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T virto vių
HITLERIS SAKO, KAD VOKIEČIAMS REI

KIA SAUGOTIS UŽPUOLIMU
Pataria anglams nesikišti į Vokietijos 

reikalus
SAARBRUECKEN, Vokieti

ja, spalio 9. — Adolfas Hitle
ris šiame mieste sekmadienį 
pasakė kalbą. Pareiškė, kad 
Vokietija nori taikos. Bet Vo
kietija yra nutarusi statyti ir 
toliau milžiniškas tvirtoves, ku
rių jokia galia pasauly nepa
jėgs sudaužyti.

Hitleris kalbėjo, kad esama 
pasauly valstybininkų, kurie 
myli taiką. Bet jie gyvena ša
lyse, kur jų vietas gali užim
ti kiti asmenys ir kitaip nusi
teikę. Taigi vokiečiams tenka 
apsisaugoti nuo atakų. Todėl 
jie yra nusitarę statyti tvirto*- 
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NACIAI UŽPUOLĖ AUSTRIJOS KAR
DINOLO RUMUS

CHULIGANAI IŠSIŲSTI I KONCENTRACIJOS STOVYKLĄ

VIENA, Austrija, spalio 9. 
— Austrijos katalikų bažny
čios galva, kardinolas Innitzer, 
praeity keliais atvejais parode 
prielankumo Vokietijos ir Au
strijos naciams. Kai Adolfas 
Hitleris, Vokietijai užėmus Au
striją, lankėsi Vienoj, tai kar
dinolas Innitzer buvo vienas 
pirmųjų Austrijos didžiūnų pa
dariusių vizitą Hitleriui.

Vėlesniais laikais tarp nacių 
ir Innitzerio perbėgo juoda ka
tė, prasidėjo kova. Pereitą penk
tadienį kardinolas Innitzer pa
sakė pamokslą, kviesdamas ka
talikus, ypač jaunuomenę, bū
ti prisiruošusius pasiaukoti 
bažnyčiai, pasiaukoti jos apgy
nimui nuo nacių. Po šio pa
mokslo tuojau įvyko muštynių 
tarp katalikų ir nacių.

šeštadienio gi vakare nacių 
chuliganų minia susirinko prie 
kardinolo rūmų. Netrukus puo
lė rumus. Išlaužė duris, išmu
šė langus ir ėmė svaidyti kar
dinolo rakandus laukan. Oro

Hitleris pradėjo Zu
detų žemės “valymą”

BERLYNAS, Vokietija, spa- 
lio 9. — Hitlerio valstybės po
licija, Gestapo, pradėjo vajų 
“išvalyti” iš Zudetų žemės ne
pageidaujamus elementus. Tai 
reiškia šimtus, o gal ir tuk
siančius areštų. Tai reiškia ka
lėjimus ir koncentracijos sto
vyklas tūkstančiams socialistų, 
komunistų ir kitokių pažiūrų 
žmonių, kuriuos naciai skaito 
valstybės priešais. Panašus 
“valymas” buvo padarytas Au
strijoj tuoj po to, kai ją pa
ėmė Hitleris. • -! į'Ml

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

Bendrai giedra; truputį Šil
čiau; vidutinio stiprumo pietų 
vėjai; saulė teka 5:56, leidžiasi 
5:19 valandą.

vės į vakarus — nuo Aix-La- 
Cgapelle iki Saarbruecken.

. “Mes galime tikėtis, kad pa
stačius gigantiškas tvirtoves, 
jokia galia pasaulyje nepajėgs 
šios sienos sulaužyti”, pareiškė 
Hitleris.

Prisiminęs Britaniją Hitleris 
pasakė, kad ji, vis dar mėgi
nanti vartoti Versaliaus dienų 
priemones.

Vokietija nepakęs jokių kliū
čių, kurias darys Britanijos 
valstybininkai. Tegul Britanija 
rūpinasi Palestinos problema ir 
nesikiša į Vokietijos reikalus”, 
patarė Hitleris britams.

pusėj pasilikę chuliganai sukū
rė laužą kardinolo padargams 
deginti.

Kiti naciai ėmė svaidyti ak
menis į rūmų langus, ir stik
lai lengvai sužeidė kardinolą 
Innitzerį, kurs su savo pagal
bininkais meldėsi koplyčioj na
cių atakos metu. Visą laiką 
girdėjosi šauksmai: “Į Dochau 
Innitzerį!” Dochau yra pasku
busi sunkiu režimu Vokietijos 
koncentracijos stovykla.

Policija chuliganų siautimo 
metu stovėjo nuleidusi, rankas 
ir nemėgino juos suvaldyti. Tik 
vėliau ji sukruto ir veikiai 
tvarką atsteigė.

Sekmadienio pranešimai sa
kė, kad Austrijos gubernato
rius Buerckel jau išsiuntė į 
koncentracijos stovyklą užpuo
likų gaujos vadus vienieriems 
metams. Gandai, tačiau nepa
tvirtinti, dar plinta, kad kar
dinolas Innitzer esąs areštuo
tas.

Reikalauja naujų 
parlamento rinki
mų Francuzijoj

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 9. — Francuzijoj vis smar
kiau kįla reikalavimas, kad 
valdžia paleistų dabartinį par
lamentą ir paskelbtų naujus 
generalius rinkimus. Reikalavi
mas naujų parlamento rinkimų 
eina taip iš kairėsės pusės, taip 
iš partijų stovinčių centre. Pra
nešama, kad ir senate reiškia
si stiprus pritarimas rinki
mams.

Leon Blum, socialistų vadas, 
kurio partija pavieniai turi di
džiausią reprezentaciją atstovų 
bute, pareiškė, kad socialistai 
nebijo rinkimų.

Dabartinis parlamentas buvo 
išrinktas 1936 metais. Tačiau 
Municho konferencijos ir nuo
latinių finansinių sunkumų pa
sėkoj jaučiama, kad esamas 
parlamentas nebeatsako naujai 
padėčiai, kad reikia šalies opi
nijos, parlamento rinkimų bu- 
du, atsiklausti.

[ ACME-N A U JIENŲ Photo ]
ŠIANDIEN NEBESIDŽIAUGIA — KaiChicagos “Cubs” basebali komanda už- 

pereitą šeštadienį laimėjo Nacionalės Lygos čampiona'ą, lai lošėjų džiaugsmui 
nebuvo galo, šiandien jie nesidžiaugia. Jie jau pralaimėjo keturius lošimus, 
vienkart, ir čempionatą.

Organizuoja opozici
ją Daladierui

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 9. — Francuzijos premje
ras Daladier pereitą šeštadie
nį pašaukė konferencįjon. Leo
ną Blumą, socialistą ir buvu
sį ~ šalies 'premjerą, ir Leoną 
Jouhaux, Generalės Konfedera
cijos sekretorių. Daladier pri
sibijo naujo fronto, kurį orga
nizuoti kviečia komunistų va
das Maurice Torez.

Maurice Torez mėgina suda
ryti naują frontą prieš, Dala
dier vyriausybę. Socialistai pa
kvietimą į frontą jau priėmė. 
Taigi manoma,' kad ryšium su 
opozicijos valdžiai organizavi
mu Daladier ir pakvietė Blu- 
mą ir Jouhaux konferencijon.

Italija atšaukia dalį 
karių iš Ispanijos
ROMA, Italija, spalio 9. — 

Oficialus valdžios pranešimas 
sako, kad Ispanijos sukilėlių 
vadas, gen. Franco, ruošiasi 
tuojau paleisti italus karius, 
išbuvusius Ispanijoj daugiau 
nei 18 mėnesių. Apskaičiuoja
ma, kad bus paleista apie 10,- 
000 italų.

Viso, privačiais apskaičiavi
mais, Ispanijoj italų yra buvu
sių ir kariavusių sukilėlių ei
lėse apie 80,000. Taigi ir iš
traukus 10,000, italų pasiliks 
sukilėlių armijose dar nema
žai. Italijos pranešimas nesa
ko, ar jos lakūnai ir artilerija 
bus taipgi ištraukti.

Paskelbs sprendimą 
Mooney byloj

.................. -............ r

WASHINGTON, D. C., spa
lio 9. — Jungt. Valstijų vyriau
sias teismas pereitą šeštadie
nį turėjo slaptą posėdį. Jis 
svarstė peticijas pasiekusias 
teismą per vasarą, kai teisė
jai turėjo atostogas. Tarp pe
ticijų, dėl kurių teismas pa
skelbs sprendimą pirmadienį, 
esanti ir Tarno Mooney apelia
cija. Mooney buvo nubaustas, 
visą amžių kalėti ryšium su 
San Francisco karui ruoštis 
paradu 1916 metais, kuriame 
sprogo bomba.

TRUMPOS ŽINIOS
IŠ VISUR

< , , ................-M-------  —

• LONDONAS, Anglija, spa? 
no 9. Anglijos karalius Jur- 
gis VI ir karalienė Elžbieta at
einančią vasarą ketina atlanky
ti Kanadą ir Jungt. Valstijas.

• HENDAYE, Francuzija, 
spalio 9. —<*' Ispanijos respub
likos pranešimas sekmadienį 
sakė, kad lojalistai atėmė kai 
kurias pozicijas iš sukilėlių To
ledo sektore, į pietus nuo* Ma
drido. šeštadienį sukilėlių lėk
tuvas bombardavo lojaliau 
traukinį. 60 žmonių užmušta, 
per 100 sužeista.

• LONDONAS, Anglija, spa
lio 9. — Gaunamais čia prane
šimais, Mussolini nutarė pasi
traukti iš salds Majorca, Ispa
nijos pakrašty, kur yra įreng
ta italų karo lėktuvams didelė 
bazė. Italai pasitrauks iš čia, 
nusilenkdami britų reikala
vimams.

_______ •

• RIO DE JANEIRO, Bra
zilija, spalio 9. — Brazilijos 
valdžia painformavo Vokietiją, 
kad jos ambasadorius Kari Rit- 
ter nebera pageidaujamas Bra
zilijoj. Ritter mėgino užsistoti 
fašistus* kurie taikėsi nuversti 
Vargaso vyriausybę pereitą 
pavasarį.

Rutėnai nutarė pa
silikti čekų respub

likoj
PRAHA, Čekoslovakija, spa

lio 9. — Lenkija ir Vengrija 
reikalauja, kad Čekoslovakija 
atiduotų rutėnų provinciją 
Vengrijai. Jei Vengrija gautų 
rutėnų žemę, tai Lenkijos ir 
Vengrijos rubežius sušisiektų. 
Tačiau Čekoslovakijos parla
mento atstovai rutėnai pereitą 
šeštadięnį nubalsavo pasilikti 
čekų respublikoj. Rutėnų liau
dis reiškia pilnd pritarimo', šiam 
balsavimui. Rutėnai nori tik 
gauti autohomiją, kurią jiems 
Čekoslovakija veikiausia ir su
teiks.

Teroras siaučia zu 
dėtų srityse

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 9. — Francuzijos socialis
tų organas “Le Populaire” pa
duoda žinių, apie terorą siau
tusi čekų kariuomenei pasitrau
kiant iš zudetų žemės ir vo
kiečių kariuomenei ją užimant.

Kiekvieną kartą, kai iš ati
duodamos vokiečiams zudetų 
zonos pasitraukė čekų kariuo
menė, vis praėjo 24 valandos 
iki ją užėmė vokiečių kariuo
menė. Per tą laikotarpį zude- 
tų naciai elgėsi kaip tinkami.

Apskaičiuojama, kad jie pa
vogė daugiau nei 1,000 žmo
nių, prieš kuriuos kerštavo. Ki
toj vietoj sušaudė būrį darbi
ninkų. Vienas tragingiausių zu
detų okupavimo pavyzdžių yra 
tas, kad tūkstančiai demokra
tiniai nusistačiusių zudetų mė
gina pabėgti j Čekoslovakiją, 
bet ši nepajėgia juos priimti 
ir grąžina atgal į nacių ran
kas.

Sunkesnė padėtis esanti tų 
čekų, kurie patenka lenkų oku
pacijom Lenkai net neparodo 
disciplinos, kurią turi regulia
ri Vokietijos kariuomenė eks
cesams suvaldyti.

Vokietija duoda 
$60,000,000 pa
skolą Turkijai

LONDONAS, Anglija, spalio 
9. — Walter Funk, Vokietijos! 
ekonomijos ministras, padarė 
sutartį su Turkija. Pagal su
tartį Vokietija paskolins Tur
kijai $60,000,000. Ši paskola 
yra smūgis Britanijai, kuri ieš
kojo artesnio kooperavimo su 
Turkija ir jau yra suteikusi 
Turkijai didelių kreditų.

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 9. — Į Francuziją šeštadie
nį atvyko britų oro laivyno pa
siuntinybė. Ji apžiūrės francu- 
zų lėktuvus ir lėktuvų dirbtu
ves. Turės taipgi pasitarimų su 
francuzų oro laivyno vadovy
be klausimais kooperavimo, jei reikalui prašomi 8 tukst. Lt' 
karas kiltų. ? | kreditų.

Konvencijai Paves A.D.F. ir C.I.O 
Taikos Klausimą Sprąsti

Šimtas telegramų reikalauja taikos 
derybas atnaujinti

HOUSTON, Tex., i
— Amerikos Darbo Federacijos 
pildomoji taryba šeštadienį nu
tarė Federacijos ir CIO taikos 
klausimą pavesti konvencijai 
spręsti. Federacijos konvencija 
šiame mieste yra laikoma da
bar.

deracijos pildomosios tarybos 
posėdžio, paaiškino reporte
riams, kad jis asmeniškai ga
vo paraginimus iš dešimčių lo
kalų dėti pastangas taikos in
teresuose. Visi tie paraginimai 
sako, kad taika Amerikos dar- 

ši tarimą Federacijos vadai bininkų judėjimui darosi kas 
padarė spaudžiami taip savų | valanda reikalingesnė ir reika- 
lokalų ir apskričių tarybų, taip 
prašomi kai kurių CIO grupių. 
Daugiau nei šimtas telegramų 
pasiekė Federacijos vadus Hou- 
stone. Visos jos prašo taikos. 
Vis daugiau panašių reikalavi
mų plaukia į konvenciją.

REIKALAUJA 32 VALANDŲ DARBO 
SAVAITĖS

82 valandų darbo

DETROIT, Mich., spalio 9. darbininkų skaičiui. Kompani- 
— Pereitą penktadienį paliovė ja gi nori įvesti 40 valandų 
diKbę .8,000 Chrysler kompani- darbo savaitę, 
jos Plymouth įmonės darbinin- 82 valandų darbo 
kų. Jie paliovė dirbę, kai iš-(klausimą balsuos ir 
dirbo 32 valandas savaitėje. 
Pirmadienį vėl sugrįš darban.

Bet kova eina tarp unijos ir 
kompanijos. Unija reikalauja 
32 valandų darbo savaitės, kai! 
darbai neina pilnai. Ji nori pa-' 
dalinti darbą juo didesniam-

Lietuvos Naujienos
MUSŲ MIŠKO PRAMONININ

KAI SUKA Į LENKIJĄ

KAUNAS — Jau kelinti me
tai, kai Klaipėdoj lentpjūvės 
gauna didelius kiekius miško 
medžiagos iš Sov. Rusijos. Ta
čiau šiemet Sov. Rusija ma
žiau tedavė miško medžiagos, 
o ateinančiais metais gal ir vi
sai neduosią. Tada Klaipėdos 
lentpiuvės neturėtų darbo. Del 
to dabar Lietuvos miško pirk
liai nusistatę užmegzti santy
kius su Lenkijos miško pirkliais 
ir yra nusistatę artimiausiu 
laiku tuos dalykus konkrečiai 
išsiaiškinti.

žinoma, tie klausimai galu
tinai galės būti apsvarstyti tik 
Lietuvos-Lenkijos prekybos de
rybų metu, kurios numatomos 
spalių mėn.

GATVĖMS GRĮSTI PRITRU
KO KREDITŲ

KMS biudžeteKAUNAS
Vytauto prospektui grįsti buvo 
numatyta tik 102 tukst. litų. 
Bet už tuos pinigus nė pusės 
prospekto negalima išgrįsti. 
Todėl burmistras kreipėsi į ta
rybą, prašydamas iš 15 mil. 
Lt paskolos Vytauto prosp. grį* 
sti paskirti 15 tukst. Lt ir as
faltavimo mašinai pirkti • 12 
tukst. Lt.

Iš Vytauto prosp. išlaužtu 
amezitu bus grindžiamos Khro 
lioninės ir Trakų gatvės ir tarti |

spalio 9.1 Tobin, kurs penktadienį iš- 
ederacijos! kėlė reikalavimą laikos, po Fe-

lingesnė.
Taikos priešininkai A. D. Fe

deracijos vadų tarpe aiškina, 
kad taika su CIO šiuo momen
tu visai neįmanoma. Kiti įro
dinėja, kad Federacija “nori 
garbingos laikos”.

savaitės
General
Flinte, 

aiškina, 
savaitė

Motors darbininkai 
Mich. Unijos vadai 
kad 32 Valandų darbo 
suteiktų darbo dar 75,000-čiams 
darbininkų Detroite. Kova už 
32 valandų darbo savaitę gal 
išsiplės visoj automobilių įmo
nėje.

IŠNIEKINO ŽYDŲ MALDYK- 
LĄ ŠIAULIUOSE

ŠIAULIAI — žydų spaudos 
žiniomis iš Šiaulių, pereito še
štadienio vakare Šiauliuose į 
Varpo g. esančią žydų maldyk
lą įsibrovė nežinomi piktadariai, 
kurie nieko nepaėmė, o tik iš
niekino įvairias šventas žydų 
knygas, buv. maldyklos spin
tose ir šiaip ją pribiaųrino. 
Piktadariai ieškomi. Jie buvo 
įlindę pro langą.

APRŪPINS MEDICINOS PA
GALBA

Anksčiau Raudonvario ir a- 
pylinkės gyventojai, norėdami 
gauti medicinos pagalbą, turė
davo vykti į Kauną. Dabar šią 
vasarą jau atsikėlė dantų gy
dytoja, akušerė ir įsteigta vais
tinė. Taip pat greitu laiku at
vyks ir medicinos gydytojas.

Dabar
SEKMADIENIAIS
Naujienų Raštine
BUS ATIDARYTA

NUO 9 VAL. RYTO IKI 
1 VAL. POPIET.

•

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

—NAUJIENŲ ADM.



ŽEMAITIJOS ŪKININKO DERLIUS 
PUIKUS IR DŽIUGINANTIS

• ’**-a'— *.•

Vasarojus valan| per dąyg lįjp. — Trūksta lauku darbi
ninku, — Laukiams didžiu kiaulių ir arklių prie
auglio. — Ūkininkai su nepasitikėjimu žvelgia į at
eitį dėl didelio derliaus ir gyvulių prieauglio, lauk
dami krizio. — Žemaitijos ūkininkuose perdaug se
noviškumo ir apsileidimo.

Apie (Užventį žeme bloga, 
žvyrynai, smėlynai. Tą^įąii £įąią 
me|ais įr čia visi javai, tiek 
žįejnkeąčjai, tiek vasarojai, už
derėjo gana gerai.

