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Augustinas Voldemaras Jau Grįžta Į Lietuva
BERLYNE TUREJĮS KONFERENCIJA 

SU HITLERIU
Lietuvoje Gali Grįžti Nelemti “Volde

maro Laikai”
Apie vidurį šio menesio Kau- 

nę plačiai pasklido gandai, kad 
į Lietuvą grįžta iš Prancūzijos 
(kur jisai gyveno ištremtas) 
Augustinas Voldemaras, buvęs 
po gruodžio 17 d. 1926 metų 
perversmo ministeris pirminin
kas.

Sako, kad pakeliui į Lietu
vą, Voldemaras sustojo Berly
ne ir matėsi su Hitleriu. Lie
tuvoje manoma, kad, jeigu Vol
demaras atvyks į Kauną, tai

FRANCUZIJAI GRĘSIA PUSIAU-FA- 
ŠISTINIS REŽIMAS

Francuzijos valdžia kooperuos su Hitleriu ir Mussoliniu

MARSEILLES, Francuzija, 
spalio 30. — Radikalų socia
listų partijos kongresas jau pa
sibaigė. Jis buvo ypač svarbus 
todėl, kad partija yra šiandien 
Francuzijos valdančioji partija, 
kuriai priklauso premjeras Da- 
ladier, kai kurie jo kAblHfftd 
nariai ir žymus parlamento at-» 
stovai.

Kongresas priėmė programą 
arba įgaliavo valdžią veikti ši
tokia kriptimi:

Susitaikyti su Hitlerio Vo
kietija ir Mussolinio Italija ir 
kooperuoti keturių valstybių 
— Francuzijos, Rritanijos, Ita-

Lenkai ir vokiečiai 
sulaikė žydų depor

tavimą
BERLYNAS, Vokietija, spa

lio 30. — Vokietija jau depor
tavo apie 10,000 lenkų, daugu
moj Lenkijos žydų, į Lenkiją. 
Lenkai pradėjo ruoštis depor
tuoti vokiečius, ypač Vokieti
jos žydus, į Vokietiją- Tačiau 
pereitą šeštadienį vokiečiai ir 
lenkai nutarė deportavimą su
laikyti ir ateinančią savaitę žy
dų deportavimo klausimą de
rybomis išrišti.

Slovakijoj įsakyta 
/ partijų grupėms 

nusiginkluoti
PRAHA, Čekoslovakija, spa

lio 30- — Slovakijos vyriausy
bė Įsakė nusiginkluoti įvairių 
partijų pusiau militarioms or
ganizacijoms. Ginkluotai leista 
pasilikti tik vienai “Plieno 
Gvardijai“, kuri priklauso ve- 
lionies kunigo Hlinkos Liaudies 
Partijai.

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:
Bendrai giedra; šilčiua; vidu
tinio stiprumo pietų vėjai; sau
lė teka 6:20, leidžiasi 4:47 va
landą.

jam bus pavesti užsienių rei
kalų ministerijos reikalai* Ji
sai tuomet Lietuvos užsienių 
politiką pasuks į hitlerizmo vė
žes.

Voldemaras jau prieš kele
tą metų buvo pradėjęs dary
ti konspiracijas su Vokietijos 
naciais ir buvo už tai nuteis
tas, kaip valstybės išdavikas.
(žiur. apie tai plačiau musų 
specialaus korespondento pra

nešime, 4 pusi.) 

lijos ir Vokietijos — santar
vėje.

Dėti pastangas ir kooperuo
ti su kitomis valstybėmis, kad 
butų sušaukta tarptautinė eko
nominė konferencija, pageida
vimą kurios neseniai išreiškė

Peržiūrėti Liaudies Fronto 
darbo ir socialės reformas, tik
slu pakelti šalies gamybą.

Mažinti valdžios išlaidas-
Paruošti rinkimų reformas 

tokia kriptimi, kad jos suma
žintų komunistų ir socialistų 
įtaką ir, gal būt, pakeistų Fran- 
cuziją į pusiau-autoritarinę 
(pusiau-fašistinę) valstybę.

Čekų fortai buvo 
tvirčiausi isto

rijoj
PRAHA, Čekoslovakija, spa

lio 30. — Paėmę Čekoslovaki
jos tvirtoves vokiečiai darė ty
rinėjimus tikslu nustatyti, kaip 
stiprus buvo čekų fortai. Var
tota visi Vokietijos karo pa
būklai fortų atsparumui išban
dyti. Vokiečiai priėjo išvadą, 
kad Čekoslovakijos fortai bu
vę stipriausia žinomi istorijoj. 
Panašios medžiagos sustiprini
mai yra įrengti Francuzijoj vi
su Vokietijos pasieniu.

Teismas neleidžia 
uždaryti mokyklas
DAYTON, Ohio, spalio 30. 

— Dėl stokos pinigų ruoštasi 
uždaryti viešąsias Daytono mo
kyklas ir paleisti 34,000 moki
nių. Teismas betgi įsakė ap- 
švietos tarybai atidaryti mo-i 
kyklas pirmadienį, kaip kad jos 
buvo atdaros iki šiol.

100 žuvo gaisre 
'Francuzijoj

MARSEILLES, Francuzija, 
spalio 30. — Penktadienio va
kare Marseilles miesto centre 
kilo gaisras- Iš karto pranešta, 
kad gaisre žuvo 6 žmonės. Vė
liau žuvusiųjų skaitlinė pašoko 
iki 56. Sekmadienį jau reikšta 
baimės, kad žuvusiųjų skaičius 
pasieks visą 100 asmenų.

i—r

KREČIA TEISĖJO BUTĄ — U. S. Ą. miltinės at-
stovai daro kratą New Yorko aukščiausio teisėjo Ed- 
gar J. Lauer bute buk ieškodami kontrabandos. Teisė
jas Lauer kairėj.

Valstija operuoja [Tiria kaip iš Ameri- 
gimdymo kontrO- kos lėktuvai pateko 

' į Ispaniją
KANSAS CITY, Mo./'Upalio 

30. — čia vyksta American 
Public Health Association su
važiavimas- Dr. Roy Norton 
padarė pranešimą, kurs sako, 
<ad North Dakota valstijoj yra 
56-šios gimdymui kontroliuoti 
klinikos. Jas. užlaiko valstija. 
Per paskutinius 18 mėnesių 
klinikos suteikė patarimų apie 
gimdymo kontrolę 1,140-tims 
žmonų, kurių daugumos paja
mos yra mažos. Tarp moterų, 
ieškojusių patarimo, buvo to
kių, kurios jau pagimdė po dvy
liką ir net penkiolika 'vaikų.
/ ———
Paskelbė diktatūrą

Rumunijoj
BUCHAREST, Rumunija, 

spalio 30. — Veikdamas pagal 
karaliaus Karolio įsakymą, tei
singumo ministeris Victor Ja- 
mandi likvidavo paskutines li
beralumo žymes Rumunijos re
žime ir paskelbė Rumuniją 
esant 100 nuošimčių totalitari
ne valstybe su vienos partijos 
sistema. Ateity, nesitikėdama 
pagalbos iš Francuzijos ir Bri
tanijos, Rumunija stengsis pa
taikauti Hitleriui ir tuo budu 
išlaikyti savo padėtį tokią, ko
kia ji šiandie yra.

Jungt. Valstijų-Bri- 
tanijos pirkliai ko

voja japonus
SHANGHAI, Kinija, spalio 

30. — Amerikiečių ir britų pir
klių rūmai turėjo mitingą 
Shanghajuje. Svarstyta kovos 
priemonės su Japonijos pirkly- 
ba, kuri taikomi monopolizuoti 
visą biznį japonų okupuotose 
Kinijos srityse. Britai ir ame
rikiečiai pirkliai nekantriai lau
kia Japonijos atsakymo į Jungtu 
Valstijų reikalavimą leisti sve- 
timšaliains nevaržomai verstis 
bizniu Kinijoj-

WASHINGTON, D. C., spa
lio 30. — Jungt. Valstijų fe- 
deraliai agentai dr, Kanados val
džia tiria, kaip< 40 karo lėk
tuvų, padirbtų Kanadoj, pate
ko į lojalistų Ispaniją. Trumpa 
šių lėktuvų istorija yra tokia: 
lojalistų Ispanijos atstovas Pa
ryžiuje užsakė Kanadoj pa-
dirbti 40 lėktuvų neva Turki
jos valdžiai, bet vėliau pasiro
dė, kad lėktuvam dokumentai 
buvo suklastuoti ir lėktuvai už
pirkti lojalistų.

Nedavė leidimo kal
bėti Jersey City

JERSEY CITY, N. J., spa- 
lio 30. — Public Safety direk
torius Daniel Casey nedavė lei
dimo kalbėti Pershingo aikštė
je Roger Baldwinui, American 
Civil Liberties Union direkto
riui. Casey atsisakė leisti Bald- 
winui kalbėti tik dviems die
noms praslinkus po, kai teis
mas, išnešė sprendimą, kurs 
draudžia merui Hegue ir ki
tiems Jersey City valdininkams 
kliudyti prakalbas arba dalini
mą spausdinių mieste- Manyta, 
kad teismo sprendimas sugrą
žino Civil Liberties, CIO ir ki
toms 'organizacijoms žodžio 
laisvės teisę, bet dabar prade
dama abejoti.

Naciai reikalauja 
kolonijų

LADEBURG, Vokietija, spa
lio 30. — Kalbėdamas pereitą 
šeštadienį šiame mieste, gene
rolas Franz Ritter von Epp, 
Bavarijos gubernatorius ir Hit
lerio atstovas kolonijų reika-: 
luose, pareiškė, kad Vokietija* 
reikalauja visų kolonijų, ku
rias jai atėmė Vęrsaliaus tai-1 
ka. Busimi santykiai Eurtpoj 
priklausys nuo to, ar Vokieti
ja gaus kolonijas, kurias ji 
skaito kaip (pavogtas iš jos.

TRUMPOS ŽINIOS] 
IŠ VISUR

< , - i J

• ROMA, Italija, spalio 30. 
— Iš patikėtinų šaltinių pa
tirta, kad Hitleris ir Mussoli- 
ni yra pasiruošę svarstyti su 
Britanija ir Vokietija ginkla
vimosi apribojimo klausimas, 
jei pasiūlymai jiems pasirodys 
sveikai pagrįsti.

. • PRAHA, Čekoslovakija, 
spalio 30. — Čekoslovakija su
tiko pavesti Romai ir Berlynui 
Vengrijos reikalavimų ginčą 
išspręsti. Vengrai taipgi pri
ėmė šį nusistatymą.

• WASHINGTON, D- C., 
spalio 30. — Naujosios Daly
bos priešai kritikuoja Nacio- 
nalią Darbo Santykių Tarybą 
tur būt labiau, negu' kurią ki
tą Valdžios įstaigą. Kaltinama, 
kad Taryba kelianti darbo ir 
kapitalo nesutikimus, užuot 
slopinti juos. Tuo tarpu per 
trejus metus Dąrbo Taryba iš
klausė 17,367 samdytojų ir dar
bininkų bylas, ir daugiau nei 
pusę jų sutaikė.

ę WASHING^ON, \ D C., 
spaliu J uhgt. V aisti jų
armija įgijo karo lėktuvus, ku
rie skaitomi kaipo greičiausi 
pasauly. Jie gali išvystyti 360 
mylių valandoj greitumą.

Rado aliejaus Sibire
MASKVA, Sovietų Rusija, 

spalio 30. — Daug aliejaus ir 
mineralinių depozitų surado šią 
vasarą Sovietų Rusijos geolo
ginės ekspedicijos.

Aliejus surastas Jaukuti joj, 
rytų Sibire. Zinko, švino, cinos 
ir sidabro depozitai surasta 
šiaurinėje Osietijoje.

Iš Lietuvos
ŠIEMET JAU IŠVEŽĖME 84, 

590,208 KIAUŠINIŲ
KAUNAS — Praėjusią sa

vaitę (rugsėjo 26d.-spalių 2 d.) 
“Pienocentras“ išvežė į užsie
nius 1,007,280 kiaušinių.

Per šių metų rugsėjo mene
sį kiaušinių išvežta į užsienius 
5,330,160, o nuo metų pradžios 
ligi spalių 1 d.—84,590,208 
kiaušinių.

Praėjusiais metais per rug
sėjo mėnesį kiaušinių buvo iš
vežta 4,711,320, o nuo metų 
pradžios ligi spalių 1 d—70, 
593,408.

Kooperatyvams už pristaty
tų pirmos rūšies kiaušinių ki
logramą mokama po 1 Lt 49 
et, o kooperatyvai ūkininkams 
privalo mokėti po 1 Lt 30 et.

PAVOJINGAS GAISRAS
KRETINGA. — (Sln.) Rug

sėjo 28 d. apie 20 vai- Kretin
gos Kretingsodyje užsidegė 
Valerijonos Jurgutienės jauja, 
kuri visiškai sudegė. Taip pat 
sudegė buvę nekulti javai, ku
liamoji mašina, motoras ir ki
ti padargai. Gaisro priežastis 
— padegimas. Daroma stropi 
kvota.

Gaisras galėjo žymiai dides
nių nuostolių padaryti, nes ar- 
ti nebuvo vandens ir vieta la-

LENKAI NETURI UŽSIMOJIMU PRIEŠ 
, LIETUVĄ - SAKO BECK

Nėra ne žodžio teisybės, jogei lenkai ir vo
kiečiai susitarę Lietuvos klausimu

VARŠUVA, Lenkija, .spalio “Tame nėra nė vieno žod-
30. — Dienraščio “Chicago žio teisybės ir visi šitoki įta-
Sunday Examiner“ laidoj, spa-.rimai yra juokingi. Aš esu tik- 
lio 30 d., specialus dienraščio ras, kad Lietuva pilnai supran- 
korespondentas William Hill- ta draugingą, konstruktyvų
man rašo apie pasikalbėjimą Lenkijos nusistatymą, 
su Lenkijos užsienio reikalų 
ministeriu Becku. Pasak Hill-
mano, Beck nuginčijo bet ko
kį susitarimą su Vokietija, pa
gal kurį Lenkų koridorių no
rima grąžinti Vokietijai, o Lie
tuvą sudraskyti.

Į Hillmano pastabą, jogei 
esama pranešimą apie vokie
čių-lenkų slaptų susitarimą dėl
Lietuvos, Back atsakė: ninkus.“

PATARIA NEKAPOTI GELEŽINKELIŲ 
DARBININKŲ ALGŲ

WASHINGTON, D. C., spa
lio 30. — Pereitą pavasarį 
Jungt. Valstijų geležinkelių 
kompanijos paskelbė, kad nuo 
liepos 1 dienos jos nukapos 
darbininkams algas 15 nuošim
čių- Darbininkų unijų - Vadai 
pareiškė, kad unijos paskelbs 
streiką. Rugsėjo 27 dieną prez. 
Rooseveltas paskyrė tarybą 
faktams kompanijų ir darbinin
kų ginče nustatyti.

Tarybon, įėjo Chicagos uni
versiteto profesorius Harry A. 
Millis, Harvardo universiteto

Fordas kooperuoja 
su unija algų-valan- 
du programai išdirbt

DETROIT, Mich., spalio 30. 
— Ateinančią savaitę įvyks au
tomobilių darbininkų unijos 
vykdomosios tarybos posėdis. 
Tikimasi, kad Homer Martin, 
unijos prezidentas, įteiks tary
bai programą algoms-darbo va
landoms automobilių dalių įmo
nėse visoj šaly suvienodinti.

Sakoma, šitokiai programai 
išdirbti padeda ir Fordo kom
panija. Tai nereiškia, kad For
das pripažins uniją. Greičiau 
tai reiškia, kad ir unija ir For
das pripažįsta reikalą nustaty
ti standardartus algoms ir 
darbo valandoms automobilių 
dalių įmonėse ir tuo budu su
laikyti piktas varžytines tarp 
paskirų įmonių, kurios nėra 
padariusios kontraktų su uni
ja-

Užsimušė Ramon 
Franco

BURGOS, Ispanija, spalio 
30. — Leitenantas pulkininkas 
Ramon Franco, Ispanijos suki
lėlių vado brolis, užsimušė lėk 
tuvo nelaimėje arti miesto Pai
ma, Mallorca. Mallorca yra Is
panijos sukilėlių lėktuvų ba
zė.

bai nepatogi privažiuoti ugnia
gesiams- Didesnės nelaimės iš* 
vengta tik dėl vėjo, kuris pu
tė iš miesto pusės ir žarijas 
iš gaisro vietos nešė į lau
kus.

“Įvykiai kovo mėnesį, kai 
mes pareikalavom atnaujinti 
normalius santykius su Lietu
va, turėtų būti Lenkijos drau
gingų ir taikių norų įrodymu- 
Pirm to pavojinga padėtis ek- 
zistavo, nes santykių tarp Len
kijos ir Lietuvos negalima bu
vo tiesiogiai palaikyti ir teko 
susisiekimą daryti per tarpi- 

teisių skyriaus dekanas James 
M< Landis ir North Carolina 
vyriausiojo teismo vyriausias 
teisėjas Waįter P. Stacy. Pe
reitą: šeštadieni taryba reko
mendavo geležinkelių kompani
joms išsižadėti algų kapojimo.

Taryba turi tik patariamąją 
galią- Ar geležinkeliai paklau
sys patarimo, parodys ateitis. 
Pirmadienį geležinkelių kompa
nijų ir darbininkų unijų atsto-^ 
vai algų kapojimo ir * kitais 
klausimais tarsis su prez. Roo- 
se veltu.

Wagnerio aktas pa
siliks - sako Lewis

MOUNT CARMEL, Pa., spa
lio 30. -— John Lewis, CIO pir
mininkas, kalbėdamas anglia
kasių susirinkimui pareiškė, 
kad, jo manymu, Wagnerio 
Darbo Santykių aktas pasiliks 
nepakeistas. Pakeitimo norįs, 
pasak Levviso, tik Donald 
Richberg, buvęs NRA adminis
tratorius, ir tos korporacijos, 
kurias jis dabar atstovauja, o 
taipgi William Green, Ameri
kos Darbo Federacijos prezi
dentas, bet ne Amerikos dar
bininkai.

Paskirs žydams gy
venti Abisiniją

ROMA, ITALIJA, spalio 30. 
— Vokietijos užsienio reikalų 
ministeriui von Ribbentropui 
lankantis Italijoje svarstyta 
klausimas, kur padėti žydus. 
Sakoma, Mussolini ketina pa
skirti žydams gyventi Abisini
ją, kurią italai kontroliuoja.
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(Tęsinys)
Gregsonas po ranka turėjo 

Vyrus ir nėščius. Jis pašaukė 
* * vyrus. Jie įėjo kambarin ir iš

nešė kūną lauk. Kai kūną pa
kėlė, žiedas nukrito žemėn ir 
nuriedėjo skersAi grindis. Les- 
trndas pagriebė žiedą ir su 
nuos'abA mistiškom akini žiu
rėjo į žiedą.

“čia butą ir moteriškės,” jis 
sušuko. “Moteriškės vestuvi
nis žiedas.”

Kalbėdamas jis laikė žiedą 
ant delno. Mes viši apšUpbine 
jį ir visi su nuostaba žiūrėjo
me į žiedą. Nebūto abejonės, 
kad šitas paprastas aukso lan
kelis kada nors puošė jauno
sios pirštą.

“Tas supainiojo visus reika
lus,” Gregsonas pasakė. “Die
vai žino, jau ir taip buvo su
painiota.”

“Ar jus esate tikri, kad ne- 
nUsviečia reikalą?” Ohnšas 
pastebėjo. “Suprantama, kad 
nieko nesužinosi f ik besistebė
damas. Ką jus radote jo kiše
nėse?”

“Mes viską Čia turime,” 
Gregsonas pasakė rodydamas 
į krūvelę daiktų, sukrautų ant 
vieno apatinio laipto pakopos. 
“Auksinis laikrodėlis, No. 
97163, pirktas nuo Barančio, 
Londone. Auksinis, sunkus ir 
tvirtas Alberto retežėlis. Auk-

siniš, nittšonišk'oš išvaizdos, 
žiedas. Atikšihė špilka, su bul
dogo galva, į akis įdėta du ru
binai*. Rusiškos odos viziti
nėms korčiukėms sudėti mak- 
Š*elė su korčiukėmis, ant ku
rių buvo išspausdinta Ėnokas 
j. Dreberis iš Clevelando, ku
rių vardas atitinka jo baltinių 
inicialams Ė. J. D. NebtivO pi
niginės, btet palaidais pini
gais radome septynis svarus 
ir tryliką. Kišeninio formato 
leidinys Bokacijaus ‘Dekahie- 
ronaš’ sh Juozo Stangersono 
vardu ant tuščio knygos vi
daus lapo. Du laiškai—vienas 
adresuotas E. J. Dreberiuh o 
Arilraš—Jtiozui StangersonUi.”

