPH J. GRISU 
r TETŲ VIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4)531 SO. AS11LAND AVENUfc 

Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephone: Repubhc 9723

K-W —' W SKAUDAI NtO*LIU KOJU H
,y| PAJUDINTI BAISIAI SKAUDA M "t

Bfl

B Agr ' \ TR®TAu«t>KlA PAIN-tXPIll.lRI0.1flZ-‘ 4 I 

■ MUSliTtte'SlT KAIP ŪMAI g V— 4 B
PAUN&VINS SKAUSMĄ 

|VIKAUS liSITAVHIMAS Wa'' ■ 
/4 S‘VO UNIMtHTU

Taip, brangūs draugai. J.l |us tankina ikausmat ir susH- 
rimas jūsų muskulų, kaipo pasaka orotraukio p.rpGtimo, 
nuovargio ar p.rsidirbimo, n.k^Hkif. iių skausmų b.r.i-' 
kalingai. Naudoki*, linimtntų. kurį jūsų fivai ir t.vų fivoi 
noudojo nuo 1867 m.*ų. • Paklauski*, tavo draugų tarp 
ir kuom.* ji. naudojo Pain-Erp.ll.rj. B. o*idi*<ajimo nusl- 
pirki*. banku*. Po>n-Exp.R.rio oriimiousioj. jum, vois*i- 
nij.. R.ikalouki*. Pdin-Erp.lkrio tu Inkaru an* ki.tvi.nes 
d«iu*<i.

Į gerbiąs žmogus. Dėl Dievo, 
neatsisakykite man atsakyti.” 

“Kas yra?” mormonas ne
laisvai paklausė. “Tik skubėk. 
Kiekvienas akmuo turi ausis,

' medžiai turi aikis?*
“Kas atsitiko su Lucija Fe-

1 reriute?” -•
| . “Vakar ji ištekėjo už jau- 
i nojo Dreberio. Laikykis, vyre, 
laikykis! jus netekot gyvybės.” 

“Nepaisyk apie mane”,
‘ pe tyliai ištarė. Jo lupos
•balo ir jis atsilošė į uolą ant

ČESNAKAI-PETRUSKOS nuo 
AUKŠTO KRAUJO spaudimo

Me likai! n-portai Kuko, wa<l Čcsnakų-Pet-
niAkii koncentratas turi dvigubą veikimą . . . . _
aukštam kraujo spaudimui mažinti. Pirma, KUTIOS bllVO atsirėmęs, 
jis linksta atleisti sustingusias arterijas. An- 1 
tra. jis patikrina ar sutrugd > atmatų su- i 
‘istovljimą Žarnuose. vieną ir aukAto kraujo I 
spaudimo priežastį. Norint gauti koncen
truotų česnaku ir petruAkų bekvapėj, be
skonį formoj, klausk savo vaistininko ALI^ 
IMTN, Oarlic-ParSley tablečių. Dideles d«- 
žčs 50 c. begalo pinigus taupantis pakelis 
$1.00. AI.LIM1N vartojamas pakartOtlnSli su 
reifulJarI >nns pertraukomis padeda sumažin
ti aukšto kraujo spaudimą, gaivus gėlą ir 
svaigu!*, paeinančius nuo aukAto spaudimo. 
Kad suž noti kas pakelia kraujo spaudimą 
ir gydymą, klausk gydytojaus. Del dykai 
satnpelio ir knyg'-Rs apie vertingas aukAto 
kraujo spaudimo žinias raAyk
VAK P/TITEN CO„ fft W. ll'lnois. Dept. F.

Uhieago

Ho-

“Ištekėjo, jus sakote?’’
“Vakar ištekėjo—dėlto šitos 

vėliavos yra iškeltos ant mo
kesčių namo. Buvo daug ginčų 
tarp jaunojo Dreberio ir jau
nojo Stangersono, kuriam 
mergina turėjo priklausyti. 
Juodu abu buvo tame būryje, 
kai vijosi paskui jus. Stanger-

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY 
Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6699

A. Mohtvid U. D.
W^ęi Tnwn Siafp Bank Blde.

2400 VVEST MĄDIŠON STREET
Vril. 1 iki 3 po pietųf 6 iki 8 ak

Tel. Seeley 7330
Hriin«,o’irk 0597

(JffiCr and Kės. Pitone Caluinet 7472
Office (lours: 2-4 p. <n. 7-8:30 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
Phyšician and Surgeon 

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

DeV.TSIEDLINSK!
DENTISTAS

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

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

Tek Lafayette 3650

JĮ ii11 iI I |Į|III

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS į
□ S

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso Tel. OĖNTRAL 1824 
Namų Tėl.—Hyde Park 3395

. D> •

AKIU SPECIALISTAI

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

P. ŠALTIMIERAS.

prie jos šaltos kaktos, po to, 
sugriebęs jos ranką, numovė 
nuo piršto vedybinį jos žiedą. 
“Ji neturi būti siu juo" palaido
ta,” sušuko baisiu isterišku 
balsu. Moterys nespėjb nė 
aliarmą pakelti, kai jis> spru- 
<o laiptais žemyn ii' pabėgo. 
Epizodas buvo keistas ir trum
pas, jog saugotojos vargiai te
galėjo tikėti savimi arba apie 
įvykį kitiems papasakoti, jei
gu neužginčijamas faktas, kad 
aukso grandinėlis, kuris atžy
mėjo ją kaipo vedusią mote
riškę, buvo dingęs.

Per keletą mėnesių Dzefer- 
sonas Hope klajojo kalnuose, 
vesdamas keistą laukinį gyve
nimą ir savo širdyje auginda
mas baisų keršto norą, kuris 
vis labiau jį užvaldė. Mieste 
pasakojo pasakas apie keistą 
figūrą slankiojančią miesto 
apylinkėje ir gyvenančią kal
nų grioviuose. Kartą kulka 
prašvilpusi pro Stangersono 
galvą ir įstrigusi sienoje per 
pėdą nekliudžiusi jo. Kitą kar
tą, kai Dreberis ėjęs pro dide
lį kalną, akmuo kritęs tiesiai 
ant jo. Jis ištrukęs nuo baisios 
mirties tik sugriudamas kniū
psčias ant žemės. Abu jauni 
mormonai greit sužinojo prie
žastį, dėl ko šitas pasikėsini
mas ant jų gyvybių buvo da
romas. Jie atkartotinai vedė 
ekspedicijų ekspedicijas į kal
nus tikėdamies sugauti drbą^ 
užumšti savo priešą, bet visuo
met be pasėkų. Po to, juodu 
nutarė nakties melu niekuo
met vieni neiti ir savo namus 
apstatė budria sargyba. Po 
kiek laiko juodu galėjo trupu
tį atsikvėpti kai tuo tarpu 
joks pavojus negrąsino, many
dami, jog oponento kerštas 
busiąs praėjęs.

Toli gražu ne tas., Jis nebu
vo užmiršęs keršto. Medžioto
jas buvo stipriai pasiryžęs at
keršyti. Iš prigimties jis turė
jo tvirtą charakterį, ryžtingą 
valią. Šis nuotykis dar labiau 
uždarė duris bet kurioms ki
toms emocijoms. Be to, jis bu
vo praktiškas žmogus. Jis 
greit įsitikino, jog ir geležinis 
pasiryžimas negalėjo atlaikyti 
nuolatinio dirksnių įtempimo 
ir nuovargio. įPustelninkiŠkas 
gyvenimas ir stoka geresnio 
maišto, jį galutinai įveiks 

(Bus daugiauš)

SENIAUŠJA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

‘ -'AMBULANCE-
* ",'jDiEM IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
; r 

4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

' telefonas LAFAYETTE 0727

1^**^ 1 , • koplyčios visose
u-Jf L'CZ c\ L 1 Chicagos dalyse

LIETUVlAI ADVOKATAI
6322 So. Western Avė.

VALANDOS:
PanedČlį, Utarninke ir Ketverge 

nuo 2 iki 9 vai. vakare.
Sėrėdoj ir Pčtnyčioj nuo 2 iki 6 v.v.

Subatoj nuo 12 iki 6 v.v.
Tel. Prospect 1012

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

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

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

t

Laidotuvių Direktoriąr

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mino 20 nletų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometricaliy Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

K'ti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phdne YARDS 7299

KITATAUČIAI

8

MK, 4

LIETUVIAI

Phone CANAL 6122

GYDVTOJAI IR DfcNTISfrAl 
Amerikos Lietuvių, Daktarų

OYDYtfOJAS IR CttfRtfROAS 
2201 West 22nd Street 

VdltfndOs: nuo 1—3 ir 7—^8 
Seredomis ir hedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. Callfornia Avenue

MASTUI WlND0W SHADE C0.
S. J. Vohdrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAIDAS . . . MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS. NAMAMS 1R MOKYKLOMS VENĖTIAN DLINDS.

1803 VVEST 47th STREET (ARTI VVOOD ST.)

'GRANE GOAL COMPANY 
5332 So. Long Avėnue 

Tel FdrtšttidTRh 9022 
POCAHONTAS Mirte RUnz $^.50
CŠcreiencdi Tonas ... ........    1 '

SMULKESNES DAUG PIGESNES 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ši RAINA Ttfc TRUMPAM LAIKUI i .r ■■■■ i ■ ...................................................nitui liiitniįi.K

N • • • ♦-*

■ ....

(ruiei.-iul.l 1111.-.^..................

NARIAI \
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių , 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

Tel. Office Wentwdrth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 

. 6900 So. Halsted St. 
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vak.

išskyrus seredomis ir subatomis
. i — ■ i———■ m > ■ i .

i

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd’Place Phone Canal 2515
ŠKYRIUŠ: 42-44 Ėašt 108th Štfėėt Tėl. Pullrtian 1270
..............................  , , , l' ' .1   ii.  ............. , , , , l .t

N*. ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Western A Ve. Phdne Virginia 0883
fl<.--------- - ------------... -- ------- -- , ■ ^.1 . . .

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yttrds 4908
... ... a U : . . ■ r . .. . ■ ■■ 1-Il. . . ' ..z.,,.. J • . . ■ - ■ . . ■ ■ . . >

kMk

6834 So. WUštefn Avė.
<1416 South 49th Court

» . f ------------.<» ...Į,

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovehill 0142

Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČ1US
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I.J.Z0LP Fhone Yatds 0781
-1646 Wešt 461h Street Yards 078Ž

•• S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nrp'dP.liomie pagal sutarti.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai: 

*SupeFior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

ČHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nūn 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 
4 Vai. po piet ir nuo 7 iki 8:90 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2886

DR. BRUNO X 
ZITBRTCKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63t»d St 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7--« 
iro. trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susltarlma.
Telefonas HEMLOCK 6111

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

1631 SOUTH ASHLAND AVK
Ofiso valandos

Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po
pietų, 7 iki Š vaL Ned. nuo 10 iki 13

Rez. Telephone PLAZA 1406



Trečiadienis, lapkr. 23, 1933 NAUJIENOS, Chicago, m

KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
—* III . į —........................... ... ..........................

ŠIS TAS Iš ŠEN IR TENIŠ TORONTO PADANGES
“Pirmyn” choras ir jo 

reikšmė
lietuviškos sielos vado, gerbia
mo K. Steponavičiaus, eik į 
gyvenimą garbingas chore drą-

1 »iui ^uiv<£ Į?uiwiy», incn.3 uviuii 
laužyti tavo dvasios! Tavo va
lia ir darbo garbingumas už- 
liKrino tavo gabumus! Dirbk ir 
tikėk laimėjimu, — visada ir 
visur busi garbingu laimėtoju!

Šaun‘03 E. ir K. Degučių 
vestuvės

Lapkričio mėn. 19 d. 11 vai. 
ryto suskambėjo vestuvių var-

Nėra reikalo ir kalbėti, kadĮsiai galvą pakėlęs, nieks neturi 
“Pirmyn” choras yra vienas iš 
Amerikos lietuvių įžymybių. 
Vieni tai patvirtina jį žinoda
mi, kiti jį girdėdami ir pažin
dami. Vienok buvo ir tokių 
(manau, yra ir dabar), kurie 
stengėsi stoti skersai kelią tam, 
kad jam pakenkti. Žinome, 
kad tikslą pasiekia tik tas, ku
ris neabejoja — tvirtai pasiti
ki savo jėgomis ir per sunkų ir 
atsakomingą darbą laimėjimų 
siekia.

“Pirmyn” chorą sudaro veik 
išimtinai jaunuoliai, vaikai tik
rų Lietuvos motinų. O kadan
gi jaunyste yra džiaugsmo irlaimingą ir rimtą ateities gyve- 

lai-Įnimą. Pergyvenusiai įvairių 
audrų sielai, labai jaudinančiu 
momentu atrodė, kuomet, Ele
nyte visa balta kaip angelas ir 
žavi kaip jos rankose gėlės, at
lydėta sesučių ir tėvelio pas al
toriaus liko perduota jos lan
kančiam sužadėtiniui. Čia jie 

džiaugsmu, be susitinka pilni džiaugsmo, gied- 
pavydo tiems kilniems jau n 110- • riais žvilgsniais, giedria šypse- 
liams nuvykti į tėvų žemę Lie- ua ir padavę vienas kitam ran- 
tuvą. Sugrįžę iš garbingo žy- ką, nejučiomis atsisveikina su 
gio įtikino ir tuos, kurie pik-■ kūdikystės dienomis, 
tai jiems primetinėjo darant 
klaidą.

Dabar jie tyli iš gėdos ma
tydami, kad pirmyniečių tiks
las rišosi tik grynai su daina, 
kuri dainuojama per šimtme-

’ lei Elenytei su jaunu ir gražiu 
K. Degučiu, kurs prieš metus 
laiko atvyko į Toronto ir susi
tikęs su jaunute vos 18 metų 
Elenyte ryžosi sukurti su ja

pasiryžimo į laimėjimus 
kas, todėl jie nebodami jokių 
kliūčių su raminančia ir žavin
ga lietuviška daina nugalėda
mi kliūtis pasiekė gražaus ir 
kilnaus tikslo. Nebojo pasiprie-! 
šinimų nė tie, kurie įvertinę j 
pirmyniečių sumanymą rėmė| 
jį su širdingu

sutikda- 
naują ir

nežinomą gyvenimo kelionę. 
Prisiminus, Elenyte, tavo neto
limą kūdikystę, 
mums daug gelbėjai įvairiuose
vaikučių parengimuose ir cho
ruose savo dalyvavimu, tikiuo-

kuomet tu

cms musų protėvių. Visi gra-l .... ¥. ,, ... . . T . . si priimsi mano nuoširdų lin-zųs atsiliepimai is Lietuvos,-.. . , . f.. . ... ikejimą niekuomet nesutikti au-apie choro pasekmes ir palik-1 ,.v . . drų savo naujam gyvenime,tą neišdildomą jausmą prie 10 rp T . 1V. 1 1 . , . .. , . . . . taipgi džiugu, kad tau, kaip ir
tavo sesutei. Frances buvo lem
ta susitikti jaunikaitį tikrą lie
tuvį, su kuriuo, mes tikimės,

lietuvį. Džiugina ir tai, kad; 
choras dvasioje liko tas pats, 
koks išvyko, jo į 
šiandieninė Lietuvi nepakeitei 
ir jokie medaliai jų nesuvilio
jo. Tai tvirtai įrodo jų visur 
širdingi ir nedirbtini pasielgi
mai su visais lietuviais. Jie nie
kur ir niekam neslėpdami drą
siai reiškė, kokiu tikslu atvy
ko į tėvų žemę ir kas jų tiks
lą rūme. Šiandien mes tik šir
dingai dėkingi galime būti šiam 
garbingam chorui, kurs nebo
damas nuovargio mielai aplan
ke daugelį provincijos 
lių, ir kiek jam leido 
savo daina džiugino 
jauną, palikdami juose 
domą atminimą ir viltį kada 
nors dar gidėti. Nemažiau 
smagus ir patenkinti įgytais įs
pūdžiais ir dar didesne lietuviš
ka dvasia grįžo visi jaunuoliai, 
kurie savo žygiu aukštai pakė
lė choro reikšmę. Sugrįžę jie 
dar tvirtesne valia ryžosi pa
laikyti dainą ir, kaip matome, 
choru tiesiog nepasidalina ame
rikiečiai, — visi nori jį išgirs
ti. Choras nenorėdamas nė vie
nų skriausti, pasiryžo visus at
lankyti ir įrodyti įgytą vertę. 
Kur tik choras atsilanko, ten 
palieka gražius įspūdžius. Štai 
šiandien “Pirmyn” skambiai ir 
meiliai žavi lietuvius detroitie- 
čius, kurie nuo musų torontie- 
čių randasi tik virš poros šim
tų mylių, bet mes, nežiūrint 
ir netolimos kelionės, neturi
me laimūs gėrėtis jų daina. 
Tenkinsimos ir smalsiai klausi
nėsi me grįžusių Kavoliunų ir

• O 4YUIAUV, 114VO unimvo,Įsitikinimų t , «« . , _ . t. kad nuo lietuvybės ir lietuvių 
nnnol/oiki , * c

nenutolsite. Gerbiamiems Gai- 
įžauskams priklauso didelis 
nuopelnas už taip gražų dukre
lių išauklėjimą, kurios viena 
po kitos pradėjo kurti laimin-

ATSIŠAUKIMAS Į KANA
DOS IR JUNGT. VALS

TIJŲ LIETUVIUS

kampe- 
laikas, 

seną ir 
neišdil-

mūs nuvykti pasiklausyti pir- 
myniečių. Tikimės, jie nepa- 
sišykštės pasidalinti su mumis 
įgytais įspūdžiais. Laikui bė
gant, kuomet nors išgirdę mu
sų troškimą, pirmyniečiai ne
atsisakys atlankyti musų niūrią 
padangę ir savo skambia daina 
prablaivins pilkus debesėlius ir 
nejaukius vienų į kitus žvilgs
nius. O mes visi vieningi mie
lai priimsime garbingą svetį j 
savo pastogę.

