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Algų-Darbo Valandų įsta- 
tymas įėjo galion

PAKELS ALGAS 750,000 DARBININKŲ
Sutrumpins darbo laiką 1,500,000 

darbininkų

g INDlj'ONŲ V AŠARA H
----- i-----r-,—------------- —

Art. J. McCutcheono piešiniai].

ant žemės, čia gyveno toki laukiniai raudoni žmonės, taip 
sakant, gyvi indijonai. Jų daug .čia gyveno—tūkstančiai, 
milicnai! Net toj pačioj vietoj, kur dabar tu stovi, buvo 
indijonai—raudoni tokie, su plunksnų kuodais ant galvos, 
su kirvukais rankoj... Tu nebijok, vaikeli, dabar čia jų nė
ra nė vieno,—bent nė vieno gyvo indi jono. Senai jų jau čia 
nebėra. Visi jie čia išnyko—pasišalino, išmirė.

WASHINGTON, D. C., spa- 
lių 23. — Naktį į pirmadienį, 
būtent naktį į spalio 24 d-, įėjo 
galion algų-darbo valandų įsta
tymas. Jis padeda grindis, že
miau kurių negali kristi algos, 
ir nutiesia lubas, aukščiau ku
rių negali kilti darbo laikas.

Įstatymo esmė yra tokia:
Per pirmuosius įstatymo vei

kimo metus darbo laikas bus 
44 valandos savaitėje. Per an
truosius metus darbo laikas tę
sis 42 valandas savaitėje. Tre
čiaisiais metais ir toliau dar
bo laikas Jungt. Valstijose tę
sis 40 valandų per savaitę.

Įstatymas nusako minimum 
algas — padeda grindis, že
miau kurių algos neprivalo kri
sti —> 25 centus valandai pir
miems įstatymo veikimo me
tams. Antrajam laikotarpiui, 
šešeriems sekantiems metams,

Britanijoj auga bai
mė karo ‘ •

LONDONAS, Anglija, spalių 
23. — Chamberlain atvežė iŠ 
Municho • Britanijai taiką — 
taip skelbė jo politikos garbin
tojai. Tačiau, trumpą laiką pa
sidžiaugę, Anglijos gyventojai 
vėl jaučia karo baimę. Stebė
tojai sako, kad anglai mėgins 
išvystyti propagandą Jungt- 
Valstijų kooperavimui su Bri
tanija laimėti ir demokratijai 
“išgelbėti”. Propaganda šiuo 
tikslu prasidėjo Winstbn Chur- 
chillo kalba, transliuota Ame
rikai per radiją sekmadienį, 
spalio 16 d. Jis pasieks viršū
nę ateinančią vasarą, kai Ka
nadoj ir Jungt. Valstijose lan
kysis Britanijos karalius ir ka
ralienė.

Kai kurie anglai taip išsi
gandę nacių ir bolševikų pavo
jaus, kad svarsto klausimą, ar 
ne geriau butų investuoti An
glijos kapitalus Kanadoje.

Benes Atvyko Į 
į Londoną

LONDONAS, Anglija, spalių 
23- — Pereitą šeštadienį į Lon
doną lėktuvu atlėkė buvęs Če
koslovakijos prezidentas Ed- 
uard Benes. čia jis pasilsės, 
o po to vyks į Jungt. Valstijas 
profesoriauti Chicagos univer
sitete. Benes pareiškė, kad jis 
yra pavargęs, labai pavargęs, 
ir tikisi susilaukti posilsio An
glijoj.

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

Bendrai giedra; kjlanti tem
peratūra popiet; silpnėją pietų 
vakarų vėjai pasikeis į vaka
rų vėjus; saulė teka 6:12, lei
džiasi 4:57 valandą.

minimum alga nustatoma 30 
centų valandai. Po to algų mi
nimum bus 40 centų valandai-

Įstatymas liečia darbininkus 
ir darbininkes, kurie dirba 
tarpvalstybinei pramonei. Ki
taip sakant, įstatymas apima 
samdinius ir samdines tų pra
monių, kurių produktai yra su
vartojami ne vienoj kurioj val
stijoj, bet ir išgabenami į ki
tas valstijas.

Viso tarpvalstijinėj pramo
nėj samdoma apie 11,000,000 
darbininkų. Kai kurie tų dar
bininkų jau yra iškovoję ir di
desnes algas ir trumpesnes va
landas, negu algų-darbo valan
dų įstatymas sieką. Tačiau ap
skaičiuojama, kad dėka naujo 
įstatymo 750,000 darbininkų ir 
darbininkių algos bus pakeltos, 
o kitų 1,500,000 darbininkų 
darbo valandos bus sutrumpin
tos.

Japonai neužilgo 
paims Hankową

ŠHANGHAI, Kinija, spalių 
23- — Japonijos karo vadovy
bė pareiškė sekmadienį, kad 
japonai neužilgo paims Hanko- 
wą, Kinijos laikinąją sostinę. 
Japonų jėgos yra tik 30 my
lių toly nuo Hankowo. Sveti
moms valstybėms japonai pa
tarė ištraukti savo laiviis bent 
dešimtį mylių toliau nuo Han- 
kowo, kad išvengti nuostolių, 
kurie gali būti padaryti, kai 
eis mūšiai Hankowui okupuo
ti.

Darbo Taryba ape
liuoja Į Vyriausią 

teismą
WASHINGTON, D. C., spa- 

lių 23. — The Federal District 
Court of Appeals Chicagoj, ry
šium su Fansteel Metalurgical 
Corporation streiku vasario 
mėnesį 1937 m., išnešė spren
dimą, kad kompanija turėjo 
teisę pašalinti darbininkus pa
skelbusius sėdėjimo streiką, ba 
jie užgriebę kompanijos savas
tį. Nacionalė Darbo Santykių 
Taryba Apskrities Teismo 
sprendimą apeliuoja į Jungt. 
Valstijų Vyriausią teismą-

Jau kelia riaušes 
prieš žydus Če

koslovakijoj
" d

PRAHA, Čekoslovakija, spa
lių 23. — Pereito šeštadienio 
vakare čia buvo surengtos 
riaušės prieš žydus. Tai pirma 
tokia demonstracija Čekoslova
kijoj nuo to laiko, kai ji tapo 
sudraskyta. Demonstraciją su
rengė studentai studijuoją ad
vokatūrą, prie jų prisidėjo ad
vokatai, studentai medikai ir 
jauni daktarai. Demonstruoto
jų šūkis buvo: “Lauk žydus! 
Čekoslovakija priklauso čeko- 
slovakams-” /

[Imta iš' Chicagos “Tribūne”,

— Taip, taip, sūnaitėli: tai tikroji “Indijonų vasara”. 
Tik tu, vaikeli, nežinai, kas ji yra—tii dar mažas, nežinai, 
kaip kas buvo. Klausyk, aš tau papasakosiu.

—Matai, Indijonų vasara tai toks mėtų laikas, kuomet 
indijonai, išsiilgę savųjų vietų, sugrįžta į jas savo žaislų 
žaisti. Jie sugrįžta visados rudenį,—kas pietai rudenį- Mat, 
senai senai,—tuomet nė tavo tėtės, nė mamos dar nebuvo

—Ale kas metai, rudenį, ve apie šitą į laiką, jie vėl čia —žiūrėk, ve, į laukus. Matai ten tuos smailius kupstus?
sugrįžta, vadinas, ne tie gyvi indijonai, bet, taip sakant, jų 
dvasios .. Ir dabar čia jie yra. žiūrėk į laukus,—gerai įsi
žiūrėk. Matai tą melsvą rūką, tokį skystą, lengvuti rūką 
laukuose. Tai indijonai, taip sakant, indijonų dvasios... Daug 
jų, nesuskaitoma daugybe. Jie sulėkė čia,—sulėkė ir da
bar siaučia, žaidžia, šoka, vakaro saulutei nekaitriai šildant 
ar šviečiant. Taigi. Tas melsvas rūkas, kurį mes kaip kokį

Atrodo, tartum tai butų kukuruzos gubos, ar ne? Ale ištik
imųjų tai indijonų šėtros. Tu matai jas—tik gerai įsižiūrėk. 
Tikriausios indijonų sėtros. O tas dūmų kvapas, kur suuo- 
di ore, tai pareina nuo ugniakurių, kur jie laukuose kūrena 
ir apie kuriuos jie besisukdami savo pypkes ruko. Kiti sa
ko, kad tai esą žmonės lapus deginą. Ne. Aš tau sakau:

skystutėlį durną visur laukuose matom, tai jie kas kita, kaip tai indijonai ugnis kūrena, o aplink tas ugnis jie savo šo-
tik sugrįžusių indijonų dvasios- Visur aplinkui jų pilna. kius šoka.

—Šią naktį, kai iš už anų antai kalnų mėnulis išsiritęs 
patekės ir visi laukai nušvis mėnesiena, tu ateik čionai ir 
galėsi aiškiai išvysti ir indijcnus ir jų smailiąsias šėtras 
Aiškių-aiškiausia pamatysi.

—Tu, vaikeli, matai, kaip apie šį metų laiką lapai ima 
raudonuoti? Tai dar vienas raudonodžių indijonų ženklas. 
Mat, kai kurio indijono dvasia siausdama ir šokdama pailsta, 
ji pakįla ir nutupia ant lapo ilsėtis... Ir karts nuo karto 
tai vienas tai kitaš lapas nebeišlaiko kurio nors indijono-

dvasios, lūžta ir plasnodamas krinta žemyn... štai, ir čia 
ve vienas nukrito- Matai, koks jis raudonas? Tai nuo to 
raudono dažo, kur indijonai išsitepa, kada jie ruošiasi į karą.

—Neužilgo tie indijonai, vadinas, tos indijonų dvasios 
vėl pasišalins,—grįš į savo laiminguosius medžiojamuosius 
laukus,—aš nežinau, kur jie yra. Bet kitais metais, pama
tysi, jie vėl čia bus; laukai vėl pasidengs melsvu kai durnai 
ruku, vėl kūrens savo ugnis ir šoks apie jas savo šokius, 
kaip jie dabar kad daro...

3 valstybių sutartis 
pirmoj vietoj

BERLYNAS, Vokietija, spa
lių 23. — Adolfas Hitleris šiuo 
laiku labiausia rūpinasi padary
ti Britanijos, Italijos ir Vokie
tijos sutartį, prie kurios pri
sidėtų ir Francuzija. Danzigo 
ir Lenkijos koridoriaus ir Klai
pėdos klausimus jis palikęs 
laikinai trijų valstybių sutar
ties užnugary.

I ■■■ 1.....................

Chiang Kai-shek 
ieškąs taikos

SHANGHAI, Kinija, spalių 
28. — Pranešama, kad perei
tą šeštadienį į< Hong Kongą at
vyko Kinijos diktatorius Chiang 
Kai-shek. Jo atvykimo tikslas 
buvęs pasitarti su Britanijos 
ambasadorium apie galimumą 
tarp Kinijos ir Japonijos.

Pūga Michigan, Wis-| Vyriausybė grūmoja 
bausmėmis Francu
zijos darbininkams

consm ir ‘ Minnesota 
valstijose

MILWAUKEE, Wis., spalių 
23. — Sniego pūga siautė Mi- 
chigan, Wisconsin ir Minnesota 
valstijose pereitą šeštadienį. 
Kai kur sutrukdyta transpor- 
tacija ir nutraukti elektros bei 
telefono ir telegrafo laidai.

Canton dega
CANTON, Kinija, spalių 23. 

— Sekmadienį kilo gaisras 
Kantono biznio sekcijose. Gais
ras sunaikino ketvirtainės my
lios plotą. Jis gręsė tarptauti
niam setlementuk kuriame gy
vena svetimšaliai, bet Vėjas 
pakripo į kitą pusę ir tarptau
tinis setlementas išliko nepa 
liestas. Atrodo, kad miestą, pa
degė kinai, nes gaisras kilo 
keliolikoj vietų.

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lių 23. — Francuzijos minis- 
terių taryba įspėjo amunicijos 
darbininkus, kad ji baus juos, 
jeigu darbininkai atsisakys 
dirbti amunicijos ir ginklų 
įmonėse 45 valandas savaitėje. 
Darbininkai reikalauja 40 va
landų darbo savaitės.

Areštavo 5 viršinin
kus Maskvoj

MASKVA, Sovietų Rusija, 
spalių 23. — čia areštuoti pen
ki maistui ir kurui parūpinti 
organizacijos viršininkai ir tū
las skaičius darbininkų. Visi 
kaltinami tuo, kad sabotaževę 
parupinimą ir paskirstymą dar
žovių, o taipgi kuro Maskvos 
srityje.

Dėl audros 100 žuvo 
Juodojoj Juroj

BUCHAREST, spalių 23- — 
Mažiausia 100 žmonių žuvo dėl 
audros, kuri užgavo Juodosios 
Juros uostą Constanza ir ki
tas prieplaukas. Kai kur laivai 
paskandinti, kitur jie buvo iš
mesti į krantą.

Vengrijai nepriimti
nas Čekoslovakijos 

pasiūlymas
BUDAPEST, Vengrija, spa

lių 23. — Diplomatiniuose ra
teliuose kalbama, kad Vengri
ja atmes paskutinių čekų-slo- 
vakų pasiūlymą taikos. - Ven
grai sutinka, kad tame pasiū
lyme čeko-slo vakai žada dau
giau, negu pirmesniuose, ta
kiau vengrams tokių nuolaidų 
vis nepakanka.

AUSTRIJOS KUNI
GAI IŠĖJO PRIEŠ 

KARDINOLĄ
ŠIMTAI KATALIKŲ KUNIGŲ 

REIŠKIA IŠTIKIMUMĄ 
HITLERIUI

VIENA, Vokietija (buvusio
ji Austrija), spalių 23. — Na
cių dienraštis “Voelkische Boe- 
bachter” pereitą šeštadienį at
spausdino manifestą, kurį pa
sirašo keletas šimtų katalikų 
kunigų visoj Austrijoj. Mani
festas reiškia pilną ištikimumą 
Hitleriui ir nacių Vokietijai. O 
kadangi kardinolas Innitzer 
kovoja prieš nacius, tai reiškia, 
kad tie kunigai išėjo prieš kar
dinolą.

Kalifornijos darbi
ninkai nupeikė 

Greeną
SAN FRANČiŠČb, Cal., spa

lių 23. — ADF prezidentas 
Wm- Green neseniai patarė 
Kalifornijos organizuotiems 
darbininkams remti kandidatū
rą gubernatoriaus Frank Mer- 
riamo naujam terminui. San 
Francisco Centralinė Darbo 
Taryba, atstovaujanti 100,000 
darbininkų, 160 balsų prieš 98, 
nubalsavo remti ne Merriamo, 
bet Culbert L. Olsono kandi
datūrą. San Francisco darbi
ninkų atstovų žygis interpre
tuojama kaipo nupeikimas Wil- 
liam Greenui.

Daladier atlaiko po
ziciją senato rinki

muose
PARYŽIUS, Francuzija, spa

lių 23. — Francuzijos senatas 
turi 314 narių. Sekmadienį per
rinkti 97 senatoriai. Pirmieji 
rinkimų daviniai rodė, kad ra
dikalų socialistų partija, kuriai 
priklauso premjeras Daladier,, 
balsavimuose išlaiko partijos 
reprezentacijos tvirtumą. Mu
nicho sutartis ir kiti įvykiai 
matomai—nepadarč žymios pa
kaitos balsuotojų nusistaty
me.

Čekai užmušė 12 ven
grų teroristų

PRAHA, Čekoslovakija, spa
lių 23. — Dvylika vengrų te
roristų ir vienas čekas žanda
ras užmušti kautynėse prie 
Berehovo, pietų Slovakijoj.

Užmušė 35 arabus
JERUZALĖ, Palestina, spa

lių 23. — Britų lėktuvai perei
tą šeštadienį užmušė 35 ara
bus sukilėlius. Britai stengiasi 
nuslopinti arabų sukilimą pirm 
negu prastas oras prasidės.

ROMA, Italija, spalių 23. — 
Artimoj ateity Amerikos lakū
nas, pulk. Charles Lindbergh 
ketina atlankyti Italijos lėktu
vų dirbtuves.
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A. CONAN DOYLE

Kruvinos
Vertė MIKAS ŠILEIKIS

Studijos

DALIS I.
(Perspausdinta iš Jono H. Vatsono, 
M. D., armijos medicinos departa

mento atsiminimų).