Daug prisišienauta ir pašaro. 
Ypač gerai užderėjo dobilai. 
Dvižolių dubliu antroji žolė ge-? 
resųe už pirpiąją įr yęik visur 
iškritusi. Tik dėl paskutinėmis 
savaitėmis siautusių smarkių 
lietų dąugelio dobilai gerokai 
apgedo.

Pašarai, o ypač rugiai, pasi
sekė gerai suvalyti ir jokio lie
taus nematė. Tačiau vasarojus 
daugelio gerokai apdygo, nes 
vos lik nupiovus kuone kasdien 
pradėjo lyti. Del to ūkininkai 
buvo pradėję manyti, kad vasa
rojus visiškai sudigs.

Bet pasitaikius kelioms gra
žioms dienoms, beveik visi lai
ku spėjo ir vasarojų susivalyti.

Derlius tikrai džiuginantis. 
Drąsią j gailina tvirtinti, kad vi
su trečdaliu šių metų derlius 
tikrai yra didesnis.

Kūlimo šiemet kur kas dau
giau. Užtat nuo ankstyvo ryto 
iki gilios nakties pleška moto
rai, ūžia kulįmposios mašinos.

Gerui užderėjus derliams, 
kiekvienas smulkus ūkininkas 
pasilieka pq keletą kiaulių iš, 
kurių tikisi gauti pelno. Taip 
pat retas ūkininkas neturi veis
linės kumelės su kumeliu. Iš 

CRANE COAL C0MPANY 
5332 So. Long Avenue 

TeL Portsmouth 9022
POCAąęN,TAS Mine Run ’ $7.50
(Screened) Tonas ................................ «

SMULKESNĖS DAUG PIGESNES 
Perkapt 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI
' 'J."*-'"'! !'

Moterys-živ.rėkit?
JUS GALIT LENGVAI ĮSIGYTI

ROGERS SIDABRĄ

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS

GĄLIT GAUTI TIEK SETŲ KIEK NORITE.

NAUJIENOS
1739 So. Haisted St., Chicago, III.

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme
nini pristatyti j ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti- išviso |1.14 Ųžąąkąnt d$že naš
tų, reikia atsiųsti ekstra 35c. Dėžė ir persiuntimas paštu $2.16.

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

Atsiųskit man ...........-....... .......................................................

Vąnjąs ...... ...... . r r.......-.......... .......................................... .........

Ądrpaas ............................................... .......... ............................... ........

Miestas ............................     Valstija -------- -----------
------ —------------- —-----T"--."- " --------------------------------------------------------------- -------- ------ -

viso daįiąr Žemaitijos ūkinin
kai Verčiasi pląjų^įausla arklių 
jr kiaulių aųgiųipm; l$apve žy
mią! mąžiau ve^linanja. Mat, 
pora metų girdęs ir auginęs 
karvę, gali gauti šimtą litų, o 
porą metų auginęs arklį, kurį 
leųgyjau auginti, gąupį 3—500 
litų.

Todėl ateityje laukiama dide
lio arklių ir kiaulių prieauglio. 
Esąnt dideliam gyvuliu prieaug
liui ir gerai užderėjus javams, 
ūkininkai ateinančiais metais 
laukia dideįip sųpigimo — kri
zių. Kiek ši supigimo baime y- 
ra pagrista, parodys ateitis.

Žemaitijos ūkininkai nerodo 
tendencijos verstis smulkiomis 
ūkio šakomis, k. a. bitininkys
te, sodininkyste etc. Sodų čia 
ypatingai maža. Išskirsčius kai
mus viensėdžiais, labai mažai 
tematyti sodybų apsodintų me
deliais, P dąp rečiąu kur matyli 
užtiestas naujas sodas.

Žemąįlijos ūkininkas per 
daug susirišęs su savo tėvų ir 
prabočių tradicijomis, neleng
vai jomis nusikratė, per daug 
laikosi senoviškumo, pežengia 
naujomis gyvenimo vėžėmis, 
lyg ir nejaučia šių laikų pažan
gos. žemaitis sako, “lap derlia 
mona tęva, tap derbsu ėr aš”. 
To pasėkoje pastebimas didelis 
žemaičio apsileidimas. Žvilgte
rėk į kurį kaimą, išskirstytą

[ACME-NAUJIENŲ Fotoj

NESMAGIAI JAUČIASI 
— Ęrąųcijos anibasadorins 
Washingtonę, Rene de. 
Saint Quentin, (viršuj) jau
čiasi labai nesmagiai. Wa- 
shingtono politikai labai aš
triai kritikuoja Francįjos el
gesį Čekoslovakijos kpizyje, 
o labiausiai pyksta prezi
dentas Rooseveltas. Rašy
damas no'as Hitleriui ir An
glijai su Francija jisai siū
lė derėtis ir taikiai išrišti 
ginčą, kad ir Vokietija ir 
Čekoslovakija, o ne besąly
giniai Čekoslovakiją Hitle
riui parduoti.

viensėdžiais, ir pamatysi šias že
maičio ydas. Sodyba stovi ke
li melai, ūkyje yra keli vyrai, 
o arti sodybos nėra jokio me
delio, o ką jau bekalbėti apie 
sodo užliesimą.

Keli vyrai per visą rudenį, 
žiemą ir pavasarį dalinai dyki
nėja, kortuoja, dejuoja nežiną 
laiką kur praleisti, o-.negali ke- 
liolikos medelių prie sodybos 
pasisodinti, sodą ‘Atsitiesti.

Žemaitijos žemė neprilygsta 
Suvalkijos ar šiaurės Lietuvos 
lygumoms, bet vietomis nėra 
tokia bloga, kaip Dzūkijos smė
lynai.

Gerų kelių per Žemaitiją ma
ža teina. Nuo Užvenčio (tas 
pats daugeliui miestelių) mies
telio iki artimiausio plento ir 
geležinkelio stoties yrą kuoųe 
30 kilometrų. Užventiškiaiųs 
apskrities miestas — Šiauliai, 
už 50 kilpinę Irų, o arti taip pat 
nėra di,dėsnių miestų, toc)čl ti
ki ui tarpti sąlygos ganų blogos. 
Teko nugirsti, kad per Užventį 
po kebų melų bus tiesiamus 
plentas. Tada apylinkės gyveni
mas žymiai pakiltų. Ryšium su 
plento tiesimu, Užvenčio mies
telis netrukus iš pagrindų bu
siąs pertvarkytas; išvestos nau
jos gatvės, pritaikytos plentui.

Tuo gyventojai labai paten
kinti.

Jau kuone visi kaimai išskir
styti viensėdžiais, kuriuose eina 
gyva statybą. Dėl pagyyejusios 
statybos žymiai sumažėjo lau? 
ko darbininkų, nes,daugelis jų 
dirbą prie statybų. .

Vyrai atsitraukė prie staty
bos. Bet kur dingu moterys, ku
rių taip pat jaučiama stoka? 
Mat žmonoj, anot vieno ūkinin
ko, pradėjo ieškoti lengvos duo- 
ąps. Tarnaitės ir bernai pradė
jo mokytis amalų, pradėjo ur
mų įš kaimo į melstą eiti, “len
gvos” duonos ieškoti. O visa tai 
ątsiliępią į ūkininkų būklę. E- 
sant nedaug lauko darbininku, 
kai kuri,e ūkininkai pradėjo vie
pi nuo kitų pažadais yidųrvą- 
saryję vilioti bernus ir tarnai
tes.

Žemaitijoje daugelis ūkinių-' 
ką tebeukininkauja senoviškai, 
tebelaiko pūdymus, laiko daug 
neapsėtų dirvų ir 1.1.

Bet atsiranda įr lokių, kurie 
ne tik nelaiko jokių pūdymų ar 
pusdjrvjų, bet panoro įr rugie
nas išnaudoti, apsėdami mišą- 
pais. KųlturĮnįp atžvilgių šis Že
maitijos kampelis pusėtinai at
silikęs. “L. U.”

NAUJIENOS, Chicago, Dl

uaiuEJiseu
Jei jus kenčiate nuo pn- 

p.asto užkiėjtėjimo> paęinan- 
ęįp nup rupąiųo .stokos mai
ste, tai su smarki.us v ,1/to- 
jąis priežasties neįveiksite. 
Jųą j&v.enieti Jtos rūšies 
užkijeuijimm valgydami Kel- 
logg’s AU-Bran. Tas gaidus 
j; vinis valgį§ tapi savy ne 
vien tik žjamų įbniko vita
minus befT suteikįą ir 
reidai ujamą rupumą'.'Jjs 
Sugeria d.ėgm$ . . . įpipks- 
tmą kaįp kempįpė į yajidens 
minkštintą masę, kur| §ką- 
tina ir padeda natūraliai iš
sivalyti.

Vartokite Kellogg’s Ąll- 
Ępąą JjąnįųJtes, ąpį?ą kąįp 
pusryčių javinius. Bet valgy
kit Ąl)-Brąn kąsjieą ir ger
kit ganą vandens, padarytas 
Kellogg in Ratile Čreek.

J U 0K AI
PER DAUG REIKALAUJA
Ret, pope, aš, kaip sąžinin

gas gydytojas, turiu patarti, 
kad tamsta vietoj kiekyieno 
konjako? geriau suvalgytum 
po vieną obuolį !

—Pone gydytojau, juk tai 
neįmanoma: dvidešimt penkis 
obuolius ir dar daugiau!

ANTRASIS VEIDAS
—Ar tamsta tiki antgamti

niais dalykai’^ pav., vadinamuo
ju antruoju veidų?

Visuomet, juk reikia tik pa
sižiūrėti i moterį, kai ji jau 
galutinai pasiruošia išeiti iš na
mų.

J. LIULEVIČIUS
4348 So. Galifornia Avenue Phone Lafayettę 3572

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Rlaee Pbone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Ęąst 108th Street Tp|. Pųllpiap 12J0
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ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Western Avė. Pbone Virginia 0883

........ANTANAS M. PHILLIPS...... ' ~
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone GrovehilĮ 0142
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

I ' ■ 1 • /

I, J. ZOLP Phone Yards 0781 
ltj46 Wesl 40tli Street Yards 0782

Laidotuvių Direktoriai

[ P. J. RIDIKAS
3354 So. Haisted Street YARDS 1419

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue >

Yards 1139
Yards 1133

NARIAI
Chicagos,

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ainbulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

tukime 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Iš Lietuvos
TVARKYS LIETUVOS 

ČIGONUS
Nėra tikslios ąįaĮiąRkpš, kiek 

pasauly yra čigonų. Vis tiktai 
jų priskaitoma keletas milijo
nų. Daugiausia čigonų yra 
Vengrijoje, Rumunijoje, Len
kijoje. Beveik visuose kraštuo
se gyvenantieji čigonai yra ba
stūnai, Jie vengia pąstovgus 
darbo ip pastovios gyvenamos 
vįetos, a

Lietuvoje prieš karą čigonų 
buvo dar gana daug. Karas ir 
vokiečių okupacija čigonų skai
čių sumažino. Būdami paslan
kus, jie pasitraukė į Rusijos 
gilumą, ir po karo į Lietuvą 
jau nedaugelis sugrįžo. Tačiau 
įr dabar Lietuvoje priskaitoma 
apie 500 čigonų šeimų. Lietu
vos čigonai taborais važinėja 
iš vietos į vietą. Jie trumpam 
laikui sustoja svetimose žemė
se bei mi^nnae. Vyraf mėgs
ta mainikautį arkliais? kartais 
įr ant svetimo arklio išjoti, mo
terys verčiasi burimu ar sta
čiai elgetavimu.

Atitinkamose vyriausybės įs
taigose svarstom/ sumanymai, 
kaip čigonus sutvarkyti. Juos 
norima padaryti sėsliais, aprū
pinti pasais, duotį darbo. Bus 
uždrausta čigonams burti, va
giliauti bei elgetauti. —Tsb.

® Finansų ministerijoje jau 
pradėtas ruošti naujas valsty
bės biudžeto projektas. Dabar 
renkamos atskirų žinybų sąma
tos, kurias Finansų Departa
mentas peržiūrės, derins ir iš 

jų visų sudarys naujojo biu-1 
džeto projektą, kuris bus per
duotas Ministerių Tarybai, ši 
vėliau perduos jau galutinai 
priimti seimui.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO

• APDRĄUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ, 
f APDRAUDĄ LANGŲ.
• APDRAUDĄ GYVASTIES

GAUSITE

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Haisted St.

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

po pietų.

ADVOKATAI
K, P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockyvell St.
Telephone: Republic 9723

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So, Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

Seredoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 6 v.v.
Subatoj nuo 12 ikj 6 y.v.

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DK. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jųsų garantavimas.

Optomeįricąlly Aklų Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančiai mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS?: ųųo 1.0 ryto iki 8 y« 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pįrma 
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

DR. G? SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
ištaiso

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

Valandos: nuo 10 iki 4, nųp 6 iki 8 
Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI pi DENTISTAI 
Ąmerikos Rietuvių Daktąrų 

Draugijos^Nariai
Phone CĄNAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS UI CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėl. pagąl sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonai Republic 7868

Pirmadienis, Spalių 10,1938

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

VAPMJPPS; «—4 popiet ir 7r-8 
yąkaro. trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Talonas HEMLOOK SIU

Oftso TeL Yards 6921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Haisted Sis.
Ofiso valandos t uo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedaliomis pagal sutarti.
Rez. 491$ SO. MIOHIGAN RLVD 

Tej. Kenwood 5107
Ofiso TeL Virginia 0O3|6 

Resideme TeL BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS-CHIRŲRGAS, X-RAY
Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.
1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6699

A. Montvid, M. D.
We?t Town State Bank Bldg. • 

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

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

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014 

Valandos nuo 2 iki 4 vai. p. p.
4735 S. VVestern Blvd. Laf. 0361-8010 

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

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

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

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

Valandos ąuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

____ Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Haisted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vak. 
išskyrus seredomis ip subatomįs

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

• IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

• Tel. Canal 3110
Rezįdencijos telefonai:

Superjor 9454 ąp Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Aye. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo S iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 0:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDVVAY 2880

Telefonas Yards 0904

Dr. Maurice Kahn 
<631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofįso valandos
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vaL Hed. nito 10 iki 18 

Rez. Telephone PLAZA 8408
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Chicagiečiai Lietuvoje
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Iš Chicagos į Kauną atvyko 
“Birutės” choro dirigentas inži
nierius Jonas Byanskas su savo 
žmona, “Naujienų” bendradar
be Vanda Byanskicne.

Jonas Byanskas pirmą kartą 
atvyko į Lietuvą. Suprantama, 
kad jam čia viskas nauja ir į- 
domu. Jam kaipo inžinieriui 
pirmiausia rūpėjo Lietuvos sta
tyba. Jisai jau spėjo pabuvoti 
Klaipėdoje, kur matė išimtinai 
lietuvių pastangomis visai nau
ją miestą besistatantį. Buvo nu
vykęs į naujai statomą žvejų 
Šventosios uostą. Visur Lietu
vos statyba jam patikusi. Jis jo
je mato daug originalaus, savi
to, gražaus. Svarbiausia jisai į- 
domaujasi Lietuvoje dainos me
nu. Dabar rudenio metu vienur 
tai kitur eina taip vadinamos 
rajoninės dainų šventės. Jonas 
Byanskas vienoje tokioje šven
tėje, būtent, Ukmergėje jau bu
vo nuvykęs. Jonas Byanskas 
kuklus vyras, mažai kalbąs, 
daugiau linkęs stebėti ir kitų 
klausyti.

Jo žmona Vanda Byanskienė 
daugiau susirupinusi lietuvių li
teratūra. Įdomaujasi kas naujo 
yra išėję. Juk ji turi daug ra
šyti, o kad rašyti tai reikia ir 
medžiagos turėti. Jai atrodo, 
kad Š. Amerikos lietuviai, o y- 
pač jaunimas, labai mažai yra 
susipažinęs su lietuvių literatū
ra ir iš viso su Lietuvos gyve
nimu. O jos supratimu Lietu
vos gyvenimas esąs labai įdo
mus ir vertas didesnių ir giles-

Jonas Byanskas taip įdėmiai 
dabar Lietuvoje seka dainos 
meną. Jam labai rupi išgirsti ir 
Lietuvos operą. Tikrai iis turės 
Lietuvoje progą išgirsti, nes te
atro sezonas jau rugsėjo mėn. 
15 dieną prasideda, tai yra ly
giai šiuo pačiu laiku jau opera 
eina, kai šitas laiškas rašomas 
ir labai galimas daiktas, kad 
Jonas Byanskas kartu su žmo
na operą Carmen klauso.

rantienė su savo sunumu iš

Chicagos universiteto studentas, 
žymus jaunuolių tarpe veikėjas. 
Jis atsidėjęs visą laiką studija
vo Lietuvos gyvenimą. Daug 
kur buvo, daug ką matė. Jo da
bar didžiausia svajonė, kad lie-

Vanda Byanskienė nėra iš tų, 
kurią butų galima, kaip sako
ma, ant liežuvio pagauti, grei
čiau ji iš kitų daugiau moka 
kas reikia patirti, negu pačiai 
kas nereikia prasitarti. Tai įdo
mi moteris. Su ja galėtum ilgai 
kalbėti ir vis dar ką nors1 nau
jo patirtum. Ji labai įdomiai 
moka pasakoti.

Abudu Byanskai visai nuo
širdžiai džiaugiasi patyrę, kad 
Lietuvoje “Pirmyn” choras tu
rėjo geras dienas ir smagius 
prisiminimus palikęs. Girdi, vi
sų buvo susirūpinta, kad jie čia 
Lietuvoje pasirodytų kaip dera 
pasirodyti. Tik iš Byanskų ten
ka patirti, kiek pas chicagie- 
čius lietuvius esama savotiško 
patriotizmo, kiek jie visi bran- 
gauja savo reputacija.

Atrodo, kad Birutės choras 
taip pat pasiryžęs 1940 metais 

Sportas esą 
sportas tiek 
kiek jungia

geras daiktas, bet 
nejungia lietuvius, 
chorai. Juk, girdi, lietuvių spor
tininkų organizacijų kaipo to
kių USA nesama. Jie gyvena 
daugiausia kas sau. Taigi tokie 
sportininkai pabuvoję Lietuvo
je ir grįžę į USA lietuvių orga
nizaciniam gyvenimui kaip ir 
dingsta. Visai kas kita chorai, 
tai gyvos organizacijos, kurios 
lietuvių gyvenime turi daug 
svarbos. Choruose daugiausia 
dalyvauja jaunimas ir tai dau
giau akademinis jaunimas, o 
šiokiam jaunimui pabuvoti Lie
tuvoje visais požiūriais esą 
svarbu.