Tuo tarpu vedamas taurios

Brangus lietuviai tautiečiai:
Mes Winnipego lietuviai, pri

klausą Sūnų Dikterų Kanados 
Lietuvių Savitarpinei Pašalpos 
Draugijai, Literatūros Draugi
jos 217 kuopai ir visus Winni- 
pego lietuvius vienijančiam lie
tuvių Bendro Fronto Komite
tui, atsišaukiame į visus Kana
dos ir Jungtinių Valstijų lietu
vius su prašymu, kad pagelbė- 
tumėt mums atsiekti užsibrėž
tą darbą.

Brangus broliai ir seserys, 
daugumui iš jūsų yra gerai ži
noma Winnipego lietuvių vei
kimas, visokie trukdymai ir 
organizacinio darbo nepasise
kimai. Daugiausia tai atsitinka 
dėl to, kad iki Šiam laikui ne
turėjome jokios prieglaud, jo
kio savo namelio, kuriame bū
tume galėję atlikti organizaci
nius bei kulturinius darbus. 
Tuo pačiu pareiškimu turime 
priminti draugams, kad tą tru
kumą winnipegiečiai jautėme 
per kelioliką metų. Tai yra tas 
jausmas, kad be savos svetai
nės labai sunku yra vystyti 
kulturinį apšvietos veikimą ir 
atlikti lietuvių darbininkų pri
valomus reikalus. Nežiūrint to 
trukumo, stengėmės veikti. Te
ko bastytis, iš vieno galo mies
to į kitą. Pagaliau pailsome be- 
sibastydami ir priėjome išva
dos, kad yra reikalas visiems 
stoti petys petin ir išmėginti 
savo jėgas prašalinimui to tru
kumo, trukdančio musų veiki
mui. Taigi visų Winnipege gy
venančių lietuviškų draugijų 
pastangomis spalio 23 buvo su-

šauktas susirinkimas, kuris 
priėjo išvados, kad reikalinga 
įsigyti šiokią tokią svetainę, 
kurioje butų galima sėkmin
giau vystyti kultūrinį darbą.

Turime priminti visiems lie
tuviams, kad didesnė dalis Wi- 
nnipego lietuvių čionai apsisto
jo tik poilsiui, o dirba kitur,

norime atkreipti visų dėmesį, 
kad. mums reikalinga kitų ko
lonijų kooperacija. Tad ir krei
piamės į visus Kanados lietu
vius, nežiūrint įsitikinimų, ir 
kviečiame prisidėti kiek kas iš
gali su aukomis.

Mes turime vilti, jog draugai 
išgirsite musų balsą ir pagel
bės! te mums atsiekti užsibrėžto 
tikslo.

Taigi, brangus draugai ir 
drauges, ištieskime vienas ki
tam pagalbos ranką ir padėki
me Lietuvos sūnums ir dukte
rims svetimam, krašte.

Kas išgirsite musų balsą ir 
atsiliepsite su pagalba, čekius, 
pašto perlaidas išpirkite A. Ur- 
bano vardu ir siųskite J. Pali
kimui, 463 Magnus Avė., Win- 
nipcg, Man. 1

Jeigu kas siųstumėt pinigais, 
prašome siųsti apdraustais laiš
kais.

Dar turime priminti visuo
menei, kad svetainės pirkimui 
ir jos pataisymui bus reikalin
ga sukelti sumą pinigų apie 
keturis tūkstančius dolerių. Nu
pirkimas svetainės kainuos per 
du tūkstančius; taipgi jos atre- 
montavimui numatoma 
daug apie tiek pat.

Komiteto įgalioti:
J. G. Paliliunas,
P. Pūras,
P. Gutauskas,

• M. Vidruk/**

Toronto, Ont

M

Viešnia iš Lietuvos

maz-

Socialdemokratų susirin
kimas

Lapkričio mėn. 27 d. 2 vai. 
p. p., 86 Belhvoods Avė., šau
kiamas S. D. kp. narių ir šim
pa tiku susirinkimas.

Nariai prašomi nesivėluoti, 
nes yra nemažai svarbių reika
lų aptarti. —Komitetas.

Toronto politiniai aferistai 
sulindę į Literatūros d-jų 
ir komunistų organizaci
ja demoralizuoja visos 
Kanados lietuvius.
Niekam nėra paslaptis, kad 

komunistuojantys elementai 
užvaldę Sūnų ir Dukterų pa- 
šalpinę organizaciją nuo 1931 
m. pradėjo aziatiškai joje šei
mininkauti, ne tik visokias au
kas skirdami savo plepalų la
pui, vadinamu “Liaudies Bal
sas”, bet pradėjo kišti savo 
politinį kromelį kiekviename 
susirinkime ir parengimuose. 
Ir kas tik išdrįso bent kiek pa
kritikuoti juos, tas buvo tuoj 
pašalintas iš draugijos be jo
kių atmokė j imu jų įmokėtų 
pinigų. 'Pagaliau užsimanė, kad 
Simų ir Dukterų pašalpos dr- 
ja prisidėtų per pusę išlaikyti 
svetainę.

Nors daugelis narių nenorė
jo sutikti su jų užmaščiom, 
bet komunistai tą reikalą atli
ko organizuotai, įsakydami sa
vo pasekėjams klausyti jų ka- 
mandos. Pirmais metais Šu
ninė naudojosi tik mėnesi
niams susirinkimams ir dviems 
parengimams su nuomojama 
iš pusės svetaine, o likusias 
dienas išnaudojo komunistai 
savo, tikslams, kaip bufetą, 
taip ir svetainę. Šuninei, žino
ma, tas atsiėjo labai brangiai, 
bet nekomunistuojantys na
riai bijojo priešintis, nes žino
jo, kad bus pašalinti iš drau
gijos.

Ir štai praeitais metais buvo 
surengtas piknikas bendrai Su-

TORONTO, Ont. —- Apie po
rą savaičių tam atgal grįžo iš 
Lietuvos torontiečiams gerai 
žinomas p-as K. Pocius. Lietu
voje viešėjęs per vasarą ir, ži
noma, gėrėjęsis visokiomis pra
eitą vasarą Lietuvoje atsibuvus 
siomis iškilmėmis ir pramogo-: 
mis.

P-ui K. Pociui į Lietuvą tė- 
ko vykti lenkų laivu “Batory” 
ir nors, anot p. Pociaus, jis ga
lėjęs vykti trumpesniais ke
liais' nuo laivo iki Lietuvos, bet 
Lenkijos propagandos admi
nistracija pasiūlė važiuoti per 
Varšuvą, nereikalaudami jokių 
primokėjimų. Tas parodo kaip 
lenkai propoguoja savo šalį 
užsieniečiams, kad tik plačiau 
ją išgarsinti. — Nutariau ta 
proga pasinaudoti ir pamatyti 
Varšuvą — sako p. K. Pocius. 
— Iš Varšuvos į Lietuvą vy-

11 " . .................................. ..................... ............................ ■ ■■*!

minės su Literatūros dr-ja dėl 
svetaines išlaikymo. Piknikas 
davė pelno, regis, $30, kas tu
rėjo būt padalinta per pusę. 
Bet tie pinigai per kokį tai 
“neapsižiūrėjimą” tų rengėjų 
pakliuvo į Literatūros dr-jos 
iždą ir tik laimei budriems re
vizijos komisijos 'nariams pa
stebėjus, tas “neapsižiūrėji
mas” buvo atitaisytas. Minimą 
faktą buvo aprašęs Vikšras 
“Naujienose”. Bet komunistai 
pastebėjo, kad čia jų unaras 
užgautas, griebėsi tikrai sta
ti niškų metodų savo prestižui 
atsteigti. Kevėža Šuninės val
dybos posėdyje įsako savo pa
sekėjams užmiršti tą įvykusį 
faktą ir slęaityti^tą aprašymą 
“N.” šmeižtu. Na, ir kaip prieš 
tokį apsireiškimą reikia išne
šti Šuninės dr-jos susirinkime 
pasmerkimo rezoliuciją.

Tokios rezoliticijos, arba 
kaip jie vadin&b filmų dr-jos 
atsakymas Vikšrui išnešimas 
tik dar daugiau parodo, kad 
komunistuojantys elementai 
visai nesiskaito su jokiu tei
sėtumu nė narių teisėmis. Kas 
moka atskirti juodą nuo bal
to, tas žino, kad Vikšras tą 
pastabą padarė ne Sūnų dr- 
jai, bet literatūros dr-jai, tai
gi, aišku, kad jeigu jie tą tei
singą pastabą nori užginti, tai 
Literatūros dr-ja tik ir galėjo 
ką nors daryti. Bet komunis
tai gerai žino, kad jie savo or
ganizacijos vardu negali nieko 
įtikinti, tai pastatė visą Sūnų 
ir Dukterų dr-ją į neišmanė
lių padėti ir pravarė tą šmei
žiantį ne tik Vikšrą, bet ir 
“Naujienas” rezoliuviją. Argi 
šitas žeminantis draugiją poel
gis gali duoti Šuninei gero?

Žinoma, kad ne, bet ar ko
munistams tas svarbu, kad Šu
ninė dr-ja prikalė save prie 
gėdos stulpo.

Jau laikas nariams suprasti, 
kad toks komunistų šeiminin
kavimas draugiją veda prie 
pakrikimo. Todėl mes turime 
padaryti tvarką, kad komuni
stai musų dr-jos nekinkytų 
prie komunistinio vežimėlio. 
Mes turime pasimokyti iš jų 
praeities darbų, tai mes maty
sime, kad jų visi darbai veda 
tik prie žmonių demoralizaci
jos. Tegul nemano komunis
tai, kad jie išmetė iš musų dr- 
jos gabesniuosius narius, ku
rie prieštaravo jų griovi'kiš- 
kiems darbams, kad dabar ne- 
siras musų tarpe žmonių, ku
rie pakels savo balsą. Ateis 
laikas, kad mes iššluosime vi
są komunistinę kromelį iš Sū
nų ir Dukterų draugijos, ir 
tik tada draugija galės sėk
mingai tęsti savo darbą.

Tad budėkime visi sąžinin
gi draugijos nariai savo teisių 
sargyboje.

—-Sena# Narys

labai didelis; kasdien išeidavo 
ekstra telegramos su vėliausio
mis žiniomis, taipgi radijo pra

kali per Vilnių. Tik pervažiavęs nešimai buvo sekami su di- 
LietuVos administracijos liniją, džiausiu atsidėjimu. Ypač Hit- 
kiekvienoj stoty musų traukinį lerio kalbos klausėsi visi ir kur 
sutiko didelės minios žmonių tik galėjo — gatvėse, krautu- 
su dainomis ir muzika. Na —jvėse, prie automobilių ir t. t. 
pamaniau — nejaugi mane čia Vadinasi, taip pat, kaip ir čia 
taip iškilmingai sutinka — juo-.pas mus Toronte ar kitur Ame-! 
kavo p. K. Pocius. — Pašilei- rikos kontinente. Bendrai pa-1 
tavęs sužinojau, kad tuo pat ėmus esą Kaunas pasižymėjo 
traukiniu vyksta Vilniaus lietu-1 daugiau ramiu ryžtingumu, ne
viu sportininkai su p-nu žiž- gu baime ar neramumu. Nors 
maru pfyšaky. Kauno stoty dujinių kaukių pareikalavimas 
buvo nepaprastai įspūdingas ir buvo nemažas.
sportininkų sutikimas. Sporti-. Grįždamas į Toronto, p-as 
ninku vadą žižmarą ant rankų | jį Pocius atsivežė pasisvečiuo- 
iš traukinio išnešė, o nesuskai- (į savo giminaitę p-lę Vandą 
loma minia žmonių, su orga- Vidmantaitę, tikrai šaunią lie*' 
nizacijų atstovais ir orkestru j tuvaitę; savo kuklumu, man-! 
sudarė jaudinantį momentą, ‘dagumu ir akylumu, -

Nors apie šiuos dalykus jaiU reprezentuojančią šių
anksčiau teko spaudoje skaity
ti, bet savotiškai malonu yra 
girdėti pasakojant tą, kas savo 
akimis viską mate ir pergyve
no. Užklaustas, kaip Kaunas 
pergyveno Čekoslovakijos kri
zę, p. K. Pocius pasakė, jog 
susidomėjimas kauniečių buvo

Gavome
Kultūra No. 10

TURINYS:
Didelės ir mažos valstybės teisės 

filosofijos šviesoje—V. Stanke
vičius.

Žmogaus kilmė—K. R. Darvinas.
Vidurnakčio saulės krašte—A. Ven- 

slova.
Žodis žmonėms—broliams — Levas 

Tolstojus.
Tortas—V. Krėvė.
Taika ar Karas?—Zg. Belevieius.
Gulbės Daina—D. Pumputis- 
Populiarip Mokslas. 
Apžvalga ir t. t.

KAINA 45 CENTAI. 
Galima gauti 

NAUJIENOSE.
1739 SO. HAI.STED ST.

.1

14 dol. ir 45 centai. Tai graži 
pradžia ir choristų parodytas 
noras šioj srity veikti. I 

Frances.
(Tąsa ant 6-to pusi.)

gražiai' 
dienų

Lietuvos mergaitę. į

P-lė Vidinantaitė Kanadoje, j 
be p.p. Pocių šeimos, turi dar Į 
dėdę Ant. Vidmantą Toronte; 
ir tetą p-ią Mitrauskienę, Del-į 
hi tabako farmoje. Linkiu p-lei 
Vidmantaitei malonios viešna
gės Kanadoje. j

Aušros choro šokiai
Lapkričio 19 d. choras 

ruošė šokius su
Publikos atsilankė vidutiniškai. 
Peiktinas dalykas, kad ne visi 
choristai savo parengimus lan
ko. Šį parengimą pagerbė Lie
tuvos Garbės Konsulas savo 
atsilankymu. Sekmadienį, t. y.

su- 
užkandžiais.

lapkričio 20 d., įvyko choro 
repeticija, po kurios choro ve
dėjai iškėlė reikalą turėti cho
rui savo pianą. Buvo atsišauk
ta į choristus dėl susidėjimo ir 
ilgai nelaukus buvo surinkta
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THANKSGIVING

Dėkos Diena reiškia daugiau negu suėjimas šeimynų 
sykiu prie vieno stalo. Tai yra žinoma Amerikos tradi
cinė šventė.