(Tęsinys)Trumpai jam papasakojau savo nuotykius, bet vargiai jis tegalėjo daug ką suprasti iš mano paviršutiniško pasakojimo, kol mudu pasiekėme vietą.“Vargšas!” ištarė jis išklausęs mano pasakojimo apie visokias nelaimes. “Ką jus manote dabar veikti?”“Ieškau vietos, kur galėčiau apsigyventi,” aš pasakiau. “Bandau išspręsti problemą, ar kar*.ais negalėčiau surasti tokią, kuri butų patogi ir nebrangi.”“Keistas dalykas”, pastebėjo mano kompanionas, “šiandien tu esi antras žmogus, kuris pavartojo tokį pat išsireiškimą.”“Kas jis toks?” aš paklausiau.“Žmogus, kuris dirba chemijos laboratorijoje ligoninėje. Šį rytą jis dejavo, kad negalįs rasti kompaniono, kuris galč'ų pasidalinti su juo gražius kambarius, kuriuos jis esąs radęs ir kurie truputį perbrangąs jo kišenei.”“O-o-o!” aš surikau, “jeigu jis tikrai nori pasidalinti su

kuo tuos kambarius ir išlaidas, tai aš esu pasirengęs. Be to, aš noriu turėti draugą, kad nebūčiau vienas.”Jaunas Stamfordas kažkaip keistai pažvelgė į mane per sąvo vynuogių spalvos akinius. “Tu dar nepažįsti šerla- ko Olmso,” pasakė jis; “gal būt, tu nenorėtum bu*<i nuolatiniu jo kompanionu.”“Kodėl gi ne, ar kas tam priešingas?”“O, aš nesakau, kad kas nors butų priešingas. Jis truputį keistas savo idėjomis ir sumanymais—kai kuriose mokslo srityse didelis entuziastas. Kiek aš jį žinau, jis yra rimtas žmogus.”“Medicinos studentas ?” aš paklausiau.“Ne—aš nežinau, ką jis tikisi atsiekti. Aš manau, kad jis yra gerai susipažinęs su anatomija. Be to, jis yra pirmos rųšies chemikas; bet kiek aš žinau, jis niekuomet sistematingai nesimokė medicinos. Moksle jis yra labai pa-, viršutįniškas ir ekscentriškas, bet jis savo žinojimu yra daug ką pralenkęs ir ne vieną savo profesorių galėtų nustebinti.”“Ar jus niekuomet nepaklausė'e jo, kuo jis nori būti?” aš paklausiau.“Ne. Jis ne toks žmogus,
— ■■UI*......Iii ' ■ii.i. i ■ ■ ii •
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kad lengvai prisipažintų. Bet ■ juk ir be to galima patirti jo norus net tuo atveju, kai jis' juos slepia.”“Ąš norėčiau jį matyti”, aš ir vėl pasakiau. “Jeigu man tektų kambario pusininku gyventi, aš pasirinkčiau tokį žmogų, kuris yra ramus, rimtas ir mokslingas. Ąš dar nesu liek stipras, kad; galėčiau pakęsti’triukšmą ir nuotykius. To man jau pakako Afganis- • tane, kurio užteks ir visam mano gyvenimui. Bet kaip aš galiu susitikti su tuo jūsų draugu?”“Jis tikrai bus laboratorijoj”, a'kirto mano kompanionas. “Jis kartais savo buto vengia per savaites laiko, arba nuo ryto iki vakaro dirba ligoninės laboratorijoje. Jeigu jus norite, tai mudu galime tuoj po pietų pas jį nuvažiuoti.”“Suprantama”, aš atsakiau ir musų pokalbis pakrypo kiton pusėn.Kai po pietų iš Holborno res'orano mudu vykome ligoninėn, Stamfordas malonėjo man suteikti daugiau smulkmenų apie džentelmeną, su kuriuo aš tikėjausi būti kambario dalininku.“Tu nekaltink manęs, jeigu su juo nesusitaikytum,” jis pastebėjo. “Aš. nieko daugiau apie jį nežinau, kaip tik iš trumpų susitikimų, retkarčiais laboratorijoje arba kur kitur. Tu pats iškėlei tą argumentą, tai negali laikyti mane atsakingu.”“Jeigu mudu nesusitaikytum, bus lengva persiskirti,” aš atsakiau. “Man atrodo, Stamfordai”, aš pridūriau stebėdamas savo kompanioną, “jus turite kokią nors priežastį nusiplauti rankas nuo šito reikalo? Argi, šito žmogaus temperamentas toks baisus, ar kas kita yra? Tamsta nebūk toks iškalbingas.”“Nėra lengva išreikšti neišreiškiamą dalyką,” jis' atsakė nusijuokdamas. '“OTmsaš truputį perdaug ^moksliškas dėl mano skonio—primenąs šaltakraujį žmogų. Aš įsivaizduoju, kad jis geriausiam savo draugui išdrįstų duoti daržovių alkaloido su blogais linkėjimais, supranti, bet paprastai be įkvėpimo, kad gauti akuratišką nuovoką dėl efektų. Darant jam teisingai, aš manau, kad jis pats priims su pasiruošimu. Pasirodo, jis kankinasi dėl galu'ino ir tikro žinojimo dalykų.”“Ir labai teisingai.”“Taip, bet tuo galima prieiti prie ekscesų. Kai tenka disek- cijos kambaryje mušti subjektus su pagaliu, tai iš to galima gauti labai keistą išvaizdą.”“Mušti subjektus!”“Taip1. Tik įsivaizduok sau, kokios dėmes gali pasirodyti po mirties. Aš savo akimis mačiau jį tai darant.”“Ir tu dar sakai, kad jis nėra medicinos studentas?”“Ne. Dievai žino, koks jo studijų tikslas yra. Bet štai, čia, dabar, jus turite sudaryti apie jį savo nuomonę.” Kai jis kalbėjo, dnudu pasukome siauru takeliu ir įėjome per siauras šalines duris, kurios atsidarė didelės ligoninės šone. Man buvo žinoma vieta ir man nereikėjo vado, kai^ mudu pasiekėme pliko akmens didelius laiptus ir ėjome ilgu siauru koridorių rūmų vista ir bal'ai maliavotom sienom. Arti nuošalaus ligoninės sparno, kuriame buvo stogo skliautas, radome chemijos laboratoriją.Viduje buvo didelė patalpa, kurioje radome nesuskaitomą daugybę bonkų ir bonkučių. Sunkus, žemi stalai buvo sustatyti atokiai nuo viens kito. Visame šitame mišinyje matėsi visokie tyrinėjimui vamzdžiai, spindėjo Bunseno lempu'ės mėlyna spanginančia šviesa. Viduje buvo tik vienas studentas, kuris, įsigilinęs į studijas kažką stebėjo užsi- kniubęs ant plataus stalo. Išgirdęs musų žingsnius, apsidairė aplink ir staiga atsitiesė

NIEKUOMET MANE DAR TAIP NEKANKINO PERŠALIMAS | 
KRUTINŠJE MANO KRUTINUS MUSKULUS TAIP SKAUPA.

KAD NEOALIUOAUTUj^AINUTEįPALI^OVINlMa^J 

-f ažžinauko jums REIKIA 
MltKMNIMUI TU MUSKULŲ SKAUDĖJIMO. 
PAIN-EXPELLER|J|6ERAI IŠSITRINKITE 
Šiuo lihimentu ir nusistebėsite 
KAIP ŪMR1 SKAUSMAS PALENGVK,

Naudokite tą linimentą, kurį jūių tžvai ir tivų tjvai nau
dojo nuo 1867 metų palengvinimui muikulų skaudėjimo.
Nusipirkite bonkutę Pajn-Expellerio su Inkaru ant dėžutės 
pas savo vaistininką. '•

ffiPfllN-[XPEUSRlinksmai šaukdamas: “Aš suradau! Aš suradau!” jis bėgo šaukdamas į mano kompanioną ir rankoje laikydamas tyrinėjimo. vamzdį. “Aš suradau re-agentą, kuris staiga atskyrė homeglobiną ir nieko daugiau.” Jeigu jis bu'ų suradęs aukso kasyklas, tai nebūtų galima jo veide pastebėti didesnio džiaugsmo kaip šį kartą.“Daktaras Vatsonas, ponas Šerlakas Olmsas,” Stamfordas, perstatydamas mus, pasakė.“Kaip einasi?” jis paklausė, spausdamas mano ranką su didele jėga, dėl .ko aš vargiai galėčiau duoti kreditą., “Jus buvote Afganistane, aš manau.”“Kaip, po šimts pypkių, jus 'ai žinote?” paklausiau nusistebėjęs.“O, taip sau,” atsakė jis truktelėdamas pečius. “Visas dabar klausimas eina apie ho- meoglobiną. Nėra abejonės, kad jus matysite šito mano išradimo reikšmingas pasėkas?”“Labai įdomu, chemijoj, nėra abejonės,” aš atsiliepiau, “bet praktikoj—”“Kodėl, žmogau, tai praktiškiausias medicinos išradimas, kuris pasiseko išrasti tik

!

mo daugelio metų ieškojimo. Argi jus nematote, kad šis išradimas duoda mums galimybės atskirti kraujo dėmes. Prašau eiti čia!” Jis sugriebė mane, už rankovės ir energingai traukė prie stalo, prie ku- rįo jis dįrbo. “Mums reikia gauti šviežio kraujo,” jis pasakė, kišdamas didelį badiklį į savo pirštą ir traukdamas reikiamą kiekį kraujo stiklo vamzdeliu. “Dabar aš supilsiu šitą kraują į litrą vandens. Jus pas'ebčsite, jog mišinys bus tiktai tyro vandens išvaizdos. Kraujo proporcija šitame vandenyje bus tiktai viena milijoninė dalis. Aš nė kiek neabejoju, kaip ten nebūtų, kad mes gausime charakteringą reakciją.” Bekalbėdamas jis įmetė indan porą baltų kristalų, o paskui pridėjo kelis lašus kokio tai permatomo skysčio. Akimirka mišinys pavirto į tamsiai rausvą spalvą, o rusvos dulkės greitai nuskendo stiklo dugnan.“Ha! ha!” plodamas rankomis sušuko. Jis atrodė patenkintas, kaip kūdikis su nauju žaislu.“Ką jus apie tai manote?” “Atrodo, labai sudėtinas tyrimas,” aš pastebėjau.“Puikus! Puikus! Senasis guaiacum tyrimas buvo labai gremėzdiškas ir ne tikras. Tas pats yra ir su mikroskopišku kraujo ri* ulelių egzaminavimu. Pastarasis būdas taipgi yra bevertis, kai kraujas esti bent pora valandų senas. Bet šis būdas, pasirodo, bus geriausias, nežiūrint to, ar krau-

šitas būdas butų buvęs jau vartojamas, tai šimtai žmonių, kurie dabar vaikščioja laisvi, seniai butų užmokėję bausme dėl savo kriminališkų nusikaltimų.”(Bus daugiau)ATĖJOKultūra No. 9
TURINYS:

Pasaulis tarp taikos ir karo—
Fordįzmas mokykloje—proi. J. Va

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

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

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

t slovas.
Pastabos apie literatūrą ir rašymo 

darbo—M. Gorkij.
Populiarusis Mokslas.
Apžvalga ir kiti straipsniai.

KAINA 45 CENTAI.
GALIMA GAUTINAUJIENOSE

1739 So. Halsted Street, Chicago.

Ofho^TeL Yards 5921DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenvvood 5107
Ofiso TeL Virgfaia 0036 

Residence Tel. BEVERLY 8244 DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2-—4. ir nuo 6—8 vaL vakaro 
Rezidencija:

8930 SOUTH CLAREMONT AVĖ, 
Valandos —9—10 A M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYD YTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 

1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damęn Hemlock 6699

jas bus naujas ar senas. Jeigu
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

F. Etitteikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANGL
DIENĄ IR NAKTĮ , ‘Visi Telefonai YARDS 1741-1742

460$-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield AvenueTel. LAFĄYETTE 0727

r , 1 4 koplyčios visose1—J 2^ A X Chieag'os dalyse
— --------- - .....-----—.............................. ............................... (

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

P. ŠALTIMIERAS.

.X---------------------------------------------------- j—;   ■■ ■  1    ..........................................................—

Laidotuvių Direktoriai

S

v.'f:

ADVOKATAI

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-Į434-Tel. Centrą! 4411-2
Nąinų ofisas -- 3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

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

DR. ST. NAIKIUS
Physician and Surgeon 

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

JOSEPH J. GRISK
T IETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St 
Telephone: Republic 9723

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014 

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

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

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Room 1230
Ofiso Tel. CENTRAL 1824

Namų Tel.—Hyde Park 3395

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

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

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

AKIU SPECIALISTAI

NARIAI
Chicagos,

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

»•

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

. J. LIULEVIČIUS4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572
P. J. RIDIKAS

3354 So. Hąlsted Street YARDS 1419

I. J. ZOLP Phone Yards 07811646 West 46th Street Yards 0782
S. P. MAŽEIKA3319 Litųanica Ąvenue Yards 1139Yards 1138

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

ALBERT V, PETKUS IR EUDEIKIS4704 So. Węsterri Avė.______________Phone Virginia 0883
ANTANAS M. PHILLIPS

3307 Litųanica Avenue phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 S,o. Western Avė. Phone Gro.vehill 0142
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių 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, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: * nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

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

Phone YARDS 1373

KutLietuviaiDaktarai_____Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Marąuette Medical Building 
6155 So. Kedzie Avė. 

HEMLOCK 8700
Rezidencija PROSPECT 6232

Dr. Walter M. Eisin
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

Treč. Susitarus
Jei kiti telefonai neatsakys Šauk 

MIDVVAY 0001

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395Dr. Susanna Slakis

Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vak. 
išskyrus seredomis ir subatomisDR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
KITATAUČIAI

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis
Ištaiso

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

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

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutartj 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefoną^ Renuhlic 7869

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS ir chirurgas 
2808 West 63rd St 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

TeL Canal 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464Dr. Charles Segal
OFISAS4729 So. Ashland Avė.

2-ros lubos 
CHICAGO, ILL. 

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0904Dr. Mauriee Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po

I pietų, 7 iki 8 vaL Ned. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone FLAZA 2400

i ts’ jfr’• ’ • ’ ' j’ '■.'•i < V J k’ž 'v »• ’< Ai-- i* ihutr? 4 Afišai



Pirmadienis, spalių 24, 1938

s

Rašo Domininkas Kuraitis
D. Kuraitis I 

I

I EGYPTĄ 
SU BUICKU

kad amžiaus gale susilauks 
užuojautos, bus užtikrintas gy
venimas. Bet nedėkingi vaikai 
to neatliko ir paliko savo mo
tiną senatvėj be prieglaudos, 
kaip ir daugelis kitų vaikų už
miršta savo tėvus. Gal ir jie 
susilauks tokio pat užmokes- 
nio — blogą už blogą.

(Bus daugiau)

NAUJIENOS. Chicago, a
.. ......................................   ■ H ■, I.........

gautų didesnį atlyginimą, kas 
butų tada? Aiškus dalykas, kad

Arba Juozo pasikalbėjimas su Jonu apie 
depresiją ir kitus dalykus

tų perviršio, bet galimas daik
tas, jog pradėtų kai ko ir pri-

9

is Chicagos į New Yorką
Kelionę tarp Chicagos ir 

New Yorko turėjome gerą. 
Oras buvo geras ir visur sekė
si važiuoti. Pennsylvanijos kal
nai gražiai žaliavo. Ūkiai, kur 
tik pažvelgi, visur žali, gamta 
pilna gyvumo. Toli kalnuose 
apsinakvojom mažame mieste
lyje. Ryte valgėm pusryčius pas 
graiką. Nuėjau į barzdaskutyk- 
lą, kur trumpas tamsus žmo
gelis skuta pasiguldęs didelį 
storą airį policistą. Dar buvo 
peranksti eiti stiklą alaus iš
gerti ir patirti ar tikrai mano 
mintis veikia. Bet to nereikėjo 
nė daryli, nes pavažiavus apie 
penkiasdešimts mylių kalnuo
se pamačiau didelę iškabą: 
“Lietuviška Užeiga”. Tuoj pri
siminė senas posakis: “Kaip 
danguj taip ir ant žemės.” 
Buick’ui gerai bėgant, visai ne
jutom, kaip musų akys įsmigo 
į garsųjį ir musų dąug kartų 
matytą New Yorką. Kaip zui
kis Holland tuneliu pralindom 
pro apačia Hudson upės ir jau 
buvom prie musų milžino 
“Bremen”, kuris mus veš per 
Atlantiką.

Laivas “Bremen”
Už laivą “Bremen” tik Ang

lijos “Queen Mary” ir prancū
zų “Nonnandia” laivai yra di
desni. “Bremen” turi vietos dėl 
2,300 pasažierių. Įgulos-darbi- 
ninkų yra 900. Tai reiškia pri
pildytas laivas veža 3,300 pasa
žierių ir įgulos. Taigi mažas 
miestelis plaukia skersai jurą, 
įgula visi vokiečiai, kalba ang
liškai. Tik jei labai reikią, tąi 
šiaip taip “štoravoja” vokiškai. 
Nors ten butų šimtas amerikie
čių, o jie^tik du, tai jiems ne
apeina žmogiškumas. Jie yra 
saumyliai ir) neduoda kredito 
brangiai Aiperikai, nes jei ne 
Amerikos turistai, tai tam lai
vui netektų nė sykį perplaukti 
Atlantiką.

Nors didės
yra vokiečiai, bet jie važiuoja 
ne Vokietijoje uždirbtais pini
gais, nes iš Vokietijos pinigų 
negalima Jšvežti, jei ir užsidirb
tum. Laive tvarka yra pavyz
dinga, visur švara ir manda
gus patarnavimas.

Apsauga taipgi yra stebėtinai 
gera. Skęstant laivui mažų luo
telių yra tiek, kad į juos gali 
susėsti visi pasažieriai ir įgu
la; uždegs juose esančius gaso 
motorus ir važiuok kaip važia
vęs — lai sau didysis laivas 
skęsta, visos gyvybės bus išgel
bėtos. Mano supratimu, tai yra 
didelis progresas, nes žmogaus 
gyvybė jam yra už viską bran
giausia. /

kia važiuoti tiesiai į Bremeną, 
iš ten į Hanover, o jau iš ten 
yra išvestas garsusis Vokietijos 
kelias į Berlyną. Ūkiai tarp 
Bremerhaven ir Hanover yra 
visur labai puikus, ūkių pasta
tai visur mūriniai su raudonais 
stogais. Galvijai visi juodmar
giai ir labai išpenėti. Tarp 
abiejų miestų yra 105 mylios., 
Kelias visur kaip Amerikoj, tik 
maišyta smala, o ne cementas.

Senukė
Ant laivo važiuoja daugiau

sia vyras su žmona, vaikai su 
tėvais, keli draugai, o jei pa
sitaiko vienam važiuoti, tai ji 
ar jis susiranda sau tinkamus 
žmones, su jais susipažįsta ir 
būna smagiau važiuoti. Lai
vui išplaukiant mes pastebė
jom apie virš 70 metų senutę, 
vieną vaikščiojant ant denio. 
Atsiremia ant laivo paspirų, 
pasižvalgo, ir vėl eina tolyn.

Jau laivui artinantis prie Eu
ropos krantų, senutė, atsirėmus 
į laivo paspiras, pradėjo taip 
verkti, kad atkreipė į save vi
sų pasažierių domę. Viena mo
teris priėjo ją nuraminti ir pa
klausė kame priežastis jos ver
kimo.