Todėl jau dabar ruošiamasi 
iš anksto tokiai kelionei į Lie
tuvą. Birutės choras busiąs ne 
vien tik kaipo ekskursija, smal- 
sos veramas vykstąs J Lietuvą, 
bet jis pasistengs parodyti ir 
tikrą dainos meną, kad lietu
vių daina USA lietuvių nėra pa
miršta. Tai suprantama dėlko

ftFSNAKAT-PETRUŠKOS nuo 
AUKŠTO KRAUJO spaudimo

Medikai! reportal sako. wad Česnakų-Pet- 
m»kn koncentratas turi drimba veikimą 
ankstam kranto spaudimui mažinti. Pirma, 
jis linksta atleisti sustinmsias arterijas. An
tra. jis patikrina ar sutrurdo atmatų su- 
sistovkifma žamnose. viena ir aukito kraujo 
spaudimo priežastį. Norint rauti koncen
truotu česnaku ir petnižku bekvapėj, be- 
skonSj fnrmol. klausk savo vaistininko AIX- 
TMIN. Garlic-Parslev tablečių. Didelis d«- 
žis 80 o. bemlo pinlrus taupantis pakelis 
$1.00. ALL.IMIN vartojamas pakartotinai su 

i reruliariomis pertraukomis padeda sumažin
ti sukilo kraujo spaudimų, ralvos pfila ir 
svairull. paeinančius nuo aukito spaudimo. 
Kad sužinoti kas pakelia kraujo spaudimą 
ir lydymą, klausk pydyto j aus. Del dykai 
aampelio ir knypelės apie vertintas aukito 
kraujo spaudimo žinias rąžyk
V AM PATTKN CO.. M W. Illinois. Dept. ».

giau galėtų atvykti į Lietuvą 
vasaroti. Esą, kas bus buvęs iš 
jaunuolių nors vieną kartą Lie
tuvoje, tas turės tapti didesniu 
lietuviu ir kartu grįžęs dar su 
didesniu pasiryžimu darbuosis 
lietuvių tarpe.

Jisai svajoja bene jam pa
vyks sudaryti kelcrių dešimčių 
lietuvių studentų ekskursiją į 
Lietuvą. Tai butų, girdi, visais 
atsitikimais pravartu taip pada
ryti. Tik esą labai gaila, kad 
studentų dauguma mažai pasi
turį, tai kelionei jie neturėtų 
pinigų, bet gal, esą, tas kliūtis 
pasisektų nugalėti, jei tik sykį 
butų tikras noras ir pasiryži
mas. Jisai taip pat šiemet pir
mą kartą atvyko į Lietuvą ir 
tikrai buvo nustebintas Lietu
vos grožiu ir jos gyvenimu. 
Lietuvoje jam viskas buvę tik
rai įdomu. Jisai dabar labai su
sirūpinęs, kaip parvykęs į Chi- 
cagą savo draugams viską at
pasakosiąs ką Lietuvoje yra 
matęs ir patyręs. Savo organi
zacijoms dovanų jisai veža 
daug įdomių knygų.

Abudu Firantai esą labai ar
timi Naujienų bičiuliai. Skun
dėsi, kad čia Lietuvoje šio laik
raščio netekę skaityti.

Firantienė, matyti, irgi yra

Bi

•..a<z.?. ••:

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

LAUKIA TEISMO — Vir
šuj, Robert Gene Ault, tur
tingas Arlington Heights, 
III., gyventojas, ir jo molina 
Mrs. Maude Ault. Federalė 
valdžia juos suėmė ir įkali
no už naudojimą pašto vi
lioti pinigus iš žmonių.

kad amerikiečių lietuvių įmini
mas galėtų pamatyti Lietuvą. 
Girdi, mums senesniajai kartai 
tuomet palengvėtų veikimo są
lygos. Esą, jaunimas tuomet 
mus greičiau suprastų ir dar
bas sklandžiau eitų. O dabar, 
esą, žinai kaip su jaunimu, ji
sai kampuotas, labai energin
gas, senių nenorįs suprasti, o 
Lietuvos gyvenimas jam per
daug svetimas.

Abudu Firantai labai gražiai 
lietuviškai kalba. Simus giria
si, kad jis tik Lietuvoje išmo
kęs geriau lietuviškai kalbėti ir 
tik čia jis pilnai pažinęs kokia 
graži ir skambi lietuvių kalba, 
kokia ji žodinga ir turtinga. Jis 
dabar mėginsiąs ir kitus pratin
ti taisyklingiau lietuviškai kal
bėti.

Firantas tikrai guvus, džiu
gus, pastabus jaunuolis. Smagu 
su juo kalbėti, jo draugijoje 

„ ^ pabuvoti. Jisai daro • tikro stu-
viena iš stambesnių Chicagoje dento įspūdį, kuris daug užsi- 
lietuvių veikėja. Ji taip pat pa- mojęs ir visas pasinėręs studi- 
sakoja, kad butų tikrai gera, jose. —V.

pririšę prie ilgo pagalio. Raff-' 
.esiją surado 1818 metais Dr. 
Arnoldas ir Stamfordas Raffle-, 
sas — jo vardu ji ir pavadinta.

Iš kur paplito bridžas?

ne- 
tuo 
jog 
ry-
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Kur yra didžiausia 
gėlė?

Sunku butų tiesiog atsakyti 
į šį klausimą — gelių dydis nė
ra vienodas ir tarp didžiausių. 
Sumatros giriose yra augmuo 
vardu “rafflesia” — tai yra pa
razitas — augmuo, augąs ant 
vijoklių augmenų šaknų; lapų 
jis neturi, neturi ir gėlės lape
lių, tik turi kaliksą—taurę ir 
penkias dideles ^mėsingas atla
pas. Per visą tą gėlę, nuo vie-

no krašto ligi kito, yra metras; 
raudonokos spalvos, tam tikro 
kvapo, kurs masina muses, ku
rios gėlės pagautos, yra lyg jos 
trąša ir maistas. Raff lesi jos gė
lė sveria apie aštuonis kilogra
mus, vidaus įdubime gali tilp
ti bent trys literiai vandens. — 
Yra ir kita

Ir Lietuvoje mėgiamas yra' 
kortų lošimas “Bridžas”, tik 
manau, kad ar patys bridžo' 
mėgėjai žino ką nors iš bridžo 
istorijos. “Bridge” anglų kal
boje reiškia “tiltas”, tačiau 
tikslu butų manyti, kad 
vardu norima pasakyti, 
tarp lošėjų esąs koks nors
šys, panašus tiltui. Anaiptol — 
ir pats vardas “Bridge” parei
na ne iš angliško “tilto”. Tikro
ji to vardo kilmė nėra išaiškin
ta. Žinoma tiktai, kad seniau 
lošimą vadindavo “Brič, arba 
rusiškas vistas”. Sakoma, kad 
bridžas ir yra rusiškos kilmės, 
tačiau žodžio “birič” rusiškame 
žodyne nėra. Tikrenybėje gi 
lošimas atsirado Graikijoje, Le- 
vante — prieš 60 metų ten jau 
lošdavo bridžą. Į Angliją brid
žą “įvesdino” 1894 metais Lor
das Broughamas. Grįžęs iš Kai
ro, jis užėjo į Portlando klubą 
ir prisėdo prie savo kolegų pa
lošti visto. Dalindamas kortas, 
neatidengė, kaip reikalaujama 
viste, kozerio ir atsiprašė: “Ap
sirikau, atleiskite, maniau, kad 
dalinu ne vistui, bet bridžui”. 
Kolegų prašomas, jis paaiški
no graikiško bridžo principus 
ir po to Portlapdo klube brid
žas pasidarė mėgiamiausias lo
šimas. šiandien bridžas angluo
se labai mėgiamas. Jis galės ir 
pasikeisti, įvedus dabar penk
tąją mosti “Karūną”.

Kur yra Olympo kal- 
/ nas?

50 Rusių Anglių 
UŽ pinigus

Petroleum 
Carbon

f CHICAGOS OHLY 
'..■■y,YA«O OFF£RING •„ ;

50 Varieties

L
ot 'ęuAiiTv fuel: > 

AT MOOERATE ' A 
pRICES

Black Band lump .... $9.50 
Poc. M. R. Coarse .. 7.50
Franklin Co. Stoker Nut 5.10 
III. Lump or Nut ......... 5.75
Indiana Screening .. 4.25
Pocahontas, Small ... 7.50
Pocahont Egg or Lump 9.50 
III. Mine Run ................  4.75

Vežimų Lotai (Plūs Taksai)

RADI ANT COAL CO
YARDS 0830

>35th- S t. | • iMain'' Yard.. 450 W,

Atėjo Nauja 
Kultūra No. 8

TURINYS:
Gamtiniai moralės principai — P. 

H. Holbach.
Astronomijos tikslas ir reikšmė — 

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

sovskaja.
Žingsniai prie tėvo kapo—Julmis.
Martui Andersen Nexone—O. Breivė 
Lidija Mursija—Julmis.
Apžvalga ir Populiaris Mokslas ir 

t.

1739

t.
KAINA 45 CENTAL

Galima gauti
NAUJIENOSE

S. HALSTED ST., CHICAGO.

DUODAME
PINIGUS!

didelė gėlė, augan- 
Sumatroje. Botani- 
ją Amorphopgallus

a5 parduodu daugiau 
PAIN-EXPU.LERIO.NEGU KITŲ 
VAISTŲ,BESIKANKINANTIEMS 
REUMATZMO SKAUSMAI 
T0KI5 PUIKUS VAISTAS, R TP

KAD IR AŠ PATS JĮ z4į-' ./■ 

. , NAUDOJU.

/
Naudokite *q linimonlg, lurj jūsų lovai ir tėvų tėvai nau
dojo nuo 1867 metų palengvinimui muskulų skaudėjimo. 
Nusipirkite bonkutų Pain-Expollerio su Inkaru ant dozutos 

pas savo vaistininkų.

fflPAIN-EXPELLER
*>*<4 VAAOK MMK M0 U J.fAT Off

kai vadina 
titanam. Ji auga aukštyn kar
tais pasiekdama 6 metrų aukš
tumo. Jos apskritimas būna li
gi puspenkto metro. Ji atsidaro 
per pusantros valandos. Jos 
kvapas primena sugedusios žu
vies kvapą. Viduje ji yra gels
vai žalia, toliau giliai — tam
siai raudona, stiebas — tam
siai melsvas su žaliais ir gelto
nais taškeliais. Tą gėlę pirmas 
surado 1878 m. Dr. Beccaris — 
nulaužė ją, ir du vyrai nešė,

Olympo kalnais graikai va
dino kalnų grandinę t.arp Ma
kedonijos ir Tesalijos. Vyriau
sia tų kalnų viršūnė visada 
yra apdengta sniego. Graikų 
mitologijoje Olympo kalnas 
buvo Zeuso (pas romėnus — 
Jupiterio) ir kitų dieviškos 
šeimos narių būstinė. Anks
tybieji graikų poetai tikėjo, 
kad dievai tikrai ir gyveno 0- 
lympo kalnuose. Vėlybesnių 
laikų poetai perkėlė dievų bū
stinę iš Olympo kalnų j dan
gų- •: ' i

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

Kreipkitės į NAU
JIENŲ SPULKĄ. 
Gausite ant 
mokėjimų ir 
sąlygomis.
Lithuanian
Loan and

Association
1739 S. HALSTED ST.

Atdara kas dieną nuo 8 ry- 
o iki 8 vakaro, išskyrus ne- 
dėldienius. /

lengvų iš- 
lengvomis

Building 
Savings

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

Rudeninių Madų 
Knyga

* Daugiau rūkytojų visur 
kreipiasi prie Chesterfield’s gaivin
ančio lengvumo ir geresnio skonio.

Ima gerų daigtų pagaminti gerą produk
tą. Tai todėl mes vartojame geriausius 
sudėtinius kokius cigaretas gali turėti— 
lengvus nunokusius tabakus ir gryną ei- 
gareto popierą—padaryti Ghesterfield
tokį cigaretę kokį rūkytojai sako yra leng 
vesnis ir geresnio skonio.

Liggett & Myers Tobacco ęo.

DAUGIAU
MALONUMO

Paul Whiteman 
Kiekvieną treliadienio 

vakarą 
George Gracib
Burns Allen

Kiekvieną penktadienio 
vakarą

Per visus C.B.S. Stotis
Eddie Dooley 

Futbolčs Svarbios žinios 
Kiekvieną ketvirtadienį

• *- ...I* JI

52 svarbiausius 
N. B. C. Stotis

jnk M gavome naują madtj 
knygą* kurią galite gauti pas 
mus už 15 centų. Siųskit savo 
orderius:.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., 
Chfcaro, HL
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Dar vienas bandymas
Po to, kai Wm. Green ir kiti Amerikos Darbo Fede- 

cijos šulai viešai pasmerkė Industrinės Organizacijos Ko
mitetą (C. I. O.), Houston’e netikėtai pasigirdo balsas, 
reikalaująs taikos Amerikos darbininkų judėjime. Tas 
balsas buvo tymsterių unijos prezidento Tobino, Am. 
Darbo Federacijos vykdomosios tarybos nario.

Tuoj po jo žodžių prezidentas Green paskelbė, kad 
vykdomoji taryba laikys specialų posėdį ir svarstys klau
simą, ar taika su C. I. O. yra galima, ar ne. Tuo laiku, 
kai šitas straipsnis pasirodys spaudoje, gaĮ būt, jau bus 
žinomi to svarstymo rezultatai.

Beveik negali būti abejonės, kad ne Tobino kalba pa
skatino Am. Darbo Federacijos viršininkus dar kartą “a- 
tidaryti duris” taikai. Juos turėjo paveikti kokia nors 
stipresnė įtaka. Galima numanyti, kad tai buvo prezi
dentas Rooseveltas.

Trims dienoms anksčiau Rooseveltas buvo pasiuntęs 
telegramą Federacijos konvencijai Houstone, įspėdamas 
ją, kad kova darbininkų judėjimo viduje “gali pakenkti 
patiems darbininkams”. Bet prezidentas tuo, veikiausia, 
nepasitenkino, nes jam labai svarbu, kad jo politika bu
tų vieningai remiama darbininkų. Kitaip, tai visa jo 
“naujoji dalyba” gali būt atmesta. ,

Prezidentas Rooseveltas, tur būt, per ką nors pasi
stengė perkalbėti Greeną ir kitus Federacijos viršinin
kus, kad taikos keliu jie pasieks daugiau, negu per “ka
rą”. Greičiausia, ir Tobinas pasakė savo kalbą konvenci
joje po to, kai vykdomoji taryba jau buvo sutikusi svars
tyti taikos sumanymą.

Galima tiktai palinkėti, kad šitas naujas bandymas 
butų sėkmingesnis, negu pirmieji. i

Ar nebus nauja “auka”?

Viniko-Vitaičio sėbrai SLA. 
36 kuopoje pakėlė triukšmą, 
kad SLA Pildomoji Taryba ke
tinanti padaryti “didelitj nuo
stolių”, keldama cėntro raštinę 
į Pittsburghą, ir kad ji esanti 
pasiruošus “pašalinti du Pildo
mos Tarybos nariu”. Tai, žino
ma, yra tuščios fantazijos.

Sako, vienas asmuo, pagrįžęs 
iš Lietuvos, parsivežė “Valeri
jono lašų”. Butų gerai, kad ši
tų lašų paimtų tie 36 kp. karš
takošiai, tai aprimtų jų nervai.

KARO PRIEŠAI IR PRI
TARĖJAI

Komunistų spauda rašo, kad 
Genevoje buvo susirinkusi “re
voliucinių socialistų konferenci
ja”, kurioje dalyvavę atstovai 
iš Anglijos, Francuzijos, Vokie
tijos, Italijos, Ispanijos,- Graiki
jos ir Palestinos. Jie tenai įstei
gę “Tarptautinį Darbininkų 
Frontą Prieš Karą”. R. Mizara 
į tai pastebi: ,

“Kaip atrodo, tai bus so
cialistų pacifistų organizaci
ja, savo rųšies naujas inter
nacionalas.

tais ir jie taria kokį prita
riantį mums žodį.

“Aš dabar stengiuosi kiek 
galėdamas pasišnekėti sū 
darbininkais iš kitų dirbtu
vių. Iš daugelio vietų girdė
jau, kad pas juos tokia pat 
nuotaika.”
Vokietijos generolai, tur, būt, 

žinojo apie šitą žmonių nusi
statymą prieš karą. Todėl, kaip 
buvo ne kartą spaudoje rašyta, 
jie patarė Hitleriui nerizikuoti 
iššaukti karą. Bet kai franeuzai 
ir anglai neparodė griežtumo, 
tai Hitleris juos vis labiau ir 
labiau gąsdino, iki jo reikala
vimai buvo išpildyti.

“Klausimas: ką į tai pasa
kys Antrasis Internacionalas, 
matydamas savo ‘sūnūs pa
laidūnus’ steigiančius naują 
organizaciją?”
Ką socialistų inetrnacionalas 

pasakys, nežinia. Bet galima 
būti tikriems, kad jisai tų pa
cifistų nepasmerks mirčiai ir 
nesušaudys, — kaip kad daro 
kominternas su savo “sunais

Komunistai šiandien stoja už 
karą, nors ..jie* organizavosi ir 
skaldė darbininkų judėjimą, 
daugiausia kaipo griežti karo 
priešai. Jie dar iki šiol nepaaiš
kino, kodėl jie šitame principo 
klausime persivertė ragožium.

BAIMĖ KARO VOKIETIJOJE

LIETUVOS VALDŽIA ŠELPIA 
LENKŲ DVARININKUS

Lietuvos tautininkų valdžia 
yra labai palanki ponams len
kams, kurių dvarai buvo išpar
celiuoti, vykinant žemes refor
mą. Tiems dvarininkams val
džia dabar duoda “atlyginimą” 
paskolomis ir mišku. Ji teikia 
jiems ir kitokių malonių.

“Naujienų” korespondentas 
Betkas rašo, kad Panevėžyje, 
pasidėkojant Smetonos valdžiai, 
daro gerą bizni lenkas dvari
ninkas Montvila. Sako:

“Jau buvo savo laiku rašy
ta, kad Lietuvoje spirito va
ryklas daugumoje turi lenkai 
dvarininkai, kad iš čia jie tu
ri gerą biznį. Spirito varyk
los yra vyriausybės ypatingo
je žinioje ir ji ne visiems jas 
gali duoti laikyti. Panevėžy
je yra tokia stambi spirito 
varykla ir mielių dirbykla, 
kurią valdo lenkas dvarinin
kas Montvila.

“Montvila Panevėžio apie- 
linkėje .yra vienas iš įtakin
giausiųjų lenkų ir tenais jų 
visą judėjimą palaiko, kitaip 
tarus, jisai lenkiškam gaiva
lui duoda visokius nurody
mus, kaip nuo litvinų gintis. 
Patsai Montvila savo tokios ,, > t
veiklos visai neslepia,
nedviprasmiai pasisako, kad 
Lietuva turėtų būti tik Len
kijos provincija.” (žiur. 
“Nauj.” spalio 7 d.)
Bet šitam atviram Lietuvos 

priešui valdžia leidžia pelnytis 
iš tokio biznio, kuris yra val
džios kontroliuojamas. O Lie
tuvos laikraščiai negali apie to
kius dalykus nė prasitarti.

Tai kur “tautos vadas” Sme
tona Lietuvą nuves su šitokia 
savo politika?