“Iš khr tie laiškai? Koks 
an'rašas?”
“American Exchange> Strand 

—iki pareikalavimo. Abu lai
škai buvo iŠ Guion Šteamship 
Company, kurie primena jos 
laivų išplaukimo Idiką iš Li
verpulio. Yra aišku, kad šitas 
nelaimingas žmogus buvo pa- 
širehgęs grįžti Nėw Ybrkan.

“Ar jųš jau kreipėtės prie 
jų dėl žitlitį apie Stangetso- 
hą?v’

“Aš tuoj tą padariau, tams
ta,’’ Gregsonas pasakė. “Aš 
pasiunčiau skelbimus visiems 
laikraščiams ir vienas mano 
vyrų buvo nuėjęs į American 
fcxchahge, bet jis iki šiol dar 
nesugrįžo.”
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Ar Tai Ta Yra Jiistį 
' Užkietejiiho 

Priežastis?

smulk- 
a įrodyti

apie S t am

Argi nėba

URANE coal company 
5332 So. Long Avenue 

TeL Portsmouth 9022
Z T POCAHONTAS Mine Run 5-7 CA
| / (Screeried) Tonas .................................*1 '
/ SMULKESNES DAUG PIGESNES

* Perkant 5 Tonas ar Daugiau 
SI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI1 1 m——i,   — 1 , 1.
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Čionai ‘ Lietuviai Perka!!!
APŠILDYMĄ — PLUMBINGĄ — MALEVĄ 

LINK-fcELT STOKERIŪ CENTRAS

Pirkite kur visi Lietuviai Perka!

South Gen’er Plumbirg & Heating Supply Co., Ine.
N. W. kartipas State ir 55th St. 

VISI TELEFONAI — ATLANTIC 4290 — VISI TELEFONAI 
.  Iii' i ■ ii. n i. Ii i—■ i

‘*Ar šatikėte į Clevchmdą?”
“Šį rytą m^s pašiuntėm te

legramą.”
“Kokioj fobmoje jlįs pasiun

tėt savo pranešimus?”
“Mes paprastai nurbdėme 

apyštovds ir pašakėiiie, jog 
mums bus nialOtiU ghuli bbt 
kokias informacijas, kurios 
galėtų mums padėti.”

“Jus neprašėte suteikti jdhis 
bet kuriuo atžvilgiu 
hienas, kaš galėtų 
naiviška?”

“Aš klausiau tik 
gersohą.”

“Nieku ddugiau?
tokių apystovų, ant kurių ga
lėtų remtis visas šitas reika
las? Ar jus daugiau nesiųsi te 
telegramų?”

“Aš viską pashkiau, ką turė
jau pašdkyti,” Gregšbnas pa
sako nuleistu tonu. 
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Šerlakas Olmsas nusijuokė 
pats sau ir, kaip man pasiro
dė, norėjo kažką sakyti, bet 
čia Les'radas, kuris buvo prie
kiniame kambaryje, kol mes 
saloje kalbėjomės, pasirodė 
scenoje, trindamas rankas su 
dideliu pasitenkinimu.

‘Il^mas Gregsonai,” jis 
sakė, “aš lik ką suradau 
džiausios svarbos dalyką, 
ris turėjo būt pastebėtas^ 
aš dar nepadariau 
liaus sienų apžiūrėjimo.”

Mažo vyruko akys spindė
jo, kai jis kalbėjo iš nesuval
domo džiaugsmo, jausdamasis 
gudresnis už savo kolegą.

“Eik čia,” jis pasakė, grįž
damas atgal į kambarį. Net 
atmosfera pasidarė blaivesne, 
kai išėjo šitas išblyškęs Seklio 
draugas. “Dabar stovėk čia!”

Jis uždegė degtuką ir laikė 
prie sienos.

“Žiūrėk šičia!” triuhifališkai 
jis pasakė.

Aš pas'ėbėjau nusilupusį ir 
nukritusį žemėn sienos popie
rių. Šitame ypatingame kam
bario kampe buvo nusilupęs 
didelis lopas popieriaus, o ant 
sienos stovėjo geltonas šitirkš-r 
čios sienos tarpas. Skersai ši
tą pliką sienos vietą buvo 
krauju parašytas vienas žo
dis—

Jei stebėsi kodėl žarnos neveikia 
tikfai—štąbtėiK - ir pamąstyk afiie 
snVo Vdigį. Du'oha, hifcsa, kiauši
niai ir bulves. Viskas geras mais
tingas, bet koncentruotas, stokųo- 
jąs “iutiuih'o?, O tau reikia “ru- 
pUtho.” Kai kuris maištas, kų su
daro minkštą, kempinišką masę 
žarnose—padeda joms veikti.

Jei yra ta “rupumo” stoka, nuo 
kurios paeijia UžkietŠjimas, Ktel- 
logg’s All-Bran yta kaip tik tai, 
ko reikalingas esi. Jis sUgeria van- 
dehį iv minkština kai kempinį, p 
ta masė padeda žarnoms veikti. 
Beto, All-Bran duoda didį vidu
riams Gamtos toniką, vitaminus 
BĮ. Valgyk tuos trupius^ gruz
džias javinius kasdien, gerk gana 
vąftdėhS ir džiaukis laimingesnio- 
mis dienomis. All-Bran yra Kel
logg daromi ih B.atUė Creek. Par
duoda visi krautuvininkai.
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BACHE.

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS

BIZNIO KORTELES
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Halsted Streėt 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. Canal 8500
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tu manai apie tai?” 
seklys, lyg sorkininkas 
rodydamas. “Šį kampą

“Ką 
Šaukė 
š t ūkas 
pasirinko dčl to, kad jis buvo
tamsiausias kampas visame 
kambaryje, kad niekas nepa-

žudė ant sienos parašė sdvo 
krauju. Matote, kaip čia už
tepta, net per sieną nuvarvė
jęs! Tas rodo savižu'dystės 
žymes vistiek. Kodėl buvo pa
sirinktas šitas kampas para
šymui to žodžio? Aš jums iš- 
diškinšili. Matote tą žvakes 
galą kandilabre. Ji buvo tuo 
laiku uždeg‘a ir, jeigu ji da
bar butų uždegta, tai šitas 
kampelis butų šviesesnis vie
toje tamsiausios vietos ant 
Sienos.”

“Ir ką tas dabai’ reiškia, 
kur tu biiuai suradęs?” Greg- 
sohas paklausė prislėgtu bal
su.

“Ką reiškia? Reiškia, kad 
rnšūjas norėjo parašyti mote
riškės vardą Rachele, bet bu
vo su'rukdytas pirm hegu jis 
ar ji spėjo užbaigti. Jus įsidė
mėkit mano žodžius, kai šitas 
reikalas paaiškės, jus sužino
site, kad moteriškė, vardu Ra
chelė, čia ką nors bendra tu
rėjo. Jus, p. šerlakai Olmsai, 
nesijuokite. Jus, gal būt, esa
te labai gudrus, bet atsimin
kit, kad senas gančas yra ge
resnis, kai būna viskas pasa^- 
kyta ir padaryta.”

“Labai atsiprašau!” mano 
kompanionas pasakė, ir tuo 
pačiu laiku truputį pajudino 
vyruko temperamentą, betruk
damas iš juoko. “Jus tikrai 
gaunatfe kreditą už tai, kad 
jus pirmas iš musų tą sura
dote, kaip jus sakoįe, jog čia 
buvo parašyta kito - dalyvio 
praeitos nak'ies misterijoj. Aš 
dar neturėjau laiko šitą kam
barį ištirti, bet, jums leidus, 
aš tą dabar padarysiu.”

Bekalbėdamas jis išsitraukė 
iš kišenės ilgą niierą ir didelį

apvalą padidinamąjį -stiklą. Su 
taiš dvifem instrumentais jis 
patylbmis vaikščibjb po kam
barį, betkarČiUis shštbdamas, 
kariais ptiklaupdanias it kau
tą net atsigulė kniupščias. 
Taip įsigilinęs į savo darbą, 
jis het užmiršo^ kad ihėš čia 
buvome. Jis vienas kvapą Už
ėmęs khisdsi tyrinėjimo štu- 
dijbse. Pašktii jis jitadėjb švil
pauti it atsiliepti į tfeh buvu
sius žmones, kas darė įspūdį, 
kad misterija paaiškės it kdi 
kutie draugai įgavo vilties. 
Kai aš jį sekiau, man prisimi
nė tyro kraujo, getai išdresi
ruotas lapių medžiojimo šuo, 
kutiš medžioklėje mėtosi į 
priekį ir vėl a*gal, uostyda
mas žemę, kol Užuodžia lapės 
pėdsakus. Per dvidešimt ar

daugiau miriucių jis tęsė savo 
ieškbjinio darbą atidžiai mie- 
ntodamas kažkokias žymes, 
ktirių aš negalėjau pastebėti ir 
kartais pamieruodamas sieną 
lygiau tokiu pat budu, kaip ir 
grihdis. Vienoje vietoje jis at- 
šatgidi sušlavė mažytę krūvelę 
pilkų dulkių ant grindų ir su
pylė į voką. Pagaliau jis su 
padidinamuoju stiklu stebėjo 
dnt sienos raides, paeiliuj sek
damas kiekvieną raidę. Kai 
tas buvo padaryta, atrodė^ 
kad j iš buvo pasitenkinęs. 
Paskui jis savo mierą ir stik
lą įsidėjo į kišenę.

“Sakomu, jog genijus yra 
begalinis rezervas, kuriu su
telpa visi skausmai,” šypsoda
masis jis pasakė. “Labai bloga 
dfefihi'cija, btet visa tai yra tik 
s'ekliiį darbas.”

Gregsonas it Lesttadhs se- 
'kė amatbriaus kompaniono 
mahtevtUš su dideliu dėmesiu 
it pagunda. Matyti, jie neįver
tinu to fakto, kurį aš pradė
jau- realizhbti, jog šbrlako 
t)hnšb inažiausias veiksmas 
vbdė hrie galutino ir praktiš
ko galo.

“Ką jąs apie tai inanbtc?” 
juodu abudu paklausė.

“JieigU aš jums pagelbėsiu, 
tai athnšiu visą j tisų kreditą 
šitoje byjoje,” ihano draugas 
^pastebėjų, “duihs dabar taip 
gerai sekasi^ kad net gaila įsi
maišyti padaliniam žmogui.” 
Kai jis kalbėjo, jo balse pasi
rodė sarkazmas. “Jeigu jus 
man pranešite, kaip jūsų in- 
vestigacijos darbas -sekasi,” 
jis tęsė toliau, “man bus ma- 
lohu suteikti jums bet kokią
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pagalbą. Dabar aš norėčiau 
pasimatyti su konstebliu, ku
ris rado kūną. Ar negalėtu
mėt duoti man jo vardą ir 
antrašą?”

LeStradas pažvelgė savo Už-__
rašų knygelėm “Jonas Rancė”, 
jis pasakė. “Jis dabar yra 
liuosas nuo tarnybos. Jus jį 
rasite‘šiuo antrašu: 46 Aud- 
ley Court, Keimington 
Gate.”

(Bus daugiau)

Park

Pirmadienis, spalių 31, 1938
Ofiso TeL Yards 5921

DR. BERTASH ■ 
756 West 35th SL 

Cor. pf 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos tUb i-3 nuo 6:30-8:90 

Nedaliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

TeL Kenvood 5107

CESNAKAI-PETRUSKOS nuo 
AUKŠTO KRAUJO spaudimo

Medikai! reportai sako. wad Česnakų-Pet- 
ruškt} koncentratas turi dvigruba veikimą 
aukfttam kraujo spaudimui mažinti. Pirma, 
jis linksta atleisti sustingusias arterijas. An
tra, jis patikrina ar sutrukdo atmatų bu- 
sistovėjimų žarnuose, viena ir aukšto kraujo 
spaudimo priežastį. Norint gauti fcončen- 
triiotų frisnakiį ir petruSkų bekvapėj, be- 
skonAj formoj, klausk savo vaistininko ATX- { 
IMIN. Garlie-Parsley tablečių. Didelės dė- 1 
žės 50 c. begalo pinigus taupantis pakelis i 
$1.00. ALLIM1N vartojamas pakartotinai su 
reguliariomis pertraukomis padeda sumažin- j 
ti aukšto kraujo spaudimą, galvos gėlą ir I 
svaigulį, paeinančius nuo aukšto spaudimo. 
Kad sužinoti kas pakelia kraujo spaudimą 
ir gydymą, klausk gydytojaus. Del dykai 
sampello ir knygelės apie vertingas aukšto 
kraujo spaudimo žinias rašyk
VAN PATTEN CO., 54 W. Illinois. Dept. F.

Chicago
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St.

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto bfisaš—127 N. Dearbbtn
Karnb. 1481-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas -- 3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818. 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH
TIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4G31 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St
Telephone: Republic 9723

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vaL Vakaro 
Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMONt AVK 
Valandos —9—-10 A. M. 
Nedalioj pagal sutartį.
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Marųuette Mfedical Building 
6155 So. Kedzie Avė. 

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

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

Treč. Susitarus
2-4
Jei kiti telefonai neatsakys šauk

M1DWAY 0001

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

1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen Hemlock 6699

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

2400 VVEST MADISON STREteT
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 ak.

UeL Seeiey 7330
Namą telefonas Brunswick 0597

Office and Res. Pitone Calumet 7472 
Office Hours: 2-4 p. m. 7-6:30 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
f H* . • s

seniausia Ir didžiausia laidojimo įstaiga 
■ zambulanc£„ '.

DIENA IR NAKTĮ
Viši’Telefonai YARDS 1741-1742

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

• Telefonas LAFAYETTE 0727

—x • koplyčios visose
Chicagos dalyse

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

p. šAlTimieras.

Direktoriai

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Rootn 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western AVe.
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. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

Valandos nuo 2 iki 4 vaL p. p.
4735 S. Western blvd. Laf. 0361-8016 

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

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

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

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

AKIU SPECIALISTAI DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTtSTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

NARIAI
Chicagos, t v
Cicero
Liėtiivių '
Direktorių
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
koplyčias 

visose miesto 
DALYSE

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina likių įtempimą, kuris 

esti .priežastiini galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliVegystę. Pri
rengia ieisihgai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidaš. 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. Kainoš pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

K»ti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone YARDS 7299

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Węstern Avė
1410 South 491h Court

Phone Grovehill 0142
Cicero Phonc Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAW1CZ tR SŪNUS
2314 West 23rd Place ' Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS IR EtJDEIKlS
4704 So. Wcstcrn Avė. Phonc Virginia 0883

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

DR. G.ŠERNER
LIETUVIS Akių GYbYtOjAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akiniuš 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas lt Akiiiių DlrbtūvS 
756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

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

8

_ _ LIETUVIAI
GYDYTOJĄ! IR DENTlSTAI 
Am^rikoš Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nbdėl. pagal feiitartj 
Rer. 6631 So. California Avenue 

TH*fnna« Reniihllr 71Rga

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GVbYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7--4 
vakaro, trečiadieniais ir sekrtiadie 

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Tel. Office Wentworth 6330 
Rež. Hyde Park 3395

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vak. 
išskyrus seredomis jr šubatomis

KITATAUČIAI .
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyiięš gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų ęagal hau- 
jausius metodus X-Kay ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valahdbs nito 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. Vakaro.

Tel Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

uo 2 iki 
6:30 VaL4 .____ ___ _______

vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.valandai dieną..,

I’hbtae MtDVtAY £880
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Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kąhn
164i SGUTI! ASHLAND Avfe.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 Iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vaL Ned. nuo 10 iki 11 

Rez. Telephone PLAZA 84M
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Dalyvavo Daug SLA Viršininkų
PITTSBURGH, Pa. — Spalio 

16 d. Pittsburghe hjuvo tikrai 
didelė SLA diena. Dienos metu 
Lietuvių Mokslo Draugystės 
svetainėj įvyko Pittsburgho ir 
apylinkiės kuopų organizato
rių, kuopij ,valdybių bei pirmo
jo pažangos vajaus darbuoto
jų suvažiavimas, kuriame da
lyvavo ir “Tėvynės” redakto
rius Kleofas Jurgelionis, kaipo 
vajaus vedėjas.

Organizatorių suvažiavimą a- 
tidarė SLA 3-čio apskričio pre
zidentas Jonas Milleris, pa
kviesdamas S. Bakaną, kaipo 
Pittsburgho rajono organizato
rių, vesti suvažiavimo tvarką, 
ir Apšvietos Komisijos narį 
Juozą Mieliauską, suregistruoti 
kuopų veikėjus.

S. Bakanas, taręs keletą žo
džių į suvažiavusius kuopų 
veikėjus, perstatė vyriausią Pa
žangos Vajaus vedėją “Tėvy
nės” Redaktorių Kleofą Jurge- 
lionį kalbėti. Gerb. Jurgelionis 
savo kalboje nuoširdžiai ir vaiz
džiai apibudino vajaus darbuo
tę, kuopų organizatorių ir ben
drai visų geros- valios SLA na
rių pareigas sėkmingai dar
buotei auginimui ir stiprinimui

Reikia pasakyti, kad SLA 
vajaus vedėjo, dkalba buvo pa
mokinanti, nuosaki ir, nuoširdi. 
Iš jo kalbos kuopų darbuotojai 
gavo labai gerą įspūdį, liko su
stiprinti dvasioje daug daugiau 
darbuotis SLA labui.

‘ Dalyvavo Kiti Viršininkai
“Tėvynės” Redaktoriui be

kalbant atsilankė į svetainę ir

50 Rusių Anglių 
UŽ pinigus 
ar Išsimokėt

Petroleum 
Carbon

CHICAGOS dNLY 
VARO OFFERING

50 Varieties
OF ęUALITV FUEl 

AT MOOERATE 
PRICES

Black Band lump .... $9.50 
Poc. M. R. Coarse .. 7.50
Franklin Co. Stoker Nut 5.10 
III. Lump or Nut ......... 5.75
Indiana Screening .. 4.25
Pocahontas, Small ......... 7.50
Pocahont. Egg or Lump 9.50 
III. Mine Run ................. 4,75

Vežimų Lotai (Plūs Taksai)

RADIANT COAL CO.
YARDS 0830

Main Yard 450 W. 35»h St.-

INSURANCE
(APBRAUDA)

«

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir narni

ninku, kurioje ran 
Vernai nuo Public Liabi- 
lities.

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

savi-

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.

daugiau žymių svečių, būtent: 
SLA Iždininkas adv. K. pugis, 
Iždo globėja p-lė E. Mikužiulė 
ir Apšvietos Komisijos pirmi
ninkas, “Naujienų” Redakto
rius Dr. P. Grigaitis, vadovau
jant SLA Vice-prezidentui J.
K. Mažuknai. Mat, šie svečiai, 
vykdami į Pildomosios Tary
bos suvažiavimą, sustojo Pitts
burghe.

Buvo pakviesta ir svečiai 
tarti po keletą žodžių. Pirmiau
siai buvo pakviesta SLA Iždo, 
Globėja p-lė Mikužiutė. SLA 
Iždo Globėja trumpoje savo 
kalboje palinkėjo sėkmingos 
darbuotės Pittsburgho ir apy
linkės kuopų organizatoriams 
gauti naujų narių pažymėda
ma tą faktą, kad Pittsburghas 
tai yra viena iš darbščiųjų lie
tuvių kolonijų, ir ji nei kiek 
neabejojanti, kad Pittsburghas 
gavime naujų narių pralenks 
visas kolonijas.

Antruoju kalbėtoju buvo S. 
Iždininkas adv. K. Gugis. Gerb. 
Gugis pateikė keletą naudingų 
organizatoriams patarimų. Rei
kia pasakyti, kad gerb. Gugio 
patarimai organizatoriams yra 
tikrai praktiški ir tais patari
mais organizatoriai galėtų daug 
SLA’ui laimėti. Štai tų patari
mų keletas, kurie įstrigo į ma
no atmintį: visados būti drau
giškiems kalbinant naujus na
rius prie SLA. Nuodugniai su
sipažinti su Susivienijimo rei
kalais, SLA reikalais niekados 
nemaišyti nei politikos nei re
ligijos. Pasak gerb. Gugio tiek 
politika, tiek religija visados iš
šauks ginčus, o SLA ginčai ne
pageidaujami.
Dr. P. Grigaitis Konferencijoj

Trečiuoju kalbėtoju buvo
L. A. Ižd. adv. K. Gugis. Gerb. 
kas ir “Naujienų” Redaktorius 
Dr. P. Grigaitis. Jisai palinkė
jo Pittsburgho ir apylinkės S. 
L.A. darbuotojams sėkmingos 
darbuotės gavime naujų narių, 
bet paabejojo dėl p-les Miku- 
žiutės kalbos, kad Pittsburghas 
pralenks visas kolonijas. Dr. 
Grigaitis sako, kad jisai kaipo 
chicagietis visgi nenorėtų tikę- 
Apšvietos Komisijos pirminin- 
ja kaip Chicaga galėtų nusileis
ti Pittsburghui — jisai abejo
jąs-

Dr. Griagitis sako, kad atsi
žvelgiant į šį organizatorių su
važiavimą ir visą Pittsburghie
čių prisirengimą prie vajaus 
darbo, gal kartais Chicago ir 
prarasti pirmenybės garbę, bet 
jisai vis tiek penustojąs vilties, 
kad Chicago pasistengs apgin
ti savo garbę.