Senutė pradėjo guostis, kad 
ji Amerikoj turi du sūnūs, ku
rie ją apleido. Jai niekas kito 
neliko kaip važiuoti atgal, iš 
kur ji atvažiavo. Bet jau rytoj 
reikės išlipti. Bet ir ten jos nie
kas nelaukia. Vokietijoj dau
giau vaikų nėra, giminės irgi 
išmirę, gal vienas kitas pažįs
tamas yra, bet juk ir jie nelau
kia tokių svečių. Koks baugin
gas yra žmogaus gyvenimas. 
Jauna būdama skausmus ken
tėjo, daug naktų nemiegojo 
augindama vaikus ir gal manė,

pusė pasažierių

Vokietijoj
Musų laivas laimingai pasie

kęs Europos krantus, vienai 
valandai sustojo Cherbourge, 
Prancūzijoj ir vieną valandą 
Southamptone, Anglijoj. Tada 
pasileidome šiaurės jura ir už 

 

18 valandų vįšai sustojo Bre
merhaven, V 
si keleiviąi turėjo išlipti, 
laivas tolia 
Vokiečių pris 
pamatyti mi 
apie tuksta 
Amerikos.

kėlė į vieną valandą, pripylė 
benzino, prisuko batareją, su
dėjo bagažą ir važiuojam į 
muitinę, kuri randasi už 5 blo
kų nuo laivo. Ten automobilį 
pasvėrė, patikrino automobi- 
liaus numerius ir paklausė, ar 
neturim < 
“ne” — ir 
nosis veda.
j Hamburgą, o iš ten į Berly
ną. Dabar to jau nereikia. Rei-

iėtijoj. Ir čia vL 
nes 

jau nebeplaukė, 
inko labai daug 
žiną, atvežantį 
į pasažierių iš 

Mano “Buicką” iš-

Atsakėm: 
>jam, kur 
važiavom

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Moterys pralenkia
vyrus

spa-
Moterys pralenkia 

Teisin

WASHINGTON, D. C 
lio 21. 
vyrus galvažudystėse. 
gurno departamentas praneša,
kad per pirmuosius 1938 me
tų devynis mėnesius viso areš
tų buvo padaryta 432,527. To
liau praneša, kad iš kiekvieno 
tukstanč’o areštuotų vyrų vie
nuolika buvo kaltinamų galva- 
žudyste- Tuo tarpu iš tūkstan
čio areštuotų moterų keturio
lika buvo kaltinamų gal važu- 
dyste.

Iš tūkstančio areštuotų vy
rų 56 buvo kaltinami užpuo
limu (assault), o iš 1,000 mo
terų, 65 
(assault). 
terų buvo 
tuotų nei

kaltintos užpuolimu 
Bendrai tačiau mo- 

kur kas mažiau areš- 
vyrų.

Moterys, Indų Ku 
ponai Už Sąvaitės- 
Kitos Pasibaigs

Moterys, kurios pradėjo tau
pyti Indų kuponus, prašomos 
išsimainyti juos i indus primo
kant 44 centų už setą sulig 
kuponų. Kuponai Naujienose eis 
dar tiktai keletą sąvaičių, to
dėl tos, kurios pradėjo taupy
ti setus, prašomos juos papildy
ti. Šekit kuponus Naujienose, 
greit bus paskelbti cukraus ir 
kiti gražus indai.

Jonai. Tu 
kantrybės.

(Tęsinys)
—Gana jau gana, 

tiesink vedi mane iš 
Geriau pasakyk, kodėl mes tu
rime nedarbą, jei tau mano aiš
kinimas atrodo klaidingas.

—Mielu noru tai padarysiu, 
Juozai. Juo labiau, kad tu jau 
pradedi nekantrauti. Tačiau 
pirmiausia noriu pasiaiškinti: 
kartais su tavo nuomone aš ne
sutinku ir ją kritikuoju vien 
tik dėl to, jog noriu, kad ir tu 
statytumei argunientus ir kas 
klaidinga — pastebėtume!. Bet 
eikime prie paties reikalo. Su
mažėjimas prekybos su užsie
niu, nėra abejonės, šiek tiek 
prisidėjo prie nedarbo. To fak
to aš nebandžiau ir pirmiau 
nuginčyti. Tačiau tai nėra svar
biausias faktorius. Kur kas 
svarbesnis dalykas yra tas, kad 
tam tikra gyventojų dalis da
ro tiesiog pasakiškus pelnus. Jų 
algos yra milžiniškos. Ir štai 
kada vienų algos yra neįmano
mai didelės, t^^kiti turi pasi
tenkinti trupiniais. Prieš kiek 
laiko buvo apskaičiuota, kad 
šeimynai iš dviejų narių reikia 
dvidešimt penkių šimtų dolerių 
per metus žmoniškam pragyve
nimui. Ar darbininkų tarpe 
daug surasi tokių, kurie tiek 
uždirba? Tikrai nedaug. Ir vi
są laiką dirbdami toli gražu 
liek neuždirba. O ką jau kalbė
ti apie tuos, kurie dirba tik dvi 
ar tris dienas per savaitę! O 
kur milijonai žmonių, kurie 
bedarbių eilėse yra atsidūrę. Iš 
kitos gi pusės mMmatome gru
pę žmonių, kurių algos siekia 
pasakiškų skaičių. Neseniai bu
vo paskelbta, jog vienos stam
bios korporacijos prezidentas 
per metus “uždirbęs” $561,000. 
Ar tai normališkas dalykas, 
Juozai. Juk tai išeina daugiau 
kaip tūkstantis dolerių per die-

ną. Na, o tuo tarpu yra milijo
nai žmonių, kurie per visus me
lus neuždirba po tūkstantį do
lerių. Ar vienam žmogui tiek 
pinigų yra reikalinga? Ir šau
niausiai gyvendamas negali as
muo tiek pinigų praleisti. Tar
kime, jog nepaprastų gabumų 
žmogus turi gauti ir atitinka
mą atlyginimą. Bet ir tokiam 
žmogui, pavyzdžiui, $25,000 per 
metus pakaktų. Taigi, jei atly
ginimas butų šiek tiek sukail- 
troliuotas, tai milijonai dolerių 
neplauktų į nedidelės grupės 
rankas. Tuo atveju pinigai tek
tų didesniam skaičiui žmonių/ 
o tai prisidėtų prie nedarbo su
mažinimo.

- Palauk, Jonai. Visa tai 
skamba labai gražiai, bet iš kur 
tie darbai atsiras? Juk nedar
bas paprastai ir prasideda ta
da, kai mes pagaminame visko 
daugiau nei galima parduoti. 
Kitaip sakant, nedarbas 
perviršio pasėka.

—Nors «š tau, Juozai, 
kartų bandžiau tą dalyką
kinti, bet tu vis dar nepajėgi 
suprasti. Tur būt, aš nemoku 
tinkamai aiškinti. Na, dar kar
tą bandysiu. Tu sakai, kad dar
bininkai pagamina visko per 
daug. Tai reiškia, kad jie atlie
ka savo pareigas. Bet atsakyk 
man į šį klausimą: tu turi vis
ko tiek, kiek tau renkalinga? < >

—Aišku, kad ne, Jonai. Yra 
šimtai dalykų, kurie man butų

lis dėl rinkos. Bet kad darbi
ninkai galėtų gauti didesnį at
lyginimą, tai turčiai turėtų pa
sitenkinti mažesniais pelnais. 
Be to, ir jų pasakiškos algos 
turėtų būti apkarpytos.

—Visa tai skamba neblogai. 
Bet, Jonai, juk yra gaminama

neperkame ir nepirksime, kad 
ir pakankamai pinigų turėtu 
me. •

—Tiesa, Juozai, kad tokių 
dalykų yra. Tačiau netiesiogiai 
jie yra mums reikalingi. Pavyz
džiui, imkime geležinkelius. Tie
siogiai mes jų neperkame. Bet 
juk mes jais važinėjame ir pri
sidedame prie jų išlaikymo.

- Bet štai ką, Jonai, kas ga
li pravesti tokį planą, kad dar
bininkams butų daugiau moka
ma, o kapitalistai pasitenkintų

yra

daug 
išaiš-

—Jeigu taip, tai kodėl tu jų 
neperki? Žinoma, tavo atsaky
mas bus, kad nėra pinigų. Čia 
tad ir yra, kaip sakoma, šuo 
pakastas. Visko yra prigaminta 
daug, o tuo tarpu tu, aš ir ki
tas dažnai negalime ir reika
lingiausių dalykų nusipirkti,
nes neturime pinigų. O jeigu [eity pradėti transliavimą tele- 
tu, aš ir milijonai darbininkų vizijos programų.

ČESNAKAI-PETRUŠKOS nuo 
AUKŠTO KRAUJO spaudimo

Medikai! reportai .ako. wad Cesnakų-Pet-S 
r u Akų koncentratas turi dvigubą veiktmąl 
aukštam kraujo spaudiniui mažinti. Pirma. ■ 
jis linksta atleisti sustingusias arterijas. An-fl 
tra, jis patikrina ar sutrugdo atmatų su-H 
sistovčjimą žarnuose. vieną ir aukAto kraujo] 
spaudimo priežastį. Norint gauti koncen-9 
truotų česnakų ir petruAkų bekvapėj, be-j 
skonėj formoj, klausk savo vaistininko 
IMIN, Garlic-Parsley tablečių. Didelės dč- 
žčs 50 c. begalo pinigus taupantis pakelia z 
$1.00. AI.LIM1N vartojamas pakartotinai su . 
reguliariomis pertraukomis padeda sumažin- ’ 
ti aukAto kraujo spaudimą, galvos gėlą ir < 
svaiguli, paeinančius nuo aukAto spaudimo. 
Kad sužinoti kas pakelia kraujo spaudimą 
ir gydymą, klausk gydytojaus. Del dykai 
Kampelio ir knygeles apie vertingas aukAto 
kraujo spaudimo Žinias rąžyk
VAN I’ATTEN CO.. 04 W. Illinois. Dept. F.

Chicago

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

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

Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

retų atsirasti koks nors dikta
torius, panašus į Hitlerį. Juo la
biau, kad mes turime daug vi
sokio grafto ir korupcijos.

—Jokie diktatoriai, Juozai, 
mums nėra reikalingi. Visa kas 
mums reikalinga, tai sveikiau 
galvoti ir tinkamiau reikalus 
pažinti. O kai mes mokėsime 
rimtai galvoti ir daryti tinka
mas išvadas, tai pajėgsime ir 
be diktatorių tvarkytis. Bet apie 
tai gal turėsime progos kną 
kartą pakalbėti, o šiuo «tveiu 
pakaks. —Pliurpa

(GALAS)

David Sarnoff, Radio

Transliuos televizi
jos programos

NEW YORK, N. Y., spalio 
21.
Corporation of America prezi
dentas, kalbėdamas radijo iš- 
dirbėjų konferencijai, paskel
bė, kad jo vadovaujama kor
poracija planuoja artimoj " at-

Adm.

’hesterfield
Paul Whiteman 

Kiekvienų treliadienio 
vakarą

George Gracie
Burns Allen

Kiekvieną penktadienio 
vakarą

Per visus C.B.S. Stotis

Eddie Dooley 
Futboles Svarbios Žinios 
Kiekvieną ketvirtadienį 

ir penktadienį 
52 svarbiausius 
N, B, C, Stotis

kaip greitai 
tas praneša tą rūkytojams 
... gaivinantį lengvumą... 
geresnį skonį...daug ma
lonesnę aromą... viską ko 
jūs tikitės iš cigareto

DAUGIAU MALONUMO 
milijonams

50 Rūšių Anglių

Petroleum 
Carbon

CHICAGO'S OMLY 
YARD offering ,

50 Varie+ies
• OF 9UALITY''FUEI ■ j 

L“ AT MOOERATE J

Už PINIGUS 
ar Išsimokėt

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
UI. Mine Run ................  4.75

Vežimų Lotai (Plūs Taksai)

RADIANT COAL CO.
YARDS 0830 

Miįn ,’Y,ard 450- W.„ 35th ąt.

DUODAME
PINIGUS!

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

Kreipkitės į NAU
JIENŲ SPULKA. 
Gausite ant lengvą iš
mokėjimų ir lengvomis 
sąlygomis.
Lithuanian Building 
Loan and Savings

Association
1739 S. HALSTED ST.

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

Rudeninių Madų 
Knyga

JHk ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus už 15 centų. Siųskit savo 
orderius:.
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Kada patriotai virsta banditais?
Išgarsėjęs Dr., Johnson’as, pirmojo anglų kalbos žo

dyno autorius, patriotizmą apibrėžė kaipo “paskutinę 
latro prieglobą” (“the lašt refuge of a scoundrel”).

Žinoma, tai perdaug griežtas apibrėžimas. Tačiau 
vis dėlto reikia pasakyti, jog latrai labai dažnai patrio
tizmą panaudoja tam, kad galėtų susirasti sau labai 
saugią prieglobą.

Štai ir pavyzdžiai. Laikraščiuose dažnai skelbiama, 
kad Etiopijoje bruzdėjimas toli gražu nėra likviduotas. 
Ten partizanų būriai italams daro labai daug nesmagu
mų. Jie iš pasalų puola italų kareivius bei valdininkus 
ir žudo juos. Kai kurių apskaičiuojama, jog nuo Etiopi
jos užkariavimo iki dabar žuvo jau keli tūkstančiai Ita
lijos kareivių nuo etiopų kulkų.

Tas Etiopijos partizanų žygis yra laikomas labai 
garbingu. Sakoma, kad Etiopijos patriotai gina savo 
kraštą nuo atėjūnų, kurie yra pasimoję tenykščius gy
ventojus pavergti.

Taip rašo Anglijos laikraščiai, taip rašo ir kitų 
kraštų spauda, kuri nėra palanki Italijos fašistams.

Visa tai labai puiku. Tačiau atsukime dabar kitą 
medalio pusę. Štai laikraščiai kiekvieną dieną skelbia, 
jog Palestinoje eina kruvini susirėmimai. Paskutiniuo
ju laiku Anglija visai rimtai yra pasiryžusi arabų bruz
dėjimą likviduoti ir “šventojoje žemėje” tvarką atsteig- 
ti.

Po pasaulinio karo Anglija pasiėmė globoti Palesti
ną ir kitas Afrikos teritorijas. Arabams buvo pažadėta, 
kad jie nebus skriaudžiami. Bet štai pernai, “strategi
niais sumetimais” Anglija aneksavo pietinės Arabijos 
teritorijas. Tatai ji padarė taip tyliai, jog, kaip sakoma, 
nė lapė nelojo: be jokio triukšmo, be jokio skandalo. Ir 
aneksavimą įvykdė prieš arabų norą!

Aišku, kad arabai yra labai nepatenkinti., Tas nepa
sitenkinimas privedė prie to, kad tarp jų pradėjo orga
nizuotis partizanų būriai, kurie ryžosi per šimtmečius 
jiems priklausomą kraštą apginti nuo “atėjūnų žydų ir 
atėjūnų anglų”.

Arabai veda kovą prieš anglus ir žydus taip pat 
patriotizmo vedami, štai vienas arabų partizanų patrio
tinis šūkis:

“Jeigu ne musų žygio teisėtumas, musų reika
lavimų šventumas ir ne Dievo pažadėta mums per
galė, tai priešas jau butų įvykdęs savo pasimoji- 
mus”.
Kaip matote, arabų patriotizmas yra nei kiek ne

mažesnis, kaip etiopų. Tiek vieni, tiek kiti savo kraštą 
siekiasi apginti nuo atėjūnų. 0 vienok etiopus anglų 
laikraščiai vadina patriotais, o arabus —• paprastais 
tonditais. Ir taip daro net kai kurie liberališki laikraš
čiai. *

Išeina taip, jog etiopai yra patriotai, nes jie prie
šinasi Italijos imperializmui, o arabai yra banditai, nes 
jie nenori nusilenkti Anglijos imperializmui!

Taigi patriotizmo sąvoka yra labai miglota: ji. tai
koma visokiems tikslams ir visokiems reikalams.

Hitlerio prieglauda
Hitleris daugiausia gyvena Berchtesgadene. Iš pra

džių jo gyvenamas namukas buvo labai kuklus* bet da
bar ten išdygo šauniausias palocius, kuris yra įrengtas j 
su didžiausia prabanga.

Apie palocių, miškuose, kaip rašo Daily Express, 
yra paslėpta antilėktuvinių kanuolių. Nė vienas priešo 
bombonešis negalėtų čia pasirodyti ir išlikti sveikas.

Be to, apie palocių esą daug požeminių skiepų,, ku
riuose lengva apsisaugoti nuo bombų ir nuodingų dujų.

Tokiu budu karo atveju “herojiškai nusiteikęs” Hit
leris toje savo prieglaudoje jaustųsi kaip “pUs Kristų 
užpečkyje”. Ten pasislėpus jam bepigu butų raginti 
“tikruosius ari jonus” pasiaukoti dėl tėvynės labo.

Užsakymo kalnai
Chicago je — paštu:

Metams________ _____ ..... $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams__________ 2.00
Dviem mėnesiams _________  1.50
Vienam mėnesiui _________ .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopiją 8c
Savaitei ......................  18c
Mėnesiui _____ __________  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ........  $5.00
Pusei metų ______________  2.75
Trims mėnesiams......... ..... — 1.50
Dviem mėnesiams _________  1.00
Vienam mėnesiui _________ .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams _____________   $8.00
Pusei metų .............................. 4.00
Trims mėnesiams -------------- 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

JJAUJIEltOS, Chicago, ĘL
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PRANCŪZŲ SPAUDA

Jau seniai yra žinoma, kad 
Prancūzų spauda labai lengvai 
keičia savo nusistatymą. Daž
nai ji palaiko tuos, kurie bran
giau moka. Kitais žodžiais sa
kant, ji tiesiog parsiduoda. Ta
tai ypač buvo pastebėta prieš 
kelias savaites, kai kilo susi
kirtimas su naciais dėl Čeko
slovakijos. Prancūzų laikraš
čių nusistatymas visą laiką svy
ravo. Nebuvo parodyta net to
kio griežtumo, kaip Anglijos 
spaudoje. Anglijos laikraščiai, 
kurie stojo už tai, kad Hitleris 
butų sudraustas, tos linijos lai
kėsi iki galo. Įvyko ten net ne
tikėtinų dalykų: J. L. Garvin, 
pro-nacis ir vienas labiausiai 
pasižymėjusių žurnalistų, po 
Godesbergo (ten įvyko Cham- 
berlaino pasitarimas su Hitle
riu) staiga pakeitė savo gaires 
ir pradėjo reikalauti, kad įsi
smarkavę naciai butų sudraus
ti.

Nieko panašaus neatsitiko 
Prancūzijoje. Ten laikraščiuose 
juo tolyn, juo labiau ėmė įsi
gyventi defetizmas. Vadinasi, 
įsigyventi. ta nuomonė, kad vi
sais budais reikia vengti karo, 
nežiūrint to, kas atsitiks su Če
koslovakija.