HOME CRYSTAL

Tel. Lafayette 97004204-22 So. Westem Avenue

Kaip tradicinė Dėkos Diena, taip ir TRADICINIS PA
TARNAVIMAS pas HOME CRYSTAL LAUNDRIES 
yra išdirbtas per daugelį metų ir visuomet atsargiai už
laikomas. Kaip dėkos Diena, tas tradicinis patarnavi
mas yra maloniai teikiamas visiems lietuviams gyve
nantiems Chicagoje.

LAUNDRIES
“The Pride of the Housewife

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
1)1. Telefonas Canal 8300.

Subscriptlon Ra tęs:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.
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Published Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine
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Telephone CANal 8500

Orderiu kartu su užsakymu.

Užsakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ............................. .. $8.00
Pusei metų ......... ............. ___  4.00
Trims mėnesiams ...........___  2.00
Dviem mėnesiams ...........___  1.50
Vienam mėnesiui ........... ............ 75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ................... .......... 3c
Savaitei ............................. ........ 18c
Mėnesiui .......................... ....... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu: 

(Atpiginta)
Metams ................................... $5.00
Pusei metų ...................... ....... 2.75
Trims mėnesiams ........... ....... 1.50
Dviem mėnesiams .......... ........ 1.09
Vienam mėnesiui ........ ...............7

Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams ............................. .... $8.00
Pusei metų ...................... ....... 4.00
Trims mėnesiams .......... ....... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money
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KOMUNISTŲ MELAS APIE 
POUM

Naujas hooverizmas
Kai po 1929 metų kracho biržoje atėjo depresija, A- 

ųierikos spauda daug juokų krėtė iš buv. prezidento 
Hooverio kalbos, pasakytos, priimant nominaciją. Hoo- 
veris, būtent, pareiškė, kad jisai stengsis ir toliau vesti 
Jungtines Valstijas gerovės keliu, kaip kad darė jo re- 
pubhkoniški pranokėjai, Hardingas ir Coolige; įr jisai 
rūpinsis taip pakelti krašto gerovę, kad Amerikos gy
ventojai turėtų “vištą kiekviename puode ir dvi maši
nas kiekviename garažiuje”. Atėjus depresijai, Hooverio 

1 priešai sakė, kad, vietoje vištos puode ir dviejų mašinų 
kiekviename garažiuje, Amerikos žmonės susilaukė “viš
tą kiekviename garažiuje”.

Šitas juokas, matyt, buvo labai skaudus Hooveriui, 
kad jisai jį prisiminė šio rudens rinkimų kampanijoje. 
Kritikuodamas prezidento Roosevelto politiką, Herbert 
Hoover vienoje savo kalboje pasakė, kad Naujosios Da
lybos rinkimų šūkis turėtų būti: “Dvi šeimos kiekviena
me garažiuje”.

Neblogas “džiokas”. Gyvenamųjų namų dabar, iš tie
sų, taip trūksta, kad žmonės netrukus, gal būt, turės gy
venti garažuose. Bet Naująją Dalybą čia vargiai galima 
kaltinti, nes ji kiek galėdama teikia žmonėms pagalbą, 
perkant arba statant namus, per FHA — Federal Hous- 
ing Administration.

Šio mėnesio pradžioje komu
nistų laikraščiai paskelbė gau
tą iš Barcelonos telegramą, kad 
“ispanų trockistai šnipai nu
bausti” ilgų metų kalėjimu. 
Tarpe nubaustųjų buvo minėti 
vardai Gorkino ir Arąuero.

Toje žinioje ėjo kalba apie 
vadinamos POUM (Partido Ob- 
rero de Unification Marxista) 
partijos bylą, kurioje septyni 
asmens buvo kaltinami bandę 
sukilti, gegužės mėn. 1937 m., 
prieš respublikos vyriausybę, 
Barcelonoje, šnipinėję fašistų 
naudai ir slaptai padėdavę su
kilėlių vadui gen. Franco. Ko
munistų spauda rašė, kad šitie 
visi 
Jus” 
šiai.

krizės, tiek daug girdėt apie 
“sėdėjimo streikus” ir kitokius 
neramumus, kad susidaro įspū
dis, jogei ta respublika stovi 
ant prarajos krašto. Bet specia
lus “Lietuvos Žinių” korespon
dentas S. Daugirdas rašo iš Pa
ryžiaus, kad Francuzija tai — 
turtingiausia Europoj šalis; jos 
krizės — perteklių krizės. Sa
ko: i

Kapitalo mokesčiai Italijoje
Lapkričio 7 a. Italijos valdžia nutarė įvesti naujus 

mokesčius nuo kapitalo. Prieš tai ji buvo apmokesčiavu- 
si nekilnojamąjį turtą ir korporacijas. Dabar ji uždėjo 
mokesčius bizniams, kuriuos valdo vienas asmuo arba 
partneriai.

Einant šituo nauju dekretu, valdžiai turės mokėti 
7‘/2 nuošimčius taksų nuo savo kapitalo kiekviena pra
monės ir prekybos įmonė, kuri padaro per metus dau
giau, kaip 10,000 lirų (apie $550) pelno. Nuo šitų mokes
čių yra paliuosuoti tiktai tie. bizniai, kurie verčiasi dau
gumoje savo savininkų darbu.

Tokiu budu šis dekretas paliečia ne tiktai stambias 
įmones, bet ir daugelį mažų biznių. Jisai skaudžiai atsi
lieps ant visos pramonės ir prekybos, nes mokesčiai bus 
imami nuo kapitalo, o ne nuo pelno. Neretame atsitikime 
biznis turės sumokėti valdžiai daugiau, negu uždirbs. Tai 
bus faktinai dalinis kapitalo konfiskavimas.

Taigi matome, kad ir biznieriams nėra pyragai po 
fašistų diktatūra. Tiesa, Italijos darbininkai neturi tei
sės streikuoti. Jų profesinės sąjungos (unijos) yra su
naikintos. Visoks darbininkų judėjimas yra žiauriai slo
pinamas. šituo atžvilgiu kapitalistų padėtis yra geresnė, 
negu demokratinėse šalyse. Bet kas iš to gerumo, kad 
kapitalistui ant sprando sėdi valdžia, kuri jį skuta, kaip 
įmanydama?

Ir kas aršiausia, nėra vilties, kad ateityje bus leng
viau. Diktatūra visą laiką ginkluojasi ir lenda į skolas. 
Todėl mokesčiai auga ir nepaliaus augti, kol diktatūra 
gyvuos.

Amerikos kapitalistai butų labai žiopli, jeigu jie no
rėtų ir šioje šalyje turėti fašistišką diktatūrą.

kaltinimai prieš “trockis- 
buvę įrodyti kuoaiškiau- 
Esą,—
“Slaptais radio aparatais

jie perduodavo gen. Franco 
žinias apie karinį judėjimą 
lojalistų pusėj, vogdavo val
džios ginklus ir amuniciją ir 
siųsdavo per Aragono fronto 
liniją fašistams ir suorgani-i 
zavo Barcelonoj prieš liau
dies valdžią maištą gegužės 
pirmą 1937 m. Teisme įrody
ta, kad trockistų partija, ži
noma po vardu “Partido Ob- 
rero de Unification Marxista’ 
— POUM, buvo ta organiza
cija lojalistų pusėj, kurią 
gen. Franco skaitė ‘penktąja 
kolumna’.”
Kai ta žinia pasirodė komu

nistų laikraščiuose, “Naujie
nos” išreiškė abejojimą apie jos 
tikrumą, nes buvo keista, kad 
teismas nubaudė apkaltintuo
sius tiktai kalėjimu, radęs juos 
kaltus karo metu išduodant 
kraštą ir šnipinėjant priešo 
naudai. U£t (ųkius nusidėjimus 
bet kuri valdžia butų nubaudu
si mirtim.

Dabar atėjo laikraščiai iš Eu
ropos ir iš jų pranešimų apie 
POUM bylą yra aišku, kad ko
munistų paskelbtoji “žinia” y- 
ra melas. Pavyzdžiu j c, “Socia
lia ličeski j Vestnik”, kuris eina

Kas pardavė Čekoslovakija
Anglijos konservatorių laikraštis “The Week”, kuris 

nepritaria Chamberlaino politikai, parodo, kas dėjosi už 
scenos, kurioje ėjo drama apie Čekoslovakijos likimų. 
Tas laikraštis sako, kad čekų respublikos pardavimų su
planavo Anglijos finansinio kapitalo šulai, susitarę su 
Vokietijos kapitalistais ir suradę talkminkų pačioje če^ 
koslovakijoje.

Esu, jau birželio mėnesį anglų finansierių atstovai 
kalbėjosi Berlyną su naciais apie biznio prospektus nau
joje Vokietijos imperijoje, kuri gims ,po sudėtų krašto 
aneksavimo. Apie tas derybas žinojo ir joms pritarė .Če
koslovakijos Zivnobank galva, Dr. J aro s Ja v Preiss. Jisai 
tarėsi su vokiečių kapitalistais abiejose pusėse sienos, ir 
jisai padėjo paruošti dirvų Čekoslovakijos kapituliacijai.

Lordo Runcimano pasiuntimas į Čekoslovakijų “tar
pininkauti”, Hitlerio grasinimai ir Chamberlaino skridi
mai į Vokietijų buvo tik vaidinimas, atliktas su tikslu 
prirengti viešųjų opiniją. _ - \

Skersvėjai Lietuvoje
Karo stovio panaikinimas nesuteiks jokių lengvatų. — 

Kaip spauda ir organizacijos yra tvarkomos. — Na
cių įtaka Klaipėdos krašte stiprėja. — Klaipėdos 
reikšmė Lietuvai. — Lenkai atkuto ir pradeda drą
siau veikti. — Antisemitizmo aukos ir savotiškas 
biznis. — Atsitikimas Laisvės Alėjoje. — Vokiečių 
veikla Lietuvoje.

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

“400,000 bedarbių, kurie 
neišnyksta iš bedarbių sąra
šų, yra ne problema, bet ne
susipratimas šalyje, kur vi
soj eilėj provincijų chroniš
kai trūksta darbininkų, kur 
per dų milijonus svetimtau
čių darbininkų dirba nuola
tos ir kur nuolat dar atvyks
ta iš svetur darbininkų ir 
čia randa darbo, nes prancū
zai bedarbiai nenori keltis iš 
gyvenamų vietų, o vyriausy
bė jų nenori judinti.”
Tikroji krize esanti ne mate

rialinėse, gyvenimo sąlygose, /bet 
žmonių nepaisyme visuomenės 
labo.> Visose klasėse esąs paste- 

[bimas egoizmas: kad tik butų 
| man gerai, o kaip valstybei ar
ba visuomenei, man ne galvoj.

Gal būt, tai yra šiek-tiek vien
pusiškas aiškinimas. Kaltinti 
reikėtų pirmiausia buržuaziją, 
kuri yra labai turtinga, bet vi
suomenės gerovei nenori nė- 
kiek pasiaukoti. Kai tik iškyla 
mažiausias pavojus jos pel
nams, tai ji tuojaus siunčia sa
vo kapitalus į užsienio bankus, 
(neatsižvelgdama į lai, kad šito
kia kapitalų emigracija parali- 
žiuoja pramonės veikimą ir di
dina nedarbą.

Kuomet buržuazija šitaip el
giasi, tai ir darbininkai nema
to reikalo dirbti ilgas valandas 

, arba tenkintis mažu atlygini
mu. .

mą, tilpusią Francuzijos socia
listų dienraštyje “Populaire”, 
kurioje sakoma, kad teisiamieji 
tapo pripažinti kaltais lik dėl 
“dalyvavimo gegužės mėnesio 
1937 m. įvykiuose, kurių tiks
las buvo įsteigti kitokią, negu 
esančioji, politinę ir ekonominę 
santvarką”. Tačiau toje pačioje 
telegramoje sakoma, kad teis
mas griežtai “atmetė kaltinimus 
dėl šnipinėjimo”.

Vadinasi, Barcelonos teismas 
nubaudė POUM-iečius už kėli
mą maišto, bet kaltinimuose dėl 
tarnavimo sukilėliams ir šnipi
nėjimo fašistų naudai išteisino.

Mums čia nerupi tą Ispani
jos “kairiasparnių” organizaci
ją ginti. Jeigu ji organizavo su
kilimą prieš respublikos vy
riausybę tuo metu, kai ši veda 
karą prieš fašistus, tai ji elgė
si labai blogai. Taip darė kitą
syk Leninas ir jo partija Rusi
joje: liepos mėnesį 1917 m. jie 
bandė sukilti prieš Laikinąją 
Revoliucinę Vyriausybę, kuo
met Rusija kariavo su kaize- 
riška Vokietija. \

Bet Stalino agentai Ispanijo
je norėjo tuos POUM-iečius pa
versti dar ir “fašizmo šnipais”, 
ir net po to, kai Barcelonos 
teismas šiluos melagingus kal
tinimus atmetė, komunistų 
spauda paskelbė, kad jie esą iš 
tiesų “šnipai” ir “išdavikai”. Iš 
to matome, kad komunistams, 
kai jie rašo apie “trockistus” 
arba kitokius Stalino priešus, 
negalima tikėti nė vienu žo
džiu.

KRIZĖ DĖL PERTEKLIAUS
...»

Francuzijoje taip dažnai bū
ną finansines kripės ir politinės

RUSIJA NETEKO ĮTAKOS 
EUROPOJE

(Tęsinys)
savo laiku rašiau, kadJau

Lietuvos žydai labai susirūpinę 
bendru Lietuvos likimu. Ypač 
Klaipėdos krašto žydai labai 
neramiai jaučiasi, nes čia vo
kietininkų įtakai vis labiau stip
rėjant jų padėtis darosi visai 
abejotina. Kili jau Klaipėdos 
mieste savo biznio įstaigas pa
mažu likviduoja ir keliasi į 
Kauną. Be to, užsienyje gyve
nusieji žydai Lietuvos valsty
bės pasais, taip pat turi grįžti 
į Lietuvą. Jie jau iš viso vidurio 
Europos išvejami. Nori, ar ne
nori turi grįžti į Lietuvą. O be 
to, visokiais neteisėtais ir krei
vais keliais taip pat stengiasi 
jie į Lietuvą prasiskverbti. Var
gas ir visos juos nelaimės už
griuvusios verčia juos suktis 
kaip įmanydami, . kad jau ne 
tiek savo turtą kiek gyvybę ap
saugojus išvykti* tenai, kur dar 
gali gyventi.

Lietuvos pilietis vedęs sve
timšalę, jo žmona įgyja paliety- 
bčs teises'Lietuvoje. Dabar jau

“Nc-Anti-nąįių laikraštyje 
nes Tagebuch” rašo1 Campanel- 
la, nurodydamas, kad niekuo
met per paskutinius du šimtu

nebuvo taip žemai 
kaip dabar. Hitleris 
Sudetų kraštą ir eina prie vi
sos Čekoslovakijos pavergimo; 
Lenkija atplėšė turtingą kasyk
lomis Ciešeno distriktą; Veng
rija reikalauja pusės Slovaki
jos ir tykoja praryti Ruteniją 
— o Maskva nė piršto, nepaju
dina.

nupuolusi, 
pasigrobė

gegužės su- 
tiktai lygią 
Francuzija.

Rusijai ne-

IŠ SALŲ ŽEMESN. ŽEMES 
ŪKIO MOKYKLOS GY

VENIMO.

jų, kurios sudarytos tik tam 
kad Lietuvoje įgytų teisę apsi 
gyventi. Jei norite čia eina sa 
votiškas biznis. Veda pora ir 
jau rytojaus dieną atskirai gy
vena...