Jisai

dar kaip kas
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Anglai su italais per ištisą savaitę tarėsi apie Ispa
nijos karo likvidavimą. Sako, kad derybos ėjo labai sun
kiai, bet nebuvo visai bergždžios. Romoje jau oficialiai 
pranešta, kad gen. Franco rengiasi tuojau grąžinti Ita
lijai tuos Mussolinio “savanorius”, kurie daugiau kaip 
18 mėnesių, kariavo Ispanijoje prieš respublikos valdžią.

Kiek tokių juodmarškinių tarnauja pas gen. Franco, 
niekas tikrai nežino. Spėjama, kad apie 10,000. Bet daug 
didesnis skaičius italų buvo nugabentas Ispanijon per 
paskutinius pusantrų metų. Jų gali būti apie 100,000. Tai
gi evakuavimas tiktai tų Mussolinio kareivių, kurie yra 
išbuvę daugiau, kaip 18 mėnesių Ispanijoje, sukilėlių jė
gų beveik nesusilpnintų.

Tačiau Anglijos valdžia gali pasakyti, kad ji yra pa
tenkinta fašistų “nuolaidumu”, ir gali pripažinti sukilė
liams “kariaujančios šalies teises”, kas duotų progos ge
nerolui Franco paskelbti blokadą lojalistų uostams ir lai
mėti karą. , ,

Arba gali būti ir taip, kad Londonas su Paryžiaus 
pritarimu pasiūlys savo “tarpininkavimą” Ispanijai — 
panašiai, kaip Čekoslovakijai. Tuomet Ispanijos karas 
bus pabaigtas irgi pagal “Miuncheno taikos” planą.

Iš franeuzų Ispanijos respublika jokios pagalbos ne
gali tikėtis, nežiūrint į jų “liaudies frontą”. Paryžius 
šiandien yra Anglijos pastumdėlis. O Anglija yra “dos
ni” fašistams, kai dalykas liečia svetimą kailį.

Kartus juokas
Kai didžiosioš valstybės leido Hitleriui sudraskyti 

Čekoslovakiją, tai kiekvieno lietuvio galvoje kyla natūra
lūs klausimas: “Kas gi bus su Lietuva, jeigu ją užpuls 
lenkai arba vokiečiai?

Aišku, kad ji viena atsiginti negali. Bet ve kaip į tai 
atsako komunistų organas: Lietuva gali atsiginti “tik su 
Sovietų Sąjungos pagalba.” Pirmiau, girdi, daugelis ma
nė kitaip, “bet dabar jau visi tai ima suprasti”!

Po to, kai sovietų Rusija nė piršto nepajudino Čeko
slovakijos apgynimui, tai dabar jau “visi ima suprasti”, 
kad Rusija apgins Lietuvą!

Iš ko komunistai nori pasijuokti: iš savęs, iš Mas
kvos, ar iš savo tikinčiųjų?

Daugelis įsivaizduoja, kad 
Vokietijos visi žmonės aklai se
ka paskui “fiurerį”, ir jeigu ji
sai butų pradėjęs karą dėl Če
koslovakijos, tai vokiečiai butų 
ėję su1 entuziazmu guldyti savo 
galvas mūšių laukuose. Bet 
slaptai pasiekiančios užsienį ži
nios iš Vokietijos rodo visai ką 
kita.

New Yorko vokiečių savait
raštis “Neue Volkszeitung”, ku
rį redaguoja bu v. reichstago 
narys G. H. Seger, įdėjo prane
šimą iš vienos didelės dirbtu
vės Berlyne. Tenai sakoma, kad 
per tas dienas, kai Europos pa
dangėje rinkosi vis tirštesni ka
ro debesys, žmonės Berlyne bu
vo apėmusi baimė. Visi jautėsi 
labai prislėgti, nes niekas netu
rėjo vilties, kad Vokietija salė
tų karą laimėti. Net žymus na
cių vadai nuleido nosis. O dirb
tuvėje, kurioje tos žinios auto
rius dirba, dėjosi ve kas:

“Musų įmonėje jau kelios 
savaitės, kai kiekviena per
trauka pietums tai — tikras 
valstybės išdavimas. Kalbos 
eina tik apie karą. Kadangi 
aš per paskutinius metus pra
leisdavau savo atostogas už
sienyje, tai mane nuolatos at
virai klausia, ar aš nežinąs 
kelio, kaip pasprukti per sie
ną. Aš sakausi nežinąs, ir 
tuoj aus po to kas nors iš bū
rio sudejuoja: ‘Na, jie taip 
greit neišsiųs manęs į frontą. 
Aš turiu vieną pažįstamą, ku
ris sulaukė karo pabaigos ne
laisvėje.’ Nors čia su mumis 
yra dvejetas smarkių nacių, 
bet darbininkai visai atvirai 
kits kitam pataria tiesiog pa
bėgti iš armijos, jeigu nebus 
kitokios išeities. O naciai ne
drįsta nė išsižioti, negut kar-

Margumynai
Ar aukštos būna 

bangos?

Šiaip 
aukš- 
pėdų, 
Retai

Bangos aukštumas matuoja
mas nuo jos apačios ligi pat 
pūtuojančios viršūnės, 
audringoje juroje bangų 
tumas būna 30 ligi 40 
arba 10 ligi 14 metrų,
bangos peršoka 18 metrų, nors 
kartais būna ir aukštesnių. Bū
davo atsitikimų, kad jurų ban
ga pasiekdavo Eddystone Švy
turio galeriją, Anglijoje, apie 
45 metrai nuo jurų paviršiaus! 
Bet tai buvo tokios bangos, ku
rios lūžo, atsimušdamos į uo
las. Bangų ilgumas būna nuo 
100 ligi 500 metrų, kartais ir 
ilgesnės. Jų greitumas taip pat 
nelygus: sako, kad bangos bė
ga juros paviršium 30 ligi 90 
kilometrų per valandą. Žinoma, 
pats .vanduo juroje neina kar
tu su bangu — eina tiktai pa
viršiaus sluoksnis ir tai jis pus
račiais atslūgsta, naujam van
dens pusračiui kylant. Jei visas 
juros vanduo judėtų kartu su 
banga, laivai negalėtų plaukio
ti — vanduo nuolatos blokštų 
juos atgal!

Kai kam atrodo, kad nedaug'! 
tereikia, kad vokiečių karišką 
įsikarščiavimą atšaldžius. Vie
nok taip nėra. Vokiečiai per 
tą trumpą laiką gerai pilvus 
suvaržę spėjo gerai apsigink
luoti ir daug vyrų kariuome
nėn pašaukti. Paskirai ji daug 
Europos valstybių savo ka
riuomenės skaičium praneša. 
Štai apskaičiuojama, kad šiuo 
metu Vokietija turi tikroje ka
ro tarnyboje 1,200,000 ginkluo
tų vyrų.,

Prancūzija turi viso tiktai 
386,000 ir dar savo kolonijose 
laiko kariuomenę, susidedan
čią iš 200,000 vyrų.

Anglija kontinente turi 113,- 
500 ir kolonijose — 90,000.

SSSR — 1,300,000.
Belgija — 65,000.
Olandija — 16,300.
Vengrija — 35,00.
Lenkija — 266,000.
Rumunija — 141,000.
Šveicarija — 15,000. 
Čekoslovakija — 171,000. 
Jugoslavija — 110,900.
Italija — 550,000.
Čia kalbama apie tikros tar

nybos kariuomenę visai nelie
čiant, kiek kuri valstybė turi 
apmokytų rezervų ir kiek karo 
metu galėtų mobilizuoti vyrų. 
Žinoma, kad didžiojo karo me
tu 39 valstybės tame kare da
lyvavusios pajėgė sumobilizuo
ti net 70 milijonų vyrų, kurių 
kad ir ne visi tiesioginiai ka
re dalyvavo, bet jie karui dir
bo. Iš tų vyrų 10 milijonų bu
vo užmušta, 19 milijonų sužeis
tų ir keletas milijonų mirė dėl 
visokių iš karo priežasties li
gų. New Yorko Bankers’ Treas. 
Gompany yra apskaičiavusi, 
kad didysis karas kaštavęs —* 
223,000,000,000 dolerių.

Prancūzija didžiajame kare 
prarado 30,25% savo tautos 
turto.

Anglija — 28,5%
Italija — 15% 
Rusija -— 13% 
Vokietija — 50% 
Belgija — 60% ir t.t.
Praėjęs didysis karas kašta

vęs 337,946,000,000 dolerių. Ka
dangi dabar nacionalis valsty
bių turtas yra žymiai padidė
jęs ir karo technika yra pažen
gusi žymiai pirmyn, tai dabar 
toksai karas dar žymiai bran
giau apsieitų ir jo nuostoliai 
padaryti butų keleriopai di
desni.

Vokiečiai dabar šaukte šau
kia, kad jie esą labai nuskriau
sti. Pirmiausia nereikėjo su
kurstyti ano buvusio karo, juk 
tik jie to karo yra tikrais kal
tininkais. Antra, yra daug pa
saulyje valstybių ir tautų, ku
rios jokių kolonijų neturi ir 
visai gražiai gyvena.

Štai imkime, pavyzdžiui, to
kios aukštos kultūros valstybes 
kaip Švedija, Norvegija, ku
rios jokių kolonijų nevaldo ir 
vis dėlto labai turtingai gyve
na. Turėkime galvoje, kad bu
vo tokie laikai, kuomet Švedi
jos bajorija taip pat nedavė 
Ęuropai ramybės, bet pagaliau 
buvo jie suvaldyti, į tą pusiau*- 
salį suvaryti ir Europoje il
gam įsigalėjo taika. Dar dau
giau, Švedija juk dar ne taip 
seniai neteko ir Norvegijos* 
kuri atsiskyrusi tapo visai sa
varanki valstybė ir švedų tau
ta nežuvo, o tik kitų kultūrin
gų tautų tarpe atsistojo.

Vokiečiai skundžiasi, kad jų 
tauta nesudaranti vienos vals
tybės, kad vokiečių esą, kurie 
įsitempę į kitas valstybes ir jie 
nori žut-but savo tautą suvie
nyti. Bet tai tokios didelės tau
tos, kaip anglų, prancūzų, por
tugalų, ispanų ir kitos taip pat 
nesudaro savo išimtinai nacio
nalės valstybės.

Juk prancūzų esama nemaža 
Kanadoje, dalis Belgijos vals
tybės taip pat prancūzų apgy
venta. Šveicarijoje ir yra kele-

tas kantonų, kur išimtinai pran
cūzai gyvena. O ką jau bekal
bėti apie anglus! štai visa USA 
anglų išeivijos apgyventa! Is
panai štai be savos istorinės 
valstybės dar turi Pietų Ame
rikoje keletą lygiai valstybių, 
kurios ispanų išeiviais apgy
ventos, tai bus Argentina, U- 
rugvajus, Bolivija, Paragvajus, 
Kubos salos ir kita. Portugalų 
išeivija sukarusi Braziliją. Na, 
imkime, kad ir musų Lietuvą, 
Juk taip pat ir musų tautos gy
venama štai kad ir toje pačio
je Vokietijoje, Lenkijoje...

Tad jei leista vokiečiams 
reikšti pretenzijas į tas visas 
žemes, kur tik vokiečių gyve
nama, tai juo labiau kitos tau
tos ir valstybės tokius ieškinius 
galėtų patiekti. Juo labiau, kad 
tos tautos kaip tik tas sritis 
kada nors valdė, štai kad ir 
anglai, ispanai, portugalai, juk 
dabar tos nacionalės valstybės 
yra įsikūrusios, kadaise lenais 
butą tų tautų tik kolonijų!

Tuo melu, kai tos žemės, 
kuriose vokiečių dabar gyve
nama kitose valstybėse, tie vo
kiečiai niekuomet neturėjo sa
vo nacionalės valstybės, štai 
kad ir zudetai niekuomet ne
buvę Vokietijos dalimi. Kaip 
tik istoriniai duomens aiškiai 

. tvirtina, kad tenais, kur dabar 

. zudetai gyvena, tenais keletas 
šimtmečių atgal gyveno išimti- 

. nai slavų padermės, tai yra tie 
patys čekai...

Visa Prūsija, dabar .Vokieti
jos valdoma, buvo lietuvių ir 
slavų apgyventa.

Ir nedaug pasaulyje mes ra
sime tokių tautų, kurios išim
tinai sudarytų savo nacionalės 
valstybes, tik išimtinai jų vie
nos tautos apgyventas. Taip ly
giai yra labai maža tokių val
stybių, kurios savo ribose netu
rėtų kitų tautų. Mes turime 
kaip tik daugybę tokių valsty
bių, kurios susideda iš keleto 
tautų ir jos kai kur gražiai su
gyvena. štai, kad ir Šveicarija 
be vietos tautelių čia gyvena
ma prancūzų, italų, vokiečių 
ir, turbut, nei vienam iš jų ne

ateina tokia mintis galvą, 
kad tą valstybę reikėtų palai
doti.

Juk esama net tokių valsty
bių, kur pagrindinės tautos veik 
kaip nėra, jei neskaityti visiems 
bendrą kalbą. Juk dalinai USA 
taip pat kaip ir neturi pagrin
dinai vienos tautos, bet tik vi
siems yra viena bendra valsty
binė kalba.

Tad hitleriški visokie argu- 
mentai, kad vokiečiai būtinai 
turi sujungti visus vokiečius i 
vieną valstybę, neturi jokio rim
to pagrindo ir net istoriniai i- 
mant jie tos teisės neturi. Štai 
kad ir Austrija, juk veik nie
kuomet nėra buvusi Vokietijos 
nacionalės valstybės dalimi, jau

nekalbant apie šių dienų žadė
tus — Behemiją. Šitas žemės 
plotas kadaise priklausė Austrų 
—Vengrų imperijai, bet ne Vo
kietijai.

Bet Hitleris, nepajėgęs iš kar
to numatyto kąsnio praryti, da
bar muša į silpniausias puses. 
Visa tai jar reikalinga jo toli
mesniems imperialistiniams žy
giams. Jis tik dabar išnaudoja 
susidariusią Europoje situaciją. 
Tarp didelių Europoje demo
kratinių valstybių nėra reikia
mo susitarimo, ir tos valstybės 
pasiryžę daug ku? aukoti, kad 
tik išvengus karo, O *e to, ne
aiški SSSR tiek vidaus ir išori
nės politikos padėtis leidžia 
Hitleriui joti ant kitų sprando.

Tasai neramaus bolševizmo 
baubas pusėtinai* gąsdina Euro
pos vidutinį luomą, ypač Britų 
imperijoje yra įsigalėjęs perne
lyg didelis bolševizmo baimės 
jausmas, kuris leidžia Hitlerio 
politikams vykusiai tą situaciją 
tinkamai išnaudoti ir ta padėti
mi šantažuoti.

Jei tik Anglijoje konservato
rių tarpe butų nuoširdesnis su
sitarimas, jei tenais nebūtų Vo
kietijos aspiracijų šalininkų ir 
jie labiau pasitikėtų SSSR, tuo
met tos trys valstybės, būtent; 
Prancūzija, Anglija ir SSSR 
nurodytų vokiečiams tikrąją jįj 
vietą. Bet gi dabar taip nėra 
Anglijos konservatorių tarpi, 
lyg ir su nepasitikėjimu žiūri
ma į Prancūziją ir jie visai veik 
atvirai nekenčia SSSR. Tai tik 
todėl Hitleris gali Europoje 
smarkauti ir visiems savo kai 
mynams karu grąsinti.

Vokiečiai reikalauja sau ko 
lonijų, bet iki šiol jie nieku 
nėra atvirai pasisakę, kokia 
kolonijas jie norėtų gauti. Jul 
jų nėra. Jas valdo Italija, Japo 
nija, Prancūzija, Anglija, Dani 
ja ir kitos valstybės. Tai Vokic

geru jų valdomas kolonijas ati 
duos, ir ką jos už tai iš Vokic 
tijos gali gauti? Lieka da 
SSSR tik jos sąskaiton gali ei 
ti derybos, bet juk tai rciški 
naują žiaurų Karą su id^nlocį 
ne priemaiša. Toksai karas vi 
sai turėtų panašėti buvusių kry 
žiuočių karams.

Iš Lietuvos
VOKIEČIŲ FIRMOS Iš ŽYDI 

ATIMA ATSTOVYBES

KAUNAS — Didžiosios ve 
kiečių firmos Lietuvoje turi si 
vo atstovybes, o atstovais lig 
šiol, daugiausia, buvo žydai.

Vakar dienos “Id. ši.” raš( 
kad dabar vokiečių firmos i 
eilės žydų atstovybes atėmusio 
ir atimtas atstovybes atiduc 
dančios arijams.

Dabar Kaunan esą atvyk 
kai kurių vokiečių firmų d 
rektoriai, kurie atstovybes nau 
jiems agentams ir perduoda.

Kruvinos
“KRUVINOS STUDIJOS'* yra istorinis romanas, 

kurį parašė A. Gonan Doyle, vienas labiausiai skai
tomų Anglijos rašytojų.

Doyle ypačiai išgarsėjo savo nepaprastai intri
guojančiais aprašymais seklio (detektyvo) Holmes 
nuotykiais.

“KRUVINOSE STUDIJOSE** Holmes taip pat fi
gūruoja. Jo nuotykiai yra tiek įdomiai aprašyti, kad 
tiesiog sunku ir atsitraukti nuo jų skaitymo.

“‘KRUVINOSE STUDIJOSE'* yra aprašomas ir 
ki!<as labai įdomus dalykas—tai mormonų gyveni
mas. Būtent, tų mormonų, kurie gyvena Salt Lake 
City, Utah valstijoje.

“KRUVINOS STUDIJOS bus pradėta “Naujie
nose” spausdinti šeštadienyj, spalių 22 d. Skaitytojai 
kviečiami tą tikrai įdomų istorinį romaną sekti.

“Kruvinos Studijos” romaną išvertė Mikas Šilei
kis.
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October Ninth is commemorated among Lithuanians the 
world over as a day of sorrow. It is a sad reminder of the loss 
of Vilnius, both the capitol and the largest city of Lithuania.

Vilnius was seized by Poland on October 9, 1920, two 
days after Polish representatives signed an agreement with 
Lithuania recognizing her claims to Vilnius and the surround- 
ding territory. Poland has held the city to this day and just 
this spring forced Lithuania to give up these claims, with an 
ultimatum backed by an army of 50,000 massed on the Lith- 
uanian border. Lithuania’s totai military strength does not ex- 
ceed 30,000.

This year marks the 18th anniversary of the seizure of 
Vilnius.

Below is a statement on the Vilnius ąuestion prepared by 
Col. P. P. Zadeikis, Minister of Lithuania in Washington, for 
the English press. It was specifically adressed to The New 
York Times and appeared IN THAT PAPER on Sept. 18, 1938: 
(Eds.)An article which appeared re- , Vilna, būt nearly all their country. Nevertheless, the face of the waf changed, and the Poles drove backcently m The New York Times un- der the title “Poles Tell of Row Lasting 30 Years” ąuotes a few sen- tences from a bulletin published by the Polish Information Bureau at Washington. Among controversial sentences is one that ‘Poland seized Vilna from the Bolsheviki and not from the Lithuanians,’The occupation of Vilnius (Vilna or Wilno) by a Polish “rebel” army took place on Oct. 9, 1920. At that time Poland was at war with Soviet Russia, while Lithuania, after signing a peace treaty with Moscow on July 12, 1920, maintain- ed striet neutrality.The city of Vilnius is and always will remain dear to the hearts of Lithuanians, not only because it was the Capital of the vast Lithua- nian Emipre of five centuries ago, būt also because it was the cradle of the Lithuanian national and po- litical renaissance.