Kodėl prancūzų spaudoje pa
čiame pavojaus įkarštyje pasi
reiškė tas defetizmas, tas bejė- 
gumas ir ištižimas?

Į tą, klausimą atsako Frank 
C. Hanighen The New.Republic 
žurnale. Jis prancūzų laikraš
čiams prikiša parsidavimą. Jis 
sako, kad net labai radikalus 
“L’Oeuvre”, kuris buvo laiko
mas lyg ir liaudies fronto or
ganu, parsidavė fašistams ir 
pradėjo spausdinti prieškari
nius straipsnius. Tačiau dar 
įdomiau ir išsamiau prancūzų 
spaudą nušviečia S. Daugirdas, 
“Lietuvos Žinių” koresponden
tas Paryžiuje. Jis tarp kitko 
štai ką rašo:

Defetizmo fronte didelį 
vaidmenį vaidina spauda. 
Daugumas jų savo lėšomis 
neišsilaiko, todėl žurnalizmo 
nesąžiningumui dirva yra la
bai plati. Šias, dienas tenka 
stebėti tokį kurijozą; “Grin- 
goire”, vienas iš labiausiai 
defetistinių laikraščių deda 
kas savaitę Tardje straipsnį, 
kur buvęs minis terių pirmi
ninkas pasisako prieš defe
tizmą ir prieš Čekoslovakijos 
išdavimą. Pasirodo, kad 
“Gringoire” turi sudaręs su 
Tardje sutartį, pagal kurią 
jis turi dėti jo straipsnius 
kas savaitę, kitaip turėtų 
mokėti 500,000 frankų pa
baudos už sutarties nesilai
kymą. “Tvirtų principų” 
laikraščių, kad neatidavus 
Tardje tą, ką gauna iš kitų 
šaltinių už defetizmą, deda 
visiškai prieštaringus straips
nius. Tatai vadinama “ob- 
jįeklingumu”. Tokių kurijo- 
zų yra daugiau. Pav., ‘.‘Jour
nal” skaitoma italų laikraš
čiu prancūzų kalba. Kiti kai
mynai turi irgi savo laikraš
čius.

Perka juos priešai, perka 
ir sąjungininkai.. Vienok 
svarbiausias pirkėjas yra pa
čių prancūzų ekonominės or
ganizacijos (trestai, bankai, 
draudimo bendrovės, elekt
ros. pramonė ir t.) ir vyriau
sybė. Vidaus ir užs. reikalų 
ministerijos turi užtenkamai 
fondų, kad laikraščiams nu-» 
rodžius laikymosi liniją ir 
turi užtenkamai kitų spaudi’ 
mo priemonių, kad jiems pa
diktavus tą liniją. Jei vyriau
sybė tyli ir pati nemato rei
kalo nieko daryti, tada laik
raščiai reiškią “laisvą opini
ją”, pagal savo įsitikinimus 
arba neaiškių fondų aiškias 
direktyvas.

Kairiųjų pacifistų ir deši
niųjų badartinęs konjunktū
ros defetistų bruzdesys šiuo 
metu, manoma, galėtų, gal, 
rasti ir parlamento daugu
mos pritarimą. Tatai nėra 
tikra, bet Flandenas reika
lauja sukviesti parlamentą, 
kad su trukdžius vyriausybei 
vesti “karingą politiką” ir 
numaskavus “karo partijos” 
pinkles. Įdomu dar tas, kad 
dešinieji defetistai, pravar
džiuoja “pirktais Maskvos 
agentais” visus, kurie skaito 
reikalinga gerbti Čekoslova
kijai duotą parašą. Kiti, iš 
priešingos pusės, mato vokiš
kus ir italijoniškus pinigus 
daugumos dešiniųjų, ypatin
gai dešiniųjų žurnalistų pa- 
sisakymudse. Suvaikyti sun
ku. Užtenka tą liūdną faktą 
konstatuoti.

LENKIJOS SEIMO RINKIMAI

Rinkinių komitetai, kurie su
sideda iš miesto tarybų, preky
bos butų ir panašių įstaigų at
stovų, nominavo 500 kandida
tų į Lenkijos seimą. Iš to skai
čiaus 208 bus išrinkti seimo 
atstovais.

Kadangi laisvų nominacijų 
Lenkijoje nėra, tai valdžiai' pa
lankus komitetai pasirūpino 
nominuoti “savo žmones”. Iš 
visų nominuotų kandidatų apie 
70 nuošimčių yra aiškus val
džios partijos šalininkai. Todėl 
nėra mažiausios abejonės, kad 
dabartiniai krašto šeimininkai 
rinkimus laimės. Tie rinkimai 
faktiškai, kaip sakoma, jau yra 
“maiše”.

Daugelyje vietų jokio pasi- 
rinkiųio nebus, nes sąrašuose 
figūruojami kandidatai yra 
aiškus dabartinės valdžios ša
lininkai. Gal įdomiausi rinki
mai bus Vilniuje, kur valdžios 
remiamas kandidatas yra gen. 
S. Skyyarzynski, o jo oponen
tas — gen. Lucjan Zcligowski. 
Pastarasis lietuviams yra gerai 
žinomas; tlh tas pats generolas, 
kuris 1020 m. Vilnių atplėšė 
nuo Lietuvos.

LENGVATOS LAIKRAŠČIAMS

Kaip atrodo, Meksika gana 
smarkiai progresuoja. Per dau
gelį metų ji buvo valdoma vi
sokių diktatorių ir pusiau dik
tatorių, kuriems krašto gerovė 
visiškai nerūpėjo. Ten nuolat 
vykdavo revoliucijos, kurios 
dažnai nieko bendro neturėda
vo su žmonių buities pagerini
mu: jos kildavo dėl to, kad va
dai nepasidalindavo grobiu ir 
garbe. Koks nors nustumtas 
nuo lovio generolas (o tų ge
nerolų seniau buvo devynios 
galybės) suorganizuodavo tie
siog banditų būrį ir bandyda
vo valdžią nuversti.

Tačiau per paskutinius kelio- 
liką metų Meksika pradėjo tin
kamiau tvarkytis, žmonėms bu
vo suteikta daugiau laisvės, 
pradėta labiau rūpintis jų gero
ve. Ypač daug reformų įvykdė 
dabartinė prezidento Lazaro 
Cardenas vyriausybė, kuriai 
didlapiąi tiesiog bolševizmą pri
kiša. O tai dėl to, kad ji la
bai ėmė varžyti kitų kraštų 
kapitalistus, kurie buvo giliai 
įleidę šaknis Meksikoje.

Cardenas vyriausybė ne tik 
daug padarė krašto ūkio srity
je, bet taip pat rūpinosi kultū
riniais reikalais. Ji įsteigė visą 
tinklą naujų mokyklų ir yra 
pasiryžusi netrukus neraštingu
mą visiškai likviduoti.

Spaudos reikšmė žmonių gy
venime yra labai didelė. Todėl 
valdžia susirūpino ir tuo reika
lu. Kad laikraščiai ir kiti pe
riodiniai leidiniai galėtų leng
viau išsiversti; tai šiomis die
nomis prezidentas Cardenas 
išleido naują patvarkymą. Tas 
patvarkymas nustato, kad laik-
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Lietuvos nuotaika

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

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

Paskutinių Europoje
akivaizdoje Lietuvoje politinės 
orientacijos galvosena suka ne
aiškiais keliais. Kaune daug kas 
tarp savęs susiėję kalbasi, gin
čijasi kuriais keliais dabar turi 
pasukti Lietuvos užsienio poli
tika. Pastebiamas kažkoks nuo
monių pakrikimas ir kartu tik
ras noras surasti išeitį, kad Lie
tuvą neištiktų tikrai skaudus li
kimas. Seniau daug kas buvo 
aiškiau. Visi dėjo daug vilčių į 
Prancūzų — SSSR esamą susi
tarimą ir tikėjosi Lietuva čia 
visuomet rasianti užtarimą. Net 
ii’ tie, kurie tuomet jokių sim
patijų nerodė, vis dėlto tuomet 
spėliojo, kad kuomet užsienio 
politikoje veikia SSSR kartu su 
Prancūzija, tai SSSR vidaus re
žimas nėra j&u toks baisus, nes 
savo sąjungininkams SSSR sa
vo vidaus režimo metodų netai
kinsianti. Tokiais atsitikimais 
vis dėlto SSSR tektų skaitytis 
su Prancūzijos visuomenės 
nuomone.

Dabar, kai Prancūzija veda
ma savo pernelyg didelio vals
tybinio egoizmo išsižadėjo Če
koslovakijos bičiulystės ir jct 
veik išdavikiškai leido žiauriai 
vokiečiams karpyti ir tuo pačiu 
Prancūzijos svoris Europos po
litikoje yra žymiai sumažėjęs, 
tai prancūziškos užsienio politi
kos orientacijos šalininkai jau 
traukiasi, nes ja pasitikėti ne
gali.

Anglija niekuomet nebuvo 
nuoširdi Lietuvos reikalų užta
rėja. Jos reziduoją atstovai ETe- 
tuvoje visuomet buvo linkę 
greičiau vokiečius užtarti. To
dėl Anglija Lietuvoje neturėjo 
tų nuoširdžių simpatijų, kokias 
visą laiką turėjo Prancūzija. 
Vienai SSSR pasitikėti, Lietu
voje lokių šalininkų iš viso bu
vo maža, o dabar jie visai tirp
sta. Jie tirpsta ne todėl, kad 
SSSR, karinę pajėgą menkai 
vertintų ir jos tarptautinėje po
litikoje svorį visai paneigtų, 
bet tik todėl, kad visi prisibijo 
SSSR vidaus tvarkos metodų.

štai, esą, kad ir dabar Lietu
voje vis dėlto įvairių pažiūrų 
žmones gali susieiti, net su tau
tininkais už vieno stalo susėsti 
ir palyginamai laisvai tartis, 
kalbėti. Kaip tenais nebūtų, o 
vistik Lietuvoje dar gali eiti o- 
pozieinė spauda, nors ir gero
kai cenzūros košiama. Kas gi, 
esą, gali patikėti ir užtikrinti, 
kad Lietuvai suėjus į glaudes
nius santykius su SSSR ir, rei
kalui ištikus, jei SSSR kariuo
menė atsidurtu, kaipo sąjungi
ninkės Lietuvos teritorijoje, ar 
Stalino agentai tuomet nemė
gintų Lietuvoje įgyvendinti sa
vo vidaus santvarką. Juk tuo
met 'prasidėtų tasai žiaurus te
roras, kokis siaučia pačioje 
SSSR, ar tuomet Lietuvoje ne
pradėtų veikti GPU skyriai ir 
ar neprasidėtų kitų pažiūrų 
žmonių fizinis naikinimas. Juk 
nėra paslaptis, kad savo laiku 
Ispanijoje vyriausybininkų val
domoje teritorijoje, kai SSSR į- 
taka buvo sustiprėjusi, juk ir

raščiai ir žurnalai nuo dabar 
Meksikos pašto bus siuntinėja
mi nemokamai. Tomis lengva
tomis negalės pasinaudoti tik 
tie laikraščiai, kurie turi labai 
daug skelbimų.

Nėra reikalo aiškinti, kad tos 
lengvatos yra labai teigiamos: 
laikraščiams bus lengviau vers
tis, o be to, jų prenumerata 
galės būti žymiai nupiginta.

įvykių tenais pradėjo veikti GPU ir 
daug žmonių buvę nužudyta. Ir 
vien tik todėl jie buvo žudo
mi, kad Stalino diktatūrai ne
pritarė ir abejingai žiurėjo į 
tomunistų veiklą. Juk komu
nistai tuoj tuomet pareikalavo 
kai kurių politinių organizaci-
jų veiklos uždarymo. Be to, čia 
dar prisideda ir naciopaliai 
samprotavimai. Esą, Lietuvoje 
komunistai daugiausia įtakos 
turi žydų jaunimo tarpe, kurių 
tėvai pirkliai ar pramonininkai, 
ir šitas žydiškas jaunimas labai 
yra abejingas lietuvių tautos

Lietuvos Padangėje
Lietuvos baravykai i Lietuvių muzikos sa 

i Brazilija vaite Kauneį Braziliją
Lietuva dar turi smulkesnių 

savo krašto augmenų ir kitų 
prekių, kurių išvežimas į užsie
nius dar nėra tinkamai sutvar
kytas. Vaistiniai augalai, uogos, 
riešutai, grybai ir kitos smul
kesnės prekės laukia dar suma
nių prakybininkų ir rinkų už
sieniuose. O Lietuva turi tokių 
augalų, kurių kituose kraštuose 
visai nėra. Įdomu, kad kartais 
net tolimų kraštų prekybos fir
mos ieško Lietuvoje kai kurių 
dalykų.

Pavyzdžiui, kelios Brazilijos 
firmos kreipėsi į Kaune esan
čią lietuvių prekybos bendrovę 
“Eksportą” prašydamos pasiųs
ti lietuviškų grybų baravykų 
pavyzdžius, nurodyti jų kainą 
ir kokius kiekius galėtų pirkti.

Bendrovė savo konservuotų 
grybų pavyzdžius jau išsiuntė 
į Braziliją. Grybų eksporto rei
kalu vedamas susirašinėjimas 
su kai kuriomis Argentinos fir
momis.

Šiemet Lietuvoje labai gry
bingi metai. Ypač daug randa
ma baravykų, o baravykas yra 
geriausias Lietuvos miškų gry
bas; neveltui sakoma: baravy
kas —• grybų pulkauninkas.

Kai dabar vėl Lietuvai yra 
plačiau atsidariusi Vokietijos 
rinka, tai bet kurių ir menkes
nės vertes produktų išvežimui 
kliūčių nėra, šiemet visas at
liekamas sodų vaisių (obuolių) 
derlius bus išvežtas į Vokietiją. 
Taip pat vokiečiai nupirks žą
sis, kiek ūkininkai jų turės par
duoti. Tsb.

PRASIDĖJO KŪLIMAS —
KARTU IR NELAIMĖS

II-JI PAPILIAI, Obelių 
valse- — Rugsėjo 20 d. šiame 
kaime bekuliant įvyko nelaimė: 
šio kaimo gyventojui Juoz. Ke- 
liačiui kuliamoji motorinė’ ma
šina nutraukė ligi kelio koją.

Tai pirmas šiais metais, šioj 
apylinkėje toks skaudžiai pa
mokąs atsitikimas, kad reikia 
atsargiau elgtis su kuliamo
sioms.

q Vytauto Didžiojo Universi
teto pavasario semestro iš viso 
pripažinti 253 aukštojo mokslo 
baigimo diplomai. Per visą uni
versiteto veikimo laiką — 3144 
diplomai.
e Spalių 8 dieną Rygoje šau
kiama trijų Baltijos valstybių 
(Estijos, Latvijos ir Lietuvos.) 

'turizmo konferencija. Joje nu
matoma aptarti valstybių turiz
mo propagandą.

'kulturinams siekimams. Tai to
kiai įtakai Lietuvoje sustiprė
jus žydai nustelbtų, o ypač mie
stuose, lietuviškąją kultūrą.

Tuomet prasidėtų Lietuvos 
rusinimas. Tie SSSR šalininkai 
būdami tikrai nuoširdus Lietu
vos patriotai, net pritardami 
SSSR socialiniai santvarkai 
nieku budu negali pakęsti ko 
munistų kovos metodų, nes ji< 
būdami kartu demokratais ne 
gali suprasti kaip galima žmo 
nes vien dėl jų kitokių paliti 
nių įsitikinimų žudyti. Todė 
tokie SSSR užsienio politiko: 
Lietuvai orientacijos šalininka 
dabar yra atsidūrę kryžkelėj! 
ir pasilieka veik be savo nuo 
rnonių. Seniau, kai Prancuziji 
dar buvo aiškiai demokratijo; 
fronte, jiems Lietuvos užsieni! 
politikoje nebuvo jokių klausi 
mų. Jie aiškiai visa širdimi de 
mokratijos valstybių bloku 
pritarė. Dabar tasai blokas Če 
koslovakiją nežinia kokiais su 
metimais paaukojus, tariama 
dėl taikos, Vokietijai, skaitoma 
jau išįręs arba irstąs.

(Bus daugiau) . >

Paminėdamas Lietuvos n< 
priklausomybės 20 metų sukai 
tį, pavasarį valstybės teatre 
suruošė visą eilę vaidinimi 
Šios sukakties proga apie laj 
kričio vidurį Valstybės Teatre 
ruošia lietuviškojo meno sava 
lę kauniečiams, šios savaitė 
metu įvyks chorų koncerte 
kurių metu bus išpildyti sa\ 
kompozitorių kuriniai ir po c 
spektaklius dramos ir opero 
taip pat savų autoriį.

Ateinantį pavasarį valstybe 
Teatras vėl laukys provincij 
Šį sezoną Valstybės Teatre ni 
matomos penkios dramt 
premjeros ir viena baleto pren 
j era. šį sezoną bus staton 
daugiau savų dramaturgų ve 
kalų, negu kitais metais. Ni 
matyti pastatyti veikalai: Vi 
nuolio “1981 metai”, A. Rul 
“žemė šaukia” ir Lauciaus “Ž; 
dinčioji žemė”, Graurokienė 
“šykštusis karalius” ir Ven 
lausko “Gerutis ir Drąsutis 
Dramaturgas P. Vaičiūnas r: 
šo naują dramatinį veikalą, ki 
ris dar šį sezoną bus pastatyti 
Valstybės Teatre. Tad šis s< 
zonas savų autorių lietuviška 
veikalais bus derlingiausias i 
visus buvusius. Lietuviška nai 
ja opera šį sezoną bus pasta v 
ta tik viena, tai Miko Petrau: 
ko “Eglė, žalčių karalienė”.

Be to, valstybės teatras ks 
mėnuo duos po vieną simfon 
nį koncertą. Daugumą koncei 
tų diriguos žymus užsienio d 
rigentai. Tsl

Statyba atgija, sak< 
žinovai

WASHINGTON, D. C., spi 
lio 21. — Chamber of Con 
merce dviejų dienų konferei 
ei jo j statybos klausimais ka 
belojai akcentavo faktą, k a 
statyba Jungt. Valstijose im 
krutėti ir kad ateinančių per 
kerių metų bėgiu galima laul 
ti tokio statybos išsiplėtime 
koks buvo 1922-1924 m.