Daug žydų į Lietuvą iš kitur 
atvyko kurortiniais pasais. To
kių pasų terminai jau užsibai
gė, jie turi išvažiuoti, bet kur 
važiuoti? Sukasi kaip kas mo
ka ir gali. Kas turtingesnis, kie
no kišenius storesnis, tas su
randa galimybes vienaip ar ki
taip išsisukti.

Aišku, šiame atsilikime daug 
visokių šunybių daroma, daug 
sukčių atsiranda. Yra ir lokių, 
kurie atvyksta visokiais padirb
tais dokumentais pridirba viso
kių niekšybių ir dingsta. Jie 
pakerta kelią sąžiningiems, ku
rie norėtų bet kur ramią prie
glaudą rasti1 ir varyti naudingą 
darbą, Ret bendrai ir šiuo me
tu Lietuvoje nesijaučiama at
viro antisemitizmo. Aišku, išsi-

r

jerduodamos ne į žydų rankas. 
Taigi Vokietijos kova su žy
dais netiesioginiu budu jau 
yra persimetusi ir į Lietuvą.

Lietuvoje yra ir tokių šeimų, 
eurios maišytos. Vyras, saky
sime, vokietis, o žmona žydė. 
Dabar skiriasi tie, kurie ką 
nors bendro su Vokietija turi, 
o tie, kurie iš seno Lietuvoje 
gyvena ir su visu Lietuvos gy
venimu yra suaugę, šiokių sky
rybų nedaro. Lietuvių taip pat 
yra, kurie žydes vedę, kad ir 
maža tokių, bet yra, kiti jų 
aukšti pareigūnai, bet jie ge
ruoju sugyvena ir net šiais lai
kais jokios apykantos nesijau
čia.

Taigi tasai antisemitizmas 
šiuo metu Lietuvoje aštrioje 
formoje nepasireiškia. Ret vi
sai galimas daiktas, jei Vokie
tijos įtaka pradės stipriau jaus
tis 1 Lietuvoje, antisemitizmo 
dvasia ir Lietuvoje ryškiau pa
sireikš. Jau, kaip minėjau, 
Klaipėdos mieste tai stipriai 
jaučiama.

Vokiečiai, kurie iš seno Lie
tuvoje gyvena, atrodo, kad ak
lai nemėgina sekti nacius. Tie
sa, jų noras labiau organizuo
tis bent kiek yra sustiprėjęs, 
bet jokio akiplėšiškumo nesi
jaučia.

Jie mėgina
lietuvius evangelikus, 
vo pusėn patraukti 
evangelikų tarpe tarp lietuvių 
ir vokiečių
toks trynimasis 
reikaluose, 
mažmožiai, 
gyvenimo 
čia.

Žinoma, 
daro visas
kad vokiečius visoje Lietuvoje 
organizavus, bet kadangi jie 
vienoje vieloje negyvena, jų 
esama lik paskirais asmenimis 
visoje Lietuvoje, tai jiems ta
sai darbas sunkiai vyksta.

X-29-38 H. L.

SALOS. — Baigiantis rug
sėjui, kai geltonmedžių lapai 
ir laukai buvo tušti, įvairiais 
keliais Važiavo į šią mokyklą 
net 200 berniukų ir mergaičių. 
Visi suvažiavo įsigyti daugiau 
žinių, kad vėliau jas butų ga
lima pritaikyti sunkiam ūki
ninkavimo darbui. Spalių 1 d. 
mokslas buvo pradėtas iškil
mingu posėdžiu, dalyvaujant 
m-los vadovybei. Ponas vedėjas 
agr. J. Gedminas savo ilgoje 
kalboje paragino visus būti pa
vyzdingais, uoliais mokiniais, 
iškeldamas mokinių gyvenimo 
ydas ir pranešdamas pagrindi
nę mokyklos tvarką. Spalių 
mėn. 3 d. buvo pradėtos pamo
kos. Spalių 8 d. Il-ra a klasė 
suruošė mokyklos patalpose šei
myninį susipažinimo pasilinks
minimą. Jo programa buvo iš
pildyta labai vykusiai.

Šiais metais mokiniai gyvai 
domisi spauda. Prenumeruoja 
laikraščius “Musų Jaunimą” ir 
“Lietuvos Ūkininką”.

DEKAVONĖS DIENA
Lapkričio mėnesio paskutinis

tė kiekvienoje valstijoje ir te-

bent kiek veikli 
kad sa- 

Todčl

jaučiamas šioks 
bažnytiniuose 

Bet tai vis tokie 
kurie bendrame 

fone visai nesijau-

kad vokiečių naciai 
galimas pastangas,

(GALAS)

Iš

“Argi Lilvinovas nepareiš
kė, kad Sovietų Sąjunga bus 
ištikima savo sutartims? Ru
sija 1935 metų 
tartyse pasiėmė 
atsakomybę su 
Tačiau niekas
draudė sprendžiamoje valan
doje žengti toliau, negu ji 
buvo pasižadėjusi sutartyse, 
ir garsiai ir aiškiai tarti: 
Mes, rusai, su 170 milionų 
gyventojų, su 7,000 savo lėk
tuvų, su musų 20 bilionų ru
blių biudžetu ginklavimosi 
reikalams, mes, rusai, esame 
čionai, nežiūrint ką darys ar
ba sakys kiti.”
Bet Maskva to nepasakė ir 

leido anglams, franeuzams, vo
kiečiams ir italams išspręsti su
dėtų likimą.

Gerai. Zudelų kraštas guli to
liau nuo Maskvos, negu nuo 
Paryžiaus. Bet dabar jau eina 
klausimas apie Karpatų kalnus. 
Iki sovietų sienos tėra vos 90 
mylių. Vengrija ir Varšuva gin
čijasi su Praha ir Berlynu dS 
Karpatų rusų (rusinu) žemės. 
O sovietų valdžia ir vėl žiur 
ir nedaro nieko! Taigi Rusija 
Europos politikoje jau nebevai- 
dina nė tokios rolės, kaip ket
virtos arba penktos rųšies vals
tybė. Kas ją tai nupuldė? Sta
lino diktatūra.

uos taip ir iš kitos pusės.
Jeigu kas palaiko Lietuvoje 

antisemitizmą, tai daugiausiai 
vokiečiai ir lenkai. Vieną kar
tą Kaune buvęs toksai atsitiki
mas. Laisvės Alėja eina vienas 
Lietuvoje plačiai žinomas lietu
vis gydytojas. Jisai iš seno ne
šiojo barzdą. Vienas vokietu
kas pribėgo prie jo, čiuptelėjo 
jam už barzdos ir pradėjo ty
čiotis. Tuo metu pribėgo vie
nas Lietuvos armijos žydas 
karys ir savanoris ir sako tam 
vokiečiui:

—Aš esu žydas, o čia dakta
ras lietuvis, liaukis iš jo tyčio- 
jęsis!

Vokietukas tuomet puolė tą 
žydą koneveikti, bet to žydo 
butą gero bokserio ir greitai 
vokietis iš kojų nuvirto. Žydas 
ramiai nuėjo prie policininko 
ir viską pranešė kas įvyko, 
bet drąsuolis vokietis pabėgo.

Panašių atsitikimų yra buvę 
ir daugiau. Kartais pasikarš
čiuoja vieni ir kiti. Vokiečiai 
jau yra davę parėdymą, kad 
visi, kurie gyvena žydų namuo
se, kad iš jų išsikraustytų. Vo
kietija savo įstaigoms jau se
niai yra įsakiusi žydų namus 
apleisti. Bet kadangi Kaune bu
tų didelė stoka, tai šitas įsaky
mas sunkiai įvykdomas. Bet gi 
kaip tik suranda butus išnuo
moti ne pas žydus, tai tuoj ir 
išsikrausto.

Vokietijos firmos savo atsto
vybes Lietuvoje taip pat iš žy
dų atiminėja. Tos atstovybės kusių svečių.

Inž. 
lieka

Lietuvos
Steponas Kairys
KMS konsultantu

KAUNAS — Del senyvo am
žiaus ir susilpnėjusius sveika
tos, gydytojų patariamas, iš 
KMS tarnybos pasitraukė. Bet 
kadangi jis yra vandentiekio 
ir kanalizacijos srity didelis 
specialistas, tai burmistras 
prašė inž. Kairį pasilikti KMS 
konsultantu. Būti konsultantu 
inž Kairys sutiko.

Burmistras prašo tarybą lei
sti inž. Kairiui mokėti po 1 
tukst. litų atlyginimo.

Vandentiekio ir kanalizaci
jos skyriaus vedėjo pareigos 
pavestos inž. J. Andriunui. Ka
dangi inž. Kairys būdamas 
skyriaus vedėju be pagrindi
nio atlyginimo gaudavo po 
500 Lt, tai burmistras siūlo 
tarybai nutart ir inž. Andriu
liui mokėt asmens priedo po 
500 Lt per mėnesį.

Tą dieną vadiname “Dėkavo- 
nčs Diena” — šiandieninis už
laikymas piučio iškilmių, ku
rios beveik visame pasaulyje 
apvaikščiojamas nuo seniausių 
laikų.

Pilgrimų tėvai apvaikščiojo 
pirmiausią žinomą padėkavoji- 
mą Amerikoje. Tie pilgrimai 
atvyko į Plymoulh’ą, Massa- 
chusetts valstijoje mažu laive
liu “Mayflower” gruodžio mėn 
1620 m. Daugiau kaip pusė ši
tų 120 anglų pionierių mirt 
nuo ligų pirmais apsigyvenime 
metais Amerikoje. Likusius gy
ventojus indijonai pamokinę 
kaip sodinti ir auginti javus 
Jų pastangos auginti kernus 
kviečius ir miežius buvo sėk 
mingos, ir sekantį rudenį po ji 
atvykimo jie turėjo puikų der 
lių. Su užbaigimu darbo lau 
kuosc jie nutarė laikyti iškil 
mes ir į tas iškilmes pasikvie 
tė jų draugus indijonus.

Edward Winslow, vienas i 
vedėjų Plymoutho kolonijos 
paliko parašytą rekordą šile 
draugiškumo tarpe pirmų ji 
anglų kolonistų ir vietinių gy 
ventojų. Indijonų vadas, Ma 
ssasoit, atvyko į Plymouthą si 
90 savo vyrų. Iškilmės tęsės 
per tris dienas; svarbiausia 
valgis iškilmėse buvę) laukinia 
kalakutai ir briedžiai. Ir nu< 
tos pirmos dėkavonės dieno: 
kalakutas liko musų tradicinii 
valgiu padėkavojimo iškilmės* 
šioje šalyje.

Padėka vojimo apvaikščioji 
mai plačiai visose Ameriko 
kolonijose laikomi, bet ga 
Naujoj Anglijoj buvę) iškilmių

Atidengtas žuvusiam 
karininkui paminklas
ZARASAI — 1920 m. spalių 

31 d., ties Giedraičiais kovose 
su lenkais žuvusiam D. L. K 
Algirdo pulko vyr. Itn. Juozui 
Andriunui aut jo kapo Anta
zavėje spalių 9 d. buvo ati
dengtas paminklas, kurį pasta
te Antazavės visuomenė. Tam 
reikalui Antazavėje buvo su
darytas komitetas. I paminklo 
atidengimą buvo daug atvy-

ta šventė yra svarbiausia meti 
nė šeimyniška šventė.

Keli padėkavones apvaikščio

nes surišti su istoriškais įvy 
kiais. Kontinentinis Kongresą 
ragino padėkos dienas kasine 
švęsti laike revoliucijos. Prczi 
dentas Jurgis \Vashingtonas pa 
skyrė tokią dieną 1789 m. p< 
priėmimo konstitucijos. 186 
m. rudenį, kada beveik būvi 
nugalėta pietinė federacija, pre 
zidentas Lincolnas išleido pro 
klamaciją paskirdamas lapkri

maldoms ir prašymams Aukš 
čiausiui grąžinti taiką, vienyb 
ir sutarimą visoje šalyje. 1 
sekdami Linco! no pa vyzdį 
kiekvienas prezidentas nuo j< 
dienų išleidžia Dekavonūs pro 
klamaciją kasmet, bet šie pa 
skyrė lapkričio mėn. paskutin 
ketvirtadienį. Vieniu tūlė kiti 
proklamacija, kuri liko išleis 
ta karo metu, buvo prezidente 
VVilsono paskelbta lapkričie 
mėn. 1917 m. [FL1SJ.
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| Gabriele PetKevičaitė | Sugriautas Gyvenimas |
Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 —1927)

(Tęsinys)

Su tais raštais Avižonis dar 
turėjo keblumų. Važiuojant 
gelžkeliu į Dorpatą reikėdavo 
visuomet persėsti Mažeikiuose 
iš vieno traukinio į antrą ir ke
lias valandas laukti einančio 
traukinio į Rygą. Taip belau
kiant prikibo prie Avižonio pa
sienio sargyba, reikalaudama 
atrakinti krepšį. Neduodamas 
rakto vargšas šiaip taip aiški
nosi esąs studentas, po atosto-

uiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiin

Bukim
Gražiosj

Rašo MADAME XĮ

Nepersi valgykit — 
Busit Sveikesnės ir 
Gražesnės

Kiekviena moteris ir mergi
na nori turėti gražių figūrų, o 
retai kuri kų nors daro, kad 
palaikyti gracioziškumų ir dai
lumų. Ypatingai tos moterys, 
kurios būna namie. Jos be jo
kios atodairos, nuolat užkan
dinė ja. Tankiai valgydamos, 
jos ne tik riebėja, bet ir ken
kia savo sveikatai. Atsiminkit, 
kad pilvas ne girnos. Net ir 
girnos, jei jas kas valandų var
totume!, su laiku nudiltų, o kų 
jau kalbėti apie pilvų.

Vietoj, kad valgyti, atsiger- 
kit vandens. O geriausia val
gykit tiktai tris sykius į die
nų. Stengkitės visuomet val
gyti tuo pačiu laiku, t. y 
ryto, ant piet ir vakare.

O tos, kurios nori ilgai gy
venti ir apsisaugoti nuo šir
dies ligos ir taukų apie širdį, 
pilvų ir šlaunis, turi nevalgy
ti riebios mėsos, per daug bul
vinių blynų ir kitų krakmoli
nių valgių, bulvių, baltos duo
nos ir t. t.

Ryt Dėkos Dienoje turėsit 
progų skaniau ir dąugiau pa
valgyt—geriau atsisakyki t nuo 
to extra šmoto mėsos ir sal
dainių—busit sveikesnės ir 
gražesnės.

1S

gų iš namų į universitetų ke
liaudamas, vežųsis drabužių, 
knygų, maisto.

Tuo kareiviai nesitenkina, 
paieškojo ir atsivedė gelžkelio 
žandarų. Tam pareikalavus, tu
rėjo atrakinti. Lengva suprasti, 
su kokiu jausmu kišo raktų į 
krepšio spynų. Rankos grei
čiausiai neįstengė susilaikyti 
nevirpėjusios, pasuko kaži kaip 
raktų, ir tas pusiau nutruko. 
Tuo tarpu atšvilpė laukiamas 
traukinys, ir žandaras pareika
lavo Avižonio asmens doku
mentų. Pažiūrėjęs, numojo tik 
ranka, ir visas incidentas tuo

Visi kiti parsivežė raštus be

IV. BYLA
Kova atsišaukimais. “Parduoto

ji laimė”. Palangos spektak
lio pelnas. Mano krata. Šni
pai ir paskalos, žandarų siau
timas. Dvi P. Višinskio kra
tos.
Visi, dalyvavę Palangos spek

takly, laukėm, taip sakant, “pa- 
sigužę” valdžios kūjo ant mus 
krentant.

Apie Janulaitį netrukus suži
nojome, kad tada, kaip buvo 
spėjama, jis nebuvo suimtas. 
Mes, kauniečiai veikėjai, maty
ti, buvome jau įpratę savo 
veiklos pėdsakus naikinti... ar
ba... gal iš dalies turėjome įgi
ję visuomenėje per daug pa
garbos vardus. Vietos raudon- 
siuliai, kad ir labai kraipyda
vo galva, kad ir statė spąstus, 
bet lyg drovėjosi mus liesti...