Paskutiniuoju kalbėtoju bu
vo SLA vice-prezidentas J. K. 
Mažukna. Jisai kaipo pittsbur- 
ghietis, pareiškė džiaugsmo, 
kad ir kitų kolonijų veikėjai ir 
svečiai atiduoda Pittsburgho 
kolonijai pirmenybės garbę. Ir 
SLA vice-prezidentas esąs įsiti
kinęs, kad Pittsburghas tikrai 
laimėsiąs Vajaus darbo pirme
nybę.

Tuomi ir baigėsi suvažiavi
mas. Po suvažiavimo buvo 
draugiški pasikalbėjimai tarpe 
svečių ir suvažiavusių kuopų 
veikėjų. Pasikalbėjimuose teko 
sutikti svečių, atvykusių iš O- 
hio valstijos, būtent Alex Pa- 
peiką ir keletą kitų kurių 
vardžių neteko sužinoti.

Bankietas
Toje pačioje svetainėje 1

LMD., SLA 3-čias apskritis l^u- Automobiliu važiuojant visur 
vo surengęs bankietą, kuriame kelionė geriausiai klojosi.
dalyvavo apie porą šimtų sve-

čių ir viešnių ne tik iš Pittsbur
gho, bet ir iš tolimesnių kolo
nijų. Bankiete taip pat dalyva
vo 3 SLA Pildomosios Tary
bos nariai: Iždininkas adv. K. 
Gugis, iždo Globėja p-lė E. Mi- 
kužiutė ir vice-prezidentas J. 
K. Mažukna. Iš pastoviųjų SLA 
kimisijų narių dalyvavo: Ap
švietos Komisijos pirmininkas 
Dr. P. Grigaitis, komisijos na
rys J. Miliauskas; (reiškia, Ap
švietos Komisijos buvo du na
riai) ; Įstatų Komisijos sekreto
rius P. Dargis, Finansų Komi
sijos sekretorius Charles K. Pi
kelis, Labdarybės Kom. sekre
torė V. J. Količienė ir
Skundų ir Apeliacijų Komisijos 
pirmininkas S. Bakanas.

/

Bankiete dalyvaujančių SLA 
viršininkų buvo gana daug.' 
Svečiams ir viešnioms kiek 
“pasidrūtinus” skaniais valgiais, 
buvo pradėtas ir bankieto pro
gramas.

F"............................................. ................................ ............................... .....

Pastabėlės
h—111—^———

Hart, Mieli

pa-

Stovio

SLA 3-čio apskričio prezi
dentas brolis J. Milleris, pradė
damas bankieto programą, pa
kviečia programą vesti ir eiti 
toastmeisterio pareigas • Įstatų 
Komisijos sekretorių Povilą 
Dargį.

Iš p. Dargio pranešimo teko 
sužinoti, kad šiame bankiete y- 
ra visokių pamarginimų, ir pa
gerbimų, kas sudarė labai ma
lonią nuotaiką. Būtent, jau ne
minint SLA viršininkų ir visų 
SLA žymių sveečių ir viešnių, 
šiame bankiete bus pagerbta 
Skautų atstovė p-lė Marijona 
Bartkiutė, kurią SLA buvo pa-

Pittsburgho Sandarie- 
čių Parengimai Praeity 
ir Dabar x

Savo laiku aš esu rašęs “Nau
jienose,” kad seniau sandarie- 
čiai turėjo gerą vardą, tarpe 
Pittsburgho lietuvių, bet kai 
pradėjo fašistuoti, tai visai su
smuko. Seniau sandariečiai su
rengdavo pikniką ar taip kokį 
parengimą ir Pittsburgho lietu
viai juos remdavo. Aš žinau, 
kad sandariečiai vienam pikni
ke uždirbo net $700. O dabar 
Pittsburghe yra telikę viso la
bo tik 7 sandariečiai. Ne ką jie 
gali ir nuveikti, bet tas labai 
nepatinka ponui “Sandaros” re
daktoriui, jis mane už tai vadi
no keturkojo, kuris ant mėnu
lio loja — supraskite, šuniu;

Bet tas faktų nepakeičia, tik 
parodo, kad “Sandaros” redak
torius nemoka protauti, o tik 
plūstis. 0 dėl plūdimosi, tai jam 
nereikia nė minkštos “sofos.”

veš užkasė į ru-

Liudnos ir linksmos 
naujienos

Ruduo pds mus labai gražus. 
Ūkininkai jau suvežė kornus į 
kluonus, o
sius. šeini intakės daržoves su
krovė į skiepus, o dabar jau 
rengiasi kopūstus raugti. Mat, 
netrukus bus skerstuves, tad 
reikės lašinius virti ,su kopūs
tais.

—o—
Maždaug prieš dvi savaites 

nusižudė Jonas Cheris. Jonas 
buvo geras darbininkas. Apie 
penkerius metus jis ištarnavo

Juozo Wasiliausko dukterys iš 
Grand Rapids ir Emily Andriu- 
liutė iš Hart, Mich.

Vedybų pokylis įvyko Count- 
ry Club abiejose svetainėse, šo
kiams grojo orkestras iš Mus- 
kegon. Svečių iš viso buvo su
kviesta per 80. Tarp jų buvo 
Antanas Wasiliauskas su žmo
na ir brolis Pranas Wasiliaus- 
kas iš Racine, Juozas Wasi- 
liauskas, žmona, dvi dukterys 
ir sūnūs iš Grand Rapids; J. 
Gliebis, žmona, sūnūs ir sesuo 
Alberta Staklinskienė (Wasi- 
liauskaitė), t. y. jaunosios sesu
tė iš Kenosha; M. Karčauskas 
ir jo žmona iš Chicagos. Ponų 
K. Wasiliauskų giminės yra la
bai linksmi žmonės, o ypačiai

500
RADIO
1939 m.

Mažutės Radijos po $6.95 
Radijos kabinetuose

po ................... $18.50
Radio ir Victrola krūvoj

PO ......   $19.50
PHILCO, ZENITU, RCA 

VICTOR, RADI0NAS IR KITOS 
RADIJOS NUPIGINTOS

at- 
sa-

sakydamas, ar pažįstate

čiau paskutinius kelis mėnesius moterys kiek jos pridainavo, 
jis tarnavo pas p-ią V. Blažie-|Kiek -ios prijuokino svečius sa- 
nę. Ten betarnaudamas jis sau V() dagiomis. O gal dėl viešnios 
ir galą pasidarė. Užlipo jis ant *r sVečiai buvo linksmi, kad 
antro daržinės aukšto ir pasi- j P°K>buvo šauniai paruoštas, 
kabino ant virvės, kuria šieną p adinasi, visko buvo ko tik 
kelią. Įsisiūbavęs jis pasakė Kieno širdis troško: gardžių 
“gudbai” ir pasileido žemyn.
Nukritęs vos tik kelias minutes 
begyveno. Niekam neprasitarė, 
kodėl jis žudosi.

—o—
Marijona Orintienė buvo iš

vykus į Ann Arbor, kur uni
versiteto ligoninėje ji turėjo la
bai sunkią operaciją. Dabar ji 
jau jaučiasi visai gerai ir ruo
šiasi apie

RAŠOMOS MAŠINĖLĖS NAU
JOS MADOS. Vertės $50.00— 

po $29.50
KITOS RAŠOMOS MAŠINĖLES 

p° $16.50

namus.

Rudis, diplomuotas 
mechanikas, spalio

keptų vištų, keptų paršiukų, 
keptos veršienos, namie darytų 
dešrų, sūrių ir daugybę viso
kiausių gardumynų. Valgių ga
minimą prižiūrėjo p-ia Wasi- 
liauskienė, jauposios mamytė. 
Jai pagelbėjo valgius gaminti 
ponios O. Alvikienė ir D. 
driulienė. Kiek pastebėjau, 
čiai buvo patenkinti.

■—o—
Baigėme veseliotis ir vėl

giamės kitam pasilinksmini
mui. Amerikos Piliečių Lietu
vių Klubas rengia didelį balių 
lapkričio 23 d. Vadinasi, padė
kos dienos išvakariesė. Balius 

i įvyks J. Karpavičiaus faunoje, 
IR. 2, Hart, Mich.

Nėra abejonės, kad turėsime

An- 
sve-

ren-

tuvos skautų šventėje. Panelė 
Bartkiutė papasakojo savo į- 
spūdžius iš Lietuvos. Jai buvo 
įteiktas gražus gėlių bukietas.

Buvo pagerbimas ir dovanų 
įteikimas SLA 3-čio apskričio 
sekretorei Bronei Sbaliauskiu- 
tei — Jonaitienei dėl jos ilgų 
metų darbuotės SLA. Dovana 
jai buvo įteikta kaipo vestuvinė 
dovana nuo apskričio. Apskri
čio prezidento J. Millerio žmo
nai irgi buvo įteiktas bukietas 
gelių pagerbimui gerb. Millerių 
10 metų laimingo ženybinio gy
venimo i sukaktuvių.

Buvo pakviesta kalbėti tik 
žymieji svečiai, būtent: SLA 
iždininkas adv. K. Gugis, iždo 
globėja Mikužiutė, “Tėvynės” 
redaktorius Kl. Jurgelionis, 
“Naujienų” Redaktorius Dr. P. 
Grigaitis ir SLA vice-preziden
tas J. K. Mažukna, S. Bakanas 
ir Charles K. Pikelis.

Pasisveikinimas Su 
L. Pruseika

Sykį į Pittsburghą buvo 
vykęs L. Pruseika prakalbų
kyli ir mes susitikom gatvėj. 
J. U. perstatė man drg. Prusei- 
ką, 
drg. Prseiką. Aš atsakiau, kad
taip, aš Pruseeiką pažinau dar 
tais laikais, kada jis buvo so
cialistas. Atsimenu, kad mes 
prakalbas rengėm.! Jjs buvo ką 
tik iš Lietuvos atv^Įięs.

Pruseika į musų senų pažin
čių atnaujinimą visai nieko 
neatsakė, tik paklausė manęs ar 
aš ateisiu į prakalbas. Aš 
kiau taip, reiks ateiti.

atsa-

K. 
ta-

Davė Tavorščiaus 
Vardą

Vaje, ponas redaktorius 
S. K. nepasigailėjo ir man
vorščiaus vardo, mat jo tautiš
ku supratimu, kas ne fašistas, 
tas ne lietuvis. Taip kaip seniau

Po bankieto buvo šokiai, ir 
kiek teko pastebėti, tai bankie- 
tu visi buvo patenkinti ir tarpe 
svečių viešpatavo draugiška 
nuotaika. >

Reporteris

Charles K. Pikelis 
Adv. Schultząs La 
Porte, Indianoj

PITTSBURGH, Pa. — Praei
tą savaitę, t. y. spalio 22 die
ną, kai South Bend, Indianoj, 
Pittsburgho Carnegie Tech ir 
Notre Dame futbolo garsieji 
lošikai lošė, to garsaus lošimo 
pasižiūrėti buvo nuvykę ir daug 
pittsburghiečių. Iš Pittsburgho 
lietuvių buvo nuvykę adv. Ed
vardas A. Schultz ir Charles K. 
Pikelis?

Lošimui pasibaigus, Charles 
K. Pikelis su adv. Schultzu bu
vo nuvykę į La Porte, Ind., ap
lankyti buvusius pittsburghie- 
čius Druktenius. Musų pitts- 
burghiečiai pasakoja grįžę iŠ 
kelionės, kad La Porte Drukte- 
nių namuose jie buvę maloniai 
priimti ir vaišinti, turėję tikrai 
gerus laikus.

Reporteris

Povilas 
aeroplanų 
22 d. vedė panelę Stelą Wasi- 
liauskaitę, Hart apylinkės tur
tingo ūkininko (lukteriu. Šliu- 
bą ėmė St. Gregoriaus bažny-- 
čioje. Pajaunių buvo keturios I 
poros; pabroliai Wright (ne 
lietuvis), Antanas Wasiliaus- 
kas iš Racine, Wjs,, Kazimie- linksmą balių ir visi smagiai 
ras Wasiliauskas ir Felix And
riulis. Poras sudarė Antano 
Wasiliausko duktė iš Racine,

pasišoksime. Bukite visi, busiu 
ir aš. —Marė Dundulienė.

komunistai sakydavo, kas ne 
komunistas, tas ne darbininkas.

Nesigirdamas galiu sakyti, 
kad aš esu daugiau dirbęs Lie
tuvai, negu tasai tautiškai nu
siteikęs redaktorius.

Naudokite tą linimentą, kurj jūių lavai ir lavų lėyoi nau
dojo nuo 1867 melų palengvinimui mutkulų tkaudojimo. 
Nusipirkite bonkutę Pain-Expellerio su Inkaru ont deiutėi 
pas savo vaistininką.

fflPAINEXPELLER
flAH MMK «(0 V t. MV W

TAUPYK apsauga
NAUDA!

Pats Sau Padėsi... Jei 
Rūpesčius Mums Paves

vltfj b iii : h M L'V’J h
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Jei spaudžia reikalai... Jei reikia pinigų ... manai pirkti namus 
taisyti... jei’turi pinigų ir nori kitiems padėti, pirma ateik į 
KĄ. Patarimas ir patarnavimas čia nieko nekainuoja..

senus pa 
NAUJIENŲ SPUL

/JĄFSTYV 
or YOUR 

iNVUTMtNT

Užtikrink savo indeliams tikrą apsaugą 
ir pelną

Čia visų INDELIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND SAVINGS ASS'N
TELEFONAS, CANAL 8500.

K.

Ar jums reikia rakan
dų, stalų, pečių, Parlor 

Setų, krėslų, lovų 
matracų? —

VISKĄ GAUSITE ČIONAI 
ŽEMIAUSIA KAINA

JOS.F.BUDRIK
FURNITURE CO.

3409-21 S. Halsted St.
Tel. Yards 3088

Leidžiama žymus programas iŠ 
stoties WCFL, 970 k. nedėliomis 
kaip 5:30 vak. Chicagos laiku.

Siunčiame 
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

Paštą Ir Telegrama už 
prieinamą kainą. Siun
toj ui pristatome kvitą 
su gavėjo parašu.
•Ant pareikalavimo iš
siunčiame pasiuntimo 
kvitas ir pinigų pasiun
timo ratas.

I Naujienos 

1739 S. Halsted St 
- CHICAGO, ILL.

Rudeninių Madų 
Knyga

pnk gavome naują madų 
knygą* kurią galite gauti pas 
mus už 15 centų. Siųskit savo 
conderiuSa^

NAUJIENOS 
17» S. Halsted St
CMea*% DL
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Karo stovio panaikinimas Lietuvoje

liaudyje smunka. Per senato rinkimus-; kurie neseniai į- 
vyko, ji nustojo bene 13 vietų. Su Francuzijos radikalais 
gali atsitikti tas pat, kas atsitiko su Anglijos liberalais, 
kurie pirmiau buvo galingiausia partija, o šiandien jau 
yra sugruvus ir net opozicijoje vaidina tik antraeilę ro
lę. Kaip Anglijoje liberalus galutinai nustelbė Darbo 
Partija, taip Francuzijoje radikalus nustums į šalį So
cialistų Partija.

Hitlerio laimė, kad tos smunkančios, partijos ranko
se šiandien yra Francuzijos valstybės vairas.

IŠSISUKINĖJABE LOGIKOS

Gandai apie Voldemaro 
grįžimą į Lietuvą

Pakeliui į Lietuvą Voldemaras sustojęs Berlyne it turė
jęs pasitarimą su Hitleriu. — Voldemaras eisiąs už
sienio reikalų ministro pareigas. — Tūbelis ir Vol
demaras. — Plečkaitiados epopėja. — Neramus va
dinamieji Voldemaro laikai. — Griežtos valdžios ša
lininkai.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Rytoj Lietuvoje įeis galion įstatymas, kuriuo panai
kinama karo stovis, per 12 metų varginęs jos gyvento
jus. Bet, vietoje karo stovio, veiks tam tikri seimo pri- 

• imti “saugumo įstatymai”.
Jų turinys Amerikoje nėra žinomas. Prieš tuos sau

gumo įstatymus protestuoja Klaipėdos vokietininkai, ku
rie reikalauja sau “pilnos autonomijos”. Smetonos-Miro- 
no valdžia tuos jų reikalavimus jau dalinai išpildė, aiš
kindami saugumo įstatymus palankia vokietininkams 
prasme.

Bet Lietuvos liaudis tokio nuolaidumo iš valdžios pu
sės vargiai susilauks. Pilietinės teisės (žodžio, spaudos, 
organizacijų ir susirinkimų laisvė), tur būt, nebus žmo
nėms grąžintos, kol kraštą valdys tautininkai. Nes jie 
žmonių bijo, nors ir deklamuoja apie “tautą”.

Atkišo kita žanda
New Yorko Darbo Partija viešai atmetė komunistų 

siūlomą “paramą” jos kandidatams; ne tik atmetė, bet 
pareiškė, kad Darbo Partija neturi ir nenori turėti su 
komunistais nieko bendro.

Kiekviena save gerbianti organizacija, būdama ko
munistų vietoje, po tokio Darbo Partijos pareiškimo, bu
tų atsukus jai nugarą. Bet komunistai, gavę per vieną 
žandą, atkišo kitą. Pereito ketvirtadienio “Laisvėje” An
tanas Bimba savo “krisluose” rašo, kad New Yorko vals
tijoje komunistų partija stato tiktai vieną savo kandida
tą, į kongresą.

“Kitus savo kandidatus”, sako jisai, “ištraukė 
ir rems Darbo Partijos kandidatus.”
Jeigu komunistai yra šitaip “krikščioniškai nuolai

dus” ir jeigu jie agituoja už kandidatus kitos partijos, 
kuri nenori su jais turėti nieko bendro, tai kam dar jų 
partija yra reikalinga?

Ji jau seniai užsigynė savo principų, o dabar ji jau 
atsižada ir savigarbos. Tokiai “partijai” darbininkų ju
dėjime nebegali būti vietos.

Prancūzijos liberalizmas

Vienas tautiško “vadizmo” 
garbintojas rašo: (

“Deja, Čekoslovakijos pa- 
vyzdis, kur buvo labai gera 
koalicinė vyriausybė, šalto’ 
proto lietuvį neįtikins, kad 
vienintelė Lietuvos apsauga 
yra visų partijų (ir komunis
tų?) sudaryta vyriausybė. 
Europoje veikia spėkos, ku
rioms mažųjų tautų vyriau
sybių sudėtis neturi jokios į- 
takos.”
Tas žmogus labai neprimato. 

Rodos, nė vienas lietuvių laik
raštis nėra sakęs, kad “vienin
telė” Lietuvos apsauga tai koa
licinė vyriausybė. Kai dėl “Nau
jienų”, tai jos yra tiktai sakiu
sios, kad, kiek tai priklauso 
nuo Lietuvos, geriausias jos 
saugumo užtikrinimas tai — 
sudarymams tokios ' vyriausy
bės, kuri turės plačiųjų masių 
pasitikėjimą. Tokią vyriausybę, 
žinoma, gali sudaryti tiktai 
partijų koalicija, o ne viena 
partija. “Naujienos”, beje, nie
kuomet nėra sakiusios, kad į tą 
koaliciją privalo įeiti visos par
tijos; jos kalbėjo tiktai apie di
džiąsias, masines partijas. Ko
munistų partija Lietuvoje yra 
menka ir žmonių masėse įtakos 
neturi.

Bet tas “vadizmo” gynėjas 
prikaišioja koalicijos šalinin
kams visišką nesąmonę, kuo
met jisai bando juos sukriti
kuoti, nurodydamas į veikian
čias Europoje jėgas, kurios ga
li sutriuškinti kiekvieną niažą 
tautą, nežiūrint kokia bus jos 
vyriausybės sudėtis. Kas gi to 
nežino? Jeigu Vokietija arba 
Lenkija užsimanytų sunaikinti 
Lietuvą, tai aiškus dalykas, kad 
nei koalicija, nei kas kitas jos 
neišgelbėtų. (Tai ar nebuvo 
naivu tikėtis, kad Lietuvą ga
lima išgelbėti, dedant aukas į

me-
Dr.

ir

Apgavęs savo skaitytojus 
lagingu pranešimu, kad 
Stanislovailis “rezignavo”, 
paleidęs nešvankų šmeižtą pu-’ 
blikoii, kad1 “bendro fronto po
litika” pavertus tą SLA virši
ninką trauktis iš savo vietos, 
p. Vitaitis dar vis straksi ir 
plūstasi, bandydamas pateisin
ti tą savo kvailą išsišokimą.