Parodys mašiną iš
sipagirioti

NEW YORK, N. Y., spali 
21. — Visokių mašinų esami 
taip. Bet New Yorko pasauli 
nėj parodoj kitais melais bu 
įrengtos mašinos išsipagiriol 
ir galvos skaudėjimui pagirio 
mis sergantiems pašalinti. Ts 
tikrai laiminga žinia — ypa 
tiems, kurie serga liga žinomi 
kaipo “Blue Monday”.
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PIRMYN GOES TO 
LITHUANIA!

by
Charles Stephens, Helen S imant, Walter 

Kučinskas, Albin P atris, J uita 
Kazlauskas

EDITOR S NOTE:
During the entire trip to 

Lithuania and back, Pirmyn 
members kept a log, making 
notes on almost every thing that 
happened—Irom the trivial prank 
played on one another—to the 
stirring moment of the first 
view of Lithuania.

The collaboration above will 
teil the story of the trip, based 
on the log, in the next few is- 
sues of this page. We feel cer- 
tain that you’ll enjoy it It pro- 
bably is the first lengthy ac- 
count of a visit to Lithuania 
written by young Lithuanians 
of American descent. Their 
views and impressions • should 
be interesting to many.
After marking time on the calendar 

for so long, THE tfay finally arrived. 
With the tenth hour, there started a 
slight drizzle to bless our- departute 
fot a glorious nine vveek tour of our 
parents’ homeland and through Europe. 
We arrived at the station to find hun- 
dreds of our Lithuanian friends to see 
us off, tben tried to find our lošt re- 
latives and friends, receiving lašt-mi
nute gifts vvhich vvere nice to have, 
būt rather taxing to our already over- 
burdeued arms; posing fiovver-laden for 
pietures on the observation platform 
especlally decorated for this ostentatious 
occasion; tben boarding the train and 
the beginning of tbe finai good-byes.

Parents who have been dreaming so 
many years of one day returning to 
their homelancb novv relinquishing 
their dreams to their sons and daugh- 
ters,—bappv that this opportunity has 
arisen for them to see all che placcs 
that tbey themseives had been fami- 
liar and in love witb. Parents, with 
glistening tears in their eyes, bidding 
their off-spring good-bye, and fer- 
ventty praying invvardfy for their heahh, 
bappiness and safe return. Cboristers 
urging their parents, relatives and 
friends from the train knovving how 
much better tears look through glass.

Lašt minute advice being shouted 
upon deafened ears, “Son, don’t d rink 
too much.” and “Dukrele mano, watch 
out for those handsome Lithuanian 
soldiers.” Tben “Ali Aboard” and the 
train waved a lašt handkerchief of 
smoke, and vve were on our way.

After miles of tears and sniffling, a 
bar vvas opencd by tbe railroad offi- 
cials, supplied mainly vvith gingerale 
for the chorus members to drovvn their 
sorrovvs. Aftervvatds there was štili 
plenty of time to relax and ponder up
on all that good advice vve had recei- 
ved, and to gaze upon the passing 
scenery.

Indiana was neither very exciting 
nor impressive—flat plains and dūli 
green prairies vvith covvs and horses 
grazing in the pastures. We passed 
quite a fevv small tovvns, būt none of 
them vvere much larger than our ovvn 
Cicero. After several hours of Indiana 
with its miles and miles of prairie, vve 
came into GĮhio State witb its miles 
and miles of prairie. We passed the 
Marion State Penitentiary there; a 
group of cold. grey buildings vvith 
guards vva'king \ the high vvall sur- 
rounding the premises, exactly as pre- 
scribed in any Ėjime Detective Story.

The night^fell vvith a loud bang. 
and preparations vvere made for sleep. 
Nothing to it—just a matter of tvvist- 
ing a fevv seats around, piling the 
baggage the right way, and then dis- 
membering everytbing that vvasn’t nail- 
ed dovvn. We even bad a guardian an- 
gel in the form of Walter Kuchin who 
stayed up all night ssb-h-hing the noi- 
sy, feeding aspirin to the bead-aeby, 
tucking m the skepy, and consoling Al 
Bu t ris vvho vvas vvallovving in the depths 
of despair having left bis panele be- 
hind. By five in tbe morning though, 
everyone had worn themseives out to a 
point of quietness.

During the night, vve passed through 
Pennsylvania with its towering baby 
mo u n tams, and continuing along thtse 
we /came into Nevv York. Wben vve 
carine to the Dclaware River, it was 
a oampensation for nor having any 
othtrygorgeous scenery along the way. 
The riveY winds in and around large.

of grape gelatin; small homes line the 
bank; white and buff colored vvith 
red and green roofs to accentuate their 
cleanliness.

We were surprised vvhen vve landed 
in . Jersey City, būt later vvhen vve 
crossed over the Hudson on a ferry, 
we were thankful for the opportunity 
to view the New York sky-line. The 
harbor was very full of other ferries 
and everyone was brying to determine 
which one was the Britannic, būt it 
was only until we actually arrived on 
the pier that vve vvere able to vievv this 
twenty-seven thousand ton motor ves- 
sel. When it was discovered that our 
passports had to be presented before 
entrance to the shipr Vyto Povilaitis 
became very much worried, for he had 
left bis in his luggage, vvhich the Ene 
R. R. Co. had already conveyed to the 
ship. Būt after deep concentration on 
the subject, it vvas restored to him by 
messenger.

We finally boarded the vessel hovv- 
ever, and were taken below to see our 
staterooms. They seemed very small and 
unairy at first, būt vve found that if 
you sat dovvn and studied your sur- 
roundings for a vvhile, the chamber 
seemed to expand, and the air from 
the ventilators seemed quite clean and 
fresh. On the average the staterooms 
contained tvvo double decker berths, a 
dothes-doset, and a wash basin vvith 
cold and hot water, and a large mirror.

Since there vvere štili a few hours left 
before sailing time, a fevv of the gang 
went out to see some of Nevv York Ci
ty. The section around the docks is 
composed mostly of stock-yards and 
tenements true to the “Dead-end” type. 
The traffic regulations in this part of 
tovvn are nil. You look both ways, 
then run likę heli to the center of the 
Street, vvhere you stop to catch your 
breath, and make another dash. It vvas 
great to return to the safety of the 
Britannic.

There vvere many of our Nevv York 
friends and relatives to see us off, and 
among these were the Tėvynes editor, 
and correspondents from Naujos Ga
dynes and Naujienos. With the “All 
Ashore, who’s going ashore” gong, it 
started to bucket down rain, būt most 
of us are hardy souls, so we braved 
the elements until the ship sailed and 
we passed the lašt semblance of home, 
The Statue of Liberty.

And so our life on the ship began. 
Each morning we were roused at about 
eight, had breakfast at nine, rehearsal 
at ten-thirty, luncheon at one, re
hearsal at three-thirty, dinner at seven, 
and then there was usually a movie or 
a dance going on in the evening for 
those who didn’t care to walk on top- 
deck and enjoy the moon and the star 
light.

Meal-times we were all together, for 
there had been a section reserved fot 
us and together with the exursionists, 
we had the special privelege of having 
wine with our meals. The food was 
plain būt wholesome, and the choris- 
ters Uked the idea of having such a 
large variety to cboose from. Even 
Al Putris and Al Brazis, the two hea- 
viest eaters, couldn’t eat everything 
from the top down.

(To Be Continued)

A NUMBER OF CANTEST- 
ARTICLES ALREADY 

RECEIVED

FRANK JAKAVIČIUS 
(JACOBA)

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

© Although we do not have a mem- 
bership drive, we are very glad to have 
with us these good and true pirmyn- 
ites. They are Frances Totulis, John 
Rubin, Frank Alis, Emily Deck, Ed- 
na Kazlauskas, Wanda Samolis, Joe 
Stankus, Gedmin Tumas, William 
Waitkevich. Among the o'd members 
that have returned are Sue Staliga, Al
bina Balchunas, Jean Neffas, Stella 
Radin and Josephine Yuraitis.

WRITE YOURS NOW!
Mail It Today.
Subject matter limited only- by 

your own knowledge, for you may 
write on the story, origin, history 
or significance of any emblem, 
coat-of-arms etc., that you know 
of that has been dear to Lithuani
ans in past or present times.» » »

Facts, not eloąuence of style, 
will determine the WINNER. Type- 
written or handwritten manu- 
scripts will receive the šame con- 
sideration. Try not to exceed the 
500-word mark, būt if you do, you 
will not be penalized.» » «

Everybody eligible. Chicago, New 
York, or any little village.i

WRITE IT TONJGHT!

dūli green mountains.—-a bzy strearu

Mail It Tomorrow Morning 
to

Newsy, at NAUJIENOS, 1739 S.
Halsted St., Chicago, 111.

Collier’s Will Cer- 
iainly Do Rushing 
Business

WITH PIRMYNITES

“Pirmyn” • Chorus members are 
:n their glory today. They’ve taken ' 
over not only almost this entire į 
page, būt have broken into better 
known print.

Turn to. page 46 of this week’s 
Coliier’s and if you are a Pirmyn- 
;te, you’ll have the surprise pf 
your life- For you’U read the Fol- 
lowing in an artiele “Post-graduate 
Work” by Quentin Reynolds:

“The chief comedy attraction and 
head bartender (at Kitty Davis’) 
-r Frank Jacoba (Pirmyn member 
Frank Jakavičius), who in ad- 
dition to being a double for Wal- 
lace Beery, is at all times willing 
to hop up.on the merry rostrum 
with eight minutes of quips and 
gags and funny songs. Everyone 
thinks that he is very funny and 
—let us face it, folks—he is very 
funny and he has a good voice.”

Again,
“Vic Bender (Pirmyn Victor 

Bender in person) once played 
football at the Ųniversity of Mary- 
land. He has an excellent voice 
and only lašt spring won a con- 
test that gavę him a three months’ 
tour of Europe strietly on the 
euff.”

The story Mr. Reynolds wrote 
describes “Kitty Davis”, a eoektail 
lounge extraordinary in Chicago 
Both Frank and Vic are employed 
there. You’ll enjoy both the story 
and “Kitty Davis” if you ever find 
yourself there and are not strietly 
on th^ “water-wagon.” —V.

VICTOR BENDER

Once upon a time many centuries 
ago there lived in Lithuania the high 
priests who ruled the land. These high 
priests surpassed in povver even the 
chief warriors who bowed in obedience 
to the dietates of the omnipotent devo- 
tees. Far and wide reiigious ceremonies 
vvere held beneath huge majestic oaks 
where altars of eternal fire vvere zealous- 
ly guarded by the svvcet and young 
Vaidyliutes. The people gathered here 
to cffer their bumble sacrifices.

DICTATORS and the
X *

Pursuit of 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 ŪKE OR ARGUE 
A POINT OF VIEW

By VINCENT SHEEAN

gAn initiation party for new 
members will take place at the coming 
Hallotve’en Party at Neffas’. Sunday, 
Oct. 30. Program calls for pinochle at 
5, dance at 7, initiation of members 
at nine. Don’t forget, be down, espe- 
cially the new members. Since you’ve 
come into our midst we have a sur
prise for you. We’re going to honor 
you. We’re going to lavish bountiful 
gifts on you, majee a terrible fuss over 
you and in all sorts of other ways try 
to shovv you vvhat important person- 
ages you are.

We’re going to shovv you vvhat 
daru good guys vve are, who stop at 
nothing to do the other fellovv a turn. 
We’ll spread coats y t the floor so that 
the beautįful ladies ’ įhall not get their 
dainty feet soiled; vve shall supply all 
men vvith ten cent cigars,—if Mr. 
Stephens doesn’t get them first. In 
short vve’re simply going to outdo. 
ourselves on October 30th vvben you 
make your appearance at the Initiation 
Hallovve’en Party. All friends of Pir
myn are vvelcome to attend this party..

@ It has been very hard to keep 
the dates of the coming concerts and 
events straight due to the fact the 
sponsors of them in various tovvns 
have been continually changing the 
dates. There has been a date sėt for 
Pirmyn’s presentatton of the operetta 
“Laima”. It is Jan. 15, Sokol Hali. 
Pirmyn’s concert tour dates have- also, 
been settled. after a fashion. Novem- 
ber 19th and 20th to Detroit, Grand 
Rapids, Michigan. Waukegan, III. Nov. 
13th. Pittsburgh and Cleveland Nov. 
27-Dcc. 4. /

© A vvelcome home party vvas held 
for Mr. Neffas and his daughter Jean 
at their home 2435 S. Leavkt Sunday, 
Oct. 16th. Many relatives and J?ir- 
mynites attended and everyone had a 
good time.

® A formai dance has been sug- 
gested by our sočiai chairman Onuks 
Skever. So, you can all see that vve 
have a busy season ahead of us.

Have you heard—
Johnny Zickus dishes out the best 

hamburgers and red hots in the city. 
With Roy Pątro the o.wnec they op.er- 
ate the P-. D. poultry farm at 5519 S. 
Harlem Avė. Drop in sometime and 
surprise him. IncidcntEy, you can get 
the best poultry and eggs that are 
really fresh at reasanable prices.

They say Evclyn Kazy attended a 
vvake Sunday and that is why she did. 
ndt come to Neffas’ vvelcome home 
party.

. Andy Norbut regrets having, to miss 
so many rehearsals due to his positton 
as an instructor at Wurlitzers. Never- 
theless, Andy makes the best of it. Nov. 
lOth is Andy’s birthday. Our sincere 
congrafulations.

And that is all for the present and, 
until we meet ag.ajn rehearsals are Fri- 
day and Tuesday nighes 8:00 P. M. 
Say& Raskey Huey
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Apart and above these priests who

(Con’t. from lašt wcck)
It is not strietly necessary to be 

a Fascist party member to enjoy 
the- benefits of Dopolavora and 
Kraft dureh Freude. Theoretically 
any well-disposed, patriotic work- 
man or employee can join either of 
these bodies. Būt in point of fact 
both are managed strietly from a 
Fascist point of view and include 
(among adults) chiefly party mem
bers. Those who are not party mem
bers usually go on a waiting-list 
end get into the party as soon as 
they can, so as to be able to claim 
their part in the glorious achieve- 
ments of Mussolini and Hitler.

If you are bored, dūli, iii at ease 
and puzzled in the new regime of 
dictatorship, the way of the party 
is your only way out. You can go 
in through these after-work recrea- 
tional organizations — that is the 
easiest and most comfortable way— 
or you can go in by doing some 
work for the party in your office, 
the distriet where you live, or 
among your acquaintance. How- 
ever you do it, you mušt get into 
the party if you are to enjoy the 
feeling of participation in the work 
and triumphs of the militant na- 
tion to which you belong. Non-par- 
ty people are very nearly second- 
class citizens; they do not count;

VIEWING KAUNAS

An expansive squarc with a plot et 
f*owcrs in th? ccntcr grects the vi»i- 
tor zs he leaves the Kaunas station. Ore 
can see far for almost all the build
ings are no bigh?r tban two stoties. 
This creatcs, to the American, an at- 
morpbere of a small town. Howevcr, 
the city cf Kaunas in the lašt f.vc 
years has ^xpanded enormously on both 
banks of the Nemunas River. The mix- 
ture of new m ode r n styled housej 
with the old vvoodcn ones gives a dis- 
organized appearance to the city. To 
this m:xture cf post-war structures and 
ncw brick buiidings the languages spo- 
ken bring about a epsmopolitan feel
ing to the stranget of the city.

Laborers are beard on streets and 
building sites conversing in Russiao. It 
is an odd thing. though, that Russian 
is spoken by almost every carpenter and 
bricklayer in Kaunas. The Jewish cle- 
ment is met with everywhere. To the 
layman’s eyc the majority of smailu 
store owners in Kaunas and in otbrt 
towns and villages of Lithuania ąre 
Jewish. The Jewish newspapers ara 
secn on the nevvsstands, the open air 
theatre where Jewish dramatic socic- 
ties present their plays and concerts 
shovv no restraint by the govcrnment

Heilo once again, to you Monday 
readers of Birutė's English column, al
so members and friends.

Just think, folks, only seven, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, more vveeks until Bi
rutė makes its appearance on the stage 
vvith Perikola, the operetta, vvhich vvas 
a success lašt May and novv it has been 
rcqucstcd to be given again to make 
it a double success, and also dpcn the 
coming Birutė’s , season.

So, folks, let’s make it a date for 
Deceinber 1 1, 193 8 at Sokol Hal’.,
23rd and Kcdzie Avenuc. Let’s all see 
you there and enjoy a fine performance 
and help Birute on its succcssful Win- 
ter season of music and drama.

Novv, all you members, nevv and 
old, • vvho- have • stayed a-wa.y». -let-’s. get 
back in the fold and help the ręst ot 
the chorus start the bąli rolling fot 
Bitutė, vvith Mr. Byanskas back. Let’s 
help him mike this year’s Birutė’s sea
son a big suęcess. So let’s see you all 
at rehearsals from novv on.

Lašt vvcek after intermission, Mr. 
Byanskas told us a little about his trip. 
to Eurčpe and ho z much he really en- 

ijoyed his vacadon. He told us about 
tbe different music, songs and their 
different styles ęf singing and their lea- 
ders vvho have different vvays of di- 
recting during the music festival. Al 

4n all he said be vvould likę Bitutė 
to go out there and shovv them hovv 
Bitutė can do things vvitfi their sing
ing. So, members, vve have something 
to. look forvvard to in 1940.

And now> members, let’s all see you 
doXvn at rehearsal every Friday here- 
afteę and he.p put Perikola over.

So till Friday at 8:00 P. M„ I re 
main, as ever, BJB

For Girls 
Only!

An attractive Chicago Lithuanian 
giri wilii be seleeted as “Miss Lith
uania 1939”, Nov. 2nd> at the Chi
cago Lithuanian Auditorium for 
thė Automobile Show. The duties 
of the giri seleeted will consist of 
participating in aę elaborate pa- 
geant staged nightljc for the' dura- 
tion of the Auto Shovv. The win- 
ning giri (Likevvise the runner- 
up) will receive valuable gifts. 
Fpr detailis turn to page 8.

eondueted and insructed the Lithuanian 
populace stood the great Krive-Krivai- 
tis. Deep in the remote forest, nearer 
to the god Perkūnas’ domain, the great 
Krive-Krivaitis announced to his dis- 
ciplcs his desired vvishes vvhich vvere 
communicated to him by the eternal 
god. So aptly vvere these vvishes carricd 
out that Lithuania became a highly or- 
ganized land'.