Povilui Višinskiui Palangoje 
laimėti “laurai”, kaip mes juo
kaudami kalbėjome, nedavė ra
mumo. Nebemenu gerai, ku
riuo laiku, veikiausiai per ko
kias šventes jis gabeno man į 
Joniškėlį Žemaitę ir būtinai 
“užsakė” per vienų savaitę pa
rašyti naujų komedijų, nes 
“Amerika Pirty” visiems jau 
atsibodusi. Pagaliau ir kitatau
čiai (latviai) ima tyčiotis mu
mis, kad tokie elgetos esame ir 
viso labo tik tų vienų komedi
jų teturime pagaminę.

(Bus daugiau)
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supiaustytų

(nusunkti)

Kalakutui Kamsalas 
Su Oisteriais 
(14 s v. kalakutui)

1 ¥2 sv. sausos baltos duonos
1 puodukas sviesto arba marga
rino
IV2 šaukštuko druskos 

’ ¥2 šaukštuko pipirų
¥4 puoduko smulkiai 
svogūnų -
3 puodukai oisterių
2 šaukštai sviesto

Virkit svogūnus ir

Rašo B. Gurskienė

Mes dėkingi ir linksmi, kad 
sveiki sulaukėme DĖKINGU
MO DIENOS.
Mes dėkingi, kad saulutė 
mums švietė ir mus šildė per 
visus metus.
Mes d&kingi, kad musų šeima suti
kime gyveno ir, kad kartu pralei
džiame šią Dėkingumo Dieną.
Mes dėkingi savo giminėms, draugams ir kaimynams, už jų 
draugiškumą ir širdingumą.
Mes dėkingi, kad laisvai galime gyventi, reikšti savo mintis 
ir įsitikinimus. ’ u;b

Mes dėkingi, kad laisvai galime siekti mokslo ir tiesos.
Mes dėkingi už visą tą gerą—ir

Jei kartais tenka nuliūsti dėl ligos ar nedarbo — mes visvien 
stengiamės nenuliūsti, nes mes gyvenam laisvoj šalyj ir musų 
draugai dvasiniai mus parems — nes mes visados paremkime 
juos jų varguose ir nelaimėse.

MUSŲ JAUNUO
MENE IR JOS

ATEITIS
Rašo Rūta

ir vėl šį

oisterius 2

No. 1925

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Vardas ir pavardė

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

štai 
kasmet, kilnių ir turinčių gali
mybę motinų priruošta musų 
jaunoji karta, musų ateities 
žiedai, pradėjo mokslo metus. 
Išsiskirstys būriais musų atei
ties siekiančioji jaunuomenė po 
įvairias mokyklas, auditorijas, 
laboratorijas ir kitas įstaigas 
siekti užsibrėžto tikslo.

Šiandien jiems ypatinga die
na. J’iems tenka šiandien susi
kaupti savy ir atnaujinti pasi
ryžimus, užsimojant padaryti 
žingsnį pirmyn. Todėl, manau, 
nieko nuostabaus, jei šiandien 
mums kyla svarbus ir reikš
mingi klausimai — ko iš tik
rųjų j ie gali sąmoningo ir re
alaus siekti? Kas jie tikrai yra 
ir kokio rytojaus jiems lemta 
sulaukti?

Šiame klastos gyvenimo sū
kury yra daug bendro, kas jun
gia jaunuomenę, kad ji nebū
tų vienon plotmėn, štai, vos 
pradedant bręsti, jaunoji karta 
atsiduria tarp baisių įvykių. 
Dar neišdilo iš atminties didy
sis karas, kurs daugeliui buvo 
palaužęs vaikystę ir jaunystės 
metus yos spėta iš pelenų ir 
griuvėsių viską atstatyti. Da
bar ir vėl grūmoja busimas 
baisesnis karas, kurs siekia pa
laužti ir sutrypti jaunosios 
kartos ateities kilnius svajoji
mus. Praūžusio baisaus karo 
palikimo sužaloti vos spėjo at
sikvėpti ir vėl jaučia gręsiantį 
smūgį. Kokia yra skaudi savi
jauta rimtai ir sąmoningai su
sikaupusių savyje jaunuoliu! 
Jie jausdami visa tai turėtų 
tvirtai ir rimtaiaušukti, kad jie

niekuo nekalti, kad jie neturi 
būti veliami į žiaurios ateities 
žygius, į kelių egoistų ruošiamų 
neteisybę ir klastų! Savo už
gaidoms patenkinti tie pigios 
politikos aukautojai ruošią vis 
skaudesnius ir skaudesnius 
smūgius visiškam užgrobimui 
mažesnių valstybių ir pavergi
mui jų ramių gyventojų. Ir ši
tokių tai apsikrėtusių idealistų 
siekimuose .musų jaunuomenės 
ateitis atsiduria neaiškumo 
ženkle. Nors panašių neaišku
mu daugelis apsigauna, bet to
li gražu ne visi. Reikia tikėti, 
kad didžiulė ir reikšminga da
lis jaunuomenės yra ištikima 
sąmonei. Ji aiškiai jaučia įvy
kių realumų ir regi tikrųjų 
linkmę stumenčią įvykius. Ji 

ir 
ir

įtraukti į 
norima eiti

klastos ir 
akyvaizdoje mes, 

skiepykim jaunųjai

Sugeba apsukriai apsidairyti 
pamatyti kas dedasi pasauly 
jaučia už tai atsakomybę.

Suprasti tikrą atsakomybės 
pareigą yra nelengva. Atsako
mybei reikalinga kilnaus pasi
ryžimo, pastangų 
darbą minias, jei 
teisinga kriptim.

Taigi šių dienų 
žiaurumų 
motinos,
kartai kilnias idėjas! Lai nesi
randa nei vieno jaunuolio, kurs 
nesuprastų tikrosios būklės 
priežasčių! Kada visi sąmo
ningai supras, kur gludi niek
šybių šaknys, tada savo jau
nom jėgom pajus daromą pa
sauliui žalą ir skriaudą ir 
sprendimo linkmė tuomet ims 
aiškėti. Tada musų jaunoji 
karta pajėgs paimti šviesią at
eiti į savo rankas. Tada dings 
visos žiaurios jėgos, verčian
čios eiti paskui įvykius. Ir mu
sų jaunoji karta, visokių įvy
kių nekartą apvilta, žinos ko
kių priemonių irutis, kad tei
singai grįsti ateitį! —Rūta.

vis kitų akys krisdavo ant jos 
plaukų su pasigerėjimu.

O štai, tas vaikinas, kuris 
atrodė taip tolimas ir drovus, 
garbanėlę jų nukirpo. Betty pa
sijuto keistai. Ji norėjo pykti, 

• bet kartu vaikino padrasėjimas 
jai buvo malonus. Krutinę kas 
tai replėmis butų pradėjęs spau
sti, širdis pradėjo smarkiau 
plakti. Akys sužibėjo, o veidai 
nuraudo. Rankos nebegalėjo at
rasti piano klavišų ir melodija 
nutruko. Ji atsikėlė nuo 
norėdama nueiti paslėpti 
sumišimą.

I 
gražios melodi-j Bet tuo laiku kas tai

grojo 
tik ke-

(Tęsinys)
Orkestras tuo laiku 

restorane. Taręs Bettei 
Jis pasisveikinimo žodžius, gra
žusis vaikinas nuėjo šokti. O 
jis gerai, vikriai šoko, ir mer
ginos lipo prie jo kaip musės. 
Gera šokikė buvo ir Betty, bet 
tas vaikinas jos kaž kodėl ne
vedė. Bet jai tas lyg nedarė 
mažiausio skirtumo.

Kai orkestras sustojo gro
jęs, Betty priėjo prie piano ir; 
pradėjo skambinti. Jai sėdint 
ant piano suolelio, tas vaikinasįdiit pienių o civiidJLV, uevo vainmai 

pasiklausė jos 
Jei oisteriai bus dideli, galit Į skambinamos gražios L-------  (siries. .

juos prieš kepsiant supiaustyti į 
mažesnius šmotukus. Nupiaukit plu
tą nuo duonos, o duoną supiausty
kit į nedidelius, ketvirtainius šmo
tukus. Tą puoduką sviesto arba 
margarino taipgi supiaustykit į 
mažus šmotus- Viską kartu sude
kit ir rankomis sumaišykit. Paskui 
tuo mišiniu prikimškit kalakutą. 
Kalakutą pačios mokėsit iškepti. 
Neužmirškit, kad kalakutą ' reikia 
daugiau sykių laistyti, negu 
arba kiaulieną.

žąsį

su Vaisiais
baltos duonos šmo-

sviesto arba marga-

smulkiai supiausty-

Nedidelei Žąsiai
Kamšalas

3 puodukai
tukų

¥2 puoduko
rino
1 puodukas 

tų obuolių.
¥2 puoduko virtų smulkiai supiau
stytų džiovintų slyvų.
¥2 arbą ,¥4 puoduko smulkiai su
kapotų riešutų
1 šaukštukas druskos
¥4 šaukštuko pipirų
1 šaukštas sunkoj nuo citrinos

Viską lengvai sumaišykit ir pri- 
kimškit žąsį.

Kamšalas Vištai
....(Nedidesnei kaip 4 sv.)

3 puodukai sausos baltos duonos 
(supiaustykit šmotukais)
¥4 puoduko sviesto ar margarino
1 kiaušinis
¥4 puoduko smulkiai supiausty

tų svogūnų
¥4 šaukltuko pipirų
¥2 puoduko smulkiai supiaustytų 
selerų
2 šaukštai smulkiai
truškų

Pakepinkit selerus 
svieste. Nuimkit nuo
dėkit išplaktą kiaušinį ir ktyus da
lykus. Viską gerai išmaišykit ir su- 
kimškit į vištą. Šį kamšalą galit 
vartoti ir kalakutui.

sukapotų pė-

ir petruškas
ugnies, pri-

Spalgenos su Obuoliais
1 kvorta spalgenų
1 didelis, žalias obuolys
U/2 puoduko šalto vandens
2 puoduko cukraus
Nulupkit obuolį ir supiaustykit į 

šmotukus- Sudekit spalgenas, obuo
lį ir supilkit vandenį. Virkit 5 
nutes, paskui sudekit cukrų ir 
kit dar 2-3 minutes. Padėkit į 
tą vietą, kad sutirštėtų.

mi-
vir- 
šal-

Šutintas Šokoliadinis 
Pudingas

2 puoduku gerų, baltų miltų
2 šaukštuku baking pauderio
% šaukštuko sodos (baking soda) 

šaukštuko druskos 
puoduko taukų arba sviesto 
puoduko cukraus

3 šmotai (sųuares) šokoliado, iš- 
tarpykit
1 puodukas pieno

Persijokit miltus, sumaišykit su 
baking pauderiu, sėda ir druska ir 
dar tris sykius perleiskit per šitą. 
Ištrinkit sviestą arba taukus su cu
krum. Gerai ištrinkit šokoliadą su 
kiaušiniu ir pridėkit prie pirmo 
mišinio. Viską vėl išplakit. Paskui 
dėkit pamainant miltus su pienu 
ir kas syk plakit. Supilkit į ištau- 
kuotus blėkinius indus. Pripilkit 
tiktai % indo, nepilną. Tampriai 
uždarykit ir šutinkit ant garų per 
2 valandas. Paduokit karštą arba 
Šaltą su pienu arba saldžia, išplak
ta grietine.

¥4

piano
savo

įmetė 
jos ir prakalbino flirtuojančiai.!penktuką į rekordų automatą 
Betty buvo gudri, ir mokėjo ir triukšmingai suskambėjo gy • 
gyvai, Įdomiai atsakyti. Užsi- vas meksikiečių, Bettės mėgia- 
mezgė pasikalbėjimas. Pradėjo’mas šokis. Vaikinas ją pakvie- 
abu juokauti, lyg erzindami tė šokti ir ji nei nepajuto kaip 
'vienas kitą, ir vaikinas, neti- atsirado maloniam jo glėbyj. 
ketai, atsistojęs nukirpo Bettei 
vieną

šoko ilgai, lyg paskendę mu- 
garbanėlę puikių jos zikos garsuose ir užmiršę apie 

plaukų. Puikus tai buvo plati- kitus, lyg jiems vieniems mu 
kai, skaisčios auksinės spalvos, zika grojo ir jie vieni šoko, 
ir visi jų spalva ir gyvumu Mis aukštas, tiesus, pilnas vy- 
gerėjosi, Bettei gyrė. Ji net riškumo. Ji liekna, graži, ant 
pati pradėjo jais didžiuotis, ir jos viliojančių
taip puikiai juos susitaisydavo,' žaidė linksma šypsena. Seniai 
kad net ji pati išrodydavo daug jos akys taip linksmai bežibė- 
gražesnė, o plaukai dar skais«'jo. 
tesni. Kur tik ji nepasisukdavo,

raudonų lupų

(Bus daugiau)

MADOS

4980

4907

18,16,
20,

TRUMPŲ IR ILGESNIŲ ŠVARKŲ SIUTAI IR SEJONAS.
No. 4980 — Ilgas švarkas ir Bolero—Sukirptos mieros 14, 
taipgi 34, 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

TRUMPI IR ILGI ŠVARKAI IR SEJONAS RUDENIUL 
No. 4907 — švarkas ir Sejonas. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 

taipgi 34, 36, 38 ir 40 colių per krutinę.
RUDENIUI SIUTAI.

No. 4908 — Naujos mados sejonas. Galima gauti didžio 26, 
32, 34 ir 36 colių per juosmenį.

Norint gauti vieną ar dau-; 
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan-* 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiŠ-! 
kiai parašyti savo vardą pa-! 
vardę ir adresą. Kiekvieno pa-' 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
$0. Halsted SU, Chicago, III. )

18,

28,

20,

30,

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, I1L 

čia {dedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No..............

Mieros ....... ............. ... per krutinu

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)



Diena Iš Dienos
šeimyniškas 
Vakarėlis

Pp. Sabeckiai lapkričio 
d. suruošė savo namuose 1927 
N. California Avė., šeimynišką 

‘ vakarėlį, kuriame dalyvavo 
skaitlingas būrys svečių.

Čia buvo paruoštas puošnus 
stalas su keptais balandėliais, 
p. Poppero degtinė ir kitokiais 
maistais ir gėrimais. Vakarėlio 
dalyviai prie stalo visi buvo 
linksmi ir pasitenkinę. Visi da
lyviai sveikino pp. Sabeckius ir 
linkėjo jiems ilgiausių metų.

“Morning Star’’ Klubo atsto
vai taipjau primine ir apie tai, 
kad jubiliejo šokių vakaras

NAUJIENOS,. Chicago, HL Trečiadienis, lapkr. 23, 1938

KANADOS ŽINIOS

Vaizdas iš Profesoriaus Mamlock, kuris eina Sono- 
tone teatre.

s

(Pradeda šįvakar 10 v. v.

Dabar jį galima rodyti!
Censoriai nuėmė drausmę! 
Tai paveikslas, apie kurį 

visa Chieaga kalba

PROFESSOR
MAMLOCK

įvyks lupk r. 26 d., 2403 West 
North Avė. 7:30 vai. vakare. Jo 
programą užpildys Chicagos 
Vyrų Choras ir Andrejevo jau
nųjų šokių mokyklos 
mokiniai. Kvietė visus 
ti.

gabiausi 
dalyVau-

malonusTikrai buvo jaukus ir 
vakarėlis. Sabeckiai visiems da-

miems už sąjausmą reiškia 
dingą dėkui. —Jūsų Ona.

šir-

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Nepaprastas nacių teroro 
apkaltinimas.

Angliški pavadinimai

ATIDARĖ ANTRĄ
BIZNĮ

Nors dabar yra sunkus lai
kai, vienok John Mikšis, žino
mas automobilių mechanikas, 
atidarė antrą biznį.