Kadangi Dr. Stanislovaitis 
telegrafavo adv. Bagočiui, kad 
jisai ketina rezignuoti ir para
šysiąs apie tai laišką, tai Vitai
tis sako:

“Ką gi tokia telegrama 
reiškia, jei ne rezignavimą iš 
urėdo? Kam reikėjo dr. Sta
nislovai tį versti atvykti į S. 
L.A. pildomosios tarybos su
važiavimą...”
Su tuo žmogum bėda. Keti

nimas rezignuoti jam tas pats, 
kas rezignavimas! Be to, jisai 
dar prasimano, neturėdamas 
tani mažiausio pagrindo, kad 
Dr. Stanislovaitį kas lai “vertė” 
atvykti į Pild. Tar. suvažiavi-

Tiesą ^gko ta patarle, 
melas turi striukas kojas.

kad

ISPANUOS SOCIALISTAI
SUSIVIENIJO

Francuzijos vadinamoji “radikalų socialistų” parti
ja savo kongrese, Marseilles mieste, pritarė “Miuncheno 
taikai” ir visai valdžios užsienio politikai, kurios tikslas 
— taip pat, kaip ir Anglijos Chamberlaino politikos — 
susitaikyti su fašistinėmis diktatūromis. Tai politikai 
priešinasi kairiosios partjos, su kuriomis radikalai yra 
sudarę “liaudies frontą”. Bet premjeras Daladier, kuris 
yra radikalų' partijos vadas, to nepaiso.

Jisai pareiškė partijos kongrese, kad j’isai bandys 
sulipdyti parlamente naują daugumą kartu su dešinįom- 
sioms partijoms; o jeigu jam tai nepavyksią per mėnesį 
laiko, tai jisai paleisiąs parlamentą ir paskelbsiąs naujus 
rinkinius.

To ne gana. Daladier savo kalboje padarė smarkią 
ataką prieš vieną “liaudies fronto” partijų, komunistus; 
ir telegramos sako, kad tai premjero kalbos daliai kon
greso delegatai karščiausiai plojo.

Tačiau anaiptol ne visi Francuzijos radikalai džiau
giasi šitokiu valdžios nusistatymu. Parlamento pirminin
kas Herriot, kuris yra labai įtakingas žmogus partijoje, 
ir taip pat keletas ministerių kabineto narių, yra dikta
torių priešai, stoja už Francuzijos sąjungą su Rusija ir 
nenori suardyti “liaudies fronto”. Tokiu budu radikalų 
partijoje yra labai aštrių nuomonių skirtumų, taip kad 
Amerikos korespondentai kalba net apie partijos skili
mo galimumą. \

Atrodo, kad Francuzijos radikalų socialistų parti
joje (kuri tikrumoje, nėra nei radikališka, nei sočia- 
Jistiška, o tik liberališka) eina panašus idėjinis krizis, 
kokį po pasaulinio karo pergyveno Anglijos liberalai. Ji 
neturi nei aiškaus nusistatymo pagrindiniais politikos 
klausimais, nei aiškios vadovybės. To pasėkoje, jos įtaka

Bet kada mes kalbame apie 
Lietuvos apsaugojimų, tai mes 
turime viltį, kad ji nebus vo-

čiau hitlerininkai ir Lenkijos 
nacionalistai gali padaryti Lie
tuvai daug žalos ir net visai ją 
sugriauti, “gręždami” ją iš vi* 
daus. Apie tai, kad jie tai ban
dys daryti (ir jau daro!), ne
gali būti jokios abejonės. Nuo 
šito pavojaus atsiginti Lietuva 
galės juo geriau, juo labiau ji 
bus susikonsolidavusi viduje, ir 
pirmas žingsnis į šitą jėgų kon
solidaciją krašto viduje yra su
darymas valdžios iš plačiųjų 
visuomenės sluoksnių atįtovų.

Čekoslovakijos pavyzdys vi
sai nesumuša šitos minties, bet, 
priešingai, ją patvirtina. Kad 
Čekoslovakija buvo persilpna 
pasipriešinti ginklu Vokietijai, 
Lenkijai ir Vengrijai ir todėl 
neteko didelės dalies teritorijos,

Pranešama, kad nesusiprati
mai kurie trukdė vieningumą 
Ispanijos socialistų veikime, ta
po pašalinti. Į naująjį socialis- 

A J •tų partijos vykdomąjį komite
tą įeina dešiniosios sroves va
das Besteiro, centro atstovas 
Prieto ir kairiojo sparno lyde
ris Caballero. Vykdomasis ko
mitetas išleido pareiškimą, ku
riame yra atakuojami komu
nistai už jų pastangas suardyti 
socialistinį judėjimą. Savo pa
reiškime vykdomasis komitetas 
sako, kad socialistų partija at
sisako eiti į glaudesnį koopera- 
vimą su komunistų partija.

Pažymėtina, be to, yra tai, 
kad Ispanijos socialistai kartu 
su kitomis respublikinėmis par
tijomis gina aštuonis POUM 
(marksistinės darbininkų par
tijos) narius, kuriuos Komunis
tai apkaltino, kaip “fašizmo a- 
gentus”. Kaltinamųjų priešaky
je yra Juliai Gorkio (arba Go-

šiandien, tai yra* spalio mėn.f] 
15 dieną, Kaune plačiai kalbė- ; 
jo, kad buk šiomis dienomis 
parvyksta į Lietuvą Augustinas 
Voldemaras. Jisai dabar jau 
buk esąs Berlyne ir tenais tu
rėjęs pasimatymą su Hitleriu

Kiek šios žinios yra tikros vi
sai nesiimu spręsti. Aišku, kad 
Augustinas Voldemaras šiaip 
jau tuščioms negrįžta. Jisai ir 
dabar užsienyje yra šelpiamas 
ir, rodos, tenais ramiai galėtų 
gyventi. O jei grįžta, tai atrodo, 
kad jam numatyta eiti atsakin
gos valstybės pareigos. Taip ir 
kalbama, kad jam buk busią 
pavesta tvarkyli užsienio politi
kos reikalai.

Labai galimas daiktas, kad: 
tuos gąądus tyčia skleidžia A. 
Voldemaro šalininkai. Jisai ne
maža šalininkų turi pačių tau
tininkų tarpe, o ypač tautinin
kų akademinis jaunimas jį stip
riai remia.

Jei grįžtų A. Voldemaras, 
vargu jam pavyktų savo santy
kius sunormuoti su tautininkų 
organizacija kaipo tokia. Tau
tininkų sąjungos pirmininku y- 
ra J. Tūbelis, buvęs ministras 
pirmininkas, vėliau žemės ūkio 
ministras ir dabartinis Lietuvos 
banko valdytojas. J. Tūbelio 
santykiai su A. Voldemaru vi
suomet buvo daugiau kaip į- 
tcmpli. Tai tokiu atsitikimu, 
arba turėtų tautininkų sąjunga 
pakeisti savo vadovybę, arba 
A. Voldemaras patsai tautinin
kų sąjungą kitaip perorgani-

kratų centras. Net socialdemo
kratų centro komitetui buvo 
pakištas vienas provokatorius, 
kuris įgijęs partijos pasitikėji
mą buvo net jos tarnautojas ir 
patsai pradėjo spausdinti nele
galius atsišaukimus. Į šią bylą 
buvo įvelta net dvidešimts su 
viršum jaunų vyrų, kurių, ro
dos, vėliau dvidešimts vienas 
buvo pasmerkti mirti. Bet 
jiems bausmė buvo dovanota ir 
vėliau visi iš kalėjimo paleisti.

Tik vėliau jau antrai pana
šiai bylai išdygus teismo metu 
bylą nagrinėjant paaiškėjo, kad 
vyriausiu kailininku esąs kaip, 
tik tasai provokatorius. Žino
ma, tasai provokatorius nebuvo 
nubaustas.

Tomis provokacijomis social
demokratų partijai buvo suduo
tas skaudus smūgis ir jos vei
kimas buvo visai paralyžiuotas.

Bet ne tik tuo metu social
demokratai visokiais budais

grįžtų tik

tai Lietu-

KAI? NAIKINAMAS
VIŲ TURTAS

Taigi ir Ispanijoje komunis
tai verda smalą, ardydami dar
bininkų judėjimą. Po “demo
kratijos gynimo” priedanga 
Stalino klapčiukai tenai bando 
pravesti savo partinę politiką.

Margumynai
KAS BUVO DIEVO 

RYKŠTE?* - -
Dievo rykštė buvo vadina

mas hunų karalius Atila, kurs 
u savo gaujomis veržėsi į Ro

mos imperiją V-me amžiuje,
tai visi žino.-Bet ji visgi turi-Jis gimS apie 406 metus ir 
progą išgelbėti bent tai, kas nė-^ar(U sll savo broliu valdė 
ra nuo jos jėga atimta. Kad ir žmones, gyvenusius erdviuose 
apkarpytoje teritorijoje čekų plotuose tarp Kaspijos juros ir 
respubliką stengiasi susitvarky-1 Dunojaus slėnio. 447 m. jis 
ti ir yra vilties, kad ji išliks gy-'išdraskė visą kraštą tarp Juo- 
va. Nes, kad ir pergyvenusi bai- dųjų ir Viduržemio jurų. Vė
sų smūgį, ji nebuvo sudemora- liau įsiveržė į Gali ją, bet čia 
lizuota ir suardyta. O kad to jj nuveikė vizigotų karalius 
ji išvengė, tai, gal būt, dau-hTcodorikas mūšyje ties Orlea- 
giausia pasidėkojant tam, kad nsu. Atila pasitraukė, bet ve
jos valdžia turėjo plačioj visuo- liau puolė Italiją. Mirė jis 
menės pasitikėjimą. Panonijojė 453 metais.

organizaciją.
Iš viso tektų daryti išvadas, 

kad A. Voldemaras 
vienos kaimyninės 
palaikomas.

Jei šitaip įvyktų,
vos užsienio politika tiesiu ke
liu pasuktų Berlyno link.

šių kalbų visai nesiimu tvir
tinti, tik konstatuoju tą faktą, 
kad tokių kalbų buk A. Volde
maras grįžtąs labai daug esa
ma.

A. Voldemarui grįžus ir Lie
tuvos vidaus politika žymiai 
pasikeistų. Iš viso tenka pažy
mėti, kad pačių tautininkų tar
pe jaučiamas lyg ir nepasiten
kinimas dabartiniu politikos 
kursu ir laukiama vyriausybė
je atmainų, šios rūšies gandai 
visai turi rimto pagrindo.

Dėl A. Voldemaro galimumo 
grįžti į Lietuvą plačiuose visuo
menės sluogsniuose reiškiama 
didelio susirūpinimo. A. Volde
maras nėra realus politikas. Ji
sai aklai tiki Vokietijos galybe 
ir linkęs jos politika visame 
remtis. Vidaus gyvenime jis ne 
tiek ieško pajėgų derinimo, 
kiek intriguodamas vienus su 
kitais daro savas įvairias kom
binacijas. Jo valdymo metai1 
Lietuvoje vidaus politikoje bu
vo vieni iš neramių metų. Tuo 
metu butą įvairiausių provoka
cijų., Tais laikais tų provokaci
jų dėka daugelis turėjo visai 
nekaltai, nukentėti: ne tik ka-1 
Įėjime atsidurti, bet ir gyvybas 
palydėti. Plečkaitiados epOpėje 
dar iki šiai dienai tikrai nėra 
išaiškinta ir kas jos tikrasis 
kaltininkas buvo iki šiai dienai 
visai nėra aišku. Visai galimas 
daiktas, kad kai kurie siūlai ve
dė kaip tik į tuos neramius gai
valus, kurie labiausiai buvo pa
linkę į avantiūras ir buvo klus
nus pačio A. Voldemaro įran
kiai.

Tuo metu du kartu buvo mė
ginta išprovokuoti socialdemo-

buvo provokuojami. Kitos or
ganizacijos taip pat turėjo 
skaudžiai nukentėti. Dabar dar 
neatėjo metas tas visas buvu
sias provokacijas aprašinėti, 
nes dar daug dalykų nėra visai 
išaiškinta. Tik žymiai vėliau1 
kai susirinks daugiau nuodug
niau ištirtų dalykų, bus galima 
kai kas aprašyti.

Tai buvo skaudus ir sunkus 
metai, kuomet daug visai ne 
kaltų žmonių turėjo tiek mora
liai, tiek fizi nukentėti.

Štai dęlko Voldemaro va 
dinamieji laikai paliko dauį 
karčią atsiminimų. Ir štai ti< 
pasklydę gandai, kad buk A 
Voldemaras vėl galėsiąs grįžt 
į Vyriausybę sukelia tiek dauj 
visokių rūpesčių.

Bet kai kurie tautininkai, ku 
rie dabar ramiai laikosi, jai 
džiūgauja, kad A. Voldemaru 
grįžtąs. Jie pasiilgę tariama 
griežtos valdžios, kuri sudaryti 
jiems sąlygas visai beko*troli 
niai kraštą valdyti. Kai kurie i 
tų voldemarininkų, naudoda 
miesi įvairiomis valstybinėmi 
paslaugomis, dabar varo šiam 
bų biznį. Kiti jų tautininkų tai 

. pe turi didelį pasitikėjimą. Ji 
dabar tylus, ramus ir laukia ke 
da tikrai galės atsigriebti. Re 
dos, kad toji proga dabar ja 
artinasi.

Žinoma, butų labai gera, ka 
jos visai nebūtų. Bet gyveni 
me tokius laikus, kada visoki 
netikėtinumai visai yra galim 

—Betki

LIETU

praneša 
uždary- 

švenčionių

KODĖL DUJOKAUKĖS 
PO 30 LT?

VILNIUS. — Kaip 
Vilniaus spauda, visų 
tųjų šį pavasarį 
“Ryto” lietuviškų pradžios mo
kyklų inventorius, lenkų kura- 
torijos įsakymu, atiduotas nau
dotis lenkų valdiškoms moky
kloms.

Taip pat šiomis dienomis už
darytoje Švenčionių lietuvių 
gimnazijoje lankėsi kurato
riaus sekretorius ir Švenčionių 
viceburmistras ir atskyrė vi
sus geresnius suolus, kėdes ir 
kitus baldus, kuriuos netrukus 
ketina pervežti į lenkiškas mie
sto mokyklas.

ŠERNAI JAU PADARĖ DAU
GIAU KAIP 15,000 LT 

NUOSTOLIŲ

KAUNAS. — Ekonominė K 
rių B ve savo krautuvėje d 
jokaukes seniau pardavinė 
po 27 Lt, o dabar jas pard 
vinėja po 30 Lt.

Kaina pakelta todėl, kad Gi: 
klavimo Valdyba, užpirkdan 
paskutinę partiją dujokauki 
buvo

KAUNAS. — šiemet kai ku
riuose miškuose yra privisę 
daug šernų, kurie pamiškių 
gyventojams padaro nemaža 
nuostolių. Ypač skundžiasi pa
miškių ūkininkai. Iki šiol Miš
kų Departamente jau gauti 253 
prašymai ir vietos komisijų 
įkainojimo aktai 15.141 lt su
mai. Prašymai Miškų Departa
mente svarstomi ir nustatomas 
teiktinas ūkininkams atlygini
mas- Prašymai ir dabar vis dar
plaukia. Daugiausia Šernų yra simą dar labiau išplėsti- 
ir daugiausia jie ūkininkams --------------- -
padarė nuostolių Raudondvario, STEIGIAMA NAUJA |MON 
Kretingos, Prienų, Joniškio, 
Kauno, Varėnos, Plungės, Kai
šiadorių, Pajūrio, Tytuvėnų, 
Panemunės, Žalgirio, Dzūkų, 
Utenos ir kitų urėdijų rajo
nuose. •

BUS

priversta už jas moki 
brangiau.

PLEČIAMAS MEDEL”
NŲ TINKLAS

Šiuo metu prie miškų ur 
dijų yra 28 medelynai, kur 
sudaro apie 60 ha ploto. M 
delynų tinklą numatoma d; 
labiau plėsti, būtent: dideli, 
medelynus dar norima įsteig 
Utenos rajone, apie Taurag 
Vilkaviškį ir Biržus. Mažesni, 
medelynėlius, praplėsto daigyi 
pavidalė, turi turėti kiekviei 
miškų urėdija. Norima, ki 
Urėdijose butų galima patei 
kinti medelių paklausą bei 
vietos reikalams paprastų^ 
veislių: liepaičių, klevukų, ai 
arijų, pušaičių ir kt. Pasteb 
ta, kad beveik visuose med 
lynuose labiausiai reikalauji 
ma liepaičių ir dažnai jų tru! 
sta. Todėl norima liepaičių ve

čigonai Ado-

KYBARTAI. — Prekybinis 
kas Frenkelis steigia Kud. N ai 
miestyje didelę įmonę gamin 
izoliacinėms plokštelėms, ki 
rios bus naudojamos namų sti 
tybai.

Plokšteles bus gaminame 
iš vietinių spalių ir klijų. Bai 
dymai davė labai gerų rezu 
tatų-

NUBAUSTI ČIGONAI ARK- 
LIAVAGIAI

KAUNAS
maltis ir Brižinskas Jurbarko
valsčiuje, Skirsnemuniškių kai
me iŠ Juozo Stulo tvarto pavo
gė 3 geriausios rūšies arklius 
ir juos nusivedę prie Latvijos 
sienos pardavė, gi patys slap
stėsi nuo policijos. Po didelių 
ieškojimų policija Vieną sulai
kė arti Panevėžio, o kitą Su
valkijoj. Teisiami abu kaltais 
prisipažino, tik prašė teismo 
skaudžiai nebausti, žadėdami 
daugiau nevogti..Kauno apyg. 
teismas kiekvieną nubaudė po 
1% metų s d. k.

MOKYKLOS PERPILDYTA

KAUNAS. — šiais moksl 
metais šakių apskr. mokykk 
se žymiai daugiau mokinto 
nei pereitais. Daugelyje mok$ 
klų įsteigti nauji komplektą 
Daugiau mokinių įstojo ir 
gimnaziją. Zyplių žem. žemė 
ūkio mokykloje numatom 
įsteigti lygiagrečią klasę, tu 
tarpu seniau šiai mokyklai hk

•I kinių net trukdavo.
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PIRMYN GOES TO
LITHUANIA!

(Continued from lašt vveek)
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Although a fevv members 
gotten their sea-legs, all of 
eboristers vvere dovvn to the 
hearsal. We didn’t sound very
cause of the balancing of voices, it 
almost lik a nevvly organized chorus.

We ma several nevv friends ___ __
trip vvho later\left the group very re- 
luctantly; Linar “Bunni” Johnson, a 
young Finnish school-teacher from 
northern Michigan vvho liked to be 
vvith the group so very much, that 
sbe learned to sing Lithuanian so as] 
not to be separated from us during re
hearsals and sbip-concerts; a Russian 
countess, Olga Svegereff, from vvhose 
siete Al Brazis couldn’t 
avvay, and , small vvonder, for she vvas 
a very versatile young 
Russian, /Parisian, Nevv 
accent; and Al Yokšas, 
torney from 
joined the chorus at 
vvho vvas “grand”.

When vve came to 
it vvas quite vvarm, 
svvimming for their ’ 
salt vvater.

Of course all the time 
at eating, sleeping and rehearsing. With 
so ve 
quite 
Sue Staliga as Practical Joker No. 1.

In the 
avvakened vvith 
moppjng. your 
Nąrbut and his 
sereąading you 
vvith “The Stars and Stripes forever”. 
At meal-times you vvere just as likely 
as not to have your entree sugared, and 
your dessert seasoned vvith salt and 
pepper. v

Tvvo of our excursionists, Mrs. Na
vickas and Mr. Neffal clug 'out a- bottlc 
vvhich they had hidden 
sėd it around 
Stephens took 
shampoo soap 
rodė tbe vvater

morning you were 
an ice cold bath 

face, or 
accordion and

very dose to your ear

with 
a

either 
tovvel 
Andy 
group

avvay and pas- 
staterooms. 

mouthfuls 
vvash and

Severai 
Severai 
for a 

wagon for the next
days. Genevieve Neffas 
meant for Al Yokšas 
viously put salt and 
berth, būt ncverthelcss

Mr.
of 

then 
fevv
vvas
pre-

daimed it
who had

crackers in her 
it was our di-

^Birutė

rector who literally 
mouth.