The- povver of the priests vvas not 
confined solely to religious vvorship. 
They vvere the chicfs of the people, they 
prophecicd, comforted and encouraged. 
So great did the reputation of Lithua
nian priesthood grovv that messengers 
from foreign lands came vvith rich 
gifts for the Krive-Krivaitis for his ad
vice.

The above brief synopsis is būt a 
microscopic part of Lithuania’s rich 
historical background. The Lithuanian 
Ųniversity Club has adapted an act for 
the Decembcr 4th Concert based on the 
fascinating legends of this period.

All of the music—Song of the Kri
ve-Krivaitis, the High Priests Chorus, 
the Bailei of the Vaidyliutes—is vvrit- 
ten by Heicn Pech.

In other vvords, the entire LUC 
Concert is being produccd by tbe stu- 
dents of the Club. The vvriting of the 
play, tbe majestic music, the decorative 
scenery, colorful costumes, competent 
directing and acting—everything you 
vvill see vvill be nevv and fresh mate- 
rial, a vvorld premiere performance— 
and entirely produccd by the students.

Costuming vvill be directed by Emo- 
gene Graicus, gym teacher at Gage Park. 
“Aha”, she says, “You nced a vel- 
vet and brocadc costume. Well, let us 
see. 1’11 nced 5 yards of muslin and 3 
packages of dyes. First 1’11 dip the 
muslin. in the dye this vvay—then that 
—and lo! I have your velvets and bro- 
cades. ‘And 1’11 let you in on a sccrct. 
My velvets and brocades vvill look more 
authentic to the audience than the rcal 
materials.”

Ed Firant, student at the Art In
stitute, is sccnery-propcrtics managet. 
He avovvs, “We’ll create the illusion 
of a huge oak tree by painting bits 
of canvas nailed to a vvooden frame. 
And vvc’ll have artificial fire and 
smoke arising from the stone altar I 
vvill build.”

Thp members of the ballet, Pearl Ju
zėnas, Bella Pozėr, Eugenia Graicus 
a>nd Birute Rutkauskas, in the process 
of polishing their finai steps in the 
dance, have sėt up a debate on “The 
Value o f Po-lishing Toe Naiis for A 
Shdeless Dance”. The debate is štili in 
the- bickering stage.

Wc are vvorking vvith great enthusi- 
asm for vve knovv the success of this 
Concetfc means the success of our gpal 
—the Schola<ši£ Fund. Our cnthusiasm 
is welt founded for lašt Saturday the 

Lithuanian Ųniversity Club held its 
Scholarship Avuard Banquct and awar- 
ded a $.300 Scho’arship Loan to Miss 
Alvina Cipnris vvho vvill novv be able 
to fin-ish hrr education at the Univer- 
sky bf Chicago. —Wennetta

they are under the “tutelage” at 
best, or tyranny at worst, of the 
persons vvho do belong to the par
ty.

This division goes into the facto- 
ry, shop and office as well. Party 
members are preferred citizens. 
That is a rule of both the great 
Fascist statės. In certain important 
professions vvhich have an influ- 
ence on the ^public mind (journa- 
lism, for example) nobody būt par
ty members are legally permitted 
to vvork.

(The End)
(Sorry, this is all vve can give 

you of Mr. Sheean. We vvere given 
the right to reprint only a part of 
the artiele from the “November 
Redbook”, therefore at this point 
vve ipust conclude. If you vvish to 
conttaue, look up a “Redbook” 
for November. —Ed-).

THE W0RLD AT 
A GLANCE 

by Dr. E. G. Peters
......................... . ■ ................................. į

Some Fruits of Munich

SOME FRUITS OF MUNICH

Novv that the shouting over the 
“peace” of Munich has died avvay, let’s 
cxamine the fruits of the four povver 
confercnce in tbe birth-city of nazldom.

First is Czechoslovakia. That nation, 
the only remaining democracy in cen
trai Europe* the bastion against fascism, 
the link bctvveen France and Russia, is 
gone. What remains vvill be neither de- 
mocratic nor independent. It vvill be a 
Gcrman puppct, making and unmak- 
ing its governmcnt and its foreign po- 
licy at the dietates of Bcrlin. Yes, Cze
choslovakia, one of the finest and most- 
promising nation of Europe, is gone 
— “sold dovvn the river” by the mo- 
ney dasses and the peace-at-any-p:ice 
people of Britain and France.

Then comes France, already the 
vietim of her vveak surrender to Hit
ler and Mussolini. She is isolated today, 
eut off from her aliiance vvith the 
Czechs and the Russlans, vvith tbe 
Poles and Jugoslavians by her ovvn 
miserable covvardice. Once proud France, 
vvho in 1919 largely dominated the 
peace conference, is today a mere pro- 
teetorate of Britain threatened by Ger
many, Italy, and Spain. While vve 
condemn bittcrly the French govern- 
ment, vve vveep for the French people, 
and hope that they vvill rise in their 
vvrath and svvecp- avvay the men vvho 
betrayed them and democracy.

And England, for a moment byster- 
ical vvith joy at the “peace” that 
Chamberlain gavę her, England, dress- 
ed in sackcloth and ashes, tear thy bair 
and vvalk vvith bowed head and shame- 
mantkd cheeki. For England, at the 
behest of your rich and timid, you re- 
fused to support a fellovv democracy.

on Jevvisb life.
Tbe Polish speaking element in Kau

nas is meager. Būt they too have their 
3 nevvspapcrs, talk Polish, and are none 
the vvorse for it. In the Ghctto, among 
the babbling of customer and seller one 
vvould never rcalize that hc is in Lithu
ania. Jevvisb, Russian, Polish, Lithua
nian in order named, dominate the con- 
versations here in the markei place. 
One can only conclude from tbe men- 
tioncd observations that no rcstrlctive 
mcasures have been enforced for tie 
suppression of alien tongues. There al
io is no rstrietion on the mode of 
elotbes vvorn by the inhabitants, cxccpt 
if it’s lack of money.

Paris influence is seen everyvvherc in 
tovvn. Walk in the hcart of tbe dovvn- 
tovvn distriet, on Laisvės Alėja and s e 
Paris influence reign supreme. In store 
vvindovvs, on the streets, the latest sty
les from Paris are displayed. Hats cf 
che most radical designs, knee lengti 
dresses vvith the fanciest of stylings 
and pumps of every kind except the 
toeless brecd are knovvn by the Lithu
anian modern giri. The feminine c’.emert 
is quite up-to-date and ranks high vvith 
her American cousin in appearance.

The old and nevv buildings side by 
side, the ccnglomeration of tcngucs, th s 
modern feminine influence, all contri- 
bute to the cosmopolkan air of the ci
ty. Yes, Kaunas is sūrely bccoming the 
centcr of Lithuania.
J. A. Mickevičius, "Pirmyn” Member.

You rcfused to stand firmly against the 
danger of Germany dominating Europe. 
In 1914, you stood bravely. Būt in 
193 8 you yieldcd likę a covvard to the 
ehildish threat of Hitler’s p ans. If you 
don’t vvatch out, your ruling clique 
that surrenders to tbe nazi b’ackmailer 
vvill novv drop France and join Ger
many in a hard and fast aliiance. Yes, 
that dique vvill sėli you for thirty 
pieces of silver.

Only Russia shovved some concern 
Jor the sanetity of treaties. Būt novv 
she mušt fortfy, fortify, and FORTI- 
FY! The grovving spirit of democracy 
in that land typified by frh» Moscovv 
constitution vvill be inereasingly eurbed; 
and more and more of Russia’s man 
povver and national vvcalth mušt be 
pourcd into the mavv of Marš to pre- 
pare the Soviets to face their nevv ene- 
mies ’— Germany and England, Poland 
and some of tbe buffer statės on the 
West, and Japan on tbe East.

Those are some of tbe bitter fruits 
of Munich. In sotrow and tear* mušt 
the pcoples of tbe world eat them.

SlUSKnPER
NAyjgENAS
PINIGUS LIETUVON 

1b prašo Lietuvos žmonėsir 
teip pataria Lietuvos banka



Pirmadienis, spalių 24, 19^8

Diena Iš Dienos
Dėl

spalio

su Thec-

Bowling-BiIIiardainuo Jo-

20 AsIų — 10 StalųJulės Vi-

Federalė valdžia ruošiasi

eMcago, m.

Pirma Gimtadienio 
Sukakties Parė 
Pas pp. Pocius

•Pereitą sekmadienį,
16 d., susirinko būrelis gerų 
draugų iŠ Auroros ir apylin
kių, o taipgi ir iš Chieagos, pas 
pp. Pocius iškilmingai pami
nėti pirmas gimtadienio suka
ktuves jų dukters Alice Jose- 
phine, kuriai sukako vieneri 
metai, kaip atvyko į šį pasau-

Išsiėmė Leidimu* 
Vedyboms 
(Chicagoj)

Felix Janaszek, 29, su Bea
triče Marozas, 23

Walter Daviditis, 24, su Mag- 
dalene Kalinoski, 19

Seaver Tomlis, 24, su Helen 
Condon, 22

Henry Biedronski, 23, su An- 
na Dzikas, 21

Joseph Balis, 31, su Frances
Robley, 23

Walter Mattes, 33,
’a Vainora, 33

Ruošia Veikalą
Keistučio Kliubui

Deportuos
Chicagietį

SK-

Kūmas buvo chicagietis biz* 
nierius p. Chas. Kasiliauskas, 

Jkartu su juo atvyko daugiau 
chicagiečių, būtent: pp. Pen
čiai ir pp. Manaki.

Po šaunios puotos ir geriau
sių linkėjimų jaunutei Pocai- 
tei ir pp. Pociams, svečiai skir- 

/ stėsi į namus geriausioj nuo
taikoj.

Reikalauja
Perskirų

Domicėlė Čepaitis
xph Čepaičio

Helen Vimont nuo 
mpnt

Gavo
Perskiras

Pearl Montvidas nuo Kazio
Montvido

t ACME-NAUJIKNV Eolo I

IŠTEISINO — Rudolph Sikora, jaunas chicagie
tis, kuris pereitos savaitės pabaigoj buvo išteisintas, 
Chieagos kriminaliam teisme. Jisai buvo traukiamas 
atsakomybei! už savo žmonos meilužio l£dward So- 
lomon nužudymą.

—VBA.

M. KEMEŠIENĖ 
CHICAGOJ

Naujos “Naujienų”
Raštinės Valandos

Vakar iš Detroito, Mich., at
vyko naujienietė drg. Marija 
Kemešienė, dalyvauti SLA 6-to 
Apskričio konferencijoj. Čia 
žada praleisti dieną-kitą.

Skolinant 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.

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

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

SEKMADIENIAIS
vai. ryto iki 1-mos po pietų.

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

Grybų Yra Daug, 
Bet Jie Ne 
Medžiuose Auga

ti nuo East Chieagos kokia 60 
mylių Indianos valstijos gilu
mom Tonais grybų yra užtek
tinai. i.. r •

Keistučio Kliubas rengiasi deportuoti chicagietį Niek An- 
jrie metinio parengimo, ku ton’ą Graikijon. Jo brolis ba
ris įvvks 20 d. lapkričio, Sa- vo narYs Capone genges , o 
kalų svetainėje, 2343 So Ke- JJ” buvo du kartus nuteis- 

i tas uz paleistuvystes namu 
dzie avė. Beeinant man kliubo užiaikymą 
reikalais, užėjau pas Yušką,!
2417 W. 43rd st. ir gerdamas1 
alaus stiklą, išgirdau svetainė
je ką tai smarkiai kalbant.

Nieko nelaukęs ir paklau
siau p. Yuškienės kas ten da
rosi. Ji man atsako, nagi tai 
Liaudies teatro aktoriai mo
kinasi veikalą “Iš Meilės” Kei
stučio Kliubo vakarui.

Aš tuoj aus šmukšt į svetai
nę pažiūrėti ar jau gerai išmo
kę. Matyti, kad jau gerokai 
prasilavinę. O ligi parengimo 
tikimasi puikiai bus pasiruo
šęs. Veikalas labai geras, pil
nas juokų ir “verksmo”, žo
džiu sakant, vienas iš geriau
sių veikalų- —K. Y.

Norint Gerų Anglių 
IR 

SVARAUS 
PRISTATYMO

SEEley 4464 
Geros Kokybės — Rųšies ir 

Mieros Anglys. 
Tinka kiekvienam kūrenimo 

įrengimo tipui.

McCOY COAL CO.
934 W. 18th Street

nuo 9

Spalio mėn. 26 dieną Yuškos svetainėj (Hollywood Inn) 2417 
\V. 43rd St. 8 valandą vakare, įvyks Lietuvių Jaunimo Kul
tūros Ratelio visuotinas narių mėnesinis susirinkimai Na
riai pribukite punktualiai, ir užsimokėkite neužsimokėtas 

duokles. Sekretorius Alfredas J. Butkus

Rengia vakarienę
Lietuvių Moterų Pašalpos 

Kliubas rengia metinę vakarie
nę sekmadienį, spalio 23 d., 
lenkų bažnytinėje svet., East
Chicago, Ind.

Svečiai bus vaišinami su viš
tiena ir grybais, o 
smagus šokiai prie 
zikos. Bilietai visai 
tiktai pusę dolerio.

B. Barniškis.

po to bus 
geros mu- 
nebrangųs,

Tik- 
tuo-

Daug Sutaupysi
Jei pirksi dabar American 

Household 1 bendrovėje-
save

ATIDA MOTERIMS—MERGINOMS
kol neužpuola šaltas oras.

APŽIŪRĖKITE SAVO FURKOTĄ. Aš turiu daug gerų kailių.
Iš jūsų seno padarysiu naują furkotą nebrangiai- Ateikit krautuvėn

JOE HERMIN
4905 West 14th Street

O jeigu tas neparanku, aš ateisiu į namus.
Pašaukite CICERO 3700,

Mes galime jums pa
rūpinti puikios 

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

pakeitimų ir permodeliavt- 
mo kreipkitės į

D. C. LA VINE
LUMBER CO.

NOT INC.
| 2136-48 W. 51st St.
1 CHICAGO, ILL.
aPhones: HEMLOCK 0030—0031

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

Kaip 
pat- 
savo

Ka- 
ieš-

No. 1436 — Jei turit atliekamų skudurų ir kantrumo, 
Ii už mažus pinigus pasisiūti labai gražią kaldrą.

Reikia Važiuoti Indianos 
gilumon

EAST CHICAGO, Indiana. — 
Atsilankius sekmadienį pas 

J. Kaminską, kuris gyvena po 
antrašu 5015 Weggs avė., East 
Chicago, Ind., radau Mrs. Ka
minskienę namie. Užklausus 
kurgi gaspadorius, atsako išva
žiavo grybauti. Atvažiavo au
tomobilis su žmonėmis iš Chi
eagos ir prašė, kad nuvežtų į 
tą vietą, kur grybai auga.i 
tai prašome palaukti, jis 
jaus bus namie.

Štai mus užkviečia pas
J. Kudirka, kuris tuo tarpu bu
vo atsilankęs pas Kaminskus ir 
sako: “Aš jums parodysiu sa
vo namą, kaip aš patsai ištai
siau savo rankomis.”

Labai gražiai išrodo iš lau
ko pusės ir vidus taip išpuoš
tas, kad nė geriausias, meistras 
geriaus nebūtų padaręs, 
matyti, J. Kudirka moka 
sai gerai suplanuoti ir 
rankomis padaryti.

Pririnko 10 bušelių
' Mums bekalbant, štai ir 
minskas atvažiuoja musų
koti. Sako, važiuojame grybų 
pažiūrėti. “Aš radau 2 bušelius, ' 
tai vieni kelmučiai, visi vieno
kio didumo, lyg butų padirbti 
kokiose formose.” Paklausius 
Kaminsko, kaip jus tokius ga
lėjote surasti, atsakė, kad ant 
kelmo sėdėjo ir laukė, kad gry
bas išlįstų. Kaip toks pasirodo, 
jį ir pasiima. Tai mano dvie
jų valandų darbas. Kadangi su 
manim buvo ir daugiau žmo
nių, tai aš jiems vis nurodžiau 
vietas kur grybai randasi, tad; 
ir jie' prisirinko 8 bušelius. Ki-1 
taip jie nebūtų radę, nes Chi-' 
cagos žmonės nepripratę gry
bauti. Jie sako nežiurį medžių 
viršūnes ir šakas ar tenais gry
bų neauga. »

J. Kaminskas tikrina 
re j o šįmet grybų, tai 
užtektinai, bet pas mus 
tos nesiranda, reikia pavažiuo-

American Hbusebold Co., 
5409-11 So. Halsted gt. yra pa 
siryžusi išpardubti labai nupi
gintą kainą visus tuos baldus, 
pečius, sprinl<suą,; šildytuvus ir 
kitką, kurie ikiį(šiol buvo jos 
krautuvėje pavyzdžių tikslu. 
Kai ką atiduos,b t krai aukos 
kaina — už 40%4^<ros^os ver" 
tės. j

Turi dviejų gabalų didžiojo 
kambario setą, septynių dalių 
pietų setą ir panašiai. Viskas 
nauji, geri daiktai ir pigus. 
Galima pirkti ir išmoketinai. 
Terminai pritaikomi taip kaip 
nnfno-i.np. Atdarą antr^lipniais, 
ketvirtadieniais ir šeštadieniais 
vakarais iki 10 vai.

(Skelb.)

NAUJIENOS 
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

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

NAUJIENŲ specialus korespondentai praneša apie 
visus įdomesnius įvykius ir nuotykius Lie
tuvoje. , , t'iJVj. -'i < 1

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

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

<>><iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,iiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiii,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit.>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>*>>**>i<>><*><n*>>**V

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

SU ŠIUO KUPONU GALITE DAR GAUTI
Grietinei Indų..............................  44c
Dvi Druskinyčias ....................... 44c

Pažymėki! ką norite

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 ani 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.

ŪKS

DAILY
BUSINESS

No. 1436
DIRECTORY

čia

ir valstijaIštiestas

tinimui......... ........................m.....................................................................................................  iiuiiuiuuuuiiiiiiiuuuiuiiuuiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuiiiuuuuuiuiuiuuuu.

PETER PEN

kas no- 
rado jų 
ant vie-

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT
1739 So. Halsted S t., Chicago, III.

t Vardas

Adresas

1739 So. Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS.

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

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

įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No 

ir pavardė

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $12.50
GYDYMAS ŠKfl.00
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLES IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ___  $15-oo
RAUMATIZMAS $9.00

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

DOUGLAS P ARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Avė., Chicago.

Tel. Lawndale 5727.

FOTOGRAFAS "
CONRAD

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

420 W. Mrd St 
TeL ENG. 5883-5844



Pirmadienis, spalių 24, 1938 NAUJIENOS, Chicago, ?

AŠTUONIOLIKTOJ APYLINKĖJ VIS KAS 
NORS YPATINGO ĮVYKSTA 

Katė Sukandžiojo Du Žmones — Amerikoj 
Visi “Kreizės” —• “Spulkos” Likvidacija

(Tęsinys) r RUDUO, “SPULKA, ETC.
Štai, kiek jiems pasikalbėjus, 

šis “mokslinčius” pasakoja 
kaip darbe besą prigavęs: Sako.: 
“štai, ir tie “kreizės makabi- 
lis tai’, jie perdaug ‘smart’ ir 
nieko ‘nekierina.’ Aną dieną aš 
stoviu ant ‘kornerio’ ir laukiu 
ateinančio ‘strytkario’. O kad 
buvo šilta, tai aš savo ‘ober- 
kautį’ pasiėmiau ant rankos ir 
jau norėjau lipti į ‘strytkarį’, 
kaip čia biesas atnešė, nei iš 
še nei iš te, kokį beprotį su 
‘artamabiliu’. Ir kad žinotumei, 
jis tas ... visai nesustojo, visai 
‘kreizė nekėrino’, kad žmones 
lipa į ‘strytkarį’.. • Ir kaip jis 
lėkė pro šalį.... jo ‘artamobi- 
lio’ durų kliamkos rankena pa
gavo už mano ‘oberkaučio’ ki- 
šeniaus ir pradėjo tempti-nešti 
‘oberkautį’ ir mane. Bet kai aš 
gerai atsispyriau, tai ‘ober- 
kautis* sprogo ir man tik liko 
vienas ‘pyšis*. Kada nuėjau į 
darbą, bosas klausia, kodėl aš 
be ‘oberkaučio’. Pasakiau, kad 
‘bomai’ atėmė. Jeigu jie gali 
‘prapertes’ atimti, tai jiems 
‘oberkautis’ atimti yra ‘yzi’. 
Bosas, tas beprotis, visai nesu
prato, pavierino, ‘sy’ kokie tie 
‘amerikontai’ yra ‘kreizės’.

Gatvekaris jau artinosi prie 
18 ir Halsted, ir man reikėjo 
lipti laukan. O man begalo bu
vo malonu ir žingeidu to žmo
gaus kalbos ilgiau pasiklausy
ti.

MADOS

No. 4749 — Sporto suknelė. Su
kirptos mieros 14, 16, 18, 20, taip
gi 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti viešą ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome 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 kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DepU 1739 
So. Halsted St., Chicago, Ilk

—————————
NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St, Chicago, Ht

Čia Jdedu 15 centų Ir prašau 

atsiųsti man pavyzdi No ........

Mieros ______...... , per krutinę

.................———W— 
(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Jau ruduo. Visi sėdi nąmuor 
se, vieni veikią kai ką, kiti 
skaito, rašo bei “pipakelį” pa
muša. Kiti rupinąsi draugijo
mis-

Musų vietos “spulka” jau 
prieš kiek laiko, “užmerkė a- 
kis”. širdis jau sustojo, tik 
kai kurie “nervai” dar kiek at
laiko. čia buvo didelių ir ma
žų įdėlių. Dėjo pavieniai U 
draugijos. Visi darė% tąip sa
kant, pagal obalsį: “Savas pąą 
Savą”. Na, dabar jau yra vis
kas likviduojama (tūlas laikąs 
atgal valstija įsake į du metų 
užbaigti visas sąskaitas.

Dvi vietos draugijos turi sa
vo įdėlių, tai švento Antano iš 
Padvos ir Draugystė Susivieni
jimas Brolių ir Seserų Lietuvių. 
O upąs atgavimui savo įdėlių 
labai mažas, kaip pas pavie
nius, taip pas draugijas. Nese
niai likvidavimo komisija pra
nešė visiems savo kreditoriams 
atvirai—atviru laiškučiu—/post 
card’” kad jie leidžia varžyti
nėms—auction—vieną namą
Brighton Parke ir kuris pasiu- 
lis daugiau, tas galės gąutj.

Pasiūlymai turėjo būti pri
duoti nevėliau kaip 10 šię mė
nesio. Tąs reiškė, kad tai ųe 
vieša licitacija, nes atvirutėj 
buvo pasakyta, kad kas nori 
pasiūlymus duoti turi priduo
ti juos į “spulkos” raštinę — 
ofisą.

Komitetai po pranešimu pa
dėjo savo parašus pp. Kantru
mas, Subaitis ir Kuchinskas 
(jaunesnis, tėvas miręs).. Čia 
po to pranešimo subruzdo ir 
draugijos kad gavus bent tą 
namą. Pasiūlyta prekė, parašai 
komitetų padėti, bet pasekmės, 
tikros pasekmės, kol kas nėra 
žinomos. Ar draugijos gaus tą 
“licituojamą” namą ar ne, dar 
nežinia. Abi draugijos eina iš
vien. Pasekmes pranešiu vėliau-

—Bynsas

TERESĖS 
DIENA

Užpereitą šeštadienį pripuolė 
Teresės vardo diena. Mes lie
tuviai labai mažai Teresių te
turime- Musų apylinkėje, be
rods, tik viena tegyvena. O to
ji Teresė tai yra p-ni Teresė 
Kikienė, 644 W. 18th St.

Taigi, užpereitą šeatądienį 
susirinko p-nios Kikienės drau
gai ją pasveikinti varduvių 
diena. Apart vietinių, dar at
vyko net iš Cicero miesto “kaip 
kiti sako, iš kitos dąlįes pasau
lio”, tai pp. Ulbikąi ir pp. Mo- 
zeriai su savo jau pilnamečiais 
jaunuoliais, kurie visuomet ir 
visur kur dalyvaują su savo 
tėveliais.

Jiems lietuviškas gyvenimas 
arčiau prie širdies negu “mu- 
vys” arba šokiąj. Malonų yra 
matyli taip sutinkančias šei
mas! žinoma, tai tėvams pri
klauso kreditas-

Ro skanių p-nios Teresės pa
gamintų vaišių, visi kartu gai
liai linksminosi iki vėlumos. 
Po to sekė draugiški pasikal
bėjimai, kuriuose, žinoma, da
lyvavo ir jaunuoliai. O pabai
gai tai jau linkėjimai sveiką-

LOVEIKIS SS:
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlfe Vestuvėms, Bankietaiųs 

ir Pągrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. TARDS 1868

m
 Gėlės Mylintierps 

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

GĖLININKAS
4180 Archer Avenųe

Įtoą, laimė* ilgo gyvenimo 
p-niai Teyeąei Kiltas. Bynsas 
irgi sako, kad šiur reikia sveį- 
kątoe, nea be sveikatos nieko 
nėra.

TARP ROŽIŲ IR 
LELIJĄ

l
Pereitą pirmadienį mnsų 

“RoŽea ir Lelijos” surengi pri
imtuves savo narei, prai Fran- 
'ees Ivanauskienei, kuri ką tik 
'pagrįžo įs Lietuvos.; P-a Ivą- 
nauskienė yra vietos žmonių 
gerbiama už dUrMtumą ir tei
singumą, todėl ir yra garbe 
“Rožių ir Lelijų Kliubui” tu
rėti tokią narę savo tarpe. Tuo 
mi džiaugdamosios kliubieW 

j ir surengė jai patiktuves.
Svečių buvo, apie že^iasde 

'šimts ypatų. Matėsi iš toMmes 
nių kolonijų ir iš Cicero,* Po. 
skanių užkandžių pradėta svei
kinimai ir linkėjimai sakyti. 
Pp. Shlepavičius,, Balzakas (iš 
Motor Sales), Skydas (grabe- 
riuaL Žitkus ir daugėja kitų. 
Visos vaišės baigėsi tik ... apie v

! Ką, ką, bet Rožes, ir Lelijas 
reikia pagirti už jų norą, drąsą 
ir paąiaukavimą dailiai sugy
venti, Pas mus dar nėra buvę 
tokių įvykių^ nes jeigu narė 
kartais kiek nors ir supyksta 
ant kitos, tai kitos tuoj su
bruzda ir sudaro taiką, žinoma,, 
ne tokią kaip Hitleris. Čia pir
moje vietoje yra draugiškumas. 
Valio muaų leidės! Dirbkite 
naudingą darbą, jums vyrai 
ateis į pagalbą!

Bynsas.

Prigėrė Oak Forest 
Prieglaudos 
įnamis

Buvęs Lietuvis.

Oak Foresto senelių prie
glaudos žemėse yra tvenkinys. 
Jis negilus ir nemanyta, kad 
gali būti pavojingas. ,

Bet pereitos savaitės pabai
goj tame negiliame tvenkiny
je gyvybę prarado vienas se
nelis, gyvenęs prieglaudoj.

Tai buvo Steponas Lekus, 
vienas iš senesniųjų prieglau
dos įnamių.

Mums nebuvo progos persi
tikrinti, bet pranešama, kad 
Lekus buvęs lietuvis, apie 60 
metų amžiaus.

Išrado Naują 
Respiratorių

Dennis R* Scanlan, Stille— 
Scanlan chirurgijos įrankių 
firmos prezidentas išrado nau
ją patobulintą respiratorių. 
Pirmiau respiratoriai buvo 
panašus katilams į kuriuos 
buvo įdedamas ligonis, nega
lintis savo jėgomis kvėpuoti. 
Respiratorius yra dirbtino 
kvėpavimo instrumentas.

Dabar, naujasis respirato
rius yra panašus senovės rite
rių šarvams. Tokiam respira
toriuje paguldytas ligonis ga
li atsisėsti ir jaučiasi daug 
laisviau negu “katiliniam” res
piratoriuje,

■........  11 - ■ Į
Tolstojaus Duktė 
Chicagoj

Vakar Chicagoj viešėjo gar
saus rusų rašytojo L. Tolsto
jaus jauniausia duktė Aleksan
dra. Ji kalbėjo Oak Parko Pir
moj Kongregacinėj bažnyčioj, 
“Kas Vyksta Rusijoj”.

Rado Nušautą 
Moteriškę

Bute ties 1536 VVieland st., 
policija rado nušautą moteriš
kę, 28 mętų Mary P® Vų4)no. 
Kulka perėjo per gąlvą. Ma- 
noina, kad ją pašovė vyras 
poss pe Vųono, Jis buvo, su
imtas.

[ ACME-NAUJIENŲ Foto J

SUBMt Už ŠERIFO NU
ŽUDYMĄ — Leslie Came- 
roii, suimtas Poplar Bluff 
mieste, Mis^souri valstijoj, 
už Oklahoma valstijos šeri
fo. Hught Owen nužudymą. 
i4ri:.:,;.. ...r:-r,: =

Spali© Mėnesio 
Svarbesni įvykiai 
Chicągos Istorijoj
Surinkti Mero Kelly įsakymu

Spalių 15 d.
1834' — J., S. right nupirko 

43 akrus žemes sekcijoj 22, 
nuo ežero iki State gatvės ir 
nuo 12 gatvės į pietus, už $80

at-

Corps.
d.
Torison
Norvegijos

vaikais. Jis

1847

1870 —• Jungt. Valstijų oro 
biuras liko įsteigtas po prie
žiūra Army :Signal

Spalių 16
1836. —, fjąlstein 

vyko į Chicago iš 
su savo žmona ir 
yrą pirmas .jporvegas pastatęs 
namą šiame !(mieste.

< 1855 Laivų vilkinąs “Se- 
necą” vartojamas nuo 
uįksplodavo plaukiant po Ran- 
dolph gatvės tiltu, užmušdamas 
kapitoną ir inžinierių.

186.4 — George W. Lyon ir 
Patrick J- Healy įsteigė savo 
muzikos sankrovą.

1881 — Laivas “Alpena” iš 
Grand Haven, Mich., plaukęs 
į Chicago prapuolė su visais 
juo plaukusiais žmonėmis.

1886 — Chicagoj įvyko gene- 
ralė konvencija protestonų ep- 
iskopalų bažnyčios.

1892 — Union parke pasta
tytas paminklas pagerbimui 
Chicągos policistų, kurie daly
vavo Haymarket riaušėse. Jo- 
hannes Gelbert buvo skulpto
rius.

1892 — Humboldt parke pa 
statytas paminklas Alexander 
von Humboldt, gamtininkui ir 
tyrinėtojui. Skulptorius buvo 
Felix Gorling.

189,3 -— Miestas priėmė Jo- 
seph Rosenberg fontaną Grant 
parke prie. Michigan Avė-.

1893 — Atlaikyta dvimetinė 
pasaulinė Women’s Christian 
Tęmpevancę Union konvencija.

1UU — Jvykusi nacionalč 
progresyvių republikonų kon- 
yęncija ipdor§avo Robert M. 
LaFolettę į x•' Jųngt, Vąlstij ų 
prezidentus.

Spalių 17 d;
— Gaisras kilo dviejų 
mūriniame name prie 
gątvės, vartojamame

18,92

Illinois
kaip obliavimo dirbtuvė ir per
simetę į medžio, sandėlius; nuo
stoliai sieke $70,000.
... , >— .. ... . . .'*„***. - --------- ‘ ■! Į’

CĘASSIFIĘD

“N.”RASTINI PRIIMA
KASDIEN NUO | V. RYTQ

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

i. 1 popiet, ir nuo; 4| iki 7:30 
vai. vaJpų*o4

Tel. CANAL 85M

1918 — Laike influenzos e- 
pidemijos į vieną dieną mirė 
381 žmogus.

Spalių 18 d-

1 ' ■ I I i ................................... . ■ I .   

CLASSIFIED ADS.
' .............................. 1 .....................   1 ........................... . I . ....................

1834 — Buvo suorganizuota
Chicago Cemetery Association.

1893 — Atlaikytas susirin
kimas vyriausios masonų tary
bos.

1898 — Spalių 18 ir 19 dd. 
įvyko Chicagoj nacionalis Tai
kos Jubiliejus, paminėjimui tai
kos ir užsibaigimo Ispanijos ir 
Jungt. Valstijų karo. Iškilmes 
pasidarė dar didesnės, delei da
lyvavimo prezidento McKinley 
ir kitų augštų valdininkų.

Spalių 19 d.
1857 — Gaisras kilęs mūri

nėj sankrovoj 10.9 South Water 
S t., buvo iki šio laiko pragaiš
tingiausias- Nuostoliai siekė 
vien pusę miliono dol. žuvo 23 
žmonės.

1889 — John Crerar, kuris 
mirė spalių 19 d., dalį savo 
turto siekiančio apie $2,500,000 
paliko įsteigimui viešo knygy
no.

1897 — Apie vidurmiestį 
pradėjo vaikščioti elevatorius 
(viršutiniais keliais).

19.19 -— Tabletė Amerikos 
Ekspedicinėms Jegomsi buvo 
nudengta šiaurvakariniame 
kampe Jungt. Valstijų teismo 
rūmų.
Spalių 20 d. iki Spalių 24 d-

1833 — Ketvirtainė mylia, 
apsupta State, Halsted, Roose- 
velt ir Madison gatvių, užėmus 
keturis blokus, buvo parduota 
už $38,619.47, arba po $6.72 už 
akrą. Šie pinigai tapo padėti 
ant 10 nuoš. ir sudaro pagrin
dą dabartiniam mokyklų fon
dui.

1871 — Illinois legislatura 
nutarė atlyginti Chicągos mie
stui $2,955,340, kuriuos Chica
go išleido iškasimui Illinois ir 
Michigan kanalo.

1925 — Prie Dailės Institu
to atsidarė Kenneth Sawyer 
Goodman teatras.

Spalių 20 d-
1926 — Atsidarė Waeker 

Drive.
Spalių 21 d.

1892 — Atsidarė pasaulines 
Columbian parodos pastatai.

1895 — Lincoln parko komi- 
sionieriai Dearborn Avė. nuo 
Burton PI. iki North Avė. pa
vertė į bulvarą.

1906 — Visi cable gatveka- 
riai šiaurinėj miesto daly pa
versti į elektrikinius gaįvelia
ntis.

1928 — Forest Home kapi
nėse pastatytas aminklas vys
kupui Samuel Fellows-

1929 — Smarkios audros už
liejo parkus palei ežerą, prida- 
rydamos ežero krantams dide
lių nuostolių.

Chicagiete 100 m. 
Amžiaus
“Gimtadieniai Jau Nusibodo”

Chicagietė Mathilda Fritze, 
4741 N. Campbell Avenue, an
tradienį sulaukusi 100 m. am
žiaus.

Vakar jai buvo suruoštos 
pagerbimo iškilmės. Ji tarė 
svečiams:

“Aš minėjau labai daug 
gimtadienių. Man jau pradeda 
nusibosti.”

Ji gimė Vokietijoj. Chicagon 
atvyko, 185Q m. Ji labai gerai 
atsimeną didįjį Chicągos gai
srą ir daug kitų istorinių įvy
kių. Ji matė Chicagą išaugant 
iš mažo , ir purvino miestelio 
į didžiulį milioninį metropo
lį.
f... .

Nupigo 
Gasalinas

‘ Q •• • ' ' **' \

Vakąr Standard Oil Co. 
ptgtpo* ga&oliną pąrkupčiams 
htlsę cento už galioną.

pu
poj

PERSONAI, 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU PUSSESERĖS, Onos 
Jonutės, Kauno rėd., Telšių apsk-, 
Gegrėnų parap., gyveno Chicagoj. 
Turiu svarbų reikalą, malonėkite 
atsišaukti arba kas žino suteikite 
antrašą. Kaz. Paulauskas, 7547 — 
14th Avė., Kenosha, Wis.

SITUATION WANTED 
ležko Darbo

PAIEŠKAU DARBO
Penteris ir popieruotojas iš vi

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

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

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui.Bizniai

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

PARDAVIMUI TAVERNAS su 
namu, 2 aukštų mūrinis, karštu 
vandeniu apšildomas, arba mainy
siu į bile ką. 739 E. 92nd PI.

HELP WANTED—MALĖ 
Parbininkų Reikia

Savininkai aukoja! Bizniavą nuo
savybę 3234 So. Halsted St., mo
derną krautuvę, 6 kambarių flatą 
garu apšildomą, 2 karų garažą. Kai
na $8500. Terminai.

E. S. LOEWENSTEIN 
160 N. LaSalle St. 

Randolph 4449
TIK $500 ĮMOKESTIS. Perka 

moderną Sun Parlor 2x5 kambarių 
apattmentą—garu šildomą. Platus 
lotas, 2 karų garažas- Pilna kaina 
$4500

LOUIS MORRIS and CO. 
4006 Division St., 

Spaulding 7410.

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

JAMES J. TAUBR 
1653 West 51st St.

PIRK DABAR moderną, kampinį 
4 apartmentų namą garu šildomą. 
Elektriką, refrigeratorius. Rendos 
$1680.00. Kaina $8,000.00. Libera
lus terminai.
FIRST STATE MORTGAGE CO., 

4752 FULLERTON.
Capitol 3020.

PLYTINĖ KATEDŽ, 2844 Lowe 
Avė.—apšildoma — 4 ir 4 kamba
rių, $2500.00. Kreiptis į Cacciatore, 
Victory 3669, 2554 Wentworth Avė.

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

CHARLES URNICH, 
56 W. Washington St. 

Room 514. Tel. Central 3870.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui 

“ARKLYS, 4 KARVĖS, veršiai, 
kiaulės, vištos, pieno separatorius 
ir ūkės įrankiai visų rūšių—viskas 
80 akrų geroj žemėj, 2 mylios nuo 
Hąrt, Oceana apskričio vietos. 
Svarbiausieji pastatai. Viskas už 
$3200.00, terminai. Mrs. Osborn, 
Hart, Michigan.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakaų^ ir^ įtaisaiyardayiinųr 
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

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

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

CALumet 5269.

Suėmė Lietuvį 
Besižvalgantį 
Per Langus

Mašinisto padėjėjas dieno
mis ir “Peeping Tom” nakti
mis. Tokią rolę vaidino lietu
vis Leo Dikšas, bet jis tapo 
pagautas slankinėjant apie pir
mo augšto langus, 3016 Par- 
nejl Avė.

Suėmė jį policistas John 
Trinka iš Deering stoties, pa- 
skilbęs ristikas. Trinka sučiu
po Dikšą, 3341 Lituanica Avė., 
bet nė pąts pepajuto, kaip atr 
sigulė ant pečių. Policistas tu
rėjo panaudoti “jiu jitsu” iki 
Dikšą galutinai nugalėjo-

Dikšas pasigyrė mokykloj 
buvęs čempionas, nes turėjęs 
savo sistemą. Turėjęs sistemą 
ir besižvalgyme per langus; Jis

VVATCHMAKER—JĘWELER 
Laikrodininkas ir Auksakalis.

H. BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 

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

4184 Archer Avė.
AUTOS—TRUCKS FOR SALK 

Autojtnobiliai ir Trokai Pardavimui
NEREIKIA ĮMOKESNIO—30 M ftNĖŠIŲ IŠ

MOKSTI. ViBiškas porilurfijima*. male- 
vu j imas body, fenderio darbų. baterSa, 
radijo ir priedų. Freimo. a&ų suaUprini- 
nias. Viekas nuo virkaus iki latrų. 15 
metų patyrimas. muaq r ar antį j a. Atdara 
vakarais, sekm. Apskaičiavimas. towln< 
dykai. Taipgi pilnas pasirinkimas naujų 
ir vartotų karų. Be įmokčjimo pinigų. 
2509 MLLWAUKEE AV. Belmont 4844.

DAUGYBE VAniUlŲ KARŲ 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES 
806 VVe&t 31st Street 

Telefonas VICTORY 1696
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 — Fords—Pon- 
tiacs — Chryslers — Plymouths — 
De Sotos — Studebakers — Cadil- 
lacs — La Šalies — Packards — 
Dodges — Graliams — Willys — 
už pigiai kaip $295.00—kai kurie 
naujutėliai.

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

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

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

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

1340 W. 63rd Street 
prie Loomis.

2828 W. North Avė.
------ - prie California.

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

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

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.

COAL—WOOD—OIL

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

EGG __ ______________ 46.00
NUT$6.00
BIG LUMP . ..............  $6.00
MINE RUN___________ $5.75
SCREENINGS ________  $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975
GAUKIT NAUDOS maksimumą 

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

Ar Ieškot
• PIRKTI
• PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS. 
•
NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO.

PAŠAUKIT MUS TUOJAUS

CANAL 8500
turėjęs sąrašį geriausių langų. 
Labiausia mėgęs rudgalvių lan- 

{gus.

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos. tlž pakartojimas 
duodame gerą nuolaidą.

'■1
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DEŠIMTS MERGAIČIŲ JAU ĮSTOJO “MISS 
LITHUANIA” KONKURSAN
Rinkimai Įvyks Lapkričio 2

Bernice Tumas Amelia R. Lukas

Apie dešimts Chicagos lietuvaičių jau įstojo į “M‘,ss 
Lithuania” konkursą, kuris įvyks lapkričio 2 d., Chica
gos Lietuvių Auditorijoj. Dviejų gražių kandidačių pa
veikslai yra šios žinios pradžioj. . .

Išrinktoji gražuolė “Miss Lithuania 1939” atstovaus 
Chicagos lietuvius 1939 Automobilių Parodoj, kuri at
sidarys lapkričio 12 d., didžiuliam Tarptautiniam Amfi
teatre.

‘ NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Vaizdas 8-to USA Eucharistinio Kongreso pamaldų New Orleans, Louisianoj. Kongre

sas pasibaigė pereitą savaitę. Jam vadovauja Chicagos kardinolas Mundelein-

KETVIRTADIENĮ ATSIDARĖ AMERIKOS 
MENO PARODA

NEPATEKO NEI VIENAS ŽYMESNIS 
CHICAGIETIS

Laimingoji lietuvaitė, kuri bus išrinkta 1939 metų 
“Miss Lithuania”, nevien laimės garbingą rolę dalyvauti 
1939 metų Automobilių Parodoj, bet kartu laimės ir la
bai gražią dovaną.

Sako, Kad Baltijos 
Valstybėse “Visai 
Ramu”
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WHITE CITY

Apiplėšė Lietuvio 
Mėsinę Marąuette 
Parke

Juozas F. Budrikas

J. F. Budrikas, savininkas 
Budriko radio ir baldų krau
tuvių, 3411 South Halsted St., 
skiria pirmos vietos laimėto
jai — puikų “Parlor Setą”.

Antrosios vietos laimėtoja 
gaus naują, nepaprastai gra
žų 1939 metų Radio Aparatą.

Trečioji gaus dovaną, ku
rios kiekviena mergaitė trok
šta — puikų auksinį žiedą.

Tas dovanas, ypatinga’. 
“Parlor Setą” bus galima pa
matyti J. F. Budriko krautu
vės lange.

Ten ir Gyventojai Esą Paten
kinti Buviu

“Miss Lithuania” rinkimai įvyks lapkričio 2 d., Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, po “Naujienų” ir Automobi
lių Parodos viršininkų priežiūra. Teisėjais bus bešališki 
žmonės — 10 lietuvių ir trys atstovai iš Automobilių Pa
rodos. Rinkimų tvarka dar negalutinai nustatyta, bet jau 
žinoma, kad konkurso vakare įvyks šokiai ir kad Andre
jevo šokėjų grupė išpildys gražų programą teisėjams 
gražuolę renkant.

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

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

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

Užsiregistruokite konkursui — TUOJAU!!!

Gražuoliu Kontestas
ĮSTOJIMO KUPONAS

Vardas-pavardė .........................................................
Adresas .............................. ..........................................
Telefonas ..............................................-.................
Amžius ................;.......................................................
Plaukų spalva ....v....._..............................................
Akių spalva .............................................. ..............

Užsiėmimas .............................................. 4............

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

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

TUOJAUS prisiųskite fotografiją.

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

Šiomis dienomis iš kelionės 
po Europą sugrįžo George C. 
Hager, 202 E. Walton PI., pre
zidentas Rotary International 
organizacijos.

Išduodamas raportą apie Ro
tary skyrius Europoj, prezi
dentas Hager pareiškė, kad 
vienintelė vieta kur “visai ra
mu” ir kur “viešpatauja tikra 
taika” yra Pabaltiš.

Jis sako, kad Lietuvoj ir ki
tur Baltijos pakraščiuose žmo
nės” yra patenkinti gyvenimu, 
turi kuo pragyventi ir visai nė
ra bedarbių.”

“Lietuvoj, tačiau”, tęsia Ha
ger, “yra žymiai pasireiškęs 
nerimas dėl Vilniaus klausi
mo.”

Lietuvos Rotary skyriaus 
nariai maldaute maldavę, kad 
Rotary International organiza
cija užsistotų už Lietuvą Len
kijai.

............................... . .I 

Sumušė Kalbėjusį 
Prieš Hitlerį

Muštynes išardė susirinkimą 
Viking Hali, 2741 W. North 
Avė., kur kalbėtojai turėjo 
svarstyti Hitlerio rolę Europos 
reikaluose.

Sumuštasis yra prof. Harris 
Fischer, 5871 Glenwood Avė., 
kuris turėjo būti vyriausiu kal
bėtoju. Kadangi prof. Fischer 
buvo skelbiamas kaipo buvęs 
Hitlerio padėjėjas, tai apielin- 
kės nacių priešininkai, matyt, 
manė, kad susirinkimas yra 
šaukiamas nacių, ar nacių Bun- 
do-

Vos prof. Fischer pradėjus 
kalbėti, tuoj kilo triukšmas, o 
vienas nepažystamas žmogus 
priėjęs profesorių sumušė.

Policija po to žmones išvai
kė iš svetainės.

Kaip Prašalinti 
Depresiją

Kai Summito viršininkai 
nutarė aprubežiuoti alinių 
skaičių iki 35, tai beveik vi
suose žymesniuose pastatuose 
pasirodė “For Reti t” afišos*

Kai Summito viršininkai 
pereitą savaitę nutarė apru- 
bežiavimą panaikinti, tai mie
stelyje atsidarė dar 10 alinių, 
bet jau nebėra “For Rent” 
afišų.

Šiandien White City arenoje 
susikibs Al Wililams su Ruffy 
Silyerstein, kuris yra laikomas 
šios valstijos čempionu.

Williams chicagiečiams yra 
gerai žinomas išį praeities: ypač 
dažnai jis paęirpdydavo prieš 
dvejetą metų.1 Nors tada jis bu
vo jaunas, bet jtįlarė labai gero 
ristiko Įspūdį- Dabar jis yra 
subrendęs ridikas ir priklau
so prie pačių, gerųjų rųšies.

NAUJAS TALENTAS

Kitą trečiadienį, spalio 26 d., 
Rainbo^ Fronton Irenoje (Law - 
rence ir Clark,), pasirodys nau
jas ristikas, būtent, Ignacio 
Martinez.

, tylartinez atvyko iš vakarinių 
valstijų, kur jis nugalėjo visus 
savo oponentus. Tai nepapras
tai tvirtas ir geras ristikas. 
Risis jis su Hans Schnabel, ku
ris per paskutinius kelis mene
sius labai pasižymėjo, nes įvei 
kė tikrai gerus ristikus.

Be to, risis dar ir kelios po
ros kitų ristikų.

Tai Šį Kartą 
Mokiniai Pamokino
Ir mokytojai labai raudonavo*

Dabar Joliętę vyksta šiaur
ryčių Illinois valstijos moky
tojų koiivenėįj^. Pereitos sa
vaitės pabaigoje jie netikėtai 
gavo gerą pajpoką nuo mo
kinių. (

Pereitų metų., konvencijoj 
grojo Joliet high school dūdų 
orkestras. Begrojant vienos 
kompozicijos “pianissimo” 
(tylią) dalį, pasirodė, kad 
mokytojai neklauso, o kalbė
josi, popierius atskleidė, kojo
mis barškino. Nekreipdami 
dėmesio į klegesį orkestro na
riai kompoziciją užbaigė.

šįmet vėl grojo tas orkest
ras. Bet vėl grojant “pianis
simo” pasireiškė klgesys, dū
dų orkestras staigiai sustojo 
groti, o jo nariai ėmė kalbė
tis skaityti laikraščius, da
lintis saldainiais, etc.

Iš karto kląūsytojai moky
tojai nežinojo kas atsitiko, 
pradėjo juoktis, bet neilgai 
truko kol suprato kame daly
kas. Tada visi tik paraudona
vo ir it musę kandę nutilo.

Apolinaras Grigas, 47 metų, 
7200 So- Campbell Avė., turin
tis tuo adresu mėsinę pranešė 
policijai, kad du vyrai su kau
kėmis įėjo į sankrovą prieš ją 
uždarant ir atėmė iš jo $100. 
Trys apylinkės vaikai, kurie 
tuo laiku žaidė sankrovoj bu
vo plėšikų paguldyti ant grin
dų.

• Erwin Retzer, 21 m. mi
rę nuo širdies ligos dirbdamas 
savo namų d^He tliverside prie
miesty.

e Mr. ir Mrs. John Zimmer- 
man, 2468 Berteau Avė. at
šventė auksines sutuoktuvių 
sukaktuves savo sūnaus na
muose. Jie turi 3 sūnūs, 2 duk
teris ir 8 anūkus ir kitus gi
mines-

Automobiliuc
Nelaimės

© Prie 35th ir Salt Creek 
automobilis užmušė 15 metų 
mergaitę Florence Christensen. 
Tai buvo Riversidėj, III.

» » »
@ Prie Laramie ir 63-čios 

automobilis užmušė 60 metų 
chicagietį John Zec, nuo 5925 
South Paulina. Vairuotojas 
bandė pabėgti, bet policijai pa
sisekė ji suimti. Tai buvo 19 
metų jaunuolis Ernest Pilot, 
nuo 4811 St- Lawrence Avė.

« » »
• Trokc* šoferis Walter Hick- 

man, 6240 Champlain Avė., žu
vo, kai jo mašina susidūrė su 
keleiviniu automobiliu prie 81- 
mos ir Essex.

» O S
• Vakar ir užvakar Chica- 

goj žuvo dar keli žmonės, vi
so 8, o nuo šių metų pradžios 
automobiliai užmušė 520.

Norm a n Thomas 
Chicagoj v

Rytoj vakare Chicagos Ash
land Auditorijoj kalbės Nor- 
man Thomas, apie A.F.L. ir 
C.I.O. kovą- Prakalbas rengia 
Cook apskričio Socialistų Par
tija. Pradžia 8 vai. vak.

Užvakar naktį prie 35-tos ir 
Ellis buvo ' nušautas Bert 
“Swallow Tail” Delaney buvęs 
Capones gaujos gengsteris. 
Priežastys nežinomos-

n

Praeitą ketvirtadienį popiet 
Chicagos Meno Institute buvo 
atidaryta 49-ta metinė Ame
rikos plastikinio meno kuri
nių paroda. Ji atsidarė trupu
tį atvėsusiu upu, ne taip kaip 
seniau būdavo. Mat, nei vienas 
chicagietis žymesnis meninin
kas nepateko į parodoj turin
čių kurinius skaičių. Dvylika 
didelių galerijų užpildytos iš 
kitur atsiųstais eksponatais, 
daugumoje iš New Yorko.

Teisėjais buvo trijų muzie
jų kuratoriai: Clyde H Bur- 
roughs, iš Detroito Intstituto; 
Henry Marceau iš Philadel- 
phijos muziejaus ir Henry S. 
Francis, iš CIevelando muzie
jaus.

Be didžiumoje vidutinio ge
rumo eksponatų, yra daug ir 
tikrai gerų, ypačiai senosios 
kartos menininkų, būtent, Lo-i 
uis Betts davė labai gerą por- j 
tretą jauno vyro su smuiku. 
Robt. Brackman — pp. Lind-i 
berghų portretai, kurie net Pa-! 
ryžiaus parodoje buvo išstaty-' 
ti. I

Didžiąją premiją, pp. Loga- 
nų aukso medalį ir $500 pini-, 
gaiš, laimėjo Robcrt Laurent, 
iš Philadelphijos už skulptūrą 
vardu “Klūpanti Moteriškė.” t 
Francis Chapin, chicagietis,' 
gavo Normano Wait Harris si-' 
dabro medalį ir $500 pinigais 
už vietovaizdį vardu “Upelis.” 
Buvo ir daugiau mažesnių pre
mijų išdalinta už įvairius pa
sižymėjimus dailėje.

Bendrai šiųmetinėj parodoj 
skulptūra lyg ir dominuoja 
tapybą. Tapyba, didžiumoje 
“moderniška.” Jono Lie, Wy- 
man Adamso, Brackmano ir 
Louis Betts’o kuriniai daro 
milžinišką kontrastą prieš ki
tus smulkius “modernistų” ku
rinius- Tik gaila, kad taip ma
žai teisėjai tepriėmė tapybos

kurinių iš senesnės mokyklos 
buvusių ir dar tebesamų gar
senybių. Mat, sako, senasis me
nas, skaitant ir muziką, “jau 
atgyvenęs” savo amžių!

—7,acirka.

C.I.O. Pasirašė
Sutartį Su Plieno
Firma

Pereitos savaitės pabaigoj 
Chicago Hardware Foundry of 
North Chicago sutiko pasira
šyti ir jau, berods, pasirašė su
tartį su C.I.O.

Firma pripažino uniją ir su
tiko su ja derėtis. Turi apie 
700 darbininkų.

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.

PASKUTINES KELIAS DIENAS
Dar Galit Įsigyti — Vėliau Nebegausite

ROGERS SIDABRĄ

GALIT GAUTI TIEK SETŲ KIEK NORITE.

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ

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

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme- 
niai pristatyti j ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms pa d on erti arba išviso $1.14 Užsakant dėže naš
tų, reikia atsiųsti ekstra 35c. Dėžė ir persiuntimas paštu $2.10.

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

Atsiųskit man ........................... „.......................................................... '

Vardas .............................................„................................ .

Adresas ---------------------- - -----------------------------------------------------------

Miestas ...........—------ ---------------Valstija . ______ , .
<..................... . .........................................