Jis jau seniai užlaikė biznį 
vardu Ramova Auto Shop, 834 
W. 35th St. Bet matydamas, 
kad biznis gerai sekasi, atida-

Helen

SONOTONE
66 E Van Euren St. 

arti Wabash.

LEG INSURANCE

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago j)

John Motušes, 45, su
Hew!ett, 30

George Urban, 26, su Nancy
Yurkus, 19

John Kazlauskas, 23, su Emi-
ly Ališauskas, 18

William Slager, 29, su
ciile Vander Žili, 29

Joseph Bartusch, 26, su
nes Jucius, 28

Frank Wyek, 26, su Helen 
Ruzinskas, 20

Martin Bartholomel, 28, 
Helen Petrošius, 23

724 W. 19th St.
Šioj naujoj vietoj netik tai

sys automobilius, bet taip pat

Lu-

Reikalauja
Perskirų

Mary Buzinskas nuo
thony Buzinskas

Blanche Stonisch nuo Joseph 
Stonisch

$1.00
UR PER OARMENT

Scientifically designed to 
fit the malė figure every- 
where; without bulk or 
bind. Mild

port. Conveni- 
ent Y-Front 
(nogap)open- 
ing. No but- 
tons. Weights 
andmodelsfor 
every taste! 
Come in today.

ummma* 
ntv teisiat 

vutiat iipi it tiem 
iiFriii raioiai i(n
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Milto nt

MEN’S STORE
3452 So. Halsted St. 
Phone YARDS 3111

r

viską, kas reikalinga prie au
tomobilio. Taipgi turi didelį 
garažą automobiliams laiky-

Reikia pažymėti, kad John 
Mikšis yra pirmos rųšies me
chanikas; turi patyrimą per 
25 metus. Jis tikrai gerai pa

su taiso automobilius ir nebran
giai.

Pastebėki t jo skelbimą
“Naujienose”.

—Biznio Žvalgas

Gavo
Perskiras

Rita Usatuck nuo Fred Usa- 
tuck

Bertha G utėlius nuo Ralph 
Gutelius

PETE YOUNG
UŽEIGA.

Priešais Tautiškų Kapinių vartus 
Skanus SCHLITZ ALUS.

PETE YOUNG

83 ir Kean Avė.
Willow Springs.

PATYRĘS KARPĘNTERIS

9J h. AkJ
2957 SO. MICHIGAN AVĖ.

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

VICTORY 2989.

Palace Garaga
724-6 W. 19th Street

JOHN BIIKŠIS, mechanikas ir 
savininkas Ramove Auto Shop, 
834 W. 35th St, atidarė ANT
RA VIETĄ—Palace Garage.

Čia netik taisys automobilius, 
bet taipgi pardavinės gasoliną, 
aliejų, tajerius, batteries, ren- 
duos garažą automobiliams, par
veš bilc iš kur sulamdytus auto
mobilius- Patarnavimą teiks pir
mos rųšics.

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 

JOHN MIKŠIS, Sav. 
724-6 W. 19th Street 

Phone CANAL 2824.

p/lRRNIGIM ai
Lithuanian Morning Star Benevolent ir Pleasure Club rengia 

25 metų Jubiliejinį Balių, šeštadienį, lapkričio 26 d., 1933, 
North West Svetainėje prie Western ir North Avė. Bus gra
žus programas, dalyvaus Chicagos Lietuvių Vyrų Choras.

Kviečia visus, Komitetas

Z. s. Mickevičius 
Naujoj Vietoj

(Tąsa iš 3-čio pusi.)

NEPAPRASTI C. C. F 
LAIMĖJIMAI

Federaliniuose rinkimuose 
Ontario provincijoj C. C. F. 
kandidatai gavo 42 nuošimčių 
isų dalyvavusių balsavimuose, 
š visų svarbiausia vieta Lon- 

don’e, Ont.. kur buvo varoma 
smarki priešrinkimine kampa
nija. Reikia pažymėti, kad dvi 
stipriosios partijos kaip kon
servatorių ir liberalų, kurios 
per daugelį metų pasimainyda- 
mos valdė Kanadą, šiuose rin
kimuose susijungė į daiktą ir 
bendromis jėgomis vos pravedė 
savo kandidatą Dr. R. J. Ma- 
nion.

Gerus laimėjimus C. C. F. 
turi ir kituose miestuose, k. t.: 
Waterloo, Galt ir k. Padrąsin
ti C. C. F. vadai šiais rinkimais 
tikisi laimėti generalius rinki
mus, kurie įvyks sekančiais 
metais, šie pasisekimai priklau
so daug nuo Naujos Zelandijos. 
Kuomet N. Zelandijoj darbo 
partija (labai gimininga Kana
dos C. C. F.) po sėkmingo tri
jų metų valdymo vėl tapo iš
rinkta kitam terminui, tai da
bartiniuose rinkimuose C. C. F. 
turėjo gerą ginklą agitacijai. 
Kaip matosi, tai Kanadoje tre
čia partija jau gana stipri ir 
neims daug laiko paimti val
džią į savo rankas.

Reikia stebėtis, kad Toronte 
leidžiamas komunistų laikraš
tis “L. Balsas” nė vienu žo
džiu neprisiminė apie rinkimus 
ir jų rezultatus.

BUORIKO RADIO
PROGRAMAS

terų kvartetas ir geri akordeo
nistai. Be to bus svarbus as
menų ir draugijų pranešimai. 
Taigi, nepamirškite pasiklau
syti šito svarbaus ir gražaus 
programo. —J.

George V/ashington

Union League Club of Chi
cago skelbia viešų prakalbų

(Pereitą septintadienį po pie- 
tų buvo puikus Budriko ra- Konkursas 
dio programas. Išpildė jį Šv. 
Jurgio parapijos mergaičių An- 
tifoninis Choras, vedamas 
Prof. A. Pociaus, ir simfoninė
orkestrą. Abi programo dalys, ir piešimo “George Washing- 
vokalė ir instrumentinė, buvo ton konkursą.” Konkurse gali 
geros ir gerai išpildytos. Cho-' dalyvauti tik senior high 
,as davė gražių dainelių, o or- school mokiniai. Dovanos lai- 

kelis gražius,mejusiems bus duodama $100 
stipendija žymiausioj dieno 
mokykloj. Platesnių žinių ga
lima gauti kliubo buveinėj, 65 
W. Jackson Blvd., tel Harri- 
son 7800.

kestra pagrojo
muzikos gabalėlius. Visas pro
gramas klausytojams labai pa
tiko.

Kitas gražus Rudriko radio 
programas bus ketvirtadienį, 
nuo 7 iki 8 vai. vakare, iš sto
ties WHFC, 1420 k. Programe
dalyvaus visų mėgiamas mo- kurią laimėtojas lanko.

Laimėjęs dovaną piešinys 
bus padovanotas tai mokyklai, 

B.

Warehouses
Išpardavimas

-'5.

S. Mic- 
apdrau 
į nuo--

kevičius, real estale ir 
dos agentas, persikėlė 
savą namą antrašu 303 West 
Marųuette Rd. Jo telefonas da
bar yra NORmal 1308.... P-s 
Mickevičius 
savo 
prie

pirmiaus užlaikė 
ofisą ant Western Avė. 

68-tos gatves.
—VBA.

KOMUNISTAI PRIEŠINGI 
VIENYBEI

GLACE BAY, N. S. — Svar
biausiame Naujos. Škotijos an- 
gliakasyklį centrfe susitvėrė C. 
C. F. organizaciją Ten pat jau 
nuo 1937 m. gyvavo Cape Bre-

kitose vietose saVo skyrių ne
turėjo, tai nariai nutarė ją lik
viduoti prisidėdami 
F., kuri dabartiniu 
dėjo sparčiai augti.

Pažymėtina, kad

prie C. C. 
laiku pra-

komunistų 
partijos nariai priklausą Darbo 
Partijai piestu stojo prieš to
kią vienybę.

SVEIKINIMAI
Po rinkimų, kurie įvyko lap

kričio 14 d. C. C. F. kandida
tas E. O. Hali gavo daug svei
kinimų. Sveikino jį ne tik su
rinkus 15,338 balsus (8,863 bal
sus turėjo 1935 m.), bet ir dėl 
to, kad jam teko rungtiniuoti 
su gana stipriu “priešu” Dr. R. 
J. Manion, kuris, kaip jau mi
nėjau, buvo remiamas dviejų 
stambių partijų ir yra vienas, 

| kuris užima svarbią vietą val- 
—VBA. džioje. —V Dagilis.

Kalakutas dykai su perka
ma radija, Pečiumi, Bed- 
roorn Setu, Stalu, Skalbia
ma Mašina, Elektrikine Le- 

daune, Parlor Setu ar 
Karpetu

Jūsų Senas Parlor Setas Per
dirbama įsnauja nauju mate- 

rijolu už $38.00

JOS.F.BUDRIK
FURNITURE CO.

Nedelioj vakare 5:30 pasiklausy
kite gražaus lietuviško progra
mo iš stoties WCFL 970 k.

Išpardavimas!
DIDŽIAUSIOS VERTYBES MIESTE!

Mes turime pilną pasirinkimą IMPORTUOTŲ IR VIE
TINIŲ LIKERIŲ.

OLD HEIRLOOM
Bernheim Kentucky Straight Bourbon Whiskey. 93 proof. 

3 metų sena degtinė.
GRAND OPENING SPECIALAS

Reguliarė kaina $1-09. PAINTĖ
Reguliarė kaina $2.09 ..................................................... <4 "7 C

KVORTA I ■ < w

Opening

75c Bowhng-Billiardai

20%
By Vol- $1.09

GALIONAS

90 Proof.
2 metų sena.

Grand Opening
Spėria’a®-

PAINTĖ.
$1.45 Kvortai.

Mattingly
and

Moore
90 Proof 

Didelės Bonkos
Grand Opening Specialas.

$1.49

SHIPPING PORT
Straight Kentucky Bourbon

Degtinė

SALDUS KALIFORNIJOS VYNAS
PORT IR MUSCATEL
Reg. $1.39. GAL.

Atsineškit savo indą

LIETUVIAI rASINAUDOKIT!
TIK ŠIĄ SAVAITĘ.GRAND

3409-21 S. Halsted St
Tel. Yards 3088

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

20 AsIų — 10 Stalų
Gėrimai ir užkandžiai vietoje 

Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

IMPORTUOTAS IŠ ČEKOSLOVAKIJOS

SLIVOVITZ . . . .  .  PROOF FIFTH $2.18

užlaiko
Tautiš- 
jis pa-

Pete Young Wilow 
Springs Pagavo 
Laukinę “Turkę”

Pete Young, kuris 
lietuvišką taverną prie 
kų Kapinių, sako, kad
gavo laukinį kalakutą ir jį iš
keps Dėkos dieną.

Katrie bus laimingi atsilan
kyti, visi gaus paragauti lau
kinio kalakuto.

■
Naujienų-Acme Telephoto

DENVER, Colo. — William Lewis (po kairei) prieš 
dvejus metus prarado regėjimą. Jis spaudžia ranką 
kaliniui Williain Cardiff, kuris sutiko paaukoti vie
ną savo akį, kad Lewis, kuris yra advokatas, galėtų 
atgauti regėjimą.

IMPORTUOTA IŠ LIETUVOS 

luini a 100
PROOF FIFTH

M

IMPORTUOTA IŠ ITALIJOS

CHIANTI WINE-MARSALA
IMPORTUOTA IŠ ITALIJOSLICįUOR STREGA-ANISETTA Į

OLD STUART 
Straight Kentucky

I BOURBON
2 METŲ SENA. 90 PROOF 

$1.09 KVORTA.

GLEN DUROCH 
IMPORTUOTA

SCOTCH
WfflSKEY

86.8 PROOF
Grand Opening Specialas $1.79fifth

ROCK & RYE

99c
KVORTA.

EXTRA PALE 
Labai šaltas. 

ALUS
2 už 30c j
Vž Gal. Reg. 29c. 

Specialiai šiame Išpardavime 
Plūs Depozitas.

CICERO I
Liąuor House 

4916 W. 14th Street 1
Mes pasilaikome teisę apriboti kieki.

F’ ■ ■ • - - V*

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING 
Perkraustom forničius, pian’is ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam j farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St.

Šaukit Tel. YARDS 3408

Garsinkitės “N-nose”
KASDIENINIS BIZNIO SĄRA

ŠAS — ALFABETO 
TVARKOJE

• LIGONINES
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $12-50
GYDYMAS....................... ŠKA.00
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje . e15oo
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama ....... “
VISAS LIGAS GYDOMA $4.00
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■

DOUOLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Avė.. Chicago.
x Tel. La^ndale 5727.

FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS 

Studija jrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlaido

mis ir Hollywood 
šviesomis. Dar bas 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
Į Tel. ENG. 5883-5844
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Buvo įspūdingos 
Ir šaunios 
Vestuvės
Sofijos Ambrozaitės ir Pcivilo 

Jasititto

Praeitą šeštadienį Rožių že-

šiene maloniai susikabinę su
komės į ratą.

Apie dešimtą valandą darbš
čią gaspadinią ir simpatiškų 
jaunų panelių aptarnaujami, 
prie keturių ilgų stalų trys 
Šimtai svečių-Viešrtių buvo su
sodinti. Buvo prigaminta viso
kių skaniausių valgių ir gėri
mų. Kristupas ir Pranciška 
Ambrožai, Iturife iškėlė tokias

mėje (RoselandO) .penktą va
landą vakare, kada pradėjo 
temti ir pasirodė danguj mili
jonai žvaigždelių, į kukliai iš
puoštą palmom Visų šventų 
maldyklą atvažiavo procesija 
puikių automobilių iš visų Chi
cagos kampų. Iš Racine atvyko 
Emilija ir Marijona Mlkdlskai- 
tės su savo mamyte; iš Mel- 
rose Park — p. Empoliai; Sti tri
mito — pp. Stankui, Klimai; iš 
Cicero — Ambrozai, Dudaniai, 
Paugienė, artistas V. Bielajus 
ir daug kitų. Nuo durų iki pat 
didžiojo altoriaus buvo nuties
tas baltas takas, kuriuo jauno
ji ir jos ^palydoves, pasipuošu
sios gražiais rūbais, kilniai tu
rėjo žygiuoti. Su didele pagar
ba pasitiko jas su tuksidais ir 
baltom krūtinėm pasipuošę 
jauni, gražus vaikinai. Dešinėj 
phsčj stovėjo pasipuošusios su 
rUšaVom suknelėm ir su rau
donu rožių bukietais rankose 
maloniai nusiteikusios meilios 
merguže’ės. Žvakės mirgėjo. 
Kai Avė Maria skambėjo, gra
žioji lietuvaite, balta kai au
gę ėbs, sus kaupus dvasioje ir 
išbalti;, su savo mylimtioj i 
ėmė ištikimybė; priesaiką. Kdi 
jau ant piršto buvo užmautas 
auk'o žiedelis, re viena gaili 
ašarėlė nuriedėjo nuo jos ma
mytės veidelio.

Šauriias vestuves, labai* nuošir
džiai Visus vaišino. Tikrai bu
vo malonu matyti tiek daug 
žmonių susirinkusių pagerbti 
p. Artibrozų vienintelę mylimą 
dukrelę ir p. JesiUnų sūnų.

Laike vakarienės buvo trum
pas programas su linkėjimo 
prakalbelėmis ir dainelėmis. 
Daug linksmybės, daug naujų 
pažinčių ir permaina p. Am- 
brozų šeimoje. Jaii sekmadie
nio rytas, šie jauni žmonės 
dar tebedalina vykstantiems į 
namus simbolingą tortą—Vestu
vių pyragą. Daug gražių lai
mių visi perdavė Šiai gražiai 
porelei, kuri pradėjo šeimyni
nį gyvenimą. Geriausio pasiSfe- 
kimo malonėkite priimti it nuo 
šių žodžių rašytojo. —R. š.

HANK0W0 GRIUVĖSIAI, 
ponai.