Most of the girls 
an English accent by
the crew, būt when 'Jacqueline Urbik 
got 
boys 
forts

In
Putris, Povilaitis, Mickevičius, and the 
Norman Bros, missed breakfast one 
morning while indulging in an over- 

j time bout vvith Old Man Morpheus, 
and because of the striet discipline be
ing enforcCd, had to sweep the din- 
ing room floor during the lunch hour. 
They did it very gracefully hovvever, 
drcssed in street-cleaners costumes ala* 
Chicago, and even composed a little 
ditty to the tune of “You can’t stop 
me from dreaming” vvhich they sang to 
Mr. Stephens after they had svvept 
the debris to his feet.

All the rules of 
ing enforced very 
one that pertaincd 
in bed 
less of
12:30, Mrs. Navickas vvould go out on 
deck vvith a eurtain rod purloincd froin 
her room, approach couples in the dark, 
and ask them, “Ar jums nešalta?” If 
they said “I beg your pardon” sbe 
ansvvered “Excuse me please”, būt if 
they ansvvered, “Ne, naŠaka” they vvere 
prodded vvith the rod and vvarned to 
get belovv.

Severai of the girls got up at 3:30 
one morning, because a sailor told them
tbat that vvas the time vvhen the sun-
rise vvas the
negleeted to mention in vvhat 
the vvorld, for the girls
vvait until six for the sun to 
appearance. Al Brazis, clad
shorts attracting a large audience at 
o’clock in the morning locked out 
bis room saying “Gec fellovvs, a jokc’s 
a jokc, būt this is carrying things too 
far.” All in all, there vvas 
going on in vvhat vvc 
vvith our flags, and
Square, that the other passengers 
tinually sought an excuse to visit

most beautiful—būt
part 
had

make
only

be 
of 
to 
a n 
in
2 

of

so much 
had decked out 
called Pirmyn

(To be continued)

JULIA KAZLAUSKAS, “Miss Lithuania” of 1938 Automobile Show.

A

con- 
u?.

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

W as h ing ton
> ■ ■

Revieiv of Activities of i an Interest
ing and Worthtvhile

By H. S.

representative
Estonians, Latvians 

of Washington, 
met on May 16,

Group
of thesc 
published 
papers.

affafrs have been previously 
in various Lithuanian nevvs-

A large
Finns, 
uanians 
vicinity
Spanish Room, Harris Hotel, 17 Mass. Į forrna| adopti

group
and Lith-

D. C. and
1937 in the

of

to discuss and formulateAvė., N. W., 
plans for the organization of The Bal- 
tic American Society 
D. C.

of Washington,

section vvhich 
with Birute’s 
doser for the 
which is only

• Yes. Friends, Members and you 
readers of the English 
appears itvery Monday 
column,' the time (draws 
presentation of Perikola, 
six (6) vveeks off.

• The date, if I may repeat again, 
is December 1 1, 1938, at Sokol Hali. 
23 rd and Kedzie Avenue. The tickets 
are on sale now. All members

• them. They are 75c 
65c if you buy them

• So, you friends 
lovers of music. 
your tickets and 
a great operetta 
mance by Birutėms 
to make this a 
c e ss. Let’s see j

• Now you
net come down as yet to rehearsals and 
all you nevv members vvho have not 
joined yet, bėtter do so for the dead- 
line is Friday, November 4, 1938, and 
everybody who is not dovvn at that 
time. vvill not be entitled to the othet 
dub 
bers

each, būt 
is advance.
of Birute
all see you

have 
only

and 
get 
see

let’s
come dovvn and
and a great perfor- 
chorus, which is out

double and bigger suc- 
of you there.

old members who have

privileges vvhich the regular mem- 
will enjoy in the coming season.
Lašt week we sarę had a svvell 
out, 65 sttong. With that num-turn 

ber every Friday, we would not want 
a better bunch. and a lot of successful 
tbings could be done.

• Let’s start coming down and 
kecp that bąli ro'ling for Birutė and 
let’s have that 65 always coming down 
and keep Bitute in the limelight. Of 
kourse, if you don’t, well, that’š up 
to you. for you sure will miss a grand 
/•ason of surprises wbich Birutė has in 
store for the regular members in the 
coming season.

• Lašt week we had a sočiai aftet 
rehearsal. The Sočiai Committee pulled 
a surprise and everybody bad a grand 
time.

• Let’s all see 
sal and get into 
Birute to make 
success which we

Till Friday at 
Hali. 1’11 see you there. 
/ Aa «ver,

you dovvn at rehear- 
that streteh drive for 
Perikola tbat doublc 
all are driving at.

8:00 at Sandara

BJB

® Well, it won’t be long now be- 
fore Pirmyn will

as you remember,
vvill 
tben 
19tb

Neffas, 
month 
vvill be 
Friday.

missed quite a few rehear- 
What’s the matter? Rc- 
being held every Tuesday 
at our usual headquarters.

S. Leavit. During the 
December, however,

meeting vvas called at the di- 
of Mr. Ladislaus Joseph Esu- 
tentative Constitution was read

adoption of 
in abeyance 
interval the 

the Finnish, 
and

The 
rection 
nas. A 
and discussed by the persons present.
It was suggested that the 
the Constitution be held 
for a time, during which 
Temporary Chairman of
Estonian, Latvian, Lithuanian 
American Divisions. of the Society could 
familiarize persons of their respective 
Divisions with the provisions of the 
Constitution and

be presenting more 
concerts outside of Chicago. The first, 

vvas presented in 
East St. Louis, III. The second
be in Waukegan, Nov. 13th and 
Grand Rapids and Detroit, Nov. 
and 20th, Cleveland Nov. 27th.

° The second Sunday in January, 
January 15th Has been definitely sėt 
aside for Pirmyn’s presentation of the 
operetta “Laima“ at Sokol Hali, 2345 
S. Kedzie Avė. Work on the operetta 
is going full force and all members 
shouid make an effort to be present :tt 
every rehearsal. Don’t let the past suc- 
cesses of the chorus go to your head. 
Novv that Pirmyn is on top, it is the 
job of every member to see that it 
stays on top!

• Helen Katauskas, Anne Nemunas, 
Aldona Barčus, Al Brazis and Anthony 
Faiza have 
sals lately. 
hearsals are 
and Friday

2435 
of December, hovvever, there 
only one rehearsal a vvcek, on 
due to the Christmas Holidays.

° Pirmyn has never cnjoyed such 
popularity as it enjoys at the present 
time. Besidcs capturing the English Sec
tion lašt vveek vvith the story of Pir
myn’s trip 
Lithuania”, 
bers F runk 
have rated 
Quentin Reynolds mentions them in ftn 
article about Kitty 
Lounge, vvherc 
employed.

• Talking 
definitely urge 
Naujienos' Beauty Contest. Wbcn vvin- 
ners vvill be chosen at the Auditorium 
Nov. 2, all Pirmyn fellovvs vvill be 
rooting for you. All you girls have to 
do is to dip out the entry conpon in 
Naujienos and bring- it vvith your 
photograpb to Naujienos, būt you

cntitled “Pirmyn Goes to 
tvvo of our chorus 'mem- 

Jakavičius and Vic Bender, 
with “Collier’s’' Magazine.

both
Davis’ 
of the boys

Cocktail 
are

popularity, wcabout
Pirmyn girls to enter

By-Lavvs.

vvere then taken to 
Society here in Wa-

A special meeting was called by the 
president, Mr. L. J. Esunas on Junc 
21, 1938 at the International Studcnts 
House, 1708 N. H. Avė., N. W. the 
purpose of which was to discuss the 

ion of the Constitution 
and By-Laws. After some deliberation 
participatcd the Constitution and By- 

after 
At 

Mr. 
the 

Oc-

Practical steps 
organize such a 
shington, D. C. Mr. L. J. Esunas was 
nominated by Mr. Joseph H. Savolaine 
for tbe presidency and was scconded 
by Dr. Peter A. Speek and was elect- 
ed unaniniously by the group. At first 
Mr. L. J. Esunas wished to withdraw 
in favor of Dr. Peter A. Speek, ;*n 
Estonian and in turn in favor of Mr. 
John H. Savolaine, a Finn, both c,f 
whom declincd to be considered. Miss 
Josephine Kruka, a Finn, was eleeted 
as the Secretary-Treasurer at interim. 
The following tvėre seleeted to be 
Temporary Chairmen of the various 
Divisions: Mr. John H. Savolaine,
Finnish: Mr. Charles Bachmann, Es
tonian ; Mr. Henry J. Radowitz, Lat
vian; Mr. Thomas Radzevich and Mr. 
Joseph A. Wylksess, co-chairmen Lith
uanian; Dr. J. de S. Coutinho, Ame
rican.

Laws were adopted and signed, 
some minor changes 
the meeting it 
L. J. Esunas 
Society’s first 
tober meeting 
is to assumc

vvere made. 
vvas moved that 

continue in office as 
president until the 
after vvhich meeting he 
the office of Secretary 

General and be the “prime minister” 
of the Society to develop and enlarge 
it and formulate its policietf vvith the 
approval of the Exccutive Committee.

tee vvere: Miss Adele Azukas, Miss Lily 
Nikula, Miss Vera Gandeli, Dr. J. de 
S. Coutinho, Mr. Anthony Sadouskas 
and Mr. A. Schvvollman.

The narnės of Dr. Ellis Havvorth, an
American and Mr. Wilho Tikandcr,
a Finn, vvere put up in nomination
for the office of President. Persons
nominated for the Executive Commit-

Nūmber 
fui affairs 
terim, the 
borne through assesment of the mem
bers attending the affairs. The account

of interesting and succcss- 
were held during the in- 
expenses of which werc

mušt hurry as the contest eloses to- 
night. Amelia (Robertą') Lucas, Wanda 
Samolis, Christine Krist tunas and Eve- 
lyn Kazy have already taken advan- 
tage of the opportunity.

• Novcmber 12th oūr very 
friend, Anna Kas kas is giving a 
cert at Orchestra Hali. We hopc to see 
many Pirmyn members at the Concert.

So until Tuesday . . .
RA6KEY HUEY

good
con-

Incidently,
prominent persons vvho have signified 
their interest and cooperation in the 
Society are: Dr. Ellis Havvorth, Ame
rican, professor of Sciences at Wilson 
Teachers Collcge and past president of 
Washington Philotclic Society; Mr. 
John Zelinski, Lithuanian, consu'.ting 
engineer and valuation expert in the 
Agriculture Dcpt.; Dr. J. de S. Cou
tinho, /American, professor cf ccono- 
mies at the Catholic and Georgctovvn 
Universities; Dr. Peter A. Speek, Es
tonian, economist in the Labor 
and a former editor in Estonia; 
Ruth S. Beckmann. American, 
representative in the American 
Cross; Mr. John W. Staggers, 
rican prominent member of the
shington, D. C. bar and an advisor 
to former President of Czechoslovakia, 
Dr. Thomas G. Masiryk, vvhen he 
vvas in Washington, D. C.

Dcpt.
Mrs. 
field
Red

Ame- 
Wa-

“Accursed war, who has djscovercd 
thee”, sang our Lithuanian ancestors 
in their dainos, “to spoil our gardens, 
to break our roses, to lay waste our 
peace and honour”.

It was about tbe middle of the 12th 
century that the Gertnan-monk knights 
entered Lithuania supposedly to con- 
vert the people from heathenism to 
Christianity. Hovvever, the motivating 
force for German imposition proved 
not a desirc for religious conversion būt 
a lust for the country’s. rich river vai
kys and forests and amber shores.

For at one time Lithuania’s Prince 
sent an ' envoy to the Pope\.and pro- 
mised 
Pope 
tinue 
would
sion of the Lithuanians; 
the Pope’s command they 
the šame way, 
sword as before, 
anger renounced 
ba’ptism washed 
epuntry remained

It was not until Vytautas became 
governor of Lithuania that the Lithu
anians could once mote dvvell in safety, 
Vytautas’ aim was to 
free and independent. 
huge 
Polcs, 
them 
ainst

Vytautas was a bėro and an idol of 
his people. To this very day we look 
with mystic avve on his great accom- 
plishments that fanned Lithuania’s en- 
ergies to a new high.

The Lithuanian University 
has choscn for the second act 
December 4th Concert that
the Crusades which Vytautas dominat- 
ed. .

Witb remarkable skili John Balan- /
da has woven historical facts with hu- 
man appeal to create a play so 
tie one is almost led to believe 
a Crusader himself.

John takes us back to the
Vytautas’ greatest glbry. As the sccne 
opens wc behold two knights in eonver- 
sation. Other knights are busily about 
shining their armor or proudly dis- 
playing their battlc-scarred shields. 
Here wc Icarn not only of how the 
Lithuanian people lived, of their loves 
and 
the 
far 
hear 
vils’ 
man

and the 
diseon- 
knights 
conver- 

spite of
o n in 

and 
his 
bis 
the

the
the 

in
vvent

ravaged vvith firc 
and the Prince in 
Christianity, had 
off him, and

heathen.’

Club 
of the 

era of

authen- 
hz vvas

days of

It vvas suggested to the president 
at the meeting that some outdoor af- 
faifs be beld during the summer. The 
B akie American. members, acting on the 
SUggestion, attended a Baltimore Lith
uanian pienie at Dcck’s GrOve, Md. on 
Sunday, Jlily 3rd. The affair vvas 
doubly honored by tbe presence of 
the Democratic gubernatoriai candidate, 
Mr. Herbert R. O’Connor. Then, on 
Sept. 4th therc was held a de’ 
erab feast and garden p art y at the 
of Mr. Joseph Esunas.

ightfu 
home

hatrcds, būt also hear them tcll of 
beautcous Lithuanian maidens who 
surpass the German lassies, and 
them sing about the ‘dancing de- 
as they 
knights.

terined the defeated Ger-

the
Al

Every other vveek we have been 
intervievving personalities of inte
rest. AVhile at first wę feared it 
might be a Ifttle ifficult and that, 
possibly, vve mighį find the list too 
short, vve novv 
have entered a fiel 
cinating and fertile 
vvrite a book, and 
and another, for the 
into Ihc field the 
teresting personalities grov»\ great- 
er.

Some of 
on doing n 
ing and 
they vvould \e a goo l topies |for 

  

a second intefvievv. Foi* exami)le, 
Dr. M. T. Strikol, vvho vvill 
announce that he has larger qi>ir- 

 

ters (in the šame building, bu1) in 

 

a larger office) and that novv he 
and 

i to give

i 
eur short and standing up 
e:c., etc. Dear, dear, did 
vvear their hafr likę that? 
along vvith

num

iscovcr that we 
that is so fas- 

we could 
another 

r wty go 
cf in-

our pcrsona’ities\keep 

 

re and m ore intcYect- 
rthwhile things, hat

shall have morc comp’ete ; 
deru euuipment" whcrewith 
his patients bc’ter care.

Another cf our prcvicus 
vievvs was with M r. and 
Rakštis, V'ho \voukl noxv 
cellent subjects for a thr’lling art- 
icle on how tbey rccent’y capturtd 
the tvvo rascals 
their pharmacy. 
pietures of Mrs. 
ing papers were 
with that gun ‘n’ everything.

Another here (who we have 
had 
.v et) 
had 
isclle 
perticular evening 
soft, irresistible, 
gora sNveater. 
kinti I mcan?)

Well, the next morning his mo- 
thcr happened to go into his bed-, 
room to straighten things out, be- 
fore he had had a look-around. 
Spying his suit, shc exdaimed:

“Where in the world wcrc you 
lašt night and what werc you do- 
ing that your suit is so fui] of dust 
or lint or WHAt IS IT, anyvvay!?”

Mru. J. 
be ex-

who tr ed to rob
Yes, s’r, those 

J. B. in the even- 
plenty at’ractivc

the chance 
is a certajn 
a dale vvith 
vvho chose

not 
as 

vvho
to inierviesv 
young man 
a very fairmo-

to wear, c n that 
;, a very pre'.ty

lush, xvh.'t3 an- 
(Do you know the

a new white

another per- 
about by the

Būt the climax came xvhen hc 
took that šame suit to his cleaner 
\vho asked him:

“Oh, do you have 
dog?”

Anolhor climax fer 
sonality was brought
Cossacks. Miss Josephine Schultz 
had been told that the Don Cos- 
sack Chorus was composed c f 
handsome men. Then, one day dur
ing the wcek preceding their con
ccrt, shc sa\v a pietine in the pa
pers of one of the Cossacks,... wilh

a group o? 
their concert, 

the variety of 
numerous as

his hair 
so pert, 
they all

Well,
K R’s. she attended
and diseovered (hat 
hair styles vvas as 
their voice rangės. For that matter, 
one even forgot to notice their 
haircu's or hatidsomeness when 
they began to sing.

(We’ll bet you that Mr. and Mrs. 
K. August vvill agree to that fo’ 
vvc savv them, dovvn in front of 
us, listening intently.)

Mr. and Mrs. Malela of Wauke- 
gan vvere also in the audience, ap- 
ulaud;ng enthus’astically, — espe
cially for that lašt encore vvhich 
was a*’ incompa’able rendition of 
“Ei, Uknim”.

Yes, there vvas quite a 
Lithuanian representation at 
concert, būt since we don’t 
spare to mention all, vve’Il 
Strike the per.od-key here.

Novv, let us take you to 
Lithuanian representation in

nice 
that 

have 
just

into a shnilar po- 
famous Gillette 
soon vve’ll be 

Franccs’ name in 
Efficient

Auditorium, at 7:30 
Wc hopc that some 
vvill be among the

tbe 
or 

round-about Boston, Mass. We have 
Mr. and Mrs. Fe’ix Waltkus, Mr. 
and Mrs. Joe Gura and that city’s 
ncw acquisition, Miss Frances Zem- 
ęolis, who is secreta’-y to that eff
icient cxe?utivo who ured to bn 
the Vice-Presiden1 in charge of 
sales for Swift and Co, hut whn 
bes no\v entered 
sition vvith the 
Blade Co. Pro'ty 
looking for Miss
šame executivc capacity.
.‘•eeretaries are kno\vn to have ba- 
come exccutives, thcmselves.

Būt, cxccutives, secretaries and 
all o’hers, hear ye! This \Vednes- 
day, Novcmber 2, marks the closo 
of the NAUJIENOS’ beauty contest. 
The fairest one^jvil^ be choscn at 
the Lithuanian 
of the evening. 
of our readers 
contestants.

And do remember that there i s 
another lively contest štili under 
way! Wc have been giving you 
time to gather Information on any 
of the subjects that you chose ti 
write about, c. g., the gates of Ge
diminas, the arniorcd knight on ihe 
whitc horse, or 
or coat-of-arnis 
Lithuanian.

Watch for this 
as announccment 
the elosing dale, 
wc remain, your
“Charlie McCarthy” 
four faithful —New<sy.

any other embkn
or flag used by

page ncxt vveek, 
vvill be made c f 
etc. Until then, 
staring, pratlling 

or simply.

An Age of Wheel Prints
galiant Lithuanian 

Rulis, Janutis; Al 
Anthony Stelmok, 

Balanda, Kaributas.
an intricate

knights are: 
Childs, Vytaeįjs; 
Rambutis; John

Lithuania’s history is 
pattern of romance — of suppression 
and frcedom — of despair and 
The Lithuanian University Club 
not hopc to portray būt a small 
of its mother country’s fascinating 

part most 
and most 
people of 

—Wenetta

joy. 
ca li
pau 
his-

Facts About
Selcctioty

1939 Auto Shou) and a
of “Miss Lithuania’'

have ajnple time be- 
cf thč~x automobile

tory; so it has taken that 
representative, most pertinent 
interesting to our Lithuanian 
this contcmporary society.

Despite The Hustle 
And Bustle Of Ame
rican Life - - -

By L. J. Esunas 
Washington, D. C.

mu- 
state

the fifth 
Here was 
Orchestra 
the or- 

mas-

There vvas another outstanding 
sical event beld in the adjoining 
of Massachusetts vvhich is vvorthy to 
mention and tbat vvas tbe Berkshire 
Symphonic Festival beld in the latter 
part of this summer at the Tangle- 
vvood in Berkshire. In this case the 
hevvly dedicatcd “music shcd”, made 
possible by the lahor of 600 volun- 
teer Vvorkers, vvas the scene of 
season of the muricąl festival. 
heard the Boston Symphony 
under Serge Koussevitzky in
chestrations of renovvn musical 
terš. Performance of Beethoven’s Ninth 
Symphony marked the openings of 
the concert series. It may be of ifl- 
terest tO uote that the only soloists to 
be heard throughout the festival vvere 
the quartet vvhich sang the “Ninth 
Symphony” at tbe initial pcrformance: 
Paul Althouse, tenor; Norman Cordon, 
bass; Jeannet'te Vroeland, soprano; and 
our ovvtt Lithuanian singer vvho as- 
pircd to Metropolitan Opera, Anna 
Kaskas, centralto.

Here, again, is a suggeation to de-

Ansouncement is made that the first 
rehearsals will begin the weck cf October 
30th for the presefttation of the spcc- 
tacle “An Age of Wheel Prints”, whięh 
will be tbe oatstanding feature of the 
Chicago Automobile Show to be he'd 
Novcmber 12th to 19th at the Inter
national Amphithcatre, Forty-third and 
Halsted Streets.

Young women representing ekven 
forcign countries will appear in native 
costumes in this c'aboratc produetion, 
and the work of seleeting the candi
dates of the various national groups is 
now undcrway.

Naujienos has offcrcd to assemble 
the candidates for the Lithuanian group 
and it is rcceiving photograpbs of tbe 

are seeking' the 
Lithuania in the 
be a b gh school, 
24 years of agj^ 
feet 

125

young women who 
hpnor of representing 
presentation. Sbe mušt 
graduate, from 18 to 
5 feet s:x inches to 5 
beight, and 115 to
wcight. Pcrsonality, figure 
ty of face wi11 be among 
tristies to be considered by

The seltction of the candidates will
be made from photograpbs cf 
size mailed to Naujienos. The 
will be retarned to the senden.

The selectioa of the young
who is to have the hondr of “Miss 
Litbūania’’ will be made Novcmber 2nd 
(at Chicago Lith. Auditorium) in or-

8 inchcs in 
pounds in 
and beaa- 

the charac- 
ths judgci.

cabinet 
photos

vvoman

1936 auto show 
of the World” 
that both 

produetions.
wcre

pre- 
Na- 
and 
lašt 

artis- 
spcc- 
shovvstyle 

vvill depiet

der that sbe may 
fore the opening 
shovv to be trained for her partic pation 
in tbe pageant.

Thos? vvho savv the beautiful 
sentation of “The Brides of the 
tions” at the 
‘The Fashions 
ycar, vvill recall 
tie and finishcd
tade this year vvill not be a 
bat ralher a pageant vvhich 
tbe evolution of transportation over a 
period of 79 years. Tbe action begins 
at tbe dose of the Civil War vvith 
horse-dravvn vehides of the period be
ing used in the prologue and the in- 
troduetion of the automobi’e in the 
early Gay 90’s being realistically por- 
trayed by the ūse of motor 
that vintage running on their 
povver.

o \v n

of automobiles popular at 
periods vvill step the pa

to the grand dimax vvhich
nve ycar 
geant up 
will be rnarkcd by the ifttroduction c.f 
tbe ncw 1939 modcls.

There wil! 
the dramatic 
who sendt in 
be considered.
graccful and charming.

be no speakisg parts so 
abi’ity of the candidate 
her photograph will not 
Hovvever, sbe should be

velop the stagecraft and symphohic ven- 
tures in the rural distriets of Lith
uania. Here is a Iphere where the 
Catholicized Lithuanian, the Germtn- 
ized Lithuanian and the Lithuanianizedl 
Jevv can colaborate as a United people, 
cach contributing is bis own way some- 
thing to the cultare of the Lithaahian 
nation.

The pageant vvill be cna^ed on an 
claborate stage vvhich wiH have a co- 
lonial mansion of Standard size and 
of Monticcllo type ai th: background. 
This wit! be locatcd at che vvest end 
of the arena.

Tvvo performanccs vvill be given each 
day, one in <he ahernoon and the other 
in che evening. Different groups vvill be 
arranged to appear at each session. In 
addition to Lithuania othec countries 
to be honored are Czechoslovakia. Den- 
fnark, Greece, Germany, Hungary, ka
ly, Jugoslavia, The Netberlands, Nor- 
way and Poland. (See back page fos

(To be continued)
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Deerbrook, Wis
Dėl p-ios Radavičienės ko

respondencijos apie ūki
ninkų, gyvenimų.

įDUODAMEF^Automobiliai
Naujieji 1939 Metų

išradimas.
Taigi, kaip matote naujas au

tomobilis, nauju metalu dirb
tas tam, kad butų našesnis, iš
tvermingesnis, automobilio gy
venimas ilgesnis.

giasi miškais, ūkiais, paukšte
lių čiulbėjimu, o kitus visa tai 
tik erzina. Jei paukštukų jie 
kur pamato, tai tuoj bėga šau
tuvo atsinešti. Jie į viskų per 
juodus akinius žiuri ir mato 
pelkes ir balas ten, kur jų vi
siškai nėra.

Korespondentė prikiša lietu
viams ūkininkams, kad jie lie
tuviškų laikraščių neskaitų. Tas 
priekaištas visai nepagrįstas: 
tur būt, musų apylinkėje nėra 
nė vieno ūkininko, kuris lietu
viško laikraščio neskaitytų.

Apie žmones, kurie nieko 
noriuose nesuranda, neapsimo
ka nė kalbėti. Yra žmonių, ku
rie nei noriuose, nei kur kitur 
nieko nesuranda, čia jau nie
kas nekaltas.

Suranda korespondentė, kad 
mes čia jau pasenę. Nieko ne
ištaisysi, jei laiko rato negali
ma atsukti atgal; Kai 
na krūva metų, tai 
nebusi.

Korespondenci j oj e
jog jau keli metai kaip ūkinin
kai dinamitu kelmus skaldo. 
Mašinos esančios tik krūmams

alime jums pa
rūpinti puikios 

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

Dėl pakeitimų ir permodeliavi- 
mo kreipkitės į

D. C. LA VIN[E
LUMBER C0.

NOT INC.
i 2136-48 W. 51st St.
į CHICAGO, ILL.
Phones: HEMLOCK 0030—0031

PINIGUS!
skaitoma iki 20 šeimynų. Jie 
visi džiaugiasi palikę Chicago 
ir jokių vargų nemato. Jie ne
turi skolų ir todėl dėl rytojaus 
jiems rūpintis nereikia. Apie 
korespondentės brolį irgi galiu 
tiek pasakyti, jog jis visai pa
siturinčiai gyvena ir neieško 
darbininkų, kad pusdykiai 
dirbtų. Iš viso šios apylinkės 

savo darbininkams 
• neblogiausiai atlygina.

isi čia gyvenų ūkininkai 
jog apie Antiga, 

kas jų vargais kur korespondentės brolis gy
vena, žemė nėra akmenuota. 
Dėl akmenų ūkininkams vargo 
nėra. Kai miškas yra nukerta
mas ir paverčiamas dirbamais 
laukais, tai tada ir akmenys 
yra nurenkami. O kai kartų 
akmenys nurenkami, tai dau
giau jie “nebeišdygsta”.

Šia proga tenka pasakyti,

Skelb.
išra-

iš-Prieš kiek laiko buvo 
spausdinta p-ios Radavičienės 
korespondencija apie šios apy
linkės ūkininkus ir jų gyveni- ......... . _ .. ūkininkaimų. Ji rašo, kad žeme esanti i 
labai akmenuota ir žmonės • 
vargingai gyvenų, šios apylin-į 
kės lietuviai ūkininkai neprašė gerai žino, 
nė vieno, 
rūpintųsi.

Reikia 
ūkininkai 
gyvena. Lietuvių ūkininkų pri-

kad

čia
pasakyti, jog 
visai neblogai

susikrau-
jaunuoliu

Skolinant Pinigus
Be komiso nuo $30 iki $300.00 ant 
parašo, algos, furniture ar ant au
tomobilių.
Namon Finance Corp. jog pasaulyje visokių žmonių

po Valstijos priežiūra. 
6755 SOUTH WESTERN AVĖ. 

Tel. Grovehill 1038.

'yra. Vieni atvažiuoja gėrėtis 
gamtos gražybėmis: jie džiau-

SUSIRINKIMAI
Visuotinau žemaičių susirinkimas žemaičių kliubo tvėrimo rei

kalu įvyks sekantį trečiadienį, lapkričio 2 d. J. Yuškos 
svetainėj (Hollywood Inn), 2417 W. 43rd St., 7:30 vai. 
vakare. Bus paskirtas kliubui vardas, išrinkta valdyba ir 
įvairios komisijos. Visi žemaičiai esate kviečiami atsilan
kyti. —Steponas Narkis, žemaičių kliubo organizatorius.

Lietuvių Moterų Apšvietos Draugijos mėnesinis susirinkimas 
įvyks antradienį, lapkričio 1 d. p. Misčiukaitienės namuose, 
3119 So. Mogan S t. Kviečiame visas nares skaitlingai susi
rinkti. Valdyba

UŽDENGIMAS KOMODEI

No. 1825—Iš ketvirtainių šmotų numegstas, o paskui 
siutas užklojimas komodei ar stalui.

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

No. 1825

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

I Vardas ir pavardė

I Adresas ..................

Miestas ir valstija

PETER PEN

“TMrs eunuDiKiG 
UCLOSZkVBpy 

PCM/eoj=LJu 
AAACT-lIKJe,

\OUpL h-JEVA/

sakoma,

su

sunkiai 
gyvybę

svarbų

Susižeidė /
p- E. Strazdienė

P-ia Elzbieta Strazdienė, gy
venanti adresu 3936 S. Rock- 
ell St. nelaimingai lipdama į 
gatvekarį pargriuvo ir dabar 
guli kauntės ligoninėj, Ward 
31, lova 48. Draugai ir pažįsta
mi prašomi aplankyti ligone

—O. Vį

Tai visai neatitinka 
Matyti, korespondentė 
varpų skambėjimų, tik 
stengė patirti, kurioje 
čioje.

Faktas yra tas, kad jau keli 
metai kaip yra naudojamos 
mašinos ne tik krūmams valy
ti, bet ir kelmams rauti. O jei
gu ūkininkai nesiskubina tomis 
mašinomis pasinaudoti, tai yra 
tam ir priežastis. O priežastis 
ta, kad tos mašinos išranda
mos kelmus palieka labai dide
les duobes, kurias tenka užpil
ti. Dėlei to susidaro daug be
reikalingo darbo. Paprastai 
ūkininkai nuplauna medžius, o 
kelmus palieka ir jų neliečia 
per trejus metus. Po trijų me
lų kelmai 
nėra jokio 
O jei kur

tiesos, 
girdėjo 
nepasi-

tiek supusta, kad 
vargo juos išrauti, 
pasilieka tvirtesnis 

dinamito pagalba 
jis yra sudraskomi. Iš miško 
paversti laukai paprastai yra 
labai derlingi, kadangi nerei-

Korespondentė pastebi, jog 
šioje apylinkėje prie valdžios 
darbų darbininkai per mėnesį 
gauna $40, o Kenoshoje — $55.

Kas čia kaltas, jei darbinin
kai nesirūpina savo reikalais! 
Taip juk yra ne tik čia, bet ir 
visur kitur.

Štai prieš kiek laiko viena 
didžiulė kompanija nupirko 
pusėtinų miško plotų, kurį ji 
yra pasiryžusi paversti dirba
ma
Miškui 
ninkus 
menkų 
ninkai
organizuotis, tai gauna atsaky
mų, jog unijos esančios niekam

vi-
au-
tai

pa-
išt-

Norint Gerų Anglių 
IR 

ŠVARAUS 
PRISTATYMO

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

Kreipkitės į NAU
JIENŲ SPULKĄ. 
Gausite ant lengvų iš
mokėjimų ir 
sąlygomis.
Lithuanian Building 
Loan and Savings

Į Association
11739 S. HALSTED ST.

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

lengvomis
THE BRIDGEPORT 

.KNITTING MILLS
F. Selemo n a v i c h 

/ Sveterių ir drobių
I dėl paklodžių ir už-
\ j valkalų krautuvė at-
jį 1 dara kasdieną ir va- 

karais —ir sekma- 
dieniais.

Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

ŽIBĖTE ŽIBA NUO 
NAUJO METALO

Naujos plieno formules 
dimas davė galimybės padaryti
naujų lapinį metalų, kuris pa
sirodė tiek lanksčiu, kad buvo 
galima lengvai muilo dėžės au
tomobilių modelius pakeisti mo
dernai srioviniu. Lygiai taip vė
liausias išradimas žada padary
ti savo stebuklus kitoj šakoj: 
jis dvigubai padidins 
dirbančių automobilių 
ir ištvermę.

Yra žinoma kokį
vaidmenį vaidina pistonai. Jų 
ištvermei padidinti padaryta 
nepaprastai daug. Tam tikru 
budu yra pagamintas metalas, 
kuriuo bus pistonų paviršis ap
dėtas, kad pistono žiedai butų 
ištvermingesni ir našesni. Ir tai 
priimta kaipo standardas 
siems 1939 metų Plymouth 
tomobiliams. Kitas dalykas 
amola plienas. Tas plienas 
sižymi taipgi, nepaprasta
verme ir kietumu. Kada prieš 
keletu metų pasirodė tasai plie
nas gyvenime Chrysler Korpo
racija praktiškai veik visų ga
mybų suėmė. Ji iš jo darė spy- 
ruoklius. Gi šiais metais ji ve 
priėmė stipriausi metalų Ply
mouth dalims gaminti. Ji dabar 
daro iš to metalų priešakinius 
raitytus spyruoklius ir užpaka
linius lapinius.

Bet tai dar neviskas. Iš viso 
ko atrodo, kad Plymouth nau
jieji stengiasi savo pirmtakunus 
visais atvejais pralenkti. Iš to 
ilgaamžio metalo, trumpai pa
sakius, bus padaryti visos tos 
dalys, kurios yra reikalingos y- 
patingo tvirtumo/’'Visur, kur 
buvo vartojamas’'fclloy plienas, 
dabar jis vejamas’ į praeitį. Be 
virš pasakyto, ypatingai karšto
se vietose vartojusias yra dar 
kitas metalas, būtent, silica 
chromo plienas. Tai irgi naujas

SEEley 4464 
Geros Kokybės — Rųšies ir 

Mieros Anglys.
Tinka kiekvienam kūrenimo 

įrengimo tipui.

McCOY COAL C0.
934 W. 18th Street

VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ” 
NETURĖTŲ BŪTI.

ONA

asKas
KONCERTUI

LAPKRIČIO 12—1938
TIKIETUS GALIMA GAUTI

NAUJIENOSE

Kainos $1.00, $1.25 ir $1.50

žeme ir auginti bulves, 
kirsti ji samdo darbi- 
ir jiems moka labai 
atlyginimų. Kada uki- 
pataria darbininkams

Kartų ūkininkai buvo suren
gę prakalbas nedideliame miš
kelyje. 7" 

I pusėtinai daug žmonių.
žiavo du kalbėtojai. Vos 
pradėjo jie kalbėti, tuoj du 
vargę darbininkai įsėdo į 
kliurusį automobilį ir ėmė 
renų rėkdydami apie miškelį 
sukti. Triukšmas buvo toks 
didelis, jog nieku budu nebu
vo galima kalbos girdėti.

Kartų į miestelį buvo atva-

Bowling-Billiardai
20 Aslų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

žiavęs unijos žmogus darbinin
kus organizuoti. ,. .Žjnonių susi
rinko nemaža, -4- pilna svetai
nė. Kai organizatorius pradėjo 
kalbų sakyti, tai staiga iš lauko 
įbėgo vienas darbininkas ir su-j 
riko, kad miestelis dega. Žino
ma, susirinkusieji išbėgiojo ir 
kalbėtojas pasiliko vienas. Aiš
kus daiktas, jog ir jis turėjo 
apleisti salę. Jis tik numojo 
ranka ir tarė, kad ilgainiui vis 
dėlto darbininkai gal susipras.

Tai tokie dalykai dedasi mu
sų padangėje. —Ūkininkas.

Iš apylinkės susirinko 
. Atva- 

tik 
su- I SU- 
si-

PIRKIT TIKIETUS IŠKALNO, KAD GAUTI GERESNES VIETAS

Pilone CANaI 9560 Vonias visada galima imtiRUSIŠKA IR TURKIŠKA MAUDYNE
ANT KETURIOLIKTOS GATVĖS

908-910 West 14th Street, Chicago, Illinois

Pertaisyta moderniškai. Visi parankamai įvesta

MASAŽAS — CHIROPODIST
Atdara dienų ir naktį.—Moterim trečiadien. (Wednesdays)

■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiuiiiiiiii.......... įmini........nnnnnnnnnnnnn........... iiiitiiiiiiiiiiiniiiiiiitp linu......... m......... lininiui......... i......... nnnnnnnnnnnnnnn........rnnnnnnnni........m

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

SU ŠIUO KUPONU GALITE DAR GAUTI
1 Cukrinyčią .....
Grėįinei Indą .....
DvilDruskinyčias

.............. 44c

.............. 44c

.............. 44c
Pažymėkit ką norite

1739 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILLINOIS.

JEI U^SISAKYSIT PER PAŠTA, PRIDĖKIT 15 CENTŲ 
PERSIUNTIMO IŠLAIDOMS PADENGTI.

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

VOUR CUOlCE Oi=- 
l Santa ciaur Larui.

4. Stirlten Cite/ 
ę. • tane

. n -trosti turem ūxon

[- Slutrib/” wmicm

JUST 1—ET / 
me t-iikik/

(įreat?
Wch 

one 
uitu

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

Jau
Paskutinė Savaitė.
Daugiau Negausit 
Sidabro Setų

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

Sidabro po spalio 29 dienos 
daugiau negausit. Todėl tos, 
kurios dar nori sidabro setų, 
prašomos skubiai atsilankyti- 

^N” Adm.
7-------------------

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $*| £1.50
GYDYMAS...........................ŠC A. 00
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje *15-00
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama ........ “
VISAS LIGAS GYDOMA $<f.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus 

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

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 W. «3rd St 
TeL ENG. 5882-5840
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Į EGIPTĄ 
SU BUICKU

Į
i

Rašo Domihinkas KUraitis

(Tęsinys)
ŠILUVA.

Šiluva Lietuvoje yra žinoma 
kaipo šventovė, kur tūkstančiai 
žmonių sueina nuo rūgs. 8 die
nos iki rūgs. 15 d. Dar už po
ros dienų prieš atlaidus žmo
nės pradeda eiti ir važiuoti, o 
ypač moterėlės eina, eina, pa
sidariusios “užžadlis,” kad jų 
sveikata, ar jų gyvenimas pa
sitaisytų.

žmonės pulkais ateina iš visų 
Lietuvos kampų, vadina juos 
kompanijomis. Dauguma va
žiuoja autobusais, bet yra to
kių, kurie kelis desėtkus kilo
metrų eina pėsti, nes yra pada
rę užžadus...

Man teko tų savaitę daug va
žinėti tarp Šiluvos ir Raseinių 
ir pavėžinau daugelį einančių 
senų pėsčių moterėlių. Paklau
si: iš kUr? Atsako: iš Vilkaviš
kio, iš šakių, kas sudaro virš 
150 kilometrų, ar virš 100 Ame
rikos mylių. Eina pėsčios, ne
šasi batukus ir ryšulius ranko
se ir visai nesijaučia nuvargu
sios, nes tikisi, kad atlikus už
žadus. pasveiks Jos pačios ar 
savieji bUs sveiki.

Maho tėviškė randasi tik už 
12 kilometrų nuo Šiluvos ir ten 
kasdien nuvažiuodavom, išsky
rus rūgs. 8 d., nes buvom Kau
ne Tautos šventėj.

Šiluvoj žmonės vieni meldžia
si, kiti eiba apie bažnyčią ii* 
koplyčią, neša aukas ir savo su
pratimu tariasi atlieka gerą 
darbą. Bet daugelis ateina vog
ti, kiti suvažiuoja, ant rinkos su 
įvairiausiais monijiino niekais.

IŠLEISTUVĖS
Brolis papiovė bekoną* nupir

kom pusę metinės karvės, pa
gamino keturias bačkas alaus, 
parvežėm gerai valstybinės — 
paprastosios ir skaidriosios. Pa
kvietėm griežikus, daug svečių 
ir gražaus jaunimo, pradėjom 
balidvbti nuo trijų po piet ir 
sekėth iki keturių ryto. Jei dar 
alaus yra, tai Visai nesiskubina 
namo eiti. By tik duodu gerti. 
Jaunimas šoka daug gražiau 
nei prieš 25 metus. Šokiai la
bai panašus į Amerikos šokius. 
Mums padainavo “Ilgiausių Me
tų.”

Svečiai daugumoj linksmi, 
visi dainuoja, ir visi pagerbia 
amerikonus, žodžiu, išleistuvės

MADOS

No. 4941—Mergaitei suknelė. Su
kirptos mieros 2, 4, 6, 8 it 16 metų 
amžiaus mergytėms.

daug buvo alaus ir keli jauni
kaičiai apsislUmdė. Mat, nešva
rią kalbą pradėjo vartoti, kitas 
persergėjo: “Persergėtojas” ga
vo per ausį. Gavęs per ausį, iš
ėjo lauk, pasiėmė akmenį ir 
laukė savo “taVorščių” išeinant. 
Bet “tavorščiai” buvo ne taip 
“kvaili,” jie jaute, kad taip bus 
ir išėjo “ready” ir už apie po
ros šimtų žingsnių nuo namų 
gerai apsikulakavo. Bet Lietu
voj tas dar tebėra “madoj.” 
Nors Lietuvos jaunimas ir yra 
mandagesnis nei prieš 25 me
tus, bet įsigėręs vis ieško prie
kabių, kad užduoti kitam per 
galvą, arba pats nori gauti.

“PROSTA DROGA”
Mano kelionė į Egyptą aplei

dus Kauną, buvo numatyta iš 
Kauno į Varšuvą iš ten į Kro
kuvą ir skersa: Čekoslovakiją 
į Vieną, bet laimė tame, kad 
Kaune sutikom gerą prietelį

Į»

B>

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan-

ONA RAMANAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasau

liu spalių 28 d., 7 vai. Vyto, 
1938 m., sulaukus pušės amž., 
gimus Raseinių mieste.

Paliko didėliame nuliudime 
dukterį Petronėlę Andrijaus
kienę, po pirmu vyru Rudai- 
tienę it žentą Pranciškų An
drijauską, 2 anukus Adolph 
Jurgelas ir Albertą Rudaitis 
ir daug kitų giminių.

PriklaUsė prie Tretininkų 
ir Apaštalystės Maldos D-jų.

Kūnas pašarvotas 834. W. 
35th St. Laidotuvės įvyks 
pirm., spalių 31 d., 8 vai. ry
to iš namų į šv. Jurgio par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Ramanaus
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti, laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Duktė, Žetas, Anūkai ir gim.

Laid. Dir. S. P. Alažėika, 
Tel. YARDS 1138.

kilu, šaulinskų iš North Sidė, i 
kuris jati btiVd atlikęs hlaiib 
lidmdtytų kelionę, tik jis iš Če- < 
koslovakijos per Lenkiją važia- 1 
vo į Lietuvą. Jis galėjęs va
žiuoti 15 m. Į valahdą ir tai 
vairą išmetė iš karikų^ šddatižė 
dvi padangas, gerai aplamdė 
automobilį ir Kaune vos nervų 
ligos negavo. AŠ pamaihiail ke
lionės kryptį ir vėl važiavau Į 
Vokietiją, kur, kelidi gebi.

PASISKUBINAU APLEISTI 
LIETUVĄ

Rugsėjo 15 d. atsisveikinau 
su savaisiais ir 4 dienoms at
vykau į Kauną užgirsti Lietu
vos operą. Pamačiau “Lietuvos 
Aide,* kad karo liepsha baigia 
užsikurti. Viską kų mačiau lą 
vakarą, tai operų “Carmeri* su 
KiprU PetrauskU.

Rytojaus dienų jau apleidom 
Kauną ir leidomės Į Vokietijų. 
Lenkų koridoriuje teko pietab- 
ti į abi puses važiuojant. Len
kai ustis Užsiraitię apie ausis vi
suose kampuose šilekdsi ib vis 
girdisi minint “Lietuva.” Jiems 
turbut rūpėjo “LitVoS* kelidi. 
Lenkai žino tik šnekėti. Keliai 
man važiuojant iš švenčiphių į 
Vilnių buvo tiek prasti, kiek 
kun. šaulihskao atpasakotas ke
lias tarp VaršUvOs ir Krokuvos. 
Bet 4 metai juk daug laiko, ga
lėtų daug kelių pataisyti, bet 
kas dirbs — juk panstvai dirb
ti negulima. O “Litva” visur 
naujus plentus tiesia. Dar po 
keturių metų Lietuvoj bUs pra
vesti plentai tarp visų apskri
čių miestelių. Ji tiesia plentus, 
nes joj automobilių daug yra, 
pramonė auga, o ‘‘panstvoj” 
tarp didžiausių jos miestų Var
šuvos ir Krokuvos tik 15 m. į 
valandą tegalima važiuoti ir lai 
sunku vairą išlaikyti. Tas ke
lias nuo Rusijos caro laikų ne
baigtas. Pirmiausia priklojo 
skersai kelio rąstų, pripylė žvy
ro ir jau butų kloję maltus ak
menis, bet užėjo k^ras ir ke
lias liko nebaigtas, žvyras išsi
plovė iš tarpo tų rąstų ir dabar 
važiuojant reikia lipti nuo rąs
to ant rąsto. Sutrinto akmens 
yra prikrauta sale kelio, bet 
tie akmenys velėna apaugę. Tie 
rąstai j du baigia puti nuo veži
mų. Kad nors žvyro pripiltų, 
tai, rodos, nebūtų taip sunku 
važiuoti. Lietuvoj daužo akme
nis kūjais, kasa aukštus pili- 
mus, tiesia plentus visur. Jau 

. tarp Raseinių ir Kauno baigtas 
plentas, kuriuo galima važiuo
ti 50 m. į vai. Lietuva toli pa
liko lenkus savo darbštumu vi
sose gyvenimo srityse.

Jos gražus arkliai, bekonai, 
sviestas ir kt. gyvenimo reik
menys plaukia į Rtlsiją ir Vo
kietiją. Lenkams už tai yba pa
vydu. Jie po kelių metų patys 
Vilnių atiduos lietuviams; bes

Oak Fofest 
Seneliai Dėkoja 
Roselandiečiams

T v

čia lieta suminėta viskas kas 
tnums buvo brangu, bet ko ne
minėjau, tai iš nežinojimo.

OAK FORĖST. — Mes šiofs 
prieglaudos lietuviai įnamiai 
norim viešai padėkoti per gerb. 
dienraštį Naujienas musų bran
giems tautiečiams lietuviams iš 
Rožių Žemes (Roselando) it 
Visoihs tb iniestb dalims Kfeh- 
sinįlbrioj PulDnano lietuviams, 
kurie mus aplankė spalių 23 d. 
ir mus gausiai apdovanojo. Tai 
labai reikšmingas nuotikis, ko
kio per i D metų gyvenimo šioj 
prieglaudoj nesu matęs. Tiirint 
omėiiejj kad šiuo laiku čia yra 
150 lietuvių įnamių.

Reikia didžiausio sumanumo 
it Vienybės pavalgydinti tokį 
didelį būrį pavargėlių. Tačiau 
roselahdiečiai sugebėjo visas 
klitttiS riugalėti ir vieningai 
uitis aplankė gal 500 žmonių 
skaičihje. Gaspadinės papuošė 
stalus gyvonijs^pėlėmis ir visus 
ragino Valgjdi jei kas nenorėjo. 
Visiems davė po cigarą ir kiek
vienam Įnamiui davė po $1.25. 
Pb pietų davė labai puikų pro- 
grmiių iš gražių lietuviškų dai
nų. AidO Choras dainuoja la
bai sutartinai ir gražiai. Taipgi 
kalbėjo ir musų įstaigos supe
rintendentas Frank Winiciek. 
Kai jis pasilipo į estradą it pa
žvelgė į tų. labai puošnią lietu
vių publiką, tikrai jį įžiūrėjau, 
kad jis nustebo dar nematęs 
savo laikais tokių puošnių lie
tuviu. Todėl, žinoma, jis pagy
rė lietuvius. Kalbėjo iš lėto. Po 
jo kalbos bdvo pašauktas įdai
nuoti p. Kazys Pažarskas. Jis 
padainavo Fbrduką (Vanagai
čio) ir jau buvo nubėgęs pasi
slėpti, tai męįij tol plojom, kol 
sugrįžo ir y£l,. padainavo mali 
hepužįstahią dainą. Skaitytojai^

kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DepU 1739 
So. ’Halsted St., Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted SU, Ohicago, nL

Čia įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdi No . . —
Mieros .......... .......... per krutinę

(Vardai ir pavardė)

(Adittaa)

(Miestu ir ralatija)’

11 DVI A Celes Mylintiems K K fl Vestuvėms, Ban- 
O S 4 *1HB kietoms, La i d o- 

tuvėms, Papuoši- 
GELININKAS Wams
4180 Archer Avenūe C Phone LAFAYETTE 5800

Gėles

3316

ILOVEIKISj
KVIETKIN1NKAS

vėms, l Bankietams i
agmbams.
Halsted Strefet į

;TeL\YARDS;7308 .

KOTRINA NORVAIŠIUTĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių 29 d., 12:05 vai. ryto, 
1938 m., sulaukus 27 metų 
amž., gimus Chicagoj.

Paliko dideliame nuliudime 
motipą Luciją, tėvą Ciprijo
ną, 2 brolius: Juozapą ir An
taną, seserį Oną Pipirienę, 
ses'erieną Gerald, dėaę Ta
deušą Norwich ir jo šeimyną, 
tetą Oną Zalatorienę ir jos 
šeimyną, 2 pusbrolius Kazi
mierą ir Aleksandrą Norwich 
ir jų šeimyną, 3 pusseseres 
Elzbietą Kunckienę, Moniką 
Tarulienę ir Veroniką Gurs- 
kienę ir jų šeimynas ir kitus 
gimines.

Kūnas pašarvotas 2331 W. 
22nd Place.

Laidotuvės įvyks Trečiadie
nį, lapkričio 2 d., 8:30 vai. 
ryto iš namų į Aušros Vartų 
p<.rap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Kotrinos Norvai- 
šiutės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti Jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Broliai, Sesuo, Seserė
nas, Dėdė, Teta, Pusbroliai^ 

PUSšeSterės ir Gimihės.
Laid. Dir. Lachawicz ir Su- 

nai, Tel. CANAL 2515.

• Vai’die visų mus lietuvių į- v 
haihių tariu širdingiausį ačiū = 
visiems Roselando ir apylinkės 
draugijoms, biznieriams, auk0‘ fJ*t*AmxrtoTTOTtT . .. . i . . , . , . PATYRUSIŲ operatorių prie vylėjams ir svečiams, kurie taip riškų marškinių dviem adatomis 
gausiai mus aplankė. JeffersonPAR SHIRT co-> 503 So-

Dar bemaž pamiršau bran- , ____________________
giaUsią dalį programo, tai Ša- PATYRUSIŲ MOTERŲ atmatų 
kar Matai- chorą. Tos lietuves 
Irhbtefys tikrai lietuvišką šieną- Lumber St.
piutę priminė. Mes nenorėjom
Ui naiėisii svki simrazinom ant MERGINA NAMŲ DARBUI bu- jų paleisti, sjiq sugrązmom am savas kambarys, $8,000. Nėra 
ėštfados, bet po to jau neklau* | skalbimo. Pensacola 2499; 
sė ir vėl išvažiavo į Rožių Že- 
iilię žydėti su lelijomis. Ačiū 
jUiiiš visiems.

D.ui,n..oirhb REIKIA VYRŲ, nekilnojamo tur- Jonas Rutkauskas to salesmano su karu. $25.00 savai-
Ihšt. Ward 52. tėj. Drawing Account. Turi prista

tyti bondsą.
------------------- | FIRST STATE MORTGAGE CO. 

3752 Fullerton Avenue.i

CLASSIFIED ADS.-]

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE

IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 
___ 3 1938, visokio didžio bu 
JI Baksais ir sinkom. Taipgi što- 
- fikčerius dėl bile kurio bizniob

ius. Cash arba ant išmokė- _ 
’amatykite mus pirm negu

CERIUS 
Coil Baksais ir sinkom. Tai] 
ru fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
ice baksi _-i “t
jimo. Pf 
pirksite kitur.

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

CALumet 5269.

AUTOS—TfeUCKS FOR SALE 
AutomobiliaiIr Trokai Pardavimai
NEREIKIA {MOKESNIO—30 MfiNESIŲ IŠ

MOKĖTI. Visifikas peržiūrėjimas, male- 
vojimas body, fenderio darbų, balerės. 
radijo ir priedų. Freitno, ažų sustiprini
mas. Viskas nuo virftaus iki tairų. 16 
metų (tealyrimas, musų rarantija. Atdara 
vakarais^ sekm. Apskaičiavimas. towin< 
dykai. Taipgi pilnas pasirinkimas naujų 
ir vartotų karų. Be įmokėjimo pinigų. 
2609 MILVVAUKEE AV. Belmont 4814.

O SITUATION WANTED
_________ Ieško Darbo_________  

.............. . . ..........-J PAIEŠKAU DARBO
________ Pehietis ir popieruotojas iŠ vi- 

i . , v. . daus, iš lauko ir Štaruose, 10 metų Choras smarkiai ruošiasi patyręs, darbas užtikrintas. Chica- 
ODeretči Pcrikolai Pfiemiesčiuose apkainavimas* I dykai.

Lietuviai vakarų ir įvairių lg08 s 50£ CIC. 2633
pramogų lankytojai šidis me- : . .. . ... .....
tais ir visai neužilgo turės pro- FURNISHED ROOMS—TO RENT 
gos pamatyti perstatymą labai _.,...
gražios operetes PERIKOLOS. KAMBARYS ant RENDOS dėl 

i v- _________ vaikino, su valgiu ar be valgio.Birules choras šią operetę stale 2į25 So 5slring street, 
scenoj pereitą pavasarį su di- Tel. Victory 5024. ,
džiausiu pasisekimu, bet daug = ..... .... ................ ........=
žmonių dėl ivairiu nriežasciu BUSINESS CHANCES žmonių dėl įvairių piiczascių | Pardavimui Bizniai 
tą dieną negalėjo atsilankyti ir '■^777^7^777^'^7 T7 7b , . ... . _ . J PARDAVIMUI tavernas lietuviųpamatyt], o kurie atsilankė,, lai apylinkėje—geras biznis —apleid- 
reiškė didžiausio pageidavimo, žiant miestą 6954 S. Western Avė. 
kad choras sulaukęs rudens tų
veikalą pakartotų. Tokiu budU dėl SVARBIOS PRIEŽASTIES 
Birutės choras dabar ir ruošia- turlu Paduoti Taverną su visais . . . _ . naujos mados įrengimais. Biznis
si visu smarkumu minėtam vei- geras, 5 kamb. gyvenimui viršuj.* 
kalni perstatyti, kuris bus sta-' West 79th St.
tomas gruodžio 11 d. sekmadie
nį, SOKOLŲ salėje, Kedzie Avė. 
ir 23rd St.

DAUGYBĖ Vaulutų KARU 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
806 \Vest 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

jau baigia kraštą marinti 
badu, o ir jpąiį Vilnių visdi ap
leido ir nieko nedaro jo page
rinimui.

Atvykę į’Vbkietiją radom ži
nių, kad Chamberlain karą su
stabdė, atskrisdamas pas Hitle
rį. Mes savo kelionę vykdom, 
aplėidžiam Berlyną ir važiuo
jam į Čekoslovakiją. Bet ką 
ten pamatysim dar nežinome. 
Žmonės nusiminę, nes karas 
lehgva pasakyti. Berlynas ran
dasi nuo Čekoslovakijos už a- 
pie 250 mylių. Su lėktuvu į vie
ną valandą galima nuskristi ir 
aht bile miesto numesti bom
bą. Todėl abiejose šalyse pa
dėtis yra labai įtempta. Bei’ly- 
nfe teko kalbėtis su vienu po
nu, kuris užgyrė Chamberlain, 
“kad drąsiai karo pavojų paša
lino.” Bet Amerikos konsula
tas Berlyne patarė man ilgai 
nebūti cen tralinėj Europoj, nes. 
karas gali užsiliepsnoti bile va
landų.

(Bus daugiau).

. A X; A i A
ALEKSANDRAS VILČIAUS- 

KAS.
Pėtšiskyfr&.hšu šilta pasauliu 

spalių 30, 1938 m. gimęs Uk
mergės apskr., Traupės par., 
Sudeikėš kaimfe.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Oną, po tėvais Che- 
moškaitę, 4 sūnūs . Kazimierą, 
Alfonsą, Leo ir Ėdwardą, 3 
dukteris Malviną Doherty, 
Bernice Poole ir Stephania, 
marčią Amilia, 2 žentus Earl 
Doherty ir Eliher Poole, 7 
ahukuš ir kitas gimines, o 
Lietuvoje 3 .seseris, brolį ir 
gimines. i -

Kūnas pašarvotas 794b
Parnell Avė., Laidotuvės įvyks 
ketverge, lapkričio 3 d., 9:00 
vai. ryto iš damų į ŠV. Leo 
parap. bazhyčią, (78 St. ir 
Emerald Ąve.), kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
Nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines. .

Visi a. a. Aleksandro Vil- 
člausko giminės, dradgai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kVieči&mi dalyvauti laidotu- 

• vėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nuliūdę liekame:
Mbtetis, Sunii, Dukterys ir 

kitos Giminės.
Uid> Dir. S. P. Mažeika, Tėl. 
YARDS 1138. .

REAL ESTATE FOR SALE

PARDAVIMUI GRAŽUS 6 kam- 
m-i .... . .. •. i barių plytinis bungalovv, kieto me-
likietai jau atspausdinti n džio trimai visur, karšto vandens 

choristų bei choro rėmėjų šiluma, tile virtuvė ir maudynė. 
... ... . Tik ką atnaujintas iš vidaus ir išsmarkiai platinami. 1 atartma lauko. Nubaigtam ęlytom visur ap- 

liėtUvių publikai tikietus įsigyti | lipk; 2. r^Ą^J,5^^azaSi«£lytinRnvi9R’ 
iš anksto. Perkant tikietus iš 
anksto ‘-T-u. priduodama geresnio 
ūpo choristams geriau mokin
tis, nes yra žinia, kad bus pu
blikos, taipgi sutaiųiysite ir de
šimtuką nuo kiekvieno tikieto. 
Tikietai nebus rezervuoti ir vi
sų kaina 75c., o iš anksto par- 
sidlioda lik po 65c. Vadinasi, 
perkant iš anksto sutaupote 
“ka-rferą” arba stiklui alaus. O 
kam nebus alus skanus gerai 
prisijuokus bežiūrint į tą taip 
juokingą, gyvą ir tikrai komiš
ką operetę PERIKOLĄ.?

Choro vedėjas p. Byanskas 
grįžęs iš Lietuvos ir pamatęs 
pasaulį ir kai kitur, o ypatin
gai Lietuvoje dirigentai veda 
chorus, dabar su daug dides
ne energija griebėsi chorą mo
kyti. Kurie turėjo progos ma
tyli Peri kolą pei*eilą pavasarį, 
tai dabar pamatys, kad tas pats 
veikalas visai 100% yra page- 
iViitbš ii’ geriali bus suvaidin
tas.

PO vasaros atostogų į chorą 
įsirašė žymus skaičius naujų 
hai-ip. Bet dar yVa datig jauni
mo; kuine nori priklausy ti cho 
re tik dėl tatff tikro nėtahgu- 
mo vis atidėlioja. Choro valdy
bos iv pirm. p. Miller pa reiški
niu naujų iiarių nebus galima 
priimti po lapkričio 4 d., nes 
vėliaU įsirašiusieji nesuspės iš- 
ihokti dainas operetei PERI- 
k'OLAl. Tokiu budu kurie no
rite padirbėti dailėje ir parody
ti savo gražius balselius, nieko 
nelaukę šį penktadienį ateikite 
į choro pamokas, kurios buba 
penkiadienių vakarais, 8 VaL, 
Sandaros salėje> 814 W. 33Vd 
S t, čia busit čhoro gražiai su
tikti ir priimti.

Taip pat ir choristai inčgin- 
kit Blėsti į šalį visus savo ne- 
taip būtinus reikalus iv dažniau 
lankytis į choro paniokaš, nes 
reikia gerai ptisirlioŠti ir tą 
gražų Veikalų dar gražiau per
statyti. Choras pradės jau pa
inokas laikyti du Išartu pcV sa- 
Vditęs tat Urthiahtis pramogai ir 
darbo dahgiah pi'adetla atsiras
ti. Suremkim visi petis Į petį 
IV l'ėiigVai Nuveiksime visus j

rėmėjų šiluma, tile virtuvė
. ,. Tik ką atnaujintas viuauo u. m

1 atartma Įau^o. Nubaigtam plytom visur ap- 
ninis įvažiavimas, lotas 50x125. 
Tiktai 3 blokai nuo Marguette Par
ko. Pirminė kaina vifš $18X100.00. 
2512 W. Marųuette Rd. Reikia pa
matyti, kad įvertinti. Pamatymui 
atdaras sekmadienį po 10:00 A .M. 
Aukos už $8750.00. A. B. TABOLA, 
2007 W. 51st St. Prospect 2546.