GOVERNMENT ORGANIZEDIn 1904 the Czarist ukase forbid- ding Lithuanian printing was re- voked and Lithuanian societies and newspapers appeared in Vilnius; in 1905 a convention of Lithuanian delegates was held in Vilnius and de- manded from Russia self-rule for Lithuania. During the World War and German military occupation a convention of delegates from all parts of Lithuania took place in Vilnius and eleeted a National Council, which, on Feb. 16, 1918, proclaimed Lithuania’s independ- ence, and in the following year, after the armistice, the first govern- ment of independent Lithuania was organized there; most of all because the people of the Vilnius re- gion and the people of independent Lithuania were united racially, cul- turally and economically for centuries and iived together as one national unit.These facts indicate that the seizure of Vilnius by Polish troops was a greater blow to the Lithuanians than to the Bolsheviki.It is true that the first Lithuanian Government was forced soon to retreat to Kaunas because the German military command prevent- ed the organization of an adequate army to resist the Bolshevik inva- sion. Būt the following year, in 1920, after concluding the peace treaty with Moscow, the Lithuanian army and governmental de- partmens re-entered Vilnius and took possession of it.
HISTORIC AL DATA.

May I quote from the Encyclo- 
paedia Britannica, which cannot be 
suspected of favoring Lithuania’s 
cause too much:

“On Dec. 8, 1919, the Supreme 
Council of the Allies in Paris laid 
down a provisional eastern frontier 
for Poland, the so-called “Curzori 
Line,” which assigned to Poland 
most territories where the Polish 
element was in a majority, būt ex- 
cluded mixed and doubtful dist- 
riets, the principai among these be- 
ing Vilna City and province, which 
the Bolsheviki, with whom the Lit- 
huanians were then at war, had 
succeeded in capturing for them- 
selves. The provisional Lithuanian 
Government fled to Kaunas. Three 

, months later the Lithuanians, by 
arrangement with the Poles, were 
on the point of recapturing Vilna 
when it fell to Polish troops (iri 
1919).

“Soon after the Poles, fighting 
Russia single-handed, lošt not only

the Bolsheviki,. who, no longef able to hold Vilna themselves, handed it to Lithuanian troops (end of August, 1930), and from that time forth remained consistent in their recognition of the Lithuanian claim. On Oct. 9 Polish troops, under the grėbei” general Zeli- gowski, recapiured the town, there- by breaking the agreement signed at Suvalki in the presence of the military control commission of the League of Nations two days ear- lier. * * * Since then the Lithuanians have never ceased to protest against the Polish occupation of their historic Capital, of two-fifths of their territory and the alienation of nearly half their historic popu- lation. They had the sympathy of the League of Nations.”P. ZADEIKIS, Minister of Lithuania.Washington, Sept. 14, 1938.
You Can Štili Make It! 

The Contest!
Just get a few facts together and 

write them down, about any Lithu
anian emblem, coat-of-arms or 
flag that you know of that has 
been dear to Lithuanians in past 
or present history.

For example:
What is the history or signifi- 

cance of the “Gatės of Gediminas”?
VVhat was the coat-of-arms of 

Vytautas?
What do you know about the 

armored knight on the white 
horse?
....Is there any other flag in Lithu
ania beside the tri-colored striped 
flag?

Are you acquainted with the 
story in back of any other insig- 
nia, emblem, etc.?

Try to limit your article to less 
than 500 words, būt if you have 
more to say,' say it!

Judges will be announced at a 
later date.

Meanwhile, the PRIZES is wait- 
ing.

Everybody eligible. Typed or 
hand-written manuseripts will be 
given equal consideration.

Write it today. Mail it today. At 
least, gather your Information today 
so that you could be sure to write 
it before the contest eloses. AI- 
though we shall allow enough time 
so that all desiring may partici- 
pate, nevertheless, the sooner writ- 
ten the better.

Address it to Newsy, at NAU
JIENOS”, 1739 So. Halsted St., Chi
cago, III.

Europehn “Realty Ad”
....The Boston Evening American 
Sept. 20 carried this pageone box 
to express its vięw of the, recent 
events in Europe. It seenis to us 
there’s something in it.

O Vidaus reikalų ministras 
patvirtino Kan. Tumo—Vaiž
ganto vardo kultūros draugijos 
įstatus ir leido draugijai veik
ti. ši draugija įsteigėjų tarpe 
turi ministrą pirmininką VI. 
Mironą, keletą profesorių ir 
šiaip žymių žmonių. Ji rūpina

isi Tumo—Vaižganto biblioteka, 
muziejumi ir jo vardo studen
tams bendrabučių.

“HITLER’S CHILDREN”

In Germany “your children come home from school w'th 
strange new ideas... they are the children of the statė, Hit- 
ler’s children...” (See “Dictators and the Pursuit of Happiness”)

DICTATORS and the
Pursuit o f Happiness

THE DICTATORSHIP BECOMES DOWNRIGHT INTOLERABLE 
IN THE REALM OF ORDINARY PLEASURES AND CAS- 

UAL INTERESTS. YOU CANNOT SPEAK AS YOU 
CHOOSE, READ WHAT YOU LIKĘ OR ARGUE 

A POINT OF VIEW

By VINCENT SHEEĄN
(Formor Chicago Daily Ncws foreign cpr- 
rcapondont, author of “Tho Way of tho 
Transgrcssor”, translator of “Madame Cu- 
rio” etc.).

(By Spcclal Permission) Copyrlghted 1938 
by McCall Corporation.

(“Dictators and the Pursuit of 
Happiness” is a convincing, per- 
haps a little too pesimistic būt a 
realistic analysis of life under a 
dietator. It is reprinted here in part 
from the November issue of “Red- 
book Magazine”, on the news- 
stands this week.—Ed.).

TF you do not happen to be a Jew, JL or an aristoerat, or a member of a Catholic student. association, or a politician of the Left, or otherwise especially marked out for punish- ment, your life under the German dictatorship might seem at first to be very much the šame as it al- ways was. The change from demo- eratie government to dictatorship does bring with it a vast number of small changes in ordinary life; that is true. Būt the main body of your daily material preoeupations, if you are an ordinary Citizen earn- ing from three to six thousand dol- lars a year, remain about the šame, and it is only your responsibilities toward the State that have fun- damentally changed.In Vienna, for instance, although the rhythem and feeling of life have altered for everybody since March 12th, the ordinary man štili pursues his ordinary occupations without specific change. If you had a job in an office — always providing your Office did not belong to Jews — you štili go to it at the šame hour and you štili draw the šame .sala- ry for the šame duties. The State gets you in the end on the taxes— the German taxes under Hitler be- ing considerably higher than the pre-Hitler rates in Austria — būt your daily .routine is not altered by the immense transformation of government.It is rather when you go home from work that the new regime makes itself strongly f eit. Your children, whatever their ages, are yours no longer. They are the children of the State, Hitler’s children, and they take their part in the psychological and physical training which is the regime’s Insurance against the future. In the schools, public or private, children are taught the šame highly colored versionš ,pf history, wherein the German virtues are forever extol- led, and human development is seen as a steady progression toward the ultimate magnificence of Adolf Hit
ler. Your children come home from

school with strange new ideas, and it is of no ūse — besides being downright dangerous—for parents to argue with them. Military' drill, mass singing, patriotic devotions of all sorts, rapidly capture the im- aginations of children, as has been shown with qomj51ete success in both Italy and Germany. In a very short space of time the children come to have a point of view so different from that of their parents that real communication between the non-Fascist and the Fascist ge- neration becomes practically im- possible. In one German family of my acquaintance the line is drawn even between the children themselves. The eldest of the family is non-Fascist: that is, she was already grown up and working at her profession (architecture) before Hitler’s advent in 1933. She is not anti-Hitler; she has no poli- ties; būt her whole mind and point of view were made by another world. Her younger brother and sister find it very difficult to talk with - her about anything, because their view of life hąs been formed by the Fascist training since 1933. The young ones, the Fascist gene- ration, think of all questions in re- lation to the prevailing Fascist phi- losophy. They do not ask if a thing is true or beautiful; they ask if it is patriotic, if it falls in with the party line and the party discipline, if it conduces to the honor and glo- ry and power of Germany. ■
QO, when you get home from the office at night, your children talk to you in a language you can hardly understand. If they tell you Germany won the war and was cheated only by the peace (which the youth of Germany all believes) you, cannot argue. The children would not understand; moreover, they might report you at school the next day. They yield so unreservedly to the persuasions of emotional patriotism of the Na- zi. Mariety that they think their duty to the State and the Party is greater than that to their parents. If you happen to have a Jewish friend or acquaintance they will try to convince you that this is “shaming the race.” II -you say that all persons not Nazis are not ne- cessarily traitors they will fire up at you with anger. Both in Germany and in Italy I have heard the šame story many times from parents—-Fascism has estranged them, fundamentally estranged them, from their own children, The little giri in Naples who was discovered weeping “because Mother doesn’t 

likę the Duče,” and th^ little boy 
in Vienna who iried to run away

$ The anual Lthuanian Univcrsity 
Club eleetion of officers was held Sep- 
tember 25 at International House on 
the University of > Chicago’s tampus. 
LUC's leaders for 1938-39 are:

Stanley Drigot, President
Anthony Faiza, Vice President 
Wenctta Grybas, Sccrctary 
Alexander Endzelis. Treasurer 
John Balanda, Sergeant at arms

The incoming officers, pledged to 
vigorous development of the Club’s 
ideals and policies, will guide out 
mounting mcmbership to ncw hei^hfs 
of cultural and sočiai success.

@ Iinpending the first chib activity 
of the new year, the Fourtb Annual 
Concert - and Dance scheduled for De- 
cember 4 has sėt up a frenzy of pre- 
paration among LUC Noel Cowards, 
Carusos and Pavlovas. And with talent 
aplenty, trained and rchearsed to the 
pink, this year’s produetion bids fait 
to top our most optimistic hopes.

q The playwrights are knee-deep 
in script and ‘ business” and await only 
the Club’s official okay to plunge their 
casts into enthusiastic song and shuff e.

0 The girls are convinccd that they 
can cqual and surpass the terpsichorean 
art of lašt year’s famous mcn’s ballet. 
In a dance patterned after that of An- 
cient Grcece, the girls will make. the 
Vaidyliutes live again with all their 
zealous guarding of the eternal fire, 
with all the gracc, the dignity, the au- 
stere elegance of tbose age old darlings 
of the gods.

q Ancient Greece at her zenith was 
unsurpassed as a dancing nation. Citi
zen and Soldicr, Philosopher and 
Statesman, cultivated the dance as as- 
siduously as any other rclaxation. To 
them it was a mcans of developing 
poise, carriage, grace and health. Va- 
lued alike' fof1 its benefit on body and 
mind it cxpressed sinccrity and digni
ty. History records that Sophodes, 
Aristophanes and even venerable So- 
erates were cxcellent danccrs.

© The Girl’s Ballet rehearscs at 
Gage Park every Saturday evening. The 
Men’s Octet also rehcarses at Gage 
Park every Saturday evening. Needless 
to say that when they work, they vvork 
diligently and when they play they 
have a grand time.

© Having rehearscd all summer, the 
LUC Men’s Octet enjoy recaEing the 
gradual evolution of progress that took 
place—the time when Madame Direc- 
tor used to tell the Algirds to go home 
and practice what they screetch — 
when Stanley wtis. certain he was im- 
proving because the neighbors werc 
getting more friendly — whcn Tony 
thought he’d have to change from 
first bass to short stop — when John 
dreamt the LUC Octet expanded into 
a mighty choir of 5,000 first tenors, 
5,000 second tenors, 5,000 baritones—- 
all singing at once double forte, and 
suddenly Madame Director stopped the 
rehearsal and said, “Not quite so loud 
in the bass, John”.

© Yes indeed, we all have our 
dreams—dreams ' that can come true. 
Translated into a conscious world we 
would call them goals — goals that 
can come true with proper care and 
cultivation. This years the LUC has 
sėt its goal. It wi’l mean plenty of 
hard work—būt it will be proof to us, 
the younger Lithuanians, that we can 
carry on and promote Lithuanian cul
tural activities. —Wenetta

from home because Father špoke badly of the Fuhrer, are typical of what Fashism does to the children.Būt even if your children, goose- stepping and heil-Hitlering all over the place, do not make you feel strange in the new regime, your evening newspaper will. The Vienna newspapers used to be a lively lot, with a great deal of foreign news, reports of the daily happen- ings of a great city, and extensive cfitical articles on all subjeets. They have been eut down with iron discipline to the level of all other German papers, printing the šame things day after day: the speeches of Nazi leaders; the Nazi point of view on everything, in- cluding the theater and music; news of appointments and changes in the Nazi party itself. The news- paper, has suddenly become as dūli as ditchwater. In Vienna, where the evening newspaper in the corner cafe was an important part of daily ilfe, this change is startling.
(To be continued)

Personalities of InterestFrom the looks of the errors in < lašt week’s column, it wasn’t we who needed that “eye-opener”; it was the proof-reader, . . . or, did he take one, perhaps, a bit too tall?And speaking of tall, those who know the nicely-tall, rather quiet' attorney, Ncrbert Tumavick, of, Cicero, will save a coin this week j by not calling him untill Thursday, for he has gone to “replevin” some of the energy that he lošt through- out the year. Somevvhat late for a vacation, būt do we wish we were with you ‘way up there in Minnesota!Another gentleman “away from home” ir Walter Muchinskas, ofJ INew York, who was visiting in Chicago for a few days lašt week,1 ... yes, on business. (No, no, girls; į he is happily married and is the1 proud and daddy of his 5-year old I Walter, Jr. Oh, oh, a typographical; error: “daddy” told us very dis-! tinetly his big boy was 5^ years old).Mr. Muchinskas is a Special Agent for the Svvedish American ' Line and was guide to the group' of voyagers who crossed the Atlantic this summer together with the Lithuanian Athletes bound for the Olympics. His enthusiasm re- į garding the country of Lithuania, is sincere and not mere sales talk • to inerease the number of steam- ’ ship tickets sold. On his coat lape] he flaunts the attractive pin of “Lietuvos Jaunimas” a national organization in Lithuania, of which; he is very much a member.In American activities, he be- longs to the well known Lithuanian Alliance of America and is a member of the Lithuanian Press i Club of New York. One of his du-i ties with the firm he represents is to issue “catchy” circulars de-! scribing Lithuania (and, of course,! listing sailing dates, etc.).Būt the dapper gentleman, him- self, is the best “circular”, the way ; he advertises the excellent atmos- phere and restful beauty of Lithuania. (Say, Mr. M., if your firm1 raises your salary or Lithuania' gives you a medal, do we share it?)

However, here’s somthing we 
shall share with our readers: a 
secret, — anyway, not everybody 
knows it yet. The ambitions, ener- 
getic, hard-wirking journalist,scho- 
lar and editor, Miss Elda Warekois, 
who used to have almost no time 
at all' for sočiai activities, has 
lately succumbed to the very so- 
cial-minded influence of Cupid, 
whom she calls “Bob” and to 
whom she shall be wed e’er long.Something’s happening all the time, you see. Only not everybody sees or wants to see everything. Little 
Mr. Ambrose (we call him little to distinguish him from the tall Mr. Ambrose) well, Mr. “little” Ambrose thinks that a lot of things and many people are more interest- ing when not seen. How about the properties you appraise for those Building and Loan mortgages?

Dr. Zalatoris is just the opposite. It is the things he sees and knows or wants to know that interest him. Of course, it’s that scientific mind of his. Būt Science or no sciencc, young ladies rarely answer qucstions as to their age, . . . over a luncheon table in a restau- rant that has numerous persons passing back and forth. Excuse us, Doctor, būt that young lady told us that while she knew your question was pūrely professional, she also knew that someone sitting right behind you did not have “professional” ears.And, ah! here’s one more choice bit of news for somebody’s ears. The modest, albeit attractive, school ma’am, by the name of Miss Ceci- lia Maros (of Marquette Manot) is dividing her time and smiles betvveen two suitors, now-a-days; isn’t that the time, say we, for the third one to appear and make himself clear?Now, we wonder, do we always make ourselves clear?We certainly hope we cxpressed the details of the CONTEST clearly enough. You should be just about ready to mail your manuseript. Everyone is eligible. Facts, not elo- quence of style, will determine the winner.“Laimingai” says —Nevvsy.

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

q Now that the Concert is over, 
yc can more coolly try to distribute 
those orchids of praise to the ones dc- 
serving them.

Without a doubt you would agrec 
with me that they would go first to 
Mr. Charles Stephens and the chorus.

Holding four rehearsals the past 
vveek before the concert, the chorus 
succeeded in presenting a “stupendous”, 
“collosal”, “gigantic”, and a grand 
concert. A totai of about 600 people 
attended and by their applause the 
Lithuanians of Chicago showed us that 
they really appreciated every bit of 
our singing.

© Going down the line tyaise is 
extended to the follovving soloists, 
Victor Bender, Al Brazis, Mrs. Alice 
Stephens, Onuks Skever, S. Rimkus, J. 
Rukštala, Andy Norbut, and K. Pa- 
žarskis.

The Kaimiečių Kvartetas consisting 
of Miss Goldy, Miss Rimkus, Boni Ja
nulis and Namavičius and the girls 
trio of Christine Kriščiūnas, Miss Bar
čus and Elcanorc Lileikis did their 
part to make the evening as pleasant 
as it was.

To sum it all up, we the chorus 
did our part, and hope that in the 
future we will continue presenting con- 
ccrts as successful as the one Sunday, 
October 2nd at Sokol Ha’.l.

© Sept. 28th there was a mceting 
of the chorus’ newly eleeted officers. 
Holding the meeting at Mr. Charles 
Stephens home it was agreed that a 
date would be sėt aside soon for a 
banquet for the Fund Committee witb 
Onuks Skevet in charge. The past 
Concert was discusscd and the fol- 
lowing Concerts that Pirmyn vvill give 
outside of Chicago were talkcd of.

0 Soon Pirmyn wi’.l present a con
cert in Grand Rapids Michigan, and in 
Detrait, Michigan.

0y A Date has been set aside for a 
concerl in Rockfotd, and in the latter 
part of Novemberz (the. date not as yet 
known) Pirmyn will present a con
cert in Pittsburgh, Peensylvania.

0 Due to the flood of new mem- 
bers an initiation party will take place 
soon. November 14th at Neffo’s Hali 
was decidcd as the time and place for 
the occasion.

(j The next va'dyba meeting will 
be held Oct. 10, Monday.

Oct. 9th quite a few Pirmynite; 
were seen at Baronas’ Banguet at Stan- 
cik’s Hali, Roseland.