Naujienų-Acme Telephoto
Taip atrodė- tas miestas po to, kai jį užėmė ja-

■—*1— 1   *— - J *•  -—— - -   -     1- - —u

CLASSIFIE.D APS. Į
HELP VVANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
PATYRUSIOS GĖLIŲ DIRBĖ

JOS namuose dirbti. Gera kaina.
14 N. Michigan, Room 407.

REIKIA 2 MOTERŲ skudurams 
skirstyti. Patyrusių.

D. MILLER and SONS, 
2155 Ogden Avė., įėjimas iš Taylor 
Street.

REIKIA JAUNOS merginos len
gvam namų darbui ir vienam vai
kui prižiūrėti. Normai 6750.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
GyyenimuiKambgriai

KAMBARYS ANT RENDOS dėl 
vaikino, merginos ar ženotai porai. 
Apšildomas, prie mažos šeimynos- 

7104 So. Emerald Avenue.

REAL ESTATE TO EXCHANGE 
NamaiŽemėMainais

MAINYSIU NAMĄ ir taverną 
į privatų namą. 4635 So. Wood St.

FURN1TURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
IŠPARDUODAME BARŲ FIK - 

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

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

CALumet 5269.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

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

ALEK ALIŠAUSKAS, 
7126 So. Rockvvell St-

RENDAI 7 KAMBARIAI, garu
šildomi, moderni $40- Matytis su 
janitoriumi. 1660 South Christiana 
Avė. arti Ogden Avenue.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

Žmonių buvo susirinkę kaip 
šventadienį. “Parčtkin inkai4’
patraukė atvaizdus nusitraukti, 
o s eį vestuvių pdkilį p. 
Kovalskm svetainėj. Paul Eit- 
rr.cn’o orkestrą šauniai nuola- 
t( ; griežė.

kjfi.bo aa duona ir druska
Jauniesiems atvažiavus sa- 

lėn, p. Ambrozienė pasitiko 
juos su duona ir druska ir ža
liom rūtom apkaišytais dviem 
stiklais skaniausio ir brangiau
sio vyno. Pas visus atgimė 
(b‘ augsmas. Muzikai grojant 
prasidėjo maršavimas ir mudti 
su Sofijos babune-teta p. Bu-

Chicagos Lietuvių Vyrų 
Choro Atydai

Kaip žinote, šį šeštadienį, 
tai yra lapkričio 26 d., įvyksta 
Northsidės lietuvių kliubo “Mor • 
ning Star” parengimas, kuria
me programą pildys, Chicagos 
Lietuvių Vyrų Choras. Šio kliu
bo nariai yra geri Vyrų Choro 
Simpatikai, rėmėjai ir draugai, 
dėl to choras turėtų pasisteng
ti duoti jiems gerą programą. 
Tiesa, parengimas pripuola šeš
tadienio vakare ir daugelis cho
ristų turi SMVo įstaigas-bižnius, 
kiti ilgai turi dirbti ir ankšti 
negalės susirinkti. Dėl to pro
gramas turės būti kiek vėliau. 
Taigi, vyrui, visi pasistenkit 
kaip tik Užbaigsi t darbą kuo 
greičiausia viską pametę va
žiuokit Į svetainę. Parengimas 
įvyksta labai patogioj vietoj. 
Northvvest Hali, 2403 W. North 
Avė. Tai yra kampas Western 
ir North Avė.

, ų • NAUJIENŲ-ACM E TelophotO
NEW YORKAS. — Robett Irwin, .ekstentrikas skulptorius, kuris nužudė tris 

žmones. Teismas jį nubaudė kalėjimu iki gyvos galvos (už kiekvieną žmogžu
dystę po 60 metų). j; y

O kurie negalėsit pribūti, tai 
būtinai atsilankykit į pamokas 
sekmadienio rytą, nes sekma
dienio vakare turėsime pildyti 
programą Roselande, Chicagos 
Lietuvių Kultūros Draugijai.

ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimą. 
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių to

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

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

Kiekvienos karas musų ekspertų
I garantija tam, 

kad tuoti jums ilgametinį patarna
vimą.—Taipgi virš 30()—1936-1935 
ir 1934 karai visų išdirbysčių už pi
giai kaip $85.00.—Musų stakas yra 

PARDAVIMUI PIGIAI TAVER- Chicagoj didžiausias. Kodėl laukti? 
NAS ir Lunchruimis — visas arba —kada gali nupirkti gražų veik 
pusė — atsišaukite. 3.856 So. Union 1 naują automobilį už taip mažus pi- 
Avenue. nigus.

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

Nereikia jums ir grynų pinigų— 
mes imsime jūsų seną karą kaip •

RENDON 4 KAMBARIŲ flatas 
—antros lubos, vana $18.00 rendos. 
3436 So. Union Avė. šaukite Lafa- 
yette 2649-

MIŠCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairus Pardavimai

TAUTIŠKOSE KAPINĖSE, 
parsiduoda lotas 8 duobių arba 4, 
pirmoj eilėj, kur koplyčios, pigiai 
važiuoju į Kaliforniją, Stanley 
Geležius, 3231 So. Green St.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

TAVERNAS su NAMAIS ir ex- 
tra lotu—šokių salė ir valgomasis

rasti. Kokio markete neieš-

kambarys. Gera k vieta. 4633 South i patikrintas--musų 
Rockv/ell. Matykite savininką.

gražų veik

REAL ESTATE FOR SALF 
Namai-Žemė Pardavimui

3419 LITUANICA AVENUE 2x5 įmokėjimą—likusią dalį mažais mė-
9 metų amžiaus. nesūriais įmokėjimais iki dviejų 

. .. . ...S"1 pageidauja- metų. Nesvarbu kur gyventum, ne-
- _ Went- praleisk šio didžio išpardavimo.

modernas namas, ! 
$6000.00 terminai, jei i 
ma. Kreiptis į ofisą. 2554 
worth Avenue. Jos. Cacciatore and
Company.

MODERNIŠKAS KAMPINIS 
4x4 kambarių apartmentas, steamu 
apšildomas, refrigeratoriai, rendos 
$1680- Kaina $8000.00. Prieinamos 
sąlygos.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Avenue. 
Tel. Spaulding 1500.

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

1340 W. 63rd Street
prie Loomis.

2828 W. North Avė.
prie California.

A. A.
VICTOR STOCKER 

gyveno po nr. 2910 VV- 40 PI.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 20 d., 1938 m., su
laukęs 27 m. amž., gimęs Chi- 
cago, III.

Paliko dideliame nubudime 
mylimą motiną Magdaleną, 
po tėvais Baltuškiutę, tėvą 
Vincentą Stučkus, 4 brolius, 
Juozapą, jo moterį Anitą ir 
šeimyną, Antaną, Joną ir 
Vincentą ir jo moterį Adelę, 
Amerikoj, dėdę Juozapą ir jo 
moterį Stučkus gimines ir 
draugus. Lietuvoje tetą Kotri- 
ną ir šeimyną Bieliūnus ir 
dėdę Juozapą ir šeimyną Bal
tuškos.

Kūnas pašarvotas J. Liule- 
vičiaus koplyčioj, 4348 So. 
California Avė. Laidotuvės 
įvyks Penktad., Lapkričio 25 
d. 1:30 Vai- popiet, iš kopi, 
bus nulydėtas į Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Victor Stocker 
giminės, draugai ir pažįstanti 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir Suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Motina, Tėvas, Broliai ir kitos 

Giminės.
Laid. Dlr. J. Liulevičius, tel. 

LAFAYETTE 3572.

Taigi, vyrai, įsitėmykit virš 
paminėtus du dalykus. Choro 
pasisekimas priklauso nuo ma
rių pastangų.

Choro koresp.

ALEXANDRAS

Adomawicz
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkr. 20 dieną, 3:00 vąl. po 
pietų, 1938 m-, gimęs Taura
gės apskr., Kražių parap.

Paliko dideliame nulhltfime 
moterį Johanną, po tėvais 
Šedbaraitę, dukterį Helen, 
Augintinius Kazimierą ir Al
bertą, pamotę Antaniną Ado
mavičienę, 4 brolius Antaną, 
Kazimierą, Stanislovą ir Vin
centą, 5 švogerkas, 3 seseris: 
Mikasę Jagminienę, Oną Mi- 
kevičienę, Bronišlavą Wolat- 
kawicz, 3 švogerius ir jų šei
mynas, 4 dėdes: Juozapą Bik- 
nevičią, AlyzJą, Feliką ir My
kolą Jucius ir šeimynas, švo- 
gerką ir švčgerį Helen, Alex- 
ander Januškus ir šeimyną ir 
daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 4457 So. 
Talman Avė. Tel. Laf. 7897.

Laidotuvės įvyks Penkta
dienį, Lapkr. 25 d., 8 vai. ry
to iš namų į šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv- Kazimiero kapines.

Visi a. a. Alexando Adoma- , 
fticžlaUs giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kvidčiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Brdlraii ir gim. j 
Laid. Dir. S. P. Mažeika, Tel. | 
YARDS 1138.

Northsk’iečiai 
Ruošiasi Svarbiam 
Jubiliejui :
Morning Slar Kliubas švenčib 

25 Metų SuRaktį
NORTHSIDE — štai, šeš

tadienį, lapkričio 26 d., ndrthj- 
sidiečiai su nekantrumu lau- 
kia ‘reikšmingos dienos, Morn- 
ing Star Kliubo dvidešimtį 
penkių metų jubiliejaus pa;- 
'rengimo,, kuris įvyks North 
wešt Hdll,. 2403 North Avė. 
Beveik akimirksmi prabėgo 
dvidešimts penki metai, kaip 
nortbsidėj susitvėrė Morning 
Star pašalpos ir pasilinksmU 
niino kliubas. Per tą gyvavi
mo laiką iHuriling Stdrt kliti*- 
bas atliko daug kultūrinių dar- 

’bų lietuviams, taigi ir Savo 
jubiliejinę šventę švenčia su 
gražia kultūrine praeities is
torija.

Parehgime bus gražus pro
gramas, kuris susidės iš kal
bų ir smagių liaudies daine
lių. Jas išpildys senoji gvardi
ja, arba Chicagos Lietuvių 
Vyrų Choras, po vadovyste K. 
Steponavičiaus.

Tadgi visiems northsidie- 
čiains patartina nepraleisti to
kios reikšmingos progos, neš 
reikia prisipažinti, kad mes 
norfhsidiečiai tik vieną tokią 
linksmą sueigą teturėsime.

—X. S.

Pasilinksminimo 
Vakaras

■ -• • • -L ■.

Šv. Marijos Parapijos nariai 
rengia pasilinksminimo vakarą 
lapkričio 24 d., Dėkos švente 
j e, Parapijos svetainėj, 3501 
So. Union Avė. Pradžia 7:00 
vai. vak.

Kviečia KOMITETAS.

i aume-NAUJIENŲ Foto]

PARYŽIUS. — Maryse 
Bastie laiko lėktuvo moddlį. 
Ji yra išgarsėjusi Prancūzi
jos lakūnė.

' wt -t;iii#

[ ACME-NAUJIENŲ Foto]

Eilidtt J. Tręes, buvęs 
Chicago Title and Trust 
kompanijos iždininko padė
jėjas, kuris išeikvojo $14,- 
740 kompanijos pinigų. Už 
tą. nusikaltimą jis turės sė
dėti kalėjinic nuo ' vienų 
iki dešimties metų (prieš jį 
buvo keturi nusikaltimo 
puriktai ir už kiekvieną jų 
liko paskirta aukščiau mi
nėta bausmė). '

Brighton Parke 
Thanksgiving Su 
Dailiom ir Šokiais

Koncertą Ruošia Vaikų 
Draugijėlė

BRIGHTON PARK — Brigh- 
tonparkiečiai šįmet švęs Thank
sgiving Dieną su muzika ir šo
kiais.

Tos šventės proga, rytoj 
'Brighton Parko Jaunuolių 
Draugijėlė rengia koncertų ir 
šokius Hollywood svetainėj, 
2417 West 43rd Street. Progra
mas prasidės 7 vai. vakare.

Programą pildys Draugijėlės 
mokiniai, jų choras ir šokėjai, 
po p. A. Zabukienės vadovybe. 
Progralne taipgi dalyvaus rusų 
mandolinų orkestras ir kalbės 
Dr. A. Graičunas. Įžanga tiktai 
25c.

Brlghlonparkiėčiai ir visi ki
ti lietuviai yra prašomi atsilan
kyti ir Draugijėlę paremti, neš 
lai gtupe, kuri lavina musų vai
kus ir ruošia juos didiesiems 
Chorams kaip Pirmyn, Birutei 
ir Kanklių. Ji yra pažangi, lai
svų minčių organizacija.

Buvusi Draugijėlės Nare,
Hypatia Pimfška

Sunkiai Susirgo 
Jurgis Steponavičius 
(Stephan)

APYLINKĖ. — Vakar 
susirgo Jurgis Stepo- 
(George Stephan): Ii- 

i buvo 
išvežtas į Cook kauntės" ligoni
nę. Giminės ir draugai yra pra
šomi- jį ten aplankyti.

Steponavičius gyveno adresu 
1800 South Peoria St.

18 TA 
sunkiai 
navičius 
ko suparalyžiuotas. Tuoj

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

PEREINAMAS KAMPAS. Tile 
priešakys, 6 krautuvės ir 11 apart- 
mentų. Garu šildomi. Rendos $7800- 
Kaina $25,000. Liberalus terminai- 
FIRST STATE MORTGAGE CO.

4752 Fullerton Spaulding 1500.

G4th ir Rockwell, $7850.00, 2 
flatų plytinis, 5 kamb., porčiai 
—30 ped. lotas—garažas—arti 
krautuvių ir mokyklų.

$5750.00 80 ir Muskegon 6 i 
kamb. plytinis bungalow, 30 
pd. lotas— garažas—arti mo
kyklų.

$5750.00 2 flatų, 6 kambarių ir 4 
kambarių, Air Conditioned—aliejus 
—lotas 96x125 pd.— arti 67th ir 
Lawndale.

$4750.00 6 kambarių karštu van
deniu plytinis bungalovv, 37 pėd. 
lotas, garažas. Kreiptis—
MR. MEDORA Slewart 3601.

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

WATCHMAKER—JEVVELER 
Laikrodininkas -ir Auksakalių

H. BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 

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

4184 Archer Avė.
CO A L—W00D—OIL 

Anglys—Malkos—Aliejus

PARDAVIMUI 6 fletų namas ir 
šalia tuščias lotas už $5200. Savi
ninkas duos savo paskolą $2,000, 
be komišeno. Pageidaujama Real 
Estate agentų neatsišaukti. Mrs. 
Mankus, 4608 So- Wood St. Trečios 
lubos užpakalyje.

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

LUMP

___ $6.00
__ $6.00
— $6.00
_ $5.75
— $5.00

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

80 AKRŲ ŪKIS su gerais pasta
tais ir 
duoda 
nigais

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

HANSON-OSBORN, 
Hart, Michigan.

PARDAVIMUI: 30 akrų dalinai 
miško prie akmens kelio, dvi my
lios nuo miestelio su bažnyčia ir 
mokykla. Mažas namas, barnė, dvi 
vištydėš, nauji. Kaina $1600. Turi 
turėti pinigais $1,000 rankpini
giams- Tikras pirkinys.

JOHN S. BLUE, 
Wheatfield, Ind.

EGG
NUT
BIG
MINE RUN ..
SCREENINGS

PIRKIT DABAR I — SAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975

PARDAVIMUI farma: 80 akrai, ! 
gerai žeme, puiki vieta prie US 31 
grįsto vieškelio; 10 kambarių na
mas, cemento beismentas, didelė į 
barnė, silas, garažas, įrankių vie
ta, vištydė, kornams kribas, malki- i 
nyčia, padėjitno namas, su gy
venimui kambariais, elektriką. Visi 
fiastatai gerai numaliavoti. 80 obe- 
ų, 3 grušios; puikių kietų klevų 

daržas. Pusė mylios nuo mokyk
los, viena mylia nuo bažnyčios, 4 
miesteliai 12 mylių apylinkėj. Par
duos su ar be asmeninės nuosavy
bės. Tikras bargenas jei paimtas 
tuoj aus.