2 FLATŲ BARGENAS
Tiktai $400.00 įmokėjus perka 2 

flatų plytinį 5-5 kambarį- Garu 
šildomą, 2 karų garažą. Pilna kai
na $4,000.00. Pamatykite šiandien. 
FIRST STATE MORTGAGE CO., 

4752 FULLERTON.
• Capitoi 3020.

ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Ahtomobilių 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 ----- “ ‘ ‘
bites — 
tiacs — Chryslers — Plymouths — 
De Sotos — Studebakers — Cadil- 
lacs — La SaJles — Packards — 
Dodges — G^ahams — 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 įmokėsimais 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. j 
prie California.

ir 1937—Buicks—Oldsmo- 
Chevrolets — Fords—Pon-

FARMS FOR SALE 
_______ Ūkiai Pardavimui

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

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas
Tel. Victory 4965. 

STOGDENGYSTfi IR BLfiKOS 
DARBAI

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street

VVATChftiAfcER—JElVELER 
Laikrodininkas ir Auksakalis.

H. BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 

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

4184 Archer Avė.

darbus. Žinokite, kad ne tik Pe
ri kolos
Žiemos sezonu Birute kaip ir 
praeity turės ir kitose pramo
gose pasirodyt su savo žavingo 
mis dainomis, taigi ruoškimės!

JusU Koresp. JPTi

dainas reikia mokintis.

Indų ir Sidabro 
Setų Pasiūlymas 
Tuoj Pasibaigs

Per daugelį ‘savaičių 
jiehos savo skaitytojams 
progą už mažus pinigus įsigy
ti gražius indus ir sidabro se
tus. Dabar tas pasiūlymas tiioj 
pasibaigs. Jei kuri moteris dar 
noTi dapildyti savo indų setą 
ar sidabro rinkinius, prašome 
tai tuoj padaryti. Turime dar 
ir keletą 26 šmotų Rožių ir 
Lapukų setų, kuriuos galima 
įsigyti tiktai už $4.00 su meti- 
he Naujienų prenumerata. Tie 

‘26 šmotų setai yra labai gra
žus- Jie kam nors gali būt gra
ži Kalėdų dovana.

Nau- 
davė

Garsinkitės “N-nose”

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos—
ANGLYS

EGG 
NUT 
BIG 
MINE RUN ..
SCREENINGS

LUMP
J >6.00 
; ;6.oo 
: ;6.oo 
<>5.75 
<>5.00

PIRKIT DABAR I — SAUKITE 
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 Vihcen- 
nes 4300.

Ar Ieškot
• PIRKTI
• PARDUOTI

PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS,

Naujienų 
garsinimus 
VISI SKAITO.

PAŠAUKIT MUS TUOJAŪS
CANAL 8500

Mta'sų apgarsinimų kainos pri
einamos. Ui imkartejimttB 
duodame gerą nuolaidą.
■ I MM—Il*» to ... .ihWl i



NAUJIENOS, CMeagO, Bt

TRIJŲ CICERO PARAPIJONU 
PASIKALBĖJIMAS

Petras. — Labą vakarą, Jo
kūbai.

Jokūbas. — Labą, labą, ma
no mieli draugai, y Malonu vėl 
judu matyti, o taipgi bus ma
lonu mintimis pasidalyti.

Petras. — Matote, mudu su 
Jonu vėl užėjome su klausi
mais.

Jokūbas. — Labai gerai. Iš
gvildensime. Gal vėl ką apie po
piežių skaitėte?

Petras. — Ne. šiuo sykiu ne 
apie popiežių, o apie laisvama-

vyko Londone.
Jokūbas. — O ką judu suži

nojote apie tą kongresą? •
Petras. — Žinau 

romiški katalikiški 
parašė.

Jokūbas. — O ką

tiek, kiek 
laikraščiai

rašė tie lai-

Petras. — Basė, kad tai labai 
baisus daiktas. Rašė, kad Ro
mos katalikai norėjo su vald
žios pagelba neleisti tam laisva-

Jonas. — Tai ir kilo klausi
mas, ar gerai butų buvę, jei per 
Romos katalikų pastangas su 
valdžios pagelba tas kongresas

Jokūbas. — Priežodis sako: 
nekask duobės kitam, nes pats 
j ją įpulsi. Jei Londono Romos 
katalikai butų savo atsiekę, tai 
laisvamaniai ir masonai ta pro-; 
ga butų galėję tuo patini atsi
mokėti; tai yra butų galėję Ro
mos katalikams eucharistinį - 
ragaišinį kongresą sutrukdyti. 
Ar tas Romos' katalikams butų 
patikę?

Petras. — Bet Romos katali
kai tvirtina, kad laisvamanių 
laikytas kongresas esąs baisus 
daiktas. Kai kilo gandai, kad 
kitas toks laisvamanių kongre
sas įvyks čia Amerikoje, tai 
čionykščiai Romos katalikai 
meldžiasi, laiko novenas, kad 
tik čia neįvyktų laisvamanių 
kongresas.

Jokūbas. — Maldos ir nove- 
nos yra savo vietoje.
katalikai gali ir agitaciją vary
ti ir savo laikraščiuose rašyti, 
kad nenori laisvamanių kong
reso.
(lyti per valdžią daryti tokius 
žygius, kad užginti laisvama
niams arba kitai tikybai žmo
nių grupei laikyti panašius kon-

liežuvio pakarti, kad, žiūrėkite, 
laisvamaniai ir bedieviai Ro
mos katalikus persekioja.

Petras. — Na, tai išrodo, kad 
šis klausimas paaiškėjo. Bet 
Romos katalikai tvirtina, kad 
laisvamanių kongresas yra tai 
Dievo įžeidimas. Romos katali
kai visose šalyse rengė specia
lias pamaldas, kad atsilygintų 
Dievui už padarytus Jam įžei
dimus per laisvamanių kongre
są.

Jokūbas.—Katalikai turi pil
ną teisę tokius aklus daryti, bet 
mes taipgi turime teisę juos į- 
vertinti pagal savo išmanymą. 
Kodėl Romos katalikai turėtų 
rūpintis svetimomis nuodėmė
mis? Juk jei laisvamanių kong
resas iš tikrųjų yra Dievo įžei
dimas, tai už lai atsakys prieš 
Dievą patys laisvamaniai. Tai 
bus jų bėda, o ne Romos kata
likų.

Jonas. — Tas viskas labai ai
šku. Bet aš dar vieną dalyką 
noriu priminti. Tikrai nebeatsi
menu prieš ar po laisvamanių 
kongreso Londono Romos ka
talikai buyo surengę tylią eise
ną. Kiekvienos parapijos kata
likai su savo klebonais susirin
ko į vieną katedra, o iš ten ty
liai maršavo į kitą katedrą. 
Buvo vokuojama, kad tuo Ro
mos katalikai atsilyginę Dievui

k e laisvamanių kongreso. Ką 
manai apie tokią eiseną? Ir ko 
vertas toks atsilyginimas Dfe- 
vui už jam padarytus įžeidi
mus laisvamanių kongrese?

Jokūbas. — Aš jau sakiau, 
kad Romos katalikai neprivalo 
pakutavoti už laisvamanių nuo
dėmes. Todėl jų maldos ir eise
nos verčiau butų daromos ne 
tam. kad Dievui užganapadaryl 
už laisvamanių nuodėmes, bet 

‘Už savo. Ar judu manote, kad 
Romos katalikai yra be nuodė
mių? v

Petras. — Bet Romos kata
likai nurodo, kad laisvamanių

Romos kongresas esąs kuone viešas 
Dievo įžeidimas!

Jokūbas. — O ar Romos ka
talikai yra liuosi nuo viešų 

Tik jie neturi teisės bail- nuodėmių? štai Cbicagoj nese
niai mirė Sweitzer, kuris buvo 
Cook County klerkas ir nusuko 
nuo Chicagos taksų mokėtojų 
apie pusę milijono dolerių. Ar 
tai ne viešas skandalas? Ar

i savo Kongresus Romos1 Sweitzer nenusižengė visuomc-_ 
katalikams butų galima pavar- nei ir kartu Dievui? Žinoma, 
toti. O tada, suprantama, Ro- kad taip. Romos katalikai sa- 
mos katalikai rėklų, kaip už ko, kad nusavinimas svetimo

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

GRAZOOLM
KONTESIAS

IR ŠOKIAI

Lapkričio 2, 1938

3133 So. Halsted Street

BUS GRAŽUS PROGRAMAS 
ŠOKIAI PRIE GEROS ORKESTROS 

GRAŽUOLES RINKIMAS 
IR—PASISVEČIAVIMAS.

ATSILANKYKITE!

Pradžia 7:30 v. v. Įžanga 35c.

turto yra didelis nusikaltimas. 
O Sweitzeris/husukęs pusę mi
lijono žmonių sumokėtų mokes
čių padarė didelį nusikaltimą 
ne tik prieš žmones, bet ir 
prieš Dievą.

Jonas. — O kas buvo galima 
čia padaryti?

Jokūbas.—Ogi kaip tik Swei- 
tzerio suktybė išėjo aikštėn ir 
kai jis atsisakė pavietui atsiteisė 
ti, lai Romos katalikų dvasinė 
vyriausybė turėjo paskirti kiek
vienai parapijai kvotas, kad 
sudarytų Swcitzerio nusuktą 
sumą. Tada paskirtą dieną bu
tų įvykusi iškilminga eisena ir 
klebonams vadovaujant parapi- 
jonai butų sunešę surišę į maz
gelius savo paskirtą kvotą į 
pavieto trobesį. Tokia Romos 
katalikų eisena butų buvusi be 
galo iškilminga ir įspūdinga. 
Tokios eisenos butų subėgę žiū
rėti ir laisvamaniai, ir žydai, ir 
visi kili herelikai; ir bu
kiekvienas sau sakęs, nusiėmęs 
kepurę, žiūrėkite, kokie tie Ro
mos katalikai teisingi žmonės. 
O salaveišiai lai butų savo kub
inis mušę ir putę trimitus Ro
mos katalikų garbei.

\

Petras. — Na, o mes kaipo 
šv. Antano parapijonys ar bū
tume lokiai eisenai pritarę ir 
marŽavę?

Jokūbas. — Be abejonės.
Jonas. — Bet jei kartą pra

dėtum tokias eisenas daryti, tai 
ar netaptų jos per dažnos? Juk 
be mirusio Svveitzerio kiek dar 
yra romiškų katalikų sweitze- 
riukų?

Jokūbas. — Pastaba labai 
Visuomenė tik to- 
teturėtų įvertinti. 
Išrodo, kad šis 
visų pusių pilnai 

Dabar man prisi-

Užporyt “Miss Lithuania 
1939 Rinkimai

Pamatykit Dovanas Gražuolėms Budriko 
Krautuvės Lange

ŠIANDIEN PASKUTINE DIENA UŽSIREGIS
TRUOTI KONKURSUI.

Dar šešios Kandidatės Konkurse♦

20. Bernice Markus19. Lillian Zakaitė

kias eisenas
Petras. — 

klausimas iš 
išgvildentas,
mena Kristaus žodžiai apie ma
tymą savo artimo akyje krislo 
ir nematymą savo akyje rąsto.

Jonas. — O jei šv. Antano 
parapijonims reikėtų maršuoti 
į katedrą sykiu su kitais Chi
cagos katalikais vadinamą už
ganą padaryti Dievui usį įžeidi
mus per ląisvamanių kongresą, 
tai ar mes maršuotume sykiu 
su kitais?

Jokūbas. — Ne.
Petras. — Bet žiūrėk, Jonai, 

jau nebetoli ir 12 nakties. Ži
nai, kad jau1 yra laikas skubėti 
namo.

—Taip ir aš einu sykiu, pri
tarė Jonas.

—Lik sveikas, Jokūbai.
Jokūbas. — Likite sveiki, 

mano mieli draugai. Užeikite 
kitą sykį. —Cicero Jokūbas.

Svarbus Pranešimas 
Tavernų ir Namų 
Savininkams —
kurių namuose yra tavernos

Vis tankiau ir tankiau at
siranda bylų teismuose, kur 
pagal Illinois įstatymą vadi
namą “Dram Shop Act”, sa
vininkai tavernų, taip pat ir 
namų, yra skundžiami už 
skriaudą, kuri įvyksta iš prie
žasties apsigėrimo svaiginan
čiais gėrimais.

Taverno užlaikytojas gal 
būt visai nekaltas, bet jeigu 
jo užeigoje koki nors peštu
kai susimuš ir kiek apsidau
žys, nukeitėjtįsio giminės gali 
patraukti atsakomybėn taver
no ir namo savininkus. Dar 
visai neseniai džiurė priteisė 
našlei moterei, kurios įsigėru- 
sį vyrą patiko mirtis, $2,500. 
ii^po $500.00 jos 8 vaikams.

Visuose atsitikimuose namo 
savininkas atsako už taverno 
savininką, nes žinoma, kad iš 
namo savininko yra daug 
lengvi aus iškolektuoti, nei. 
kad iš tavernos.

Todėl patartina taverno sa
vininkams apsidrausti nuo to
kios nelaimės. Tiesa, kad kai
nuoja $8000 metams, bet kar
tais gali kainuoti keletą kartų 
daugiau.

—T. Rypkevičia.

21. Constaųce Pauga 22. Aldona Rutkauskaitė

24. Amellia Yakas23. Olgft Zlabes

Tik trys dienos beliko iki “Miss Lithuania of 1939” 
rinkimų. J

Tik vieria diena — kontestui užsiregistruoti. Šian
dien paskutinė diena ir jokios aplikacijos po šios, dienos 
nebus priimtos/ ’

Rinkimai įvyks trečiadienį, spalio 2 d. Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje, 3133 South Halsted St., 7:30 vai. va
kare.

Išrinktoji gražuolė gaus stambių dovanų “Parlor 
Setų”, gėlių bukietų, o svarbiausia, atstovaus Lietuva ir 
lietuvius 1939 metų Automobilių Parodoj, kuri atsidaro 
lapkričio 12 d., Tarptautiniam Amfiteatre, prie 42-troš ir 
Halsted.

“Miss Lithuania” dalyvaus Parodos ceremonijose pa
sipuošusi puikiu tautišku kostiumu, kuris bus jai specia
liai pasiūdintas.

Antros vietos laimėtoja gaus naujų, 1939 metų radio 
aparatų, o trečios — gražų auksinį žiedų.

Visas dovanas aukoja J. F, Budrikas, savininkas Bu- 
driko Radio ir Baldų krautuvių, 3411 South Halsted 
Street. •

Pamatykite tas puikias dovanas Budriko krautuvių 
languose — gėles “Miss Lithuanijai” ir visoms kitoms 
konkurso dalyvėms padovanos gėlininkas Lovick’s, 3316 
South Halsted Street. #

“Miss Lithuania” šįmet rinks devynių lietuvių tei
sėjų komisija ir trys atstovaus nuo Automobilių Paro
dos, kur išrinktoji gražuolė atstovaus lietuvius.

 pirmadienis, spalių 31, 1938

Lietuviai teisėjai yra sekami:
1. Mikas J. Šileikis, dailininkas;
2. Mrs. H. Murauskienė, grožio saliono operatorė;
3. Bernice Balickaitė, dailininkė;
4. Louise Narmonta, High school mokytoja;
5. Frances Sadauskaitė, poetė;
6. J. P. Varkala, auditorius;
7. Dr. B. T. Zubrickas, medicinos daktaras;
8. Dr. A. Montvidas, med. daktaras, ir
9. J. F. Budrikas, biznierius, kuris aukauja dovanas 

konkurso laimėtojoms.
Teisėjams gražuolę renkant Andrejevo Šokėjų Gru

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

“Miss Lithuania” rinkimai įvyks po “N-nų” ir Auto
mobilių Parodos viršininkų priežiūra.

Primenam, kad šiandien baigiasi laikas įstoti į kon
kursą. Jeigu kuri lietuvaitė dar neįstojo, o nori, tai pri
valo tuojau išpildyti pridėtą kuponą ir priduoti jį “Nau
jienoms** su savo fotografija.

H. V. Kaltenborn 
Prelegentas N. U. 
Prakalbų Sezono 
Atidaryme

Spalio 25 d. Orchestra Hali 
buvo kimštinai pripildyta chi- 
eagiečių žingeidaujančių apie 
mintis ir nusistatymą žymiau
sių šių laikų vadų. Tai buvo 
pirmutinės prakalbos rengia
mos Univeniity Collcge North- 
western Universiteto, ir H. V. 
Kaltenborn, per 17 metų radio 
kalbėtojas, labai įspūdingai 
pradėjo sezoną.

Jo lema buvo trumpa — “Ir 
Ko Dabar Laukti Europoj?” 
—bet kalba buvo daugiau isto
riška negu profetiška. Jis 
smulkmeniškai nupiešė pavei
kslą diktatorių maršo per pa
saulį, ypatingai gvildenda
mas Muencheno konferenciją-

Jis perstatė diplomatus 
Chamberlain ir Daljadier kai
po lengvai perviršytus užsis
pyrėlio Hitlerio, kuris dikta
torium ir dar labai pesekmin- 
gu fanatiku būdamas, nujau
tė gerą progą demokratijų ne- 
nusistalymu pasinaudoti.

Tad Kaltenborn nusakė at
vaizdus Chamberlaino kaipo 
apsenėjusį atžagareivį biznie
rių, kuris neapsakomai bijo 
sovietų Rusijos, bijo oro ata
kos Anglijos bei Franci jos so
stinių ir visai Hitlerio psicho
logijos nesuprasdamas mėgi
no laikyti pasikalbėjimus su 
juo, pats nemokėdamas, nei 
žodžio vokiečių kalbos. Užtat 
jis ir visiškai pasidavė dikta
toriui, kuris numatė jo truku
mus. Vokiečiai nebūtų stoję 
karau su Anglija, Prancūzija, 
Rusija, ir čekais, nes nebuvo 
prisiruošęs juos nugalėti— o 
kaip Mussolini buvo pareiš
kęs, kad Italija jam nutarus 
ant kurios pusės kariausianti, 
tai žinoma ta pusė busianti 
pasekmingoji pusė, ir iš Mus
solini Hitleriui neimtų buvę

paramos. Ret kaip nors, Cham 
berlain ir Dalladier ar to ne
žinojo, ar netikėjo.
' Tad ir pasidavė ir šiaip 

prarado savo įtaką ir rytuose 
taip, kad Japonai užėmė Kan
toną ir dasigavo iki Hankow, 
nors prieš šį nusilenkimą jie 
bijojo liesti šituos Anglijai 
svarbius Kinijos miestus.

Aišku, kad nie jokios tai
kos Muencheno konferencijoj 
premjerai nepadarė — dabar 
tik laukiama progos vėl kur 
žemės — be mūšių pasigrob
ti. Vokiečiai kalba apie kolo
nijas—bet jie jų nenori—šie 
reikalavimai busią parankus 
nusileidimams — “gerai, mes 
neimsim po dalį jūsų koloni
jų, tad dovanokit mums len
kų koridorių, Danzigą, Klai
pėdą.” Bet tikrų pranašavimų 
dar kol kas negalima daryti—• 
priklausys nuo “nuskriaustų
jų”, į kuriuos vokiečių pro
paganda dabar atkreips dė
mesį.

Baigdamas kalbą p-as Kal
tenborn pareiškė, kad dikta
toriai galop palys sau galą 
prisirengs, 'kad tuo tarpu rei
kia demokratijoms laikytis 
idealais, kad turėti pasitikėji
mą savimi, nes turtu, neišdir
bta medžiaga, jos toli viršija 
autokratines šalis.

Po prakMbų, jis atsakinėjo 
klausimus. Kpudį labai gerą 
jis padarė į publiką. Su šito
kia pasekminga pradžia gali
ma tikėtis labai žingeidžių 
prelekcijų ateityje. Galerijos 
tikietai— kėdės nerezervuotos 
—tik 60 centų- Kitą trečiadie
nį, lapkričio 2 d. kalbės Alice 
Roosevelt Longworth, kurios 
tema bus “Aš tikiu į Ameri
ką”. O lapkričio 11 d., galima 
bus išgirsti William Lyon 
Phelps apie “Romansą, kuris 
randasi moksle ir tiesą, kuri 
randasi pasakose.”

—S. Viliutė.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos

Gražuoliu Kontestas
ĮSTOJIMO KUPONAS

Vardas-pavardė ....................................................................

Adresas .........................................  -......-.....
Telefonas .............................................................................

Amžius .......................................................................
Plaukų spalva ........................................................
Akių spalva ............................................................
Užsiėmimas ............................................................

/

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

Parašas .................................. .............................
Fotografijos bus priimamos tiktai iki spalių 31 d., todėl 

TUOJAUS prisiųskite fotografiją.

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

-........................ 1 ...................................... ■ ' ' _______