ęj Although Pete Kitchas could not 
attend rehearsals due to the long hours 
he works, and Lil Stupar due to h?r 
studying Beauty Culture Tucsdays and 
Fridays they were seen at Pirmyn’s 
Concert.

0 Ray Mickevičius has been har- 
boring a bad cold lately and that is 
why he has not been around to rehear- 
sals. Nevertheless Aldona Grigonis, be
sides Pete and Lil attended Pirmyn’^ 
Concert.

į) True Pirmynites they are. Al- 
tbough they are unable to attend re
hearsals. we are proud of them for 
their moral support.

Rehearsals are being held every 
Friday at Neffa’s, 8 o’cock. So, if 
you don’t want to miss out on any of 
the f u n, attend cach rehearsal and par- 
take of our jovial moods with us

Says,
RASKEY HUEY

VALUABLE REAL ESTATE
To Be

GIVEN AWAY

F R E E
Immerse Natūrai Resources, Minės. 

Factories, Whole Village, Amuni- 
tion Works, etc., etc., etc.

Any Nation Dcsiring Part of the 
Independent Republic of 
CZECHOSLOVAKIA

Apply at Once to 

NEVILLE CHAMBERLAIN
10 Downing Street, 
London, Eng'and

OR
EDOUARD DALADIER

Quay D’Orsay
Paris, France

NO CASH DOWN PAYMENT 
REQU!RED

NOTE—Applications already on 
fi'e from Germany, Poland and 
Hungary.

(The above illustratet today’s 
confusing Eutopcan situation at it 
appears to impartial observers in the 
United States.)
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Diena Iš Dienos
Nemalonios
Atostogos

Ona Juociunienė išvyko ato
stogų rugp. 5 d. iš Detroit, 
Mich., kuriame liudnaį leido 
laiką per du metus ir grįžo 
j Chicago, kur pirmiau gyveno 
per 16 metų aplankyti savo gi
minaičius, draugus ir pažįsta
mus.

Kiek paviešėjus išvyko į 
Westville, III., kur gyvena jos 
sūnūs Albinas Juociunas. Jis 
yra vedęs ir jau turi gražią 
ir tvirtą dukrelę Sandrą, 6 mė
nesių — jau bando žengti. Al
binas Juociunas Westvillėj tu
ri alinę, vadinas, “alaus darže
lį”. Jo uošviai Deltuvai turi bli- 
černę ir grosernę per 35 me
tus. Bet šiais laikais abiejose 
vietose biznis ne kaip einasi, 
tai sunku jį palaikyti.

Westville, III., yra mažas 
mainierių miestelis. Darbai la
bai silpnai eina. Kasyklos dir
ba tik vieną dieną į savaitę. 
Tad gyvenimas yra apmiręs. 
Net gatvėse mažai žmonių ma
tosi. Tik viena kas juos pa
linksmina, tai sale Main Street 
palei didelę katalikų bažnyčią 
įrengta garsiai dainuojanti 
įstaiga su didelėm šviesom ir 
su angliškais pamokslais. Tai 
tik ten žmonės laiką ir praleid
žia.

Ten apsižvalgiusi liūdna ir 
nepatenkinta grįžo j Chicago, 
nes čia viskas atrodo “O.K.” j

P-a Juociunienė buvo manius’ 
greitai .apleisti ir vykti pasi
matyti su antru sununh Domi
ninku Juocium, kuris jau per 
daugelį metų laivais plaukioja 
apie pasaulį. Su juo nesima- 
čiusi jau 4 metai. Nesimatė ir 
kiti jo broliai. Žinoma, motinė
lei tai per ilgu.

Bet nelaimei ją šaltis sulai
kė.

Pabaigoj rugsėjo mėn. mano 
išvykti į Pennsyl'vaniją, ir ten 
gal pasiseks su sunum Domi
ninku pasimatyti.

O nuo trečio sūnelio Jeroni
mo ji jau metai ir 8 mėn. nie
ko negirdi ir neturi apie jį jo
kių žinių. Kas turi žinių apie 
jį malonėkit pranešti “N.”

— Onytė.

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

po Valstijos priežiūra.
6755 SOUTH WESTERN AVĖ. 

Tel. Grovehill 1038.

2-ra ir paskutinė savaitė 
vieno iš visų metų įdomiausio 

paveikslo.

MAKSIMAS GORKY
Geniališkas veikalas iš Gorkio 
paties biografijos “MANO KŪ
DIKYSTĖS” paimtas.

SONOTONE Teatre
66 E. Van Buren

25c iki 1 v. p. p., išskiriant 
šeštadienį ir Sekmadienį.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago j)

Edward Wiltrakis, 28, su 
Mary O’Connell, 23

Walter Wenckus, 24, su Al
dona Adomaitis, 18

Leonard Hurley, 25, su Ann 
Pocius, 21

Bernard Rock, 25, su Char- 
lene Peycas, 23

Michail Caplis, 22, su Helen 
Mayeran, 26

Reikalauja 
Perskirų

Anna Yurich nuo Mathews 
Yurich

Tąsią Karkalas (?) nuo Ar- 
thur Karkalas.

Reikalingas 
Kambarys

R ei k'.dingą kambarys dėl vy
ro su vaiku, arba vienam vai
kui—gyvenimas ir priežiūra 
prie geros lietuviškos šeimynos. 
Kas galit paimti auginti 6 met. 
amž. vaiką, prašom patelefo
nuoti į NAUJIENAS, Carial 
8500. Klauskit M. Jurgelionie- 
nės.

Čionai Lietuviai Perka!!!
APŠILDYMĄ — PLUMBINGĄ — MALEVĄ 

LINK-BELT STOKERIŲ CENTRAS

Pirkite kur visi Lietuviai Perka!

South 3en.er tabirg&Heahng Suppiy Co., Ino.
N. W. kampas State ir 55th St.

VISI TELEFONAI — ATLANTIC 4290 — VISI TELEFONAI

Vieni Sako, Kad 
Grybų Yra Kiti, 
Kad Nėra
Kuomet kiti grybus maišais ga
benasi, tai M. Karčauskas tvir

tina, kad jų dar nesą

Kuomet grybautojai tikrina, 
kad šįmet miškai pilni grybų ir 
jie nebeturį kur grybus dėti, tai 
M. Karčauskas iš Atlantic įspė
ja grybautojus, kad grybų dar 
nesą. Jis rašo: A

Grybų mylėtojams noriu pra
nešti, kad dar kol kas grybų 
nėra.

Mes, M. Karčauskas, 240 W. 
51 St., žinoma Jozcfina ir sū
nus Jurgis grybų ūpo pagauti 
rūgs. 25 d. anksti rytą sukilę 
išdumėm grybauti į Laporte, 
Ind. apylinkę. Kaip 7:30 vai. ry
to jau buvome grybavimo vie
toj. Pusryčius valgėme gražia
me ąžuolyne kartu su paukš
čiais ir zuikiais.

Pasistiprinę leidomės grybų 
ieškoti. Išieškojome vasas vie
tas, kurios mums buvo gerai ži
nomos kaipo geros grybų vie
tos, bet grybų niekur neradom.

Grybais nusivylėme, bet šiaip 
turėjome smagų laiką, gąsdin
dami paukščius ir zuikius, ku
riuos radome dar tebemiegan- 
čius. Susirinkome ir svarstome 
kas toliau daryti: ar į Chicagą 
grįžti, ar pasilikti čia visą die
ną ir praleisti ją gražioje gam
toje. Diena buvo graži, o ir sau
lutė taip jaukiai kaitino, kad 
nutarėme pasilikti visai dienai.

La Porte, Ind.
Tad persirėdėm į šventadie

nius drabužius ir patraukėm 
pas p.p. Petrą ir Adolfiną Druk- 
tenus, gyvenančius pačiame La
porte. Jie ten jau seniai gyve
na, turi nuosavą namą su sodu 
ir įvairiais vaisiniais medžiais 
ir gė'ynais. Visus radome na
mie. Adolfina gamino pietus. 
Petras miegojo po sunkaus 
nakties darbo. Jis dirba Mon- 
arch Candy Co. už sargą. Vai
kai gi triusėsi apie automobilį. 
Paklausiau jų kur jie rengiasi. 
Jie atsakė, kad Laporte yra di
delės iškilmės ir kad bus daug 
įvairenybių Laporte, airporte.

Pasikalbėjome su Petru bė
gančiais gyvenimo reikalais. Jis 
nusiskundė dabar turįs daug 
darbo, nes pradėjo namą re
montuoti, lai kasdien tenka prie 
namo padirbėti, o čia lietus vis 
gaišina darbą. Taipgi apžiūrė
jome pradėtąjį darbą ir mano 
supratimu, tai bus gana gražus 
namas, ne tik savo išvaizda, bet 
ir patogumu. Bet p-ia Drukte- 
nienė nutraukė musų pasikal
bėjimą pakviesdama pietauti. 
Taigi visi vienoj šeimynoj ir 
pietavome. O mes kiškio pyra
go iš Chicagos misi vežėm -— 
Crcam of Kentucky. Tad turė
jome tikrai karališkus pietus. 
Po visų vaišių Petras nuėjo dar 
primigti, nes 4' vai. turėjo būti 
darbe. O mus p-lė Vailiutė su 
savo gražiu karu nuvežė į tą 
stebuklingąjį airportą, kur ma
tėme visaip ore besivartančius 
lėktuvus. Pagalios, vienas lekio
to] ų buvo išmestas žemyn. Jis

su 1 parašiutu taip sau pamaži 
nusileido žemėn. '

%. Painaniau sau, ką Jurgis Wa- 
shingtonas pasakytų, jei iš nu
mirusių prisikeltų ir pamatytų 
kas dedasi jo sukurtoj respubli
koj. Jis tikrai nusigąstų pama
tęs šiuos moderniškus, pabūk
lus. Bet mes į visą tai su susi
domėjimu ir smagumu žiūrėjo
me.

Pas Ūkininkus
Po visų iškilmių mtis nevežė 

pas senus šios apylinkės ūkinin
kus pp. Baltakius, turinčius di
delį ūkį į šiaurę nuo Laporte. 
Jie turi 180 akrų, bet daugiau
sia miško, taipgi turi 4 karves, 
bulių, 2 arklius, daugybę vištų, 
ančių, žąsų, naują gražų na-; 
mą, na ir vienintelę dukrelę Jo- 
sephine. Visi trys ir apdirba vi
kį. Geras žmogus, Drugas, savo 
auto, mus nuvežė į namus, kur 
radome karves jau pamelžtas. 
Tad ir mus pavaišino šiltu pie- 
nučiu, o dar “gastinčiaiis” įdė
jo riešutų. Sako, šiemet jų bu-| 
vo daug, bet šiaip vaisiai šie-: 
iliet neužaugo, nes pavasary. 
nušaldė žiedus. Bulves irgi pa
vėlavę pasodinti ir abejoja ar 
spės užaugti, nes dar tebežydi. 
Mums besišnekant su pp. Bal-

takiais, saulutė nusirito už kai- 
/ • nų ir atėjo tamsus vakaras. O 

uodai pradėjo mus taip badyti 
savo snapais, kad nebepakęsda-' 
ini jų turėjome atsisveikinti su 
pp. Baltakiais ir grįžti atgal į 
Laporte.

i

Laporte atsisveikinome su p.
p. Drukteniais, sėdome į savo 
Studebakerį ir išvažiavofhe na-(

. Imo. Reikia pasakyti, kad nors 
grybų ir neradome, bet dieną ’ 
smagiai praleidome, širdingai Į 
ačiū p.p. Drukteniams ir Raita-1 
kiams už malonias vaišes ir do
vanas.

—M. X. J. Karčiauskas

SĖDYNĖS LIUOSOS 
Visiems Parodymams 
CHICAGO STADIUM

RODEO
Pasauliniai čempionai 

Ketv. 4 O Sekm. 
Spalių IO IKI Spalių v U
Kainos —40c iki $1.65—Pirmo

sios vietos $2.20, taks. įsk.
BONDS!—65 West Madison St. 

ir STADIUM GRILL— 
1800 W. Madison St. .

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

F. Selemonavich 
Sveterių Krąutu- 
vė Atdara Kas- 
Dieną ir Vaka
rais — Ir Sek
madieniais.

Telefonas Victory 3486
504 West 33rd Street

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

CHICAGOS DIDŽIAUSIA IR MODERNIŠKIAUSIA 
RUSIŠKA IR TURKIŠKA MAUDYKLĖ 

po nauja vadovybe A. SCHWARTZ ir DAVID SCHWARTZ 
Rusiškos vonios 50c, patogus kambariai 50c už naktį.

ROOSEVELT & KEDZIE BATU HOUSE
1133-39 SO. KEDZIE AVENUE Tel. Van Buren 3726

Naujas Chicagos Sunkumo Kilnojimo Klubo Namas.

MES TURIM PLUMBINGO REIKMENIS, UŽLAIKOME STIK
LUS, VANDENS PERVADA^ PARDUODAM GROTAS (grates) 
RENDUOJAM SANDING MAŠINAS, UŽLAIKOM VISKĄ, KAS 

JUMS PRIE NAMŲ REIKALINGA

2817 West 63rd Street
TEL. PROSPECT 129.7

=======LIETUVIŲ KRAUTUVĖ.

Budrike Rakandu Krautuve
i

Sutaupysite iki 40% ant Rakandų, Parlor Setų, Pečių—anglinių, aliejinių, gazinių, ir 
elektrinių. Pamatykit naujas radijas 1939 metų: RCA, Victor, Philco, Zenith, Robot 
Dial, Automatic Tuning—just press the button ir mystery radio tuning.
3-JŲ ŠMOTŲ PARLOR SETAI

po $29.00, $69.09 ir $99.00
Angliniai pečiai po ..........  $9.95
Gaziniai pečiai po ..................  $29.00
Oil Burners po ...................... $19.50
Skalbiamos mašinos po ...... $39.50

-"’wia 
Dabar pirkdami elektrinę Ledaunę 

sutaupysit beveik pusę kainos.
4 pėdų Refrigeratorius, vertas $150.00, 

už $69.00 5 pėdų už $79.00
6 pėdų .................................  $99.00

General Elertric, Norge, Crosley.

Jos.F.BudrikJnc
3409-21 S. Halsted St.

83

Telefonas YARDS 3088
Leidžiamas gražus programas iš W.C.F.L. — 970 kilocycl. nedėliomis kaip 5:30 P. M.

snanKa

Bowling-Billiardai
20 Aslų — 10 Stalu

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

’-----------------------------------------------
Lietuvis Plumberis

— Laisnuotas —
GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

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

Ofiso tel. Yards 0706 
Rez. tel. Lafayette 4557

P. KLUJKA, vedėjas

Columbia Roofing Co.
NOT INC.

Žvyrinis Dengimas ir ant Gon
tų Paruoštas Dengimas

Felt Gutters ir Bičkų Darbas 
Tai Specialybė

3319 So. Morgan St, Chicago

LUCKY INN 
SCHLITZ ALUS 

Lietuviška užeiga dėl jaunų ir 
senų.

Gėrimai, užkandžiai ir muzika. 
Kviečiame mus atlankyti

3203 So. Halsted St.
STANLEY BOGUSH ir LEO 

VAIČEKAUSKIS.
Tel. Calumet 6579.

Garsinkitės “N-nose”

DAILY
BES1NESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 W. 63rd St
Tel. ENG. 5883-5840

• LIGONINĖS- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONS1LAI IŠIMAMI $19.50

ui ______________  I
GYDYMAS ŠKA-00
LIGONINĖJE -------------- vV
RAUDONGYSLftS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje .— $15-00
RAUMATIZMAS ( 19.00 

greitai palengvinama ..X.
VISAS LIGAS GYDOMA C4 AA 
Ekzaminacij* įskatt. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedrie Avo^ Chicago.

TeL Lawndalo 5727.



Pirmadienis, Spalių 10,1038

Laimingos LeBarron' 
šokiku Gastrolės 
Lietuvoje

Jiems patinka Lietuva, o 
patinka Lietuvai 

studentas Albinas

jie

“Brangus Drauge:
Keliais žodžiais pranešu, kad 

dabar esame musų brangioje 
Lietuvoje. Aš galiu užtikrinti, 
kad esame taip apsidžiaugę, jog 

! nerandame žodžių musų džįaug- 
1 są aprašyti. Atrodo, kad viskas 
butų sapnas, o ne tikrenybė. 
Negaliu aprašyti mano pirmą į- 
spudį, ypatingai Virbaliuje, už-.

i irAŽųkos girdus visus, konduktorius 
luiškų pranešė Vytautui Bilia- kitus traukinio tarnautojus kaL 
juj apie sėkmingą pasirodymą ■ bant lietuviškai. 
Karpe Ikaram trio garsių lie- i 
tuvių šokikų, kurie neseniai vię-

Karre LcBarrou buvo pa
kviesti šokti Metropolio viešbu
tyje, Kaune., Pasak Ažuko, jų 
pasirodymas buvo labai triukš
mingas ir šokikai susilaukė to
kio gausaus rankų plojimo, ko
kio iki šiol niekas nebuvo su
silaukęs. “They have taken the 
town by storm”, sako Ažukas.

Kviečiami Sugrįžti
Metropolio viešbutis pakvietė 

šokikus sugrįžti už dviejų me
tų, nes dabartiniai viešbučio sa
vininkai statosi didesnį moder
nišką mūrą ir kviečia juos į 
atidarymo iškilmes.

Patys šokikai rašo Bieliajui, 
kad jie svečiavosi pas Bielia- 
jaus tėvelius, kur buvo gražiai 
priimti ir skaniai vaišinti. Taip 
pat buvo vaišinti konsulo Balu
čio iš Londono, taipgi konsulo 
Šaulio iš Berlyno, kurie tuo lai-, 
ku irgi buvo Kaune. Artistas 
Petras Rimša iškėlė šokikams 
priimtuves. Atrodo, kad jie lai
ką Lietuvoj leido smagiai.

“Atrodo Kaip Sapnas”
P-as Krenčius laiške Bieliajui 

šitaip aprašo savo įspūdžius a- 
pie Lietuvą:

Taip malonu 
; buvo mano ausims, kurios pir
ui iau to nebuvo girdojusioų. O 
Kaune visi garsinimai lietuviš
ki. Vos galėjau tįsėti visam, ką 
akys matė.

S. Daukanto Dr-ja 
Rengiasi prie 45 
Metą Sukaktuvių

Ruošia įdomų parengimą 
spalių 30

Lietuvių Auditorijoj Simano 
Daukanto Dr-ja laike savo mė
nesinį susirinkimą. Pirmininkui 
atidarius susirinkimą, eita prie 
dienotvarkės ir svarstymo

Patvirtinus tarimus pereito 
susirinkimo ir išklausius rapor
tus apie sergančius narius, ko
mitetas rengimo metinio ba
liaus pateikė platų raportą, bū
tent: metinis balius yra rengia
mas su programų ir šokiais ir 
laimėjimu dovanų prie įžangos 
tikietų. Programo turinys: mu
zika, dainos ir juokai, kurį iš
pildys Povilo Šaltimicro grupė

MADOS

StU 1

Metinis balius įvyks sekma
dienį, spalio 30 dieną, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj. Taipjau 
tame vakare bus pagerbti na
riai, kurie neėmė pašalpų iš 
draugijos per 12—21 ir 36 me
tus, įteikiant jiems atatinka
mas garbės dovanas. Komite
tas darbuojasi, renka progra
mai garsinimus nuo biznierių, 
iš kurių numatoma geros pa
sekmės. Nariams išsiuntinėta 
laiškai su pakvietimais į minė
tą vakarą. Taipjau gera orkest
rą bus sudaryta iš septynių mu
zikantų. Susirinkimas komiteto 
raportą užgyrė ir patvirtino. 
Linkėjo toliau dirbti pasekmin
gai.

Paskui liko išrinkti darbinin
kai minėtame vakare patarnau
ti. Įsitėmykite, nariai ir narės, 
kurie negavote pakvietimo laiš
kų į metinį balių, būtinai pri- 
duokite savo antrašus nutarimų 
raštininkui P. Killiui, 3347 So. 
Lituanica Avė., Chicago.

Tas būtinai reikalinga 
gijos techniškai tvarkai.

drau-
Praei- 
nariai

tirt

4913

No. 4913—Graži, naujos mados 
suknelė. Sukirptos mieros 12, 14, 
16, 18, 20, taipgi 30, 32, 34, 36, 38 
ir 40 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašųrpe iškirpti paduotą blan- 
kutę 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 kąrtu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Patteru DepU 1739 
So. Halsted St., Chicago, I1L

skundėsi, jogei negauna 
ir nieko nežinoję kada 
įvyks ir negalėjo atsilankyti. 
Pažymėtina, kad nariai, kurie 
ar kurios nedalyvaus baliuje, 
turės užsimokėti mokestį pagal 
draugijos nutarimus. ) •

Dar noriu priminti, kad 
draugija priima į narius kaip 
vyrus, taip moteris nuo 18 iki 
45 metų amžiaus iki 25 m. be 
įstojimo mokesčio. Todėl kiek-

balius

progą prikalbinti naujų narių 
įsirašyti draugi j on atsilankę į 
ininėtą parengimą.

Linkiu visiems draugams lai
mingai pasimatyti spalio 30 
Lietuvių Auditorijoj.

P. K., sekr.

NAUJIENOS Pattem Pept, 
1789 S. Halsted SL, Chicago, DL 

čia įdedu 18 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdi Na.....

literos ____________ per krutinę

...................

LUfcLliMU Visas Pasaulio 
Dalis.

KVTETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

ardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)'

«
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laido
tuvėms, Papuoši
mams.

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

NAUJIENŲ-ACME Photo
KONVENCIJOS “DELEGATAI” — Lakewood, Maine valstijoj, neseniai įvyko 

dvynukų suvažiavimas. Tarp “delegatų” buvo ir šios dvi dvynukės, Mary Lou ir Della 
Mae Alley. Jos 9 mėn. amžiaus. Iš visko matyt, kad jos labai rimtai svarstė kon
vencijos klausimus.

įsisteigė Chicagos 
Lietuvių Filatelistą 
Klubas
Populiarizuos Lietuvos Pašto 

, ženklus
Šiomis dienomis Chicagoj jsi-x

to ženklų rinkimo mėgėjų) 
Klubas (Lithuanian Philatelic 
Club), kokio nuo seniai pagei
davo lietuviai pašto ženklų rin
kėjai. Filatelistų 
veik visos tautos, 
viai iki šiol buvo 
ti. Klubo tikslas:

a) mainytis pašto ženklais;
b) teikti nariams žinių apie 

pašto ženklus, jų kainas tarp
tautinėje rinkoje, nurodyti žen
klų lipdymo į albomus budus, 
kad 
rius

klubus turi 
tiktai lietu-

jų nesugadinus ir nepada- 
beverčiais;
Užincgsti ryšius su Lietu- 

fila telis tais, kad gavimuivos
Lietuvos pašto ženklų nereiktų 
tarpininkų (dylerių), kurie ne 
tik ima nuošimtį už patarnavi
mą, bet dar neaptarnauja tuo, 
ko pageidaujama iš ženklų;

d)-. r .popuJįa.rL&ūoti -Lietuvos 
pašto ženklus, ypač Amerikos 
filatelistų tarpe, rengiant pašto 
ženklų parodas ir kitais budais.

Klubui galės priklausyti kiek
vienas lietuvis ar lietuvė, pašto 
ženklų rinkimo mėgėjai, turin
tieji šiokias-tokias kdlekcijos- 
rinkinius.

, Klubo pirmininku išrinktas•, 
Antanas Budvitis, 1825 Wa- 
bansia Avė., sekretorium Ignas 
Sakalas, 6747 S. Artesian Avė.

Susirinkimus laikinai nutar
ta laikyti pirmininko bute auk
ščiau paduotu adresu (antros 
lubos nuo Wabansia Avė.)

Sekantis klubo susirinkimas 
įvyks šeštddienį, spalių 15 d., 
3 vai. po pietų. Visi lietuviai 
pašto ženklų rinkėjai kviečia
mi atsįlankyti ir sykiu atsivež
ti rinkinius, kokius kurie turi.

Filatelistas.

CI ASSIFIED ADS
AUTOS-TRUCKS—MISCELLAN. 

AutomobiliaiirTrokai—Bendrai
NEKEIKTA IMOKESNIO—30 MĖNESIŲ IŠ

MOKĖTI. VisiSkas peržiūroj tinas, male- 
vojiinas body. fenderjo darbu, baterSs, 
radijo ir priedų. Freimo, afių sustiprini
mas. Viskas nuo viršaus iki tairų. 15 
metų patyrimas, musų garantija. Atdara 
vakarais. sekin. Apskaičiavimas. towing 
dykai. Taipgi pilnas pasirinkimas naujų 
ir vartotų karų. Be {mokėjimo pinigų. 
2500 MIIAVAUKEE AV. Belmont 4844.

83 AKRŲ ŪKIS, pusė mylios 
jkį miestelio; 60 akrų dirbamos, 75 
jardai marlio, geri budinkai. Pui
kus pirkinys už $1600.00.

H ANSON-OSBORN, 
Hart, Michigan.

Po Penkių Metų 
Atsiminė 
Kaltininką

Be reikalo kelia triukšmą

Cicero Lietuviai 
Džiaugias, Kad 
Daug Grybą Randa

BELLWOOD. — Viena mo
teris po penkių metų atsiminė 
kaltininką ir apniko jį bausti, 
nors per tuos metus ji matė jį 
kas savaitę, bet nieko nesakė.

Virš penki metai atgal keli 
vyrukai ir vaikėzai Hollowcen 
kostiumais pasirėdę vakaro 
tamsoj patraukė Bellwood gat
vėmis.

Ir tik jos vaikučiai pasibaidė, 
vaikai su susidomėjimu 

būrį. O jos vaikučiai tik- 
vieną vyrą pažinę, nes jis 

išgąsdinęs savo rankas

Kiti

rina 
juos 
pridėdamas prie ausų. Jie labai 
išsigandę.

Bet nelaimei ta motina neži
no kokius asilus jos paikučiai 
per dienas išdaro gatvėse. Aš 
tikrinu, kad ths vyras visuomet 
atsargiai žaidžia. Bet ta žmona 
nesisarinatija apielinkčs gyven
tojams pasakoti apie tokius 
juokus ir senus dalykus. Be to,

ba, kad j f iš darbo pavarytų. 
Aš patarčiau negaišinti laiko, 
bet tvarkyti save ir vaikučius. 
Daugiau pelnysi t ir bereikalin
gai žmonių neužkabinėkit.

Stanley J. Rogers.

Suėmė “Darbu” 
Agentą”

Liepos mėn., 1935 metais 
chicagiečiui John Theron, 1334 
West Van Buren Street, tūlas 
“Mr. Wilson” pasisiūlė pam
pinti darbą. Už patarnavimą 
pareikalavo $60. Theron “Wil 
šonui” pinigus davė, bet nė 
darbo, nė Wilsono nebematė, 
šeštadienį prie Clark ir Madi- 
son netikėtai “geradarį” paste
bėjo, pasišaukę policistą talkon 
ir jį suėmė.

Visi Dabar Grybauja. — Kitos 
Cicero žinios

CICERO. — Grybai ir dar 
kartą grybai. Iš Lietuvos žinios 
ateina, jog turi gerą derlių gry
bų baravykų ir ne veltui yra 
sakoma “Baravykas — grybų 
pulkininkas.” Tai tikra tiesa. 
Bet mes čia jų neturim, neran
dame. Grybaujant turime pasi
tenkinti kelmutėmis. O tų kel
mučių tai tikrai kelmais auga. 
Na, žmogus vežasi maišų mai
šais. Štai, musų “News boy” | 
Frank Lukas šeštadienį anksti 
rytą išpleškėjo. Liko ir laikraš
tis neišnešiotas. Pas jį vasarą 
Sand Dunes, o rudenį grybai tai 
pirmoj vietoj.

Randa Daug Grybų
Frank Danauskas taipgi gry

bų mėgėjas. Kili išvažiuoja, ieš
ko ir neranda, o Danauskas vi
suomet parsiveža. Štai, praeitą 
šeštadienį Albert Matas su, kom
panija* anksti iš ryto išsigabeno 
grybauti ir nejuste nejuto kaip 
atsirado Indianos valstijoje, a- 
pie 65 mylias, P. Deveikio far- 
moj. Parsiveža gražių grybų, 
kelmučių. Ir tų kelmučių ten y- 
ra nežiūrint kiek grybautojų, 
visi pasitenkina. Aš prisipažin
siu pirmą kartą Amerikoje gry
bavau ir kaip tos kelinutės pui
kiai auga. O tai puiki, gera 
gamtos dovana tie grybai.

R. R. Ruošiasi Vakarui
svarbus 

Rožės 
Nariai

IŠSIUVINĖJIMAS VIRTUVAS ĄBRUSAMS

Penktadienį įvyko 
susirinkimas Raudonos 
Kliubo Liuosybės Svet. 
dalyvavo skaitlingai 
daug naujo apie patį 
Taipgi buvo platus raportas a- 
pie metinį parengimą 29 d. šio 
mėnesio Liuosybės svetainėj. 
Jau išstatyta didelė iškaba ant 
svetainės sienos. Ant pat vir
šaus parašyta “šakar Makar 
Choras Vakaruškas Rengia.” 
Vadinasi duoda programą, ša
kar Makar Choras tai pirmą 
kartą kliubo istorijoj ir pačiam 
Ciceroj. Visi ir visur kalba, tei
raujasi kas tas per choras ir 
kokį programą duos. Neilgai 
reikės laukti. 29 d. šio mėnesio

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

PAIEŠKAU DARBO
Penteris ir popieruotojas iš vi

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

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

PAIEŠKAU DARBO už šeimi
ninkę. Esu gera ir švari moteris, 
gerame stovyj. Pageidauju gerų 
namų. Gali būti iš apylinkės mies
telių arti Chicagos. Rašykite laiš
kus. VILTIS, 3549 So. Halsted St., 
City, Box 22.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusi veiterka 
į restauranta. Geros valandos. 

666 West 14th St.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI TAVERNAS — 
išdirbta vieta. Priežastis vienai per 
sunku. 6 kambariai gyvenimui, pi
gi renda. Bernice Skirmont, 4200 
So. Campbell Avė.

PARSIDUODA GROSERNĖ, de
likatesų, ice cream, cigarų tabako 
ir popierių parduotuvė. Seniai iš
dirbta, gyvenimo kambariai užpa
kaly, žema renda. 6828 So. Racine 
Avenue. Kaina ’ $600.00 pinigais. 
Lietuvių apylinkėj.

PARDAVIMUI 22 kambarių vieš
butis, puikioje vietoje, geri kamba
riai, rendos $80.00 mėn. įplaukų 
$260.00 per mėnesį. Apleidžiu šalį; 
parduosiu pigiai. 1108 N. State St.

REAL ESTATE—WANTED 
Ieško Pirkti Namus žemę

PIRKS APARTMENTINĮ namą 
arba mainys nuosavybę. Turi pini
gų $8,000 ir 2 bungalovv. Rašykite 
smulkmeniškai laišku 1739 South 
Halsted St., Box 887.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žeme Pardavimui

4 FLATŲ po 4 kambarius plyti
nis štymu apšildomas ant 66-tos ir 
California .............................  $13,000

Už $3300 karštu vandeniu apšil
domas 5 kambarių namas ant 59th 
Place ir Springfield Avė.

Už $12,000. 6 flatų garu apšildo
mas, mūrinis, metinių rendų virš 
$3,000.00; randasi ant 67th ir India
na Avė.

Už $19,000 8 flatų, kampas, garo 
šiluma, metinė renda virš $4,000.00, 
randasi Maręuette Park apielinkėj.

BUTKUS
2749 West 63rd Street.

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

2 AUKŠTŲ ffeiminis, 2 flatai po 
šešis kambarius, pečiais šildomi, 
3637 So. Lowe Avė. Savininką ga
lima rasti vietoje.

?? AR JUMS REIKIA PASKOLOS 
ANT NAMO??

Mes darome paripktinias pasko- 
kolas ant namų tik už 4% nuo
šimčius. O ilgo laiko paskolas už 
5 nuošimčius. Dėl daugiau infor
macijų kreipkitės į

Z. S. MICKEVICE and CO. 
6815 So. Western Avė.

Hemlock 0800.

FURNITURE-FIXTURE FOR 8 ALE 
Rakandai ir {taisai Pardavimui

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

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

CALumet 5269.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimai

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARU 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
806 Wes»t 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

Packards

ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi

Automobilių Išpardavimą.
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių to

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

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

Kiekvienas4 karas musų ekspertų 
patikrintas—musų garantija tam, 
kad tuoti jums ilgametinį patarna
vimą.—Taipgi virš 300-1936-1935 
ir 1934 karai visų išdirbysčių už pi
giai kaip $85.00.—Musų stakas yra 
Chicagoj didžiausias. Kodėl laukti? 
—kada gali nupirkti gražų veik 
naują automobilį už taip mažus pi
nigus.

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

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

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

1340 W. 63rd Street
prie Loomis.

2828 W. North Avė.
prie California.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas
Tel. Victory 4965. 

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street, i

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos—
ANGLYS

$6.00
$6.00
$6.00
$5.75
15.00

POG TOVVELS PATTERN 1S21
No. 1821—šie gražus abrusėliai ne tik padabins jūsų vir

tuvę, bet ir padarys ją linksmesne, nes paveikslai daug juoko 
sukelsi

NAUJIENOS NĘEPLĘCRĄFT PEFT.
1739 So. Halsted St., Chicago,J1I.

No. 1821

persitikrinsite kas tas “do cho
ras” šakar Makar ir kokį iš
pildys programą. ;

šįvakar SLA Susirinkimas
Masąuerettes Sočiai Club pa

rengimai pilnai nusisekė. Sve
tainė kupina jaunos publikos. 
Rengėjos jaunos mergaitės ta
riu visiems ačiū ųž paramą. 
Bernice Švėgžda, J. Petraitis.

Pirmadienio vakare p. Sha- 
meto svetainėje SLA 301 kuo
pa turės savo mėnesinį susirin
kimą. Nariai atsilankykite. Visi 
tarsimes apie kuopos parengi
mą ir pažangos vajų. Juk su 
šio mėnesio pirma diena vajus 
prasidėjo., ĮCięk vieno nario pri-

Čia įtjedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Vardas

Adresas

Miestas

ip pavardė
ją narį. Tai paraginimas pa
ties vajaus vedėjo, naujo Tėvy
nės redaktoriaus. Tai labai tei
singas paraginimas. Vienas 
naujas narys gauti galima, tik

reikia noro. Tad, bandykime vi
si, bet pirmiausiai pradėkime 
nuo savo namų, t. y. namiškių. 
O jų yra daug, tad nebus jokio 
vargo padvigubinti skaičių na
rių. D—

EGG ______
NUT ...........

1 BIG LUMP _ 
MINE RUN .. 
SCREENINGS

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ-

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975

Jis — 77, Ji 69, 
Ruošiasi Vestuvėms

Ties 2158 Irving Bark avenue 
gyvena 77 metų amžiaus senas 
chicagietis John “Dad” Reining. 
Ties 2441 Mon trose avenue, gy
vena 69 metų Mrs. Martha 
Hupp.

Neseniai jie susitiko, pamilo 
viens kitą ir dabar ruošiasi ves
tuvėms. Jos įvyks šią savaitę.

Moteriškė Žuvo 
Po Traukiniu

Prie neapsaugotos gelžkclio 
ties E. 86th gatve, 

Central traukinys už- 
moteriškę Jose-

kryžkeles, ties E. 86th gatve, 
Illinois Central traukinys už- 
mušė 66 metų moteriškę Jose- 
phine Racinski. Ji gyveno ties 
8479 Baltimore Avenue.

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

Ar Ieškot
• PIRKTI
♦ PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO.

PAŠAUKIT MUS TUOJAUS
CANAL 8500

duodame gerą nuol
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Sako, kad vieži galima išnaikinti
Įdomūs Chicagos Universiteto Mokslinin

kės Pareiškimas
Chicagos universitete darbuo

jasi žymi gydytoja, Dr. Maud 
Slye, kuri praleido apie 40 me
tų laiko vėžio ligos studijavi
mui.

Pereitos savaitės pabaigoje ji 
pareiškė, kad vėžį galima išnai
kinti. Ji tą pareiškimą paremia 
savo studijų ir eksperimentų re
zultatais.

Studijoms ji naudojo peles, 
kurias prieš keliasdešimts me
tų asistentai jai sugaudė Floss- 
moor pelkėse. Kadangi pelės 
greitai veisiasi, tai ji per savo 
darbuotės laiką galėjo daryti 
tyrinėjimus su keliomis gent- 
kartėmis pelių.

Dr. Slye surado, kad palinki
mas sirgti vėžiu ar atsparumas 
tai ligai yra perduodamas iš 

\ vienos gentkartės kitai. Kai ku
rios šeimynos turi palinkimą 
vėžį pagauti, kitos — ne. Taip 
pasirodė pelių tyrinėjimuose. 
Kai kurios šeimos pelės nuolat 
sirgo vėžiu, o kitos — ne.

Eksperimentai parodė dar 
vieną įdomų dalyką. Jeigu pe
lė pataitė turi palinkimą vėžiu 
sirgti, o patinas — neturi to pa
linkimo, tai "jų vaikai vėžiu ne- 
sirgs, bet trečioj gentkartėj vė- 
žis vėl pasirodys, jeigu patinas 
ar pataitė iš kitos šeimos turės 
palinkimą vėžiui.

Pasiremdama tomis žiniomis, 
Dr. Slye sako, kad vėžį ir iš 
žmonių tarpe galima išnaikinti, 
jeigu šeimyniniai gyvenimai ne
bus kuriami tarp žmonių iš to

kių šeimynų, kurios turi palin
kimą vėžiu sirgti.

Dr. Slye siūlę įsteigti valsti
jos biurą rinkimui žinių apie li
gas ir užlaikymui rekordų apie 
visų Illinois gyventojų palinki
mus ar atsparumus sirgti vėžiu 
ar kitomis ligomis. Jeigu bus 
žinoma, kurios šeimynos nariai 
dažnai serga vėžiu, o kurių ne 
— tai bus galima išvengti pra
gaištingų vedybų ir vėžio plėto
jimosi, o ilgainiui gali pasisek
ti vėžį visiškai išnaikinti.

Einant Dr. Slye aiškinimais, 
dviems jauniems žmonėms iš 
šeimynų, kurios linkusios sirg
ti vėžiu — pavojinga kurti šei
myninį gyvenimą. Vėžis tačiau 
nepasirodys, jeigu vienas iš nau
jos šeimos narių yra iš atspa
rios šeimos, o kitas iš neatspa
rios šeimos. Bet tokiam atvėjyj, 
tos šeimos vaikai neprivalo 
kurti šeimyninio gyvenimo su 
nariais šeimynų, kurios turi pa
linkimą prie vėžio, bet su at
sparių šeimų nariais. Kitaip, 
palinkimas vėžiu sirgti vėl pa
sirodys.

Dr. Slye mano, kad su jos 
siūlomo medikalio1 biuro pagal
ba vėžį butų galima suvaldyti, 
nes kiekvienam, bus galima pa
tirti kuri šeima atspari, kuri 
ne. Tas busią ypatingai svarbu 
jauniems, vedybinio amžiaus 
žmonėms, nes su kiekviena nau
ja šeimyna vėžis tarp jos vai
kų gali arba labiau prasiplatin
ti, arba išnykti.

C. U. Studentas

Kviečia Dr. Benešą , v
Profesoriauti Chi
cagos Universitete

1901 Ten Profesoriavo Ir 
Dr. Tarnas Masaryk

Chicagos Universitetas 'vakar 
pranešė .spaudai, kad jis pa
kvietė rezignavusį Čekoslova
kijos prezidentą Dr. Edourdą 
Benešą užimti universitete pro
fesoriaus vietą.

Pakvietimą pasiuntė univer
siteto viršininkas prof. Robert 
Maynard Hutchins, USA mi 
nisterį Pragoj, Wilbur Carr.

Universitetas siūlo Dr. Be- 
nešui vietą C. R. Walgreen’o 
Fundacijoj, ir skaityti paskai 
tas apie “Demokratines įstai
gas” ir “Europos Įvykių Reik
šmę Amerikos Demokratijai”.

Universiteto viršininkai tiki, 
kad Dr. Beneš pakvietimą pri
ims. Chicagos Universitetas 
yra jam ne svetimas. Vienu 
laiku (1901-1903 metais) ten 
profesoriavo Dr. Tarnas Masa- 
rykas, pirmas Čekoslovakijos 
prezidentas ir Dr. Benešo “mo
kytojas”. R.

Pagražins Illinois 
Vieškelius

Illinois vieškelių departa
mentas skelbia, kad šį rudenį 
žymiai pagražins apie 425 my
lias valstijos vieškelių.

Apsodins vieškelius medžiais 
ir krūmais ir žole — apleis
tus priekelius. $119,125 darbui 
parūpino federalė valdžia, o 
$75,000 — valstija.

ŠIANDIEN REIKIA 
REGISTRUOTIS

Neužsiregistravę Negalės 
Balsuoti!
----------&...

Šiandien heužsiregistravę pi
liečiai turi paskutinę progą už
siregistruoti lapkričio 8 d. bal
savimams. (Bus lenkami ap
skričio, /valstijos ir fed. vald
žios valdininkai).

Registruotis privalo sekami 
piliečiai (Neužsiregištravę ne
galės balsuoti):

1. Visi tie piliečiai, kurie jau 
buvo užsiregistravę, bet po toj 
pakeitė adresus, tai yra, persi
kėlė į naujus.-;.butus;

2. ' Visi nauji Illinois valstijos 
gyventojai, kurie valstijos ribo
je jau išgyveno metus laiko, 
90 dienų Cook apskričio ribo
se ir 30 dienų savo precink- 
te;

3. Visi tie piliečiai, kurie ve
dybomis ar teismo keliu pakei
tė savo pavardes;

4. Visi nauji piliečiai, kurie 
pirmiau neturėdami pilietybės 
popierių, negalėjo registruo
tis ;

5. Visi nauji balsuotojai, ku
rie lapkričio 8 d. arba prieš lai 
bus 21 metų amžiaus, ir

6. Visi piliečiai, kurių regis
tracijos pereitais rinkimais pa
sirodė klaidingos.

< Registruotis reikia precinktų 
balsavimo stotyse, kurios bus 
atdaros nuo 8 vai. ryto iki 9 
vai. vakaro Chicagoje ir seka 
muose priemiesčiuose:

Chicago Hcights, Berwyn, 
Harvey, Cicero, Summit, Ever- 
green Park, Štįckney, Morton

Brighton Parke 
Vos Nenutroško 
Šeši Žmonės
Išgelbėjo Juos Kaimynai, Ug

niagesiai ir Lietuvis Dakta-
ras.
BRIGHTON PARK. — šeši 

brightonparkiečiai šeštadienį po 
pietų vos nenutroško nuo nuo
dingų dujų, bet juos Išgelbėjo 
nuo mirties lietuvis gydytojas 
Dr. Walter M. Eisin, 3952 W. 
63rd St.; kaimynė Mrs. Anna 
Harrison, 4442 South Talman, 
ir ugniagesių skvadronas.

Iš mirties nasrų ištrukę šian
dien džiaugiasi:

Mrs. Anna' Samuels, 64 m. 
amž., 4436 S. Talman;

Duktė Mrs. Sophia Josephs, 
22, 4432 S. Talman;

Sūnūs John, 35;
Jo žmona Marian Samuels;
Jų sūnūs Donald, 1 m. amž.

ir
Florence LaCoco, įnamė.
Nuodingosios dujos, kurios 

vos neišžudė visus šešis žmo
nes, atsirado iš gasinio pečiaus, 
ant kurio šeimininkė šildė van
denį. Vienas vamzdis pečiuj 
buvo sugedęs.

Pagalbą prišaukė kaimynė 
Mrs. Harrison, kuri atėjusi 
Samuels’us aplankyti, rado vi
sus apsvaigusius.

R.

G rovė, Elmwood Park ir Niles 
Center.

Kitos Cook apskričio vietos 
registracijos stotys bus atdaros 
rytoj, spalio 11 d.

R.

JAU PARUOŠĖ APLIKACIJAS 
“DRAIVERIŲ” LAISNIAMS

Laisniai Privalomi Visiems Automobilių 
Vairuotojams

Illinois valstijos sekretoriatas 
praneša, kad aplikacijos auto
mobilių vairuotojų (draiverių) 
laisniams jau yra paruoštos ir 
kad pradedant su šia savaite 
aplikacijos galima pradėti pil
dyti.

Laisniai yra privalomi vi
siems Illinois valstijos gyvento
jams, kurie valdo automobilius. 
Nors jie jau dabar bus išduoda
mi, bet pats įstatymas nepradės 
veikti iki gegužės 1 d., 1939 me
tais. Tad, be laisnių bus galima 
važinėti iki to laiko.

Laisniai bus išduodami 3 me
tams. Kvotimų nereikės laikyti,

Ir Vėl Bus Supiltas 
Naujas Kapas

Aukoju Pijaus Dubicko 
* atminčiai

Prislėgta sunkios gyvenimo 
naštos, senoji karta, ta karin
goji karta, neatlaiko ir pasi
duoda. Tai tie, kurie nesenoj 
praeityj šviesesnio gyvenimo 
kelią skynė ir ėjo pirmyn did
vyriškai atstatę krutinės prieš 
tamsunus, prieš “raganiškus”, 
legendiškus ir teologiškus skel
bėjus — žmonių apgaudinėto
jus.

Stojo prieš tuos, kurie žmo
nes vylė nežinomomis, nema
tomomis keistomis esybėmis, 
ir dangiškomis grožybėmis, 

bet bus kamantinėjami tie. vai
ruotojai, kurių kvalifikacijos 
pasirodys abejotinos. Su aplika
cija valstijos State Dept., reikės 
pasiųsti nuo 25c. iki 50c. žiū
rint koks aplikanto amžius.
Aplikacijos Bus Galima Gauti 

“Naujienose”
Aplikacijos “Draiverių” Lais- 

nams šią savaitę bus galima 
gauti miesto rotušėj, laisnių a- 
genturoj Chicagoj ir “Naujie
nose”, kur jas ant vietos nota- 
rizuos notaras Antanas Rypke- 
vičius.

Nelaukite geg. 1 d. 1939, bet 
laisnius išsiimkite iš anksto.

Sušelpė 63,000 
Uragano Aukų
Nukentėjusiais nuo uragano ir 

patvynių rūpinasi Raudo
nasis Kryžius

James B. Forgan, pirminin
kas Chicagos skyriaus Raudo
nojo Kryžiaus praneša, kad 
Raudonasis Kryžius sušelpė 63,- 
000 nukentėjusių nuo uragano 
ir potvynių Naujojoj Anglijoj 
ir Long Island ir 4,000 aukų 
tornado Cbarleston, South Ca- 
rolina. Nacionalio pirmininko 
Norman H., Davls atsišaukimas 
sudėti $500,000 aukų šelpimui 
nukentėjusių, buvo sutiktas 
duosniomis aukomis. Iš 29 vals
tijų gauta aukų $388,000.

Tūkstančiai Raudonojo Kry-

Jaunas Lietuvis 
Tragingai Žuvo 
Tarp Dviejų Trokų

Jam Sutriuškino Galvą

Jaunas, 17 metų lietuvis iš 
Aštuonioliktos Apylinkes tra
gingai žuvo tarp dviejų trokų, 
Fair departamentines krautuvės 
ieloj, prie Adams ir State gat
vių.

Tai buvo Antanas Yuzaitis, 
nuo 623 West 18th Street. Jis 
tarnavo už troko šoferio pagel- 
bininką Fair krautuvei.

Bedirbdamas užpakalyj tro
ko, jis ielon išėjo pasižvelgyti 
ar kas neatvažiuoja iš priekio. 
Bet nepažiūrėjo užpakalin. Iš 
ten atvažiavo kitas, sunkus tro- 
kas ir jaunuolį prispaudė prie 
stovinčio troko, sutriuškinda
mas jam galvą. Jis netrukus pa
simirė St. Luke’s ligoninėj.

Antrojo troko šoferis buvo 
Shephen Aiello, 1133 Larabee 
Street.

Pereitos savaitės pabaigoj ir 
vakar įvyko dar sekamos auto
mobilių nelaimės.
• Prie 52-ros ir Kolin gatvių 
kryžkelės Indiana Harbo Beit 
linijos traukinys pagriebė auto
mobilį ir jį nuvilko apie 200 
pėdų, sužeisdamas keturis žmo
nes: Mrs. Irene Baranskį, 31, 
nuo 4554 South Mozart, jos 10 
metų dukrelę Dolores, 7 metų 
sūnų Donald ir 3 metų dukre
lę Eileen: Visi buvo labai pa
vojingai sužeisti. Traukinio in
žinierius nei nežinojo, kad gar
vežys buvo pagriebęs ir vilko 
automobilį. Jo domę atkreipė 
praeivis,
• Prie Lheridan ir Kenmore 
gatvių automobilis kritiškai su
žeidė 73 metų mokytoją Miss 
Maud Secrest, 3807 West Har- 
rison. Prie automobilio vairo 
buvo jaunas Northwestern uni
versiteto studentas Robert We- 
land.
• Prie 4450 Diversey “hit and 
run” draiveris pavojingai sužei-

Didžiojo Chicagos 
Gaisro Sukaktuvės

r
“Kovos Su Gaisrais Savaitė”

Vakar sukako lygiai 67 me
tai nuo didžiojo Chicagos gais
ro, kuris sunaikino beveik pusę 
miesto. Legenda sako, kad gais
rą pradėjo tų laikų chicagietės 
Mrs. O’Leary karvė, kuri pasi
spardė melžiama, apvertė kero
simi lempą ir uždegė tvartą.

Mrs. O’Leary gyveno adresu 
558 DeKoven Street, kur gais
ras ištikro prasidėjo, bet gal ne 
per karvės kaltę. Ten dabar į- 
rengta lentelė nelaimingo įvy
kio atminimui.

Kartu su Chicagos gaisro su
kaktuvėms vakar prasidėjo Ko
vos su Gaisrais Savaitė.

Tik Penkios Minutės 
Vedybinės Laimės

Tik penkioms minutėms pra
ėjus po šliubo, Thomas O’ 
Rourke drožė savo jaunai žmo
nai per veidą. Taip bent ji aiš
kino teisėjui P. J. Finneganui, 
Cook apskričio teisme. Teisė
jas patikėjo ir davė jaunai p ai 
O’Rourke divorsą. Ji .20 metų 
amžiaus ir gyvena adresu 503 
South llth Avė., Maywoode. 
O’Rourke gyvena ties 2825 N. 
Mason Avė.

f ACME-NAUJIENŲ Photo]
UŽBAIGĖ OKUPACIJĄ — Vakar ir šeštadienį Hitlerio kariuomene užbaigė 

okupaciją penkių Čekoslovakijos sudėtų distriktų, kuriuos jam atidavė Angli
ja ir Francija Miunicho konferencijoj. Raiteliai paveiksle atjoja iš Vokietijos 
Egcr mies'an, berods, ketvirtam distrikte.

kalbėdami varde dievo, buk 
esą agentai to rojaus. Betgi pa
lys skelbėjai netikėjo ir nesi
rengė ir saugojos ten pakliūti.

Vienas tų drąsuolių pirmta- 
kunų buvo aukščiau minimas 
vyras. Stojo pirmose eilėse ir 
vedė tą sunkią kovą su “juo
dąja armija”, kurios nariai pa
tys nedirba, bet čiulpia sun-
kaus darbo žmonių per prakai
tą uždirbtus centus — plėšė 
kiek galėjo, neatsižvelgiant į tų 
sunkaus darbo darbininkų pa
dėlį, jųjų vargus ir bėdas.

Tie pirmieji drąsuoliai savo 
nepalaužiama energija dirbo, 
kvietė liaudį pabusti, nesiduoti 
išnaudojimui ir pasiliuosuoti iš 
po išnaudojimo letena.

Kaip daugelis kitų, taip šis 
vyras atsiskyrė iš gyvųjų ir 
bus užmirštas, bet jo geri lais
vamaniški darbai pasiliks ne
užmiršti per daug metų.

šiam drąsuoliui pagarbos
vertam vyrui, laisvamaniui gu

žiaus savanorių dirbo kartu su 
150 darbuotojų sumažinimui 
skurdo nukentėjusių.

Davis praneša, kad bus su
teikta pagalba tiems, kurie pa
tys negali atsistatyti. Tas reiš
kia, kad reikės atstatyti šimtus 
mažų namų ir mažų biznių. Y- 
pač nukentėjo žvejų valtys Nau
jojoj Anglijoj ir Long Island
por tuose.

Raudonasis Kryžius mobiliza
vo laikines žvejų valtis ir įren
gimą. Raudonasis Kryžius yra 
vienintelė įstaiga, kuri gali su
šelpti nukentėjusius.

Daugelis tų žmonių yra be 
jokių išteklių ir savo jėgomis 
negali atsistatyti. Jie yra prie
žiūroje Raudonojo Kryžiaus.

Kriminaliam teismui šešta
dieni buvo atiduotas pieno iš
vežioto jas Henry Banas, 2529 
Wayne Avenue. Jisai buk pa
degęs krautuvę lies 3144 No. 
Western Avenue.

dė nežinomą, apie 65 metų am
žiaus žmogų. Spėjama, kad tai 
esąs Frank Klein, . nuo 1426 
Newberry avenue.
• Prie Barry ir Ashland gatvių 
kampo, girtas automobilistas į- 
važiavo į keturių žmonių šei
myną ir visus sunkiai sužeidė. 
Jie ruošėsi eiti skersai gatvę ir 
laukė žalios šviesos. Jie yra: 
George Pritzen, 26, nuo 1446 
Barry avenue; jo žmona Phyl- 
lis, jų 3 metų kūdikis Koan ir 
Miss Lois Schmidt, Mrs. Prit
zen sesuo. Auotomobilis važia
vo 50 mylių greitumu. Šoferis 
John Čadra, 34, nuo 4939 Les- 
ter avenue, buvo areštuotas. Jis 
irgi susižeidė.

lint karste, pasiruošus į pasku
tinę amžinasties vietą, pro šalį 
praėjo sutonuotas kunigas. Jis 
neparodė mažiausio žmonišku
mo jausmą, kaip prigulėtų. At
stovui to pomirtinio, užgrabi-

tarnaviiną gražiai atidavė Chi
cagos Lietuvių Draugija, prb 
duodama gražų gyvų gėlių vai
niką ir palydovus.

J. J. Pranskus

NAUJIENŲ-ACME Photo
KAS JIE — FAŠISTAI AR NUOŠIRDUS DEMOKRATAI? — Neseniai Los 

Angeles, Cal. įvyko metinė Amerikos Legiono Konvencija. Po konvencijos vėl 
atsinaujino ginčai visuomenėj apie Legiono tikslus ir rolę Amerikos gyvenime. 
Vieni sako, kad Amerikos Legionas fašistuoja ir tarnauja Amerikos turtuo
liams ir gauna iš jų subsidiją. Kiti—kad vadovybė linkusi į fašizmą, bet eiliniai 
nariai, perėję per didžiojo karo ugnį, yra nuoširdus demokratijos ir dabartinės 
USA valdžios šalininkais. Paveikslas parodo(konvencijos uždarymo paradą.

nio gyvenimo jis nusigręžė. 
Mat, jis nieko negavo iš to did
vyrio, kol jis gyvas buvo.

Ilsėsis Evergreen Kapinėse
Šitam pirmtakunui laisvos 

minties skleidėjui — laisvama-- 
niui Pijui Dubickiui atėjo pa-, 
garbą atiduoti ir palydėti dide
lis būrys žmonių. Tai buvo tik-: 
rieji laisvamaniai, kurie nesi
dangsto laisvamanybės frazė- ‘ 
mis, bet yra tikri laisvamaniai, 
įrodę tai savo darbais ir atsi-(' 
lankydami į šermenis. O tie, 
kurie dangstos laisvamanybės 
vardu, sulindę užpečkėse sėdi. «

Mes laisvamaniai įvertinam 
tavo, Pijau Dubickai, laisvosios 
dirvos, laisvosios minties dar
bus ir visą tvirtą pasiryžimą, 
nuo pat jaunųjų dienų iki ži
lai senatvei. Atiduodam pasku
tinę pagarbą nulenkdami gal
vas paskutinio atsisveikinimo 
valandoje Evergreen kapinėse. 
Ilsėkis šaltoje žemelėj po dide
lio ir sunkaus darbo. ’ |

Tau pagarbą ir paskutinį pa-

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

Paštu ir ^Telegrama už 
prieinamą kainą. Siun
tėjui pristatome kvitą 
su gavėjo parašu.
Ant pareikalavimo iš
siunčiame pasiuntimo 
kvitas ir pinigų pasiun
timo ratas.

Naujienos
1739 S. Halsted St

CHICAGO. ILL.