STANLEY LUNDQUIST, 
Scottville, Michigan.

Ar Ieškot
• PIRKTI
• PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS. 
•
NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO.

PAŠAUKIT MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Masu apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakarto j i m n s 
duodame gerą nuolaidą.



ryto.

prie 25-tos

si, kad programas
Sll

ž-:-. ?‘ '

buvo nuvykęs

jo griausmingas delnų plojimas. 
Entuziazmas virė publikoj per 
visų koncertų, Įjūris i_____
suvirš dvi valandas. Uždangai Dus ir — 
nusileidus publika i

“Pirmyn” Choras 
ziaztiškai sutiktas

S®. :< į* * ......

NAUJIENOS, Chicago, III Trečiadienis, lapkr. 23, 1938

NEPAPRASTAI PASEKMINGAS PIRMYN 
CHORO KONCERTAS DETROITE

Tokio Parengimo “Nebuvę Detroito Lie 
tuvių Istorijoj”

Nei garsusis Dono Kazokų 
choras nesukėlė savo pasekėjų 
tarpe tokį didelį entuziazmų, 
kokį Chicagos Pirmyn Choras 
iššaukė Detroite pereitų sekma
dieni. Pirmyn Choras, beveik

Net ir žmogui, girdėjusiam 
chorą ne sykį, bet kelis, Puvo 
tiesiog malonu dainų klausytis 
ir norėjos, kad choras dainuo
tų ir dainuotų be pertraukos...

Detroitiečiai pirmyniečius la
bai gražiai priėmė ir vaišino 
tikrai karališkai. Kelios maši- 

išpildyti ten koncertą, kurį chi- nos dainininkų atvyko šeštadie- 
cagiečiams surengė Detroito nio naktį, bet autobusas su 41 
Dailės Choras su žymesnių vie- nariu pasiekė Detroitą tiktai 
tos naujieniečių pagalba. Kon- sekmadienio 11 valandą 
certas įvyko Detroito Lietuvių Visi ir naktį ir autobusu at-

ir Vernor važiavę dainininkai buvo tuo
jau išdalinti po detroitiečių 

buvo entu- namus, kur gavo porą valandų 
ir išpildė pailsėti. Ret tiktai porą, nes 

puikų ir ilgą įvairių dainų pro- U°rs koncertas prasidėjo vaka-
gramą. Kiekvieną numerį lydė- re> ilgesniam poilsiui nebuvo 

' laiko.
Dainininkams visų namų šei- 

užtruko ’ mininkai iškėlė didžiausius pie- 
nori ar nenori — tu- 

nesiskirstė, |ri s5sti ir valgyti ant stalo su- 
bet reikalavo daugiau. Skunde- Krautų skanėsių. Kai kuriose 

buvo per- vietose šeimininkai parūpino ir 
didžiulius “birthday cakes” su 
parašais, “VVelcome, Pirmyn lai.

kroviniais iš užsienio. Dešinėje, juros krantų sustiprinimai—mo- 
VDV foto.

Bet jauni Pirmyn dainininkai chorus”. Salėj, prieš ir po kon- 
yargiai butų galėję tęsti. Va- certo vgI vaisCs. Ktikr0) tie (lc. 
žiavo Detroitan per naktį ir troitiečiai yra, aukso žmonės, 
prieš koncertą retas kuris ga
vo progos nusnūsti. Visi buvo; 
taip išvargę, kad I

uze nuo

oitiečiai yra aukso žmonės.
Dainininkai apleido Detroitą 

trys choro !aP*e valandą naktį, labai ne- 
dainininkės programų metu ant n°romis. Jų ausys 
scenos apalpo. Įdomu buvo tas Komplimentų, gal geriau pasa- 
pastebeti, kad Pirmyn Choras K^ti galvos svaigo. Detroitie- 
labai apsipratęs su scena ir
kaip profesionalai šaltai laiko
si nepaprastose i aplinkybėse. &lI,no visiems koncerto rengė- 
Kai dainininkės apalpo, tai cho- janis *r vaišingiems šeiminiu- 
ro vyrai užpakalinėse eilėse jas 
taip vikriai nunešė nuo scenos, 
kad mažai kas iš publikos 
stebėjo, kad scenoj kas tai 
tikėto įvyko.

Labai Daug Publikos
Publikos buvo pilnutėlė 

tainė. Nebuvo nei vienos 
čios kėdės, nebuvo daugiau 
tos stovintiems. O ant laiptų į 
salę, kuri yra antram aukšte, 
stovėjo didžiausiam susikim
šime dar gerokas būrys publi
kos. Patys detroitiečiai sako, 
neatsimeną, ar yra turėję tiek 
daug publikos lietuviškam pa
rengime Detroito istorijoje.

“Pirmyn” dainavo puikiai. 
Chicagiečiams, kuriems teko 
tame koncerte dalyvauti, reikė
jo didžiuotis, kad jie savo mie
ste turi tokį gerą, gerai susi-

pa- 
ne-

sve-
tuš-
vie-

:o

Lietuviškos

KORTELES

PO 10 CENTŲ KIEKVIENA

Kalėdų
pasveikinimo

Žiemos vaizdeliai, gėlių bu
kietai su lietuviškom eilėm 
ir pasveikinimais. Kortelės 
tinka privatiškiem asmenim 
ir biznieriams.
Parduodam taipgi į vaistiny- 
čias ir kitas krautuves. Ra
šykit dėl informacijų.
SU JŪSŲ ISPAUSDINTŲ 

VARDU—UŽ SPAUDĄ:
Extra

25 kortelės .................... $1.25
50 ” ......................... $2.00

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

čekį kartu su užsakymu.

SKAITYTOJAI

Jei jūsų prenumerata jau 
pasibaigė arba jeigu no
rite iš naujo “Naujienas” 
užsiprenumeruoti, tai pra
šome TUOJ už laikraštį 
užsimokėti, nes po LAP
KRIČIO 19 dienos extra 
dovanų—flashlight ir ter
mometrų nebegausite.
NAUJIENOS rengiasi 25 
metų Jubiliejaus Iškil- 
mėms. Tėmykit praneši
mus, kurie netrukus tilps 
Naujienose.

Naujienų Adm.

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St 

CHICAGO, ILLINOIS

čių vaišingumas juos jaudino. 
.Jie, grįžo Chicagon pilni dėkin-

• vaisingiems seiminin
kams, ir smagus, kad sunki už
duotis gerai pasisekė atlikti.

Detroito Dailės Choras
Programą atidarė Detroito 

Dailės Choras, kuris rūpinosi 
koncerto surengimu. Sudainavo 
tiktai dvi dainas, ir užleido sce
ną svečiams. Choras yra jau
nas, bet skaitlingas ir turės la
bai gražią ateitį, jeigu pasiliks 
dabartiniam sąstate. Chorą ve
da gabi muzikė p. Ona Masals- 
kiutė, kuri, kaip mandagi “na
miškė”, užleido vietą svečiams, 
bet pergreitai. Dailės Choras 
turėjo sudainuoti bent pusę 
programo, nes jis toli gražu 
“gėdos nedaro Detroitui”, kaip 
kai kurie to choro nariai kal
bėjo po Pirmyn dainavimo. Vi
sai priešingai. Detroitas gali 
juo visiems pasigirti.

“Pirmyn” Waukegane
“Pirmyn” Choras, panašiai, 

su dideliu pasisekimu užpereitą 
sekmadienį koncertavo Wauke- 
gane. Ten irgi salė buvo pilnu
tėlė žmonių. Panašiai, kaip de
troitiečiai, taip waukeganiečiai 
kalbėjo, kad jie seniai beturėjo 
tokį skaitlingą parengimą. Ir 
waukeganiečiai chorą vaišino 
karališkai. Po koncerto salėj 
dainininkams iškėlė puikią va-

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

/

MUSŲ PAJŪRIO VAIZDAI. — Viršuje, kairėje, į Klaipėdos uostą įplaukia laivai 
Apačioje, naujoji Klaipėdos statyba.

Paroda Atsidarys Lapkr. 26 d.
Amerikos ūkio jaunimas už-

Naujinmj-Acnie Telepnoto
DUSSELDORF, VOKIETIJA. — Naciai su didžiausiomis iškilmėmis laidoja 

Ernst von Rath’ą, nacių ambasados Paryžiuje sekretorių, kurį nušovė jaunutis

karionę, kurią jie ilgai atsimins.
Waukcgano koncertą Pir

myn chorui surengė S.L.A. 262 > 
kuopa ir komisija, kurią suda
rė Juozas Mačiulis, Jcnnie Lau
rui, Isabcllc Kiškis ir Kasparas 
Grinius.

Komisijos narė p. J. Laurui 
“Naujienoms” atraše apie tą 
koncertą sekamo turinio kores
pondenciją:

Lietuvoj. 
buvo labai 
262 kuopa,

Waukegane atsilankė Pirmyn 
Choras, kuris davė labai gražų 
programą, kokio dar nebuvo 
girdėti Waukegane. Publika li
ko labai patenkinta Pirmyn 
choro dainavimu ir po koncer
to visų klausinėjo ‘Kada vėl 
VVaukegane bus galima Pirmyn 
Chorą užgirsti?’

“Po koncerto buvo šokiai. 
Čia Pirmyn Choro nariai pa
mokino vvaukeganiečius kaip 
šokti naujus lietuviškus šokius, 
kuriuos jie išmoko

“Iš viso, vakaras 
sėkmingas ir SLA 
kuri kvietė Pirmyn
parengimui, įgijo didelį vardą, 
nes tai buvo didžiausias pareik 
girnas, kokis įvyko Waukegane 
per daugelį metų. Ačių Pirmyn 
Chorui už labai gražų progra
mą. Komisija yra labai dėkinga 
tiems, kurie atsilankė parengi
me.”

Chicagos “Pažiba”•
Kiek ankščiau choras pasek

mingai pasirodė East Saint 
Louise. Rašančiam teko būti 
tose trijose vietose ir jis turi 
pripažinti, kad Pirmyn Choras’tą gaisre, kuria sunaikino ge- 
yra padaręs ir daro pažangą ležies sandėlį adresu 2135 Lake 
šuoliais, dainuoja žavėjančiai ir street. Vienas ii žuvusių buvo 
yra Chicagos lietuvių pažiba. !Ed Baer, 65 metų chięagietis, 
Garbė už tai vedėjui Kaziui! o antras — “
Steponavičiui ir nariams; te- kuris buvo 

’vams, kurie leidžia savo sūnūs sandėly j.

>1

aUM£-NAU^IENŲ Telephoto

CHICAGO. -U Charles 
Greismer, 19 metų jaunuo
lis, prisipažirįo “kidnapi- 
nęs” 51 metų ąmžiaus mote
rį, kurią jis nusivežė į Ga- 
ry. Be to, jis prisipažino šo
vęs į William Smithą, ku
ris jį pavežėjo savo auto
mobiliu. į

ir dukteris į “Pirmyn” Chorą; 
“Naujienoms” ir pažangiems 
chicagiečiams, kurie per 29 me 
tus jį užlaikė — lankydami jo 
parengimus, piniginiai! remdami 
ir duodami jam progą augti ir 
tobulėti. - > . “N.” Rep.

____________ , i

Du žmones sniege vakar ry

nežjnomap- senelis, 
gavęs prieglaudą

J. .X

j
OT

Raudonojo Kryžiaus 
Vajus

Ieško Naujų Narių

Dabar eina didelis Raudo
nojo Kryžiaus vajus gavimui 
naujų narių, kad Raudonasis 
Kryžius galėtų tęsti savo darbą 
gelbėjimui nelaimės ištiktų 
žmonių. Palengvinimui orga
nizavimo darbo kiekvienai 
miesto daliai yra paskirti at
skiri organizatoriai. Metinė 
mokestis yra tik $1. Ret už 
tuos mažus pinigus, Raudona
sis Kryžius atlieka milžiniškus 
darbus, kur tik būna jo pa- 
gelba reikalinga.

Pernai jis gelbėjo 174 gam
tos nelaimėse. O šiemet jam 
teko atlikti milžiniškus dar
bus, kada rytines valstijas iš
tiko uraganas ir šimtai tūks
tančių žmonių atsirado be pa-

Šįmet “Thanks- 
jęiving” —■ “Pigi 
Šventė

bus 
yra 

apie 15% pigesni negu pernai, 
antys ir žąsys nuo 10% iki j 
15% pigesnės, o sviestas apie: 
29%. Bet ne vienam bedarbiui, 
ar iš pašalpos gyvenančiam 
žmogui ir tas “‘pigumas” sta
lų Dėkingumo Dienai stalų ne- 
papuoš.

“Thanksgiving” šįmet 
‘pigi” šventė. Kalakutai
• ' ... •

iate;

VARDAS

ADRESAS
Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Ūkininkaičių 
Suvažiavimas

gyvulių parodoj, kuri įvyks 
Chicagoj nuo lapkričio 26 d. 
iki gruodžio 3 d.

Kartu vyks jaunųjų ūkinin
kaičių—National 4-H Club 
kongresas, kuriame dalyvaus 
apie 1200 ūkių jaunuolių ir 
mergaičių iš 45 valstijų, Ka
nados, Hawaii ir Puerto Rico 
ir varžysis už didžiuosius pri
zus gyvulių parodoj ir augini
me grudų.

Prie minėtos organizacijos 
priklauso apie 200,000 jaunuo
lių. Kelionės lėšas delegatai ap
simoka iš prizų, kuriuos jie 
pirmiau laimėjo valstijų ir 
kaunčių parodose. Jie taipgi 
atsiveš prizus laimėjusius pa
vyzdžius kepimo, *kenavimo, 
siuvimo ir namų dekoravimo. 
Jų paroda vyks greta Interna
tional Amphitheatre, kur bus 
gyvulių paroda. Rot ūkininkai
čiai nebus vien paroda užim
ti, nes jiems bus ruošiami į- 
Vairųs turai ir pramogos. Dau
gelis ūkininkaičių dalyvaus ir 
gyvulių parodoj, kur jie išsta- 
tys savo užaugintus gyvulius-— 
galvijus, avis ir

NAUJIENOS
yra GERIAUSIA
Kalėdų Dovana!

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

tams.
Tai bus geriausia dovana iš visų dovanų, šia 

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

NAUJIENOS metams Chicagoje 
Kitur Suv. Valstijose ir Kanadoje

$

-

dovanas. Dovanos bus dau
giausia pavidale stipendijų, 
kad ūkininkaičiai galėtų siek- 
tis augštesnio mokslo.

Dabar jaunuoliams tapo pri
durtas ir “kornų princo” titu
las, užauginusiems dešimtį ge
riausių kornų, kaip suaugu
siems yra teikiamas “kornų 
karaliaus” titulas. Pernai buvo 
išstatyta grudų net iš Lietuvos.

—B.

Prašo Vietos 
Mokyklai
Henry George o f Sočiai Science 

Šaukiasi Pagelbos
Ši organizacija siūlosi supa

žindinti publikų su ekonomi
nėmis priežastimis depresijos 
ir skurdo, kaip ir natūraliais 
budais tuos blogumus patai
syti. Jai yra reikalinga pinigų 
ir mokytojų ir ypač patalpų, 
kur ji galėtų įsteigti nemoka
mą mokyklą ekonomijos pa
grindų.

lai ir biznieriai, kliubai, drau
gijos ir bažnyčios išsigalės pa
siūlyti nemokamą vietą, kad 
mokykla ir toliau galėtų tęsti 
savo darbą. Rašykite mokyk
lai 180 West AVashington St.,

kiaules ir, ar telefonuokite Dearborn
kaip paprastai, laimės svarbias 8749. (Sp.)

IŠPILDYKIT ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN.

$8.00
$500

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.
Chicago, III.
Aš čia prisiunčia už Naujienų prenumeratą visiems metams. 
Pradėkit siuntinėti nuo ........   dienos šiuo
adresu:




