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Vokietijos žydams bausmė 
$400,000,000 sumokėti 

nuo nauju metu uždraus žydams 
KRAUTUVES LAIKYTI

Dabar uždrausta lankyti teatrus, koncer
tus, kinematografus, šokių sales 

ir vodevilius
BERLYNAS, Vokietija, lap

kričio 13. — Tūkstančiai žy
dų areštuota pogromuose su
ruoštuose pereitą savaitę Vo
kietijoj ir Austrijoj, šimtai 
areštuotųjų išsiųsta j koncen
tracijos stovyklas. Milionų do
lerių vertės turtas sunaikintas 
dėl to, kad jaunas, 17 metų žy
das nušovė Paryžiuje vokiečių

tingesnis ir vargšas, užaugęs 
ir kūdikis.

Bet ir tai ne viskas. Nuo 
Naujų Metų įeis, galion kiti pa
tvarkymai. Vienas šių patvar
kymų uždraudžia žydams ope
ruoti krautuves ir kitokius biz
nius, kurie patarnauja bendrai 
visuomenei. Kitas patvarkymas 
sako, kad jokia firma negalės

'> 1 Acme-Naujiėną Telephoto
, Iš kairės.j dešinę: J. J. Peily, Carl R. Gray ir W 

J, Jenks, geležinkelių magnatai, kurie Ęasipiitė prezi
dentui Roosęveltui telegramą, kad algos geležinkelių 
darbininkams nebus kapojamos.
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Iš Lietuvos PRASIDEDA CIO KONVENCIJA

ambasados sekretorių von Ra- 
thą.

Tai ne viskas. Feldmaršalas 
Goering pereitą šeštadienį iš
leido patvarkymą, kurs reika
lauja, kad žydai sumokėtų 1,- 
000,000,000 markių — $400,- 
000,000 — piniginės bausmės.

Žydų bizniai išplėsti. Jų gy
venamieji namai apdraskyti.
Tūkstančiai žydų areštuota ir iš žydų, 
į koncentracijos stovyklas iš-

samdyti savo viršininku žy
do.

O dabar tuojau vienas įsa
kymas liepia sulaikyti mokėji
mą žydams apdraudos. Kitas 
įsakymas liepia žydams patai
syti savo kaštais krautuves, 
kurias naciai pereitos savaitės 
pogromuose apiplėšė. Kai ku
rias tų krautuvių valdžia atims

Smerkia žydų pogro- 91 asmuo sužeistas
mus Vokietijoj

NEW YORK, N. Y., lapkr.
13. — Nacių pogromai,. suruo
šti žydams Vokietijoj pereitą

traukiniaitiš susi 
daužus

Be to, visiems žydams už- 
siųsta. Dabar gi 400,000 Vo- draudžiama lankyti bet kokią 
kietijos žydų dar turės suma-j viešą vietą, kaip pav. teatrus, 
keti $400,000,000, IcItaTp sAkant koncertus, kinematografus, ša
po $1,000 kiekvienas. — tur-,’kių sales arba vodevilius. > \

J. Valstijos - Meksi 
ka susitaikė dėl nu 

savintos žemės

Studijuos planus 
pelnais su darbinin

kais dalintis
MEKSIKOS MIESTAS, Mek

sika, lapkr. 13. — Jungt. Val
stijos ir Meksika susitaikė dėl 
amerikiečių žemės Meksikoj, 
kuri buvo atimta savininkams 
ir išdalinta Meksikos beže
miams. Pagal padarytą sutar
tį Meksika mokės po $1,000,000 
kas metai amerikiečiams. Visa 
atimta amerikiečiams žemė 
yra įkainuota apie $10,000,000.

Vokietijos žydai 
užstatas

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
13. — Londono koresponden
tas praneša savo laikraščiui, 
kad šiandien faktinai visi žy
dai Vokietijoj yra kaip kalė
jime. Ne vienas iš jų nežino 
kas su juo atsitiks rytoj. Ne 
vienas negali išvažiuoti. Kurie 
turi pinigų išvažiuoti, tie areš
tuojami. Tik biednuomenės val
džia nepaiso — jie paliekami 
chuliganams puldinėti.

Nacių valdžia turi ilgus są
rašus Vokietijos žydų giminių

WASHINGTON, d. c., lap- 
kričio 13. — Senatorius Van- 
denberg (iš Michigan valsti
jos), konservatyviųjų republi- 
konų kongrese vadas, paskel
bė, kad speciali Jungt. Valsti
jų senato komisija lapkričio 
d. pradės daryti viešus atsi- 
klausimus apie planus, pagal 
kuriuos kompanijos dalinasi 
pelnais su savo samdiniais. Se
natoriaus Vandenbergo noras 
yra išvystyti pelnais dalinimo
si praktiką juo plačiau visoj 
šaly. Jis tikisi, kad šitokia 
praktika sustiprins samdyto
jus.

Tyrinėja radijo tran 
sliavimų kompa

nijas
WASHINGTON, D. 

kričio 13. — Federal 
nications Commission 
dienį pradeda viešus atsiklau-
simus (public hearings) ryšium 
su tirimu biznio tų kompanijų,

C., lap- 
Commu- 

pirma-

Amerikoj. Jei ten koks nacių lkurl0S transliuoja radijo pro-
atstovas nukentėtų, tai naciai 
šimteriopai atkeršytų Ameri
kos žydų giminėms Vokietijoj. 
Vokietijos žydai — tai užsta
tas.

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

Giedra; šalčiau; vidutinio 
stiprumo ir smarkesni vakarų 
iki šiaurės vakarų vėjai; sau
lė teka 6:38, leidžiasi 4:31 va
landą.

SOUTH BEND, Ind., lapkr.
. v. , , _ ■ 13. — Grand Trunk traukinys

savaitę, žiaurumu pralenkė po -į susidaužg gu New York Central 
gromus, kuriuos prieš 30 me- , x. . .. . ..., _ .. . . v. v. . i geležinkelio traukiniu vienostų ruošė Rusijos juodašimčiai. .. * x* . . .vv , - . mylios atstumoj nuo šio mie-Nacių pogromai iššaukė pasi- gto Union Traukiniai
piktinimo kultūringų žmonių x« v. . . , x.f . . w x • t x vežė pasazierius vykusius žiu •tarpe taip Europoj, taip Jungt.
Valstijose.; . ?

New Yorke; t tarpe kitų, pa
reiškė .protestą pogromam^ .me
ras La Guardia, buvęs repub- 
likonų kandidatas į gubernato
rius Thomas Dewey ir Alfred 
Smith. s ■ : .

“Galvažudystė pasilieka gal- 
važudyste -r— nors ji; ir butų 
teisinathA kaipo šalies politi • 
ka”, p'atėišk&-Uu .Guardia.

“Nuo.; vi^ramžių barbarizmo 
laikų neteko/pasauliui stebėti 
šitokių žygių’’,- pasakė Dewey.

rėti Notre Dame-Minnesota 
universitetų, futbolo lošio. 91, 
pasažieris sužeistas. 20 sužei
sta buvo taip’-'sunkiai, kad 
jiems teko suteikti ligoninės 
pagalbą.' Nelaimė įvyko pereitą 
šeštadienį 12:08 vai. dienos 
metu.

Padidino taksus 
Francuzijai

gramus. Komisija tirs kompa
nijų finansus, savininkų sąsta
tą ir kompanijų nusistatymą 
(policies), o taipgi operavimą 
radijo stočių tinklų.

Sukilėliai skelbia di 
delį laimėjimą

Nurodo reikalą dar
bininkų vienybės
WASHINGTON, D. C., lap

kričio 13. — New Yorko me
ras La Guardia šaukia progre
syvių veikėjų konferenciją 
Washingtone šią savaitę. Mo
teriškų rūbų siuvėjų unijos pre
zidentas, David Dubinsky, pa
reiškė šeštadienį, kad meras La 
Guardia turėtų pakvies ti kon- 
ferencijbn ir darbininkų unijų 
atstovus.

Kitas tos pačios unijos at
stovas, •$ Charlęs Zimmerman, 
nurodo, kad šiandie Jungt. Val
stijose yrą Apie 8,000,000 orga
nizuotus darbininkų. Darbinin
kų judėjime skilimą pašalinus, 
8,000,000 sudarytų didelę poli
tinę /jėgą
1940 metais trečią partiją stei
gti. ; ,.

* PARYŽIUS, Francuzija, lap- 
kričio 13. — Francuzijos mi- 
nisterių kabinetas išleido nau
jus patvarkymus šaliai. Patvar
kymai numato:

1 — uždėti svetimšaliams 
dvigubai didesnius taksus, ne
gu tie, kuriuos svetimšaliai mo
ka dabar; 2 — iš naujo įkai
nuoti šalies aukso rezervus ir 
nustatyti, kad 170 frankų yra 
verti vienam svarui sterlingų 
arba 35 frankai verti vienam 
doleriui; 3 — pailginti visiems 
darbininkams darbo valandas; 
4 — įpareigoti Francuzijos na- 
cionalią policiją kovoti strei
kus ; 5 — uždėti kai kuriuos 
naujus taksus ir padidinti se
nuosius; 6 — padidinti netie- 
siogius taksus.; 7 — uždrausti 
nacionalias loterijas. Viso pa
skelbta 32 patvarkymai.

jei reiklų i Progresyviai planuo

Lewis nori apsaugos 
pramoninėms 

unijom

ja trecių partiją

HENDAYE, Francuzija, lap
kričio 13. — Ispanijos sukilė
lių pranešimai sako, kad suki
lėliai turėjo didelį laimėjimą 
Segre upės dešiniajame kran
te. Sukilėlių kontratakos čia 
nustūmė lojalistus atgal ir su
laikė jų penkių dienų ofensy- 
vą.

Prijaukintas garnys 
vaikšto miestelio 

gatvėmis
-K- r. . . t

LAZDIJAI, -u. šią vasarą 
Lazdijuose remontuojant vieną 
namą, nuo jo stogo buvo per
keltas garnių lizdas su mažais • 
garniukais į kitą vietą. Atskri
dę seniai garniai ir radę liz
dą naujoj vietoj, savo vaikų 
pradėjo nepakęsti, mirtinai 
juos mušti ir net iš lizdo iš
metė. Vieną ‘ išmestą iš lizdo 
garniuką paėmė ir užaugino 
apyl. teisėjas Beržanskis. Gar- 
niukas taip priprato prie žmo
nių, kaip naminis paukštis. Da
bar jis jau didelis, skraido ir 
vaikščioja miestelio g-mis tarp 
žmonių. Jo mėgiamiausia vie
ta yra turgavietėj prie tekan
čio upelio. Ten jis gurkšnoja 
iš upelio vandenį. Garnys kar
tais paskui jį lekiojančius mie
stelio vaikus pradeda mušti, o 
kartais net parodo ir triukų. 
Jis užlekia ant išvažiuojančio 
iš stoties autobuso stogo ir 
kartu važiuoja.

Daug gyvuliu patenka 
po traukiniu

MAŽEIKIAI. — Atėjus ru- 
deniui, ūkininkai paleidžia sa
vo gyvulius laisvai ganytis po 
laukus, be jokios priežiūros. 
Taip pat elgiasi ir gyveną prie 
geležinkelio^ dėl to/ pasitaiko, 
Yielairhių. Spalių 11 »d/ iš šiAug 
lių į Mažeikius važiavusi auto
mo trisa suvažinėjo palaidą ar
klį daugiau kaip 400 Lt ver
tės. Prieš porą dienų taip pat 
buvo suvažinėtas ties Viekšnių 
geležinkelio stotimi mažažemio 
ūkininko arklys, apie 300 Lt 
vertės. Ūkininkams reikėtų ati
džiau žiūrėti savo gyvulių, kad 
nebūtų nelaimių ir nuostolių, 
nes už leidimą gyvulių ant ge
ležinkelio linijos, tenka savi
ninkui atsakyti ir teisme.

NEW YORK, K Y., lapkr. 
13. — Pereitą šeštadienį čia 
įvyko pasitarimas mėto La 
Guardia, Michigan valstijos gu
bernatoriaus Murphy ir Ohio 
valstijos senatoriaus Bulkley. 
Po pasitarimo La Guardia da
vė suprasti, kad progresyviai 
planuoja steigti trečią partiją,

PITT^BURGH, Pa., lapkr, 
13. —■ JohnCIO pirmi
ninkai, šeštadienį pareiškė, kad 
taika tarp ADF ir CIO pri- jei 1910 metų demokratų par- 
klausys to, ar Amerikos į ti j oš konvencija pasirodys
Darbą Federacija sutiks pripa- esahti konservatorių rankose, 
žinti esamą‘CIO unijų formą. Kol kas La Guardia, Murphy 

“Mųsų organizacijos formos ir Bulkley sutiko koncentruo- 
(pramoninit# Unijų formos) už- ti progresyviųjų jėga/ aplink 
tikrinimai yra reikalingas, kad Naująją Dalybą. , \ C' 
galėtų. įvykti taika su Ameri- Ateinančią savaitę Murphy, 
kos DArbo Federacija”, pareiš-.La Guardia ir Bulkley atlan- 

|kys prezidentą Rooseveltą.

Darbo Federacija sutiks pripa-

galėtų įvykti taika su Ameri-

kė Lewis

Autobusų šoferiai turi 
per kelius praleisti pra

bėgti gyviams
KAUNAS — Atitinkamos j- 

staigos ne kartą gavo nusiskun
dimų, kad autobusų, ar sunkve
žimių šoferiai sutikę keliuose 
stovinčius, ar paviję bėgančius 
kiškius, stirnas ir kt. gyvius 
juos su važinė j a- Tokių atsiti
kimų pastaruoju laiku vis di
dėjo. Todėl Kelių Valdyba šio
mis dienomis pranešė visiems 
autobusų ruožų šoferiams, kad 
jie keliuose sutiktus gyvius 
saugotų. Šoferiai įpareigojami 
sustabdyti autobusą ir palauk
ti, kol gyvis nuo kelio nubėgs.

Sveikatos punktų gydy
tojai įpareigoti tikrinti 

mokinių sveikatų
KAUNAS. — Kadangi šiuo 

metu jau daugelyje valsčių vei
kia sveikatos punktai, kuriems 
vadovauja gydytojai, tai tų 
punktų gydytojai įpareigoti 
lankyti pradžios mokyklas ir 
tikrinti mokinių sveikatą. Kar
tu gydytojams nurodyta, ko
kiomis ligomis sergantiems vai
kams reikia' uždrausti mokyk
las lankyti, kuriems laikinai 
uždrausti fizinio lavinimo pa
mokose dalyvauti. Be to, nu
rodyta, kuriais atvejais punk
tą gydytojai turi. tikrinti mo
kytojų ir kitų mokyklos tar
nautojų sveikatą ir juos gydy
ti.

‘ PITTSBURGH, Pa., lapkr. 
13. — Pirmadienį prasideda 
CIO konvencija. Ji paskelbs, 
manoma, CIO esant pastovia 
organizacija.

Konvencijos išvakarėse, sek
madienį, John Lewis, CIO pir
mininkas, pareiškė, kad jeigu 
Amerikos Darbo Federacija pa
norės pripažinti esamus faktus, 
pripažinti kad CIO yra stam
bi ir pastovi organizacija, ir 
jeigu Federacija sutiks skaity
tis su CIO lygybės ir teisin
gumo pagrindais, tai pamatys, 
kad CIO mielu noru sutinka 
taikytis ir likviduoti Amerikos 
darbininkų skylimą.

Lewiso raportas sako, kad 
CIO turi 4,037,000 narių. CIO 
per trejus metus turėjo pa ja-

Nacių minios ataka
vo kardinolo ramus

MIUNCHENAS, Vokietija, 
lapkr. 13. — Pereitą šeštadie
nį nacių minios užpuolė Miun
cheno kardinolo von Faulhabe- 
rio rumus. Išdaužė visus rūmų 
langus.

Dieną prieš tai, būtent penk
tadienį, Adolf Wagner, Bava
rijos nacių vadas, kalbėjo 5,000 
nacių miniai. Jis perskaitė kar
dinolo Faulhaberio laišką, kurs 
prašė policijos apsaugos. Ko
mentuodamas laišką, Wagner 
pareiškė: tegul kardinolas pa
keičia savo laikyseną, jam tuo
met nereikės policijos apsau
gos. O kitą dieną kardinolo rū
mų langai tapo išdaužyti.

Vienos žydai badauja
VIENA, Austrija, lapkr. 13. 

— žydų kultūrine organizaci
ja kreipėsi į vyriausybę pra
šymu leisti Vienos žydams val
gyti valgyklose arba leisti val
gykloms parduoti žydams val
gius.

Turtingesnieji žydai, kurie' 
turi pinigų, gali nusipirkti 
maisto krautuvėse. Jeigu jiems 
patiems krautuvės neparduoda 
maisto, tai jie gali pasiųsti 
maisto pirkti asmenis, kurie 
neatrodo panašus į žydus. Var
gas yra žydų biednuomenei.

Pereitą savaitę Vienoje bu
vo areštuota tarp 18,000 ir 20,- 
000 žydų. Kai kurie areštuo
tųjų vėliau buvo paleisti, ta
čiau tūkstančiai dar tebelaiko
mi kalėjimuose.

mų $3,540,385. Iš tų &imų or
ganizaciniams vajams | išleista 
$1,760,838. $1,310,178 paskolin
ta unijoms priklausančioms 
CIO.

Lewis siūlo programą CIO. 
Kai kurie jos punktai yra to
ki: Ekonomine akcija pakelti 
algas ir sutrumpinti darbo va
landas; valdžios pagalba pakel
ti mažai uždirbančių šeimų pa
jamas ir tuo budu > palaikyti 
perkamąją šalies pajėgą; padi
dinti taksus didelienp pelnams; 
stabilizuoti farmų pajamas 
beųt tokioj aukštumoj, kad pa
jamos padengtų kaštus; stabi
lizuoti kreditus, valdžiai kon
troliuojant kreditų šaltinius. 
Programon įeina keletas kitų 
punktų.

Separatistinis judė
jimas reiškiasi 

Kanadoj
EDMONTON, Altą, lapkr. 

13. — Vakarų Kanadoj, auga 
sentimentas atsiskirti nuo ry
tinių Kanados valstijų Į arba 
provincijų ir įsteigti savistovią 
Britanijos dominiją. Separatis
tiniu sentimentu pasižymi .Ma- 
nitoba, Saskatchewan, Alberta 
ir Britų Kolumbija. Labiausia 
separatistinį ūpą kelia tarifų 
varžtai ir prekėms gabenti ge
ležinkelių ratos.

Lewis įspėjo demo- 
r krątus

PITTSBURGrH, Pa., lapkr. 
Į3. — John <xewis, CIO pirmi
ninkas, pasikalbėjime su spau
dos atstovais pareiškė, kad de
mokratų partija turi persiskir
ti su tokiais savo nariais, kaip 
Jersey City meras Hague arba 
Ohio gubernatorius Davey, jei 
nori, kad organizuoti šalies dar
bininkai remtų tą partiją.

Teisėjas Brandeis 
sulaukė 82 metus
WASHINGTON, D. C., lap- 

kričio 13. — Vairiausiojo teis
mo nariui, teisėju\ Louis Bran
deis, pirmadienį sukanka 82 
metai.

Audra slenka į At
lanto pakraščius

WASHINGTON, D. C., lap- 
kričio 13. — Jungt. Valstijų 
oro biuras sekmadienį įspėjo, 
kad Atlanto vandenynu, Jungt. 
Valstijų šiaurės linkui, slenka 
stipri audra. Įspėjimai apsisau
goti pasiųsti apylinkėms nuo 
Sandy Hook, N. J., iki East- 
port, Me.

Palaimino Amerikos 
italijonkų

VATIKANO MIESTAS, lap
kričio 13. — Sekmadienį spe
cialiomis ceremonijomis tapo 
palaiminta Fracesca Saverio 
Cabrini, kuri, gyva būdama, 
darbavosi imigrantų italų tar
pe Jungt. Valstijose.

Palaiminimas suteikia ypa
tingos pagarbos Cabrini atmin
čiai. Kalbama, kad ji gal bus 
paskelbta šventąją. Kardinolas 
Mundelein sekmadienį laikė šv. 
Petro katedroj specialias pa
maldas Cabrini palaiminti.

NEW YORK, N. Y., lapkr. 
13. — Mirė Clarence H. Mac- 
kay, 64 m., Postai Telegraph 
kompanijos direktorių tarybos 
pirmininkas.

PASIUSKIT 
GIMINĖMS 

Lietuvoj 
DOVANŲ 

KALĖDOMS

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

Chieago, Illinois.
Ofisas atidaręs kasdien 
nuo 8 ryto iki 8 vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 ryto 
iki 1 vai. popiet.



NAUJIENOS, Chlcago, Dl Pirbadienis, lapkr. 14, 1938

A. CONAN DOYLE Vertė MIKAS ŠILEIKIS

Kruvinos Studijos
DALIS II.

(Tęsinys)
Daugybė moterų sėdėio 

tarp krūvų ryšulių, o vaikai 
sėdėjo tarp vežimų ir iškišę iš 
po dangčių galvas žiurėjo ap
link. Iš visko matėsi, kad šita 
partija buvo nebe paprastų 
keliautojų imigrantų banda, 
bet buvo labiau panašu į ko
kią nors žmonių rasę, kuri su
sidėjus aplinkybėms, ieškojo 
naujos šalies apsigyventi. Ty- 
raine ore pasigirdo sumišę 
garsai iš tos didelės žmonių 
masės ir tie garsai maišėsi su 
ratų girgždėjimu ir arklių 
žvengimu. Triukšmas buvo 
toks didelis, kad vargu kas 
galėtų pakęsti, bet tas triukš
mas nebuvo toks didelis ir ne
malonus šitom dviem pavar
gusiom asmenybėm šitoje kal
no viršūnėje, kai jie miegojo.

Padvados priešakyje jojo 
eilė drąsiausių, šautuvais gin
kluotų vyrų, kurių veiduose 
buvo geležinis pasiryžimas. 
Visi jie dėvėjo namie austus 
drabužius. Prisiartinę prie kal
no, jie sustojo ir valandėlę 
tarp savęs tarėsi.

“Gerieji j dešinę, mano bro
liai,“ pasakė vienas išdžiuvu
siom lupom, švariai skustu 
veidu ir pilkais plaukais vy
riškis.

“Po dešinei nuo

Blanco—mes pasieksime Rio 
Grande,” sakė kitas,

“Nesibijokime dėl vandens 
stokos,” šaukė trečias. “Jis, 
kurs gali vandenį iš akmens 
išsunkti, niekuomet neapleis 
savo išrinktųjų žmonių”

“Amen! amen!” vienu balsu 
atsiliepė visa minia.

Jie buvo jau pasiruošę vėl 
pradėti kelionę, kai vienas 
jaunesniųjų vyrukas žvaliai 
žiūrėdamas sumurmėjo ir ro
dydamas į pasišiaušusią skar
do viršūnę, kuri kabojo virš 
jų galvų. Iš didelio būrio pa
sirodė nedidelė rausva vėlia
va, plevėsuodama virš jų gal
vų, kuri darė didelį kontrastą 
prieš pilkas uolas. Bematant 
raiteliai su šautuvais rankose 
susirikiavo savo eilėn, kai tuo 
pačiu laiku vienas drąsus rai
telis užjojo priekin koman
duodamas avangardą. Žodis 
“raudonodžiai” pasigirdo 
kiekvieno lupose.

“Čia negali būti daug indė
nų,” pasakė vienas senas žmo
gus, kuris atrodė, kad jis bu
vo vadas. “Mes jau pravažia
vome pavniečius, tokiu būda 
čia nėra kitos indėnų giminės, 
bent iki tol, kai mes keliausi*-
me per didžiuosius kalnus.”

“Ar aš galiu eiti ir pažiūrė
ti, Broli Stangersonai,” pa- 

Sierra klausė vienas iš būrio.

f ACME-NAUJIENŲ Foto]
Raymond H. Folger, ku

ris liko irinktas Montgomc- 
ry Ward ir kompanijos pre
zidentu.

čia jūsų yra labai daug.”
“Arti tūkstančio,” atsiliepė 

vienas jaunas vyrukas. “Mes 
esame persekiojami Dievo vai
kai — Angelo Merono išrink
tieji.”

“Niekuomet aš apie juos ne
su girdėjęs, paaiškinkit man,” 
sake klajoklis. “Matyti, Jis 
pasirinko šitokį gražų jūsų 
būrį.”

“Ncsijuokjte iš to, kas yra 
šVehta” įspėjančiai pasakė ki
tas. “Mes esame tie, kurie tiki 
šventais raštais, raštais, kurie 
buvo parašyti egiptėnų raidė
mis ant plaktų aukso lente
lių, ir kurie buvo įteikti šven
tam Juozapui Smitui Palmy
roje. Mes atėjome iš Nauvoo, 
Illinojaus valstybės, kur pabu- 
davojome savo dievnamį. Mes 
ieškome nepriklausomybės 
nuo blogų žmonių ir nuo be
dievių, nežiūrint to, kad ir pa
čioje tyrlaukių Širdyje mes ją 
rasime” ‘

Suminėtas Nauvoo miesto 
vardas Jonui Fereriui kažką 
priminė.

“Dabar aš žinau,” jis tarė: 
“jus esate mormonai.”

“Taip, mes esame mormo
nai,” visi jo kompanionai at
sakė vienu balsiu

“Bet kur jus keliaujate?” ,
“Mes nežinome. Dievo ran

ka, asmenyje musų pranašo, 
veda. Jus turite eiti pas jį. 
Jis pasakys, kas su jumis bus 
padaryta.”

Šiuo laiku jie pasiekė lygu
mą ir tuoj buvo apsupti būrio 
pilgrimų,— išbalusių švelniais 
veidais moterų, stiprių juo
kaujančių vaikų ir rūpestingų, 
akylų vyrų. Daugelis šaukė iš

“Ir aš, ir aš,” šaukė tuzinas 
balsų.

“Palikite savo arklius apa
čioje, o mes jūsų čia palauk
sime,“ senesnis žmogus atsa
kė. Bematant jaunieji vyrai 
nušokę nuo arklių, pririšo 
juos ir kopė į kriaušį, ant ku
rio jiems pasimatė kažkokie 
žmonės. Jie lipo greitai ir at
sargiai, nerėkaudami, kaip 
kad lipa tik prityrę skautai. 
Žmonės iš apačios matė kai 
jie kopė nuo akmens ant ak
mens, kol jų figūros pagaliau 
atsimušė prieš žydrų dangų 
Tas pats jaunas vyrukas, ku
ris pirmas pakėlė aliarmą, 
vedė kitus vyrus. Sekusieji jį 
greit pamatė kai jis iš nuosta
bos išskėtė savo rankas. Atsi
likėliai taip pat nustebo pa
matę savo radinį.

Ant mažytės lygumos stovė
jo vienatinis milžiniškas ak-

NEDŽIAUKIS 
VIDURIŲ 

UžKIETEJIMU!
Kada jus vidurių užkietėjimas pa
siūta, tada jaučiatės sunkiais, pa
vargusiais ir apsvaigusiais, — tai 
reiškia, kad jau laikas susirūpinti ir 
tai kuo nors daugiau negu vaistais. 
Jus turite surasti priežastį.

Jei valgote tukins valgius, ką pa
prastai valgo dauguma, tai, \jsai 
paprastai, jųsų vidurių užkietėjimo 
priežastimi yra tai, kad negaunate 
gana "rupumo". Tačiau “rupumas/ 
dar nereiškia sunkius valgias, bet tos 
rūšies valgius, kurie kūne lieka ne- 
suvartoti kaipo “rupi!’ minkšta ma
sė žarnose, kuri padeda viduriams 
veikti.

Jei tai yra jūsų negale, tai val
gykite grūzdų, traškantį Kellogg’s 
AlI-Bran pusryčiams kasdien ir ger
kit gana vandens. All-Bran yra ne- 
vien turtingas “rupumu“, bet turi 
ir natūralų žarnų toniką, vitaminus 
BĮ.

Kellogg in Battle Creek daromas, 
visuose krautuvėse parduodamas.

nuostabos ir susijaudinimo, 
kai pamatė jauną mergaitę ir 
suvargusį senelį. Jų palydo
vai nesustojo, bet vedė stum
domi didelės mormonų mi
nios, kol pasiekė vežimą, ku
ris buvo labai didelis, gražus 
ir prašmatnus? Vežime buvo 
užkinkyti šeši arkliai, kai ki
tus vežimus traukė tik du ark
liai arba daugiausiai keturi. 
Šalia vežiko sėdėjo vyriškis, 
kuris negalėjo turėti daugiau, 
kai trisdešimt metų amžiaus 
Masyve jo galva ir griežtas 
veidas rodė, kad jis buvo va
das. Jis skaitė rudais apda
rais knygą, bet kai minia pri
siartino, jis padėjo knygą į 
šalį ir atidžiai klausėsi šitos 
trukšmingos epizodos. Tuo-

met jis kreipėsi prie Šitų dvie
jų žmogysčių:

“Jeigu mes jus priimsime,” 
jis sakė nuoširdžiu balsu, “jus 
turėsite priimti musų tikybą 
ir turėsite tikėti tik musų ti
kėjimu. Mums nereikia vilkų 
musų bandoje. Geriau tegul 
jūsų kaulai išblunka tolimuo
se tyrlaukiuose, negu laikui 
bėgant kirminas pradėtų grau
žti sveiką vaisių. Ar jus su
tinkate eiti su mumis šitokio
mis sąlygomis?”

“Aš manau, eisiu su jumis 
bet kokiomis sąlygomis,” Fe- 
reris sakė su tokiu nuoširdų-
mu, kad senesnieji mormonai 
negalėjo susilaikyti nesišyp- 
soję iš džiaugsmo. Vadas rim
tai klausėsi atsakymo.

“Broli Stangersonai, priimk 
jį,” jis pasakė. “Duok jam val
gyt ir gert, taip pat ir mergai
tei. Tegul bus tavo pareiga
mokyti jį -musų švento tikėji
mo. Mes jau ilgai čia užtruko
me. Pirmyn! Į Zijoną!”

(Bus daugiau).

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

gydytojas ir chirurgas 
2808 West 63rd SL 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Ofise TeL Yards Ittl

DR. BERTASH
756 Wbst 35th St.

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

Nedėlibmis pagal sutarti.
Rez. 4910 80. MICHIGAN BLVD

TeL Kenwood 5107
Ofiso Tel. Virginia 0036

Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.
Valandos —9—10 A. M. 
Nedalioj pagal sutartį.

Marąuette Medical Building 
6155 So Kedzie Avė. 

HEMtOCK 8700
Rezidencija PROSPECT 6232

Dr. Walter M, Eisiu
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

Treč. Susitarus
Jei kiti telefonai neatsakys Šauk 

MIDWAY 0001

Dr. F. Pulsuokite Van
GYDYTO J AS-CHIRURGASJt-RAY 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6699

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

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

TeL Seeley 7330
Namą telefonas Brunswick 0597

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Lonff Avenue 

TeL Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.50
(Screenečl) Tonas .................................. g ■

SMULKESNES DAUG PIGESNES 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

SI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS

BIZNIO KORTELES 
;DR-MS ATVIRUKUS 

. 'konstitucijas IR
DAROME VISOKIUS
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
TeL Canal 8500

niuo, prie kurio gulėjo aukš
tas barzda apžėlęs, surambė
jusiu veidu žmogus. Jis buvo 
nepaprastai liesas. Jo veidas 
ir vienodas kvėpavimas rodė, 
jog jis miegojo. Šalia jo gulė
jo mažylė mergaitė, apsikabi
nusi baltomis apvaliomis ran
kutėmis jo rudą surambėjusį 
kaklą. Auksinė: jos galvute 
buvo padėta ant jo’/krutines. 
Rožinės jos luputės buvo tru
putį prasišiepę, rodydamos ei
lę baltų dantukų ir žaidžian
čią kūdikio šypsą savo veide. 
Baltos jos kojos buvo apmau
tos baltomis pančiakaitėmis 
ir apautos batukais su žiban
čiomis sagutėmis, rodė keistą- 
kontrastą tarp jos ir jos kom
paniono. Viršuje šito akmens, 
virš galvų šilų keistų žmonių, 
tupėjo niūrus buzardai, kurie, 
pamatę ateinančius žmones, 
nusivylę sukrankė ir nuskrido 
tolyn.

Paukščių riksmas pažadino 
du miegančius klajoklius, ku
rie nustebo1 pamatę atėjimus. 
Vyriškis pašoko ant kojų ir 
žiurėjo žemyn į tyrlaukį, ku
ris prieš užmigsiant buvo taip 
tuščias ir baisus, o dabar ten 
buvo tiek daug žmonių ir gy
vulių- Jo veide matėsi, kad jis 
netikėjo matydamas ir žiūrė
damas į karavaną. Sudžiuvu- 
sia ranka perbraukė per akis. 
“Tai bus, kaip yra sakoma, 
klajojimas, aš manau,” jis 
sumurmėjo. Kūdikis stovėjo 
šalia jo, įsikibęs jo žipono 
skverno ir tylėjo, žiūrėdamas 
ir stebėdamasis klausiančio
mis kūdikio akimis.

Gelbėtojai netrukus įtikino 
šiuos du paklydėlius, kad jų 
atėjimas čia nebuvo sapnas. 
Vienas jų sugriebęs mergaitę 
užsimetė ją ant savo pečių, 
kai kiti du vedė jos išdžiūvu
sį kompanioną prie karavano.

“Mano vardas yra Jonas Fe- 
reris,” klajoklis pasakė. “Aš ir 
ši mažytė mergaitė, tai viskas, 
kas liko iš dvidešimt vieno 
žmogaus. Kili visi išmirė nuo 
troškulio ii’ bado toli ten pie
tuose.”

“Ar mergaitė yra jūsų?” 
kažkas paklausė.

“Aš manau, dabar ji yra 
jo,” antras garsiai sušuko. “Ji 
yra mano, nes aš ją išgelbė
jau- Niekas dabar jos nuo ma
nęs neatims. Ji yra Lucija Fe- 
reriutė nuo šios dienos. O kas 
jus esate?” jis tęsė žiūrėdamas 
į savo drąsius, saule įdegu
sius gelbėtojus. “Atrodo, kąd
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBVLANCE
, DIENĄ IR NAKTŲ1-i- 

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

■j—x • koplyčios visose
J—7 A/" JHZZ <E3L1 Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS.
BDBBGS

Laidotuvių Direktoriai

JOSEPH J. GRISH
TIKTU VIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St
Telephone: Republic 9723

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

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

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

Ofiso Tel.: YARDS 4787 
Namų TeL: Prospect 1930

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

Panedčlį, Utammke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Seredoj ir Pėt.nyčioj nuo 2 iki 6 v.v.
Subatoj nuo 12 iki 6 v.v.

Tel. Prospect 1012

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

AKIU SPECIALISTAI Km Lietuviaii 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

DR. VAITUSH, DPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone YARDS 1373

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 85th St.
kampas Halsted St.

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

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

______ DraugijosNariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIE7IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2889

Telefonas Yards Jp94

Dr. MauricerKahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vaL Ned. nuo 10 iki 19

Res. Telephone PLAZA 2406
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GRAFAI NECHLIUDOVAI UETUVOJE

>

Grafas Nechliudovas. Kas Šių dienų akylesnis skaity- 
jis? Tai, tikiuos, daugeliui žino- tojas, lygiai kaip ir praeities 
mas L. N. Tgj^tojaus genijališ- kai kurie prūsų kritikai, ne 
kojo romano “Prisikėlimas” viskuo patikės, nors tų roma- 
didvyris. Tolstojus puikiai pa- nų sukurė ir genijalus rašyto- 
žinęs praėjusio šimtmečio Bu- jas. Tai veikiau Tolstojaus, iš 
sijos aristokratijų, pats su ja:dvarininkų luomo kilusio, pa
gyvenęs, palietęs visokeriopu sųinonės svajonė, veikiau no-

ras, kad pagaliau grafai, ku
nigaikščiai ir kiti didžiūnai pa
suktų atgailos keliu.

O gal tai labai teisingas, gi
liai paimtas gyvenimo gaba
las, kad visi paviršiuje plau- 

l žmonės 
gali greičiau pergimti, pabu
dinti iš miego savo sųžines, 
nulipę iki pat gyvenimo žemu
mos, negu šokdami polonezus, 
gaudami ordenus, lankydami 
operas...

Nėra vietos ir reikalo šio ro
mano nagrinėti. Daug idėjų, 
daug dvasinio skausmo sukilo 
jį perskaičius. Atpalaidavęs 
Nechliudovų nuo praeities pro
blemų, užmerkęs akis prieš jo
jo grynai rusiškų klaidžiojimą, 
skausmus ir visų aplinkumą, { 
kurių rašytojas nupiešia, kaip 
amžinus pastatus, aš pačiu pa
prasčiausiu budu norėčiau 
taikyti šį romanų, romano 
žetų, musų dienoms.
Kol jaunas naudokis, numirti 

vistiek reikės

atžvilgiu gyvenimo “dugnų”— 
įtikinamiausiai atvaizdavo ši
to luomo dienas ir naktis.

Svajojo, kentėjo, blaškės 
tuomet Rusija, su ja drauge ir 
rašytojas, čia žengdamas pir- 
mvn ir kitus vesdamas, čia kiojų privilegijuoti 
stabtelėdamas kryžkelėj ir fi
losofuodamas.

Taip, Nechliudovas. Grafas, 
dvarininkas, suviliojęs papra
stų mergaitę Katiušų Maslovų, 
įbrukęs jai į rankas šimtų ru
blių, sutinka jų tik teisme 
juodųjų gyvenimo rankų pa
liestų. Ir jis pats dėl neapsi
žiūrėjimo padeda jų nutekti, 
nuteisti visai nekaltai. Du di
deli tomai romano jau su
brendusio rašytojo tvirta ran
ka parašyta aiškina mums, 
kaip šis susimąstęs dvarinin
kas, aristokratas norėjo atsi
pirkti prieš tų paprastų liau
dies atstovę Katiušų, kaip jis 
norėjo numalšinti savo sąži
nę, kuri pabudo, ir kaip jis pa
galiau tos ’ liaudies atstovės, 
kalėjime užkaltos, buvo at
stumtas ir susižavėjo šventuo
ju raštu. “Ieškokite Dievo ka
ralystės ir Jojo teisybės, o vi
sa kita savaime jums ateis”, 
—paskutiniajame puslapy gal
voja Nechliudovas ir paga
liau supranta, kad baigėsi jo 
gyvenimo vienas perijodas, o 
atėjo antras.

lACMJSJ-NAUJll^V r .o.
Leit. generolas Hirosho 

Oshima, naujasis Japonijos 
ambasadorius Vokietijai.

pri- 
siu-

DUODAME
PINIGUS!

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

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

Association
1739 s. HALSTED ST.
Atdara kas dienų nuo 8 ry- 

o iki 8 vakaro, išskyrus ne- 
dėldienius.

Rudeninių Madų 
Knyga

Kas bent kiek akyliau seka 
musų teismų kronikų, ypač ne- 
pribijo “susiteršti” ir bent ran
kom pasispausti su varginguo
ju musų luomu, tas puikiai ži
no, kad musuose jau per daug 
priviso Nechliudovų ir Katiušų 
Maslovų. Ir tie mūsiškieji Ne- 
chliudovai kiloki. Be sielos, be 
susigraužimo, dvasios apskurė
liai, arogantai • .. Reikia turėti 
gyvų sielų, reikia ko nors siek
iu kilnesnio, kad galėtum verk
ti, nupulti, vėl gailėtis ir pri
pažinti savo klaidas*. Daugelis 
musų inteligentijos siekė ger
būvio, veidmainiavimu ir iš
viršiniais elektais. Prisidengę, 
jie sulaužė charakterį, supurvi
no savo tėvų gražias tradicijas 
iki “gerbūvio” pasiekė. Ir tas 
ilgas, vingiuotas kelias atėmė 
iš jų galimybes būti bent tūk
stantinė dalim panašiais į Tol
stojaus didvyrį. O jų darbai 
bjauresni-

Štai, pirmųjų Sekminių dienų 
ateina pas mane vidutinio am
žiaus moteriškė. Vos spėjusi 
pasisveikinti, ji apsipila ašaro
mis.

—Kas atsitiko?
—Ai, pone, pagelbėkit, pasa

kykit, kur reikia kreiptis. Gy
venti nebeįmanoma. Tris die
nas iš eilės nuėjau ant žaliojo 
tilto, pasiryžusi kristi į Nemu
nų, bet Nijutęs gaila- Atsime
ni tamsta Bronės mergaitę, dar 
saldainių atnešdavai. Juk Bro
nė nusinuodijo.

jų dūk- 
galvoja, 
Bronės 

gimines
dukrai protekcijos. 

Tuojau atėjo 
jam Bronė ir 
jai atvažiuoti 
tiesiai pas jį. 
gražiom vii-

laiškų, ir Bronę sužavėjo mies
tas. Tėvai buvo neturtingi, be 
pažinčių ir norėjo, kad 
tė, kaip paprastai'^iųi 
išeitų į žmones. Pats 
tėvas nuėjo pas pono 
paprašyti
Ponas pažadėjo, 
ir duktė. Patiko 
po mėnesio liepė 
į Kaunu ir ateiti 
Išvažiavo Bronė
tim sparnuota ir šiaip taip vie
nų savo draugių susirado.

—Aš viena pas vyrų nedrįs
tu eiti,—kalbėjo Bronė drau
gei.—Užeikim abi-

—Brony t, jis toks ponas ... 
nemėgsta, kad dvi moterys pas 
jį ateitų. Eik tu viena.

Gal Bronė draugės nesupra
to, o gal ir kitaip buvo, sunku 
apie tai pasakyti, tačiau pusė 
Kauno žinojo, kad pas tų ponų 
jaunos moterys užeina vaka
rais, o vėliau jau tarnauja, ši
to Bronė tikrai negalėjo žino
ti. Ji užėjo, vėliau ir dažniau 
susitikdavo. Ji buvo tiek naivi, 
kad drįso svajoti už to pono 
ištekėsianti. Nėt visam namui, 
kuriam aš anksčiau gyvenau, 
buvo pasigyrusi, kokių gražių 
šliubinę suknių įsitaisysianti - .. 
Mes visi jai linkėjom laimės, 
bet buvom įsitikinę, kad ji tos 
laimės nepasieks. Taip ir bu
vo. Ji gavo tarnybų paprasta 
pardavėja už 150 litų mėnesiui, 
bet greit... ir kūdikį pagim
dė.

—Atvirai sakau,—toliau pa
sakojo moteriškė, jos tolima 
giminaitė,—Bronė net džiaugė
si pagimdžiusi. Ji vis dar pa
sakojosi, esu tas ponas jų my
lįs, išsiskirsiųs su žmona, o jų 
vėsius. Pykdavau, mušdavau jų 
ir vėl verkdavau apsikabinusi, 
bet Bronės neįtikinau. Geros 
širdies, bet kvailas vaikas bu
vo. Vėliau ji pati įsitikino. Po
nas davė jai tris šimtus litų ir 
pasakė, kad jos vesti negalįs. 
Be to, prigrasino, jei kam nors 
prasižiosianti—išmes iš tarny
bos ir per policijų jų išsiųs į 
namus- Nubudo mergaitė, bet, 
matyt, neiškentė, kam nors 
prasitarė. Surado progų ir "jų 
iš tarnybos atleido. Prasidėjo 
vargas. Šeimininkai mudvi abi

iškraustė iš .buto. Anksčiau 
dar šiaip taip, aš dirbdavau, 
padėdavau- O jau pernai nė 
vienas namų savininkas į bu- 
.ų musų nenorėjo įsileisti.

—Dvi moterys su vaiku, kas 
čia per šeimyna. Ne, ne, b*uto 
pas mus nėra.

Kartų pasisamdėm mudvi 
vieną vyrukų ir butą surado
me. Jis vaidino Bronės vyrų, o 
iš tetą- Tačiau ir tas vyras už 
paslaugą čmū prie Bronės kib
ei ... Vėliau paaiškėjo, kad mes 
šc.mininkų apgavome. Jis rado 
rogą daryti remontą- ir mus 

iškraustė. Bado, pažeminimo 
ir apsivylimo prislėgta, Bronė 
dar kartą nuėjo pas savo myli
mąjį prašyti pagalbos. Ką jie
du kalbėjo, aš nežinau. Mačiau 
tik, kad ji grįžo visa pamėly
navus, mėlynų paakių ir .. - čia 
pat kieme nusinuodijo!

—Kol jaunas — naudokis, 
mirti vistiek reikės, dažnai 
kalba ponaičiai, ot, jie ir naudo
jasi.

— Tai dabar ir tamsta buto 
negauni ?

—Taigi, kad ir auksinius pi
nigus rodyčiau — neleidžia. Jei 
Bronelės motina butų gyva, 
jai atiduočiau, mergaitę. Bet ir 
ji mirė. Moteriai su kūdikiu 
neduoda buto, nors tu galą 
gauk.

Pašaliniam žmogui gal ši is- 
torijėlč didelio įspūdžio ir ne
padaro. Tačiau man, tą mergai
tę pažinojusiam, mačiusiam jos 
nerūpestingą jaunystę ir nai
vumą, moteriškės papasakoji
mas skaudžiai suspaudė širdį. Tr 
iškilo prieš mano akis daug ši
tokių istorijų- Juk Kaune ne 
vienas toks ponas, ne vienas 
Nechliudovas nenorįs skaitytis 
su savo veiksmais! Net esti, 
kad paprastas “paršyvos dirb
tuvėlės” savininkas, priimda
mas darbininkę, atsiprašant, 
apčiupinėja ją, kaip karvę tur
guje. Ne vienas ponas įstaigose 
ar įmonėse aiškiai pasako ieš
kančiai darbo: '

—Tu nieko sau papučka, bet 
negudri. Ateik pas mane pasi
kalbėti ,. ♦

Moteriškės eina. . Grįžta, tyli 
ir tarnauja. Gal ir jos kaltos, 
gal perdaug aukštai vertina šil
kinę suknelę ir skrybėlaitę, bet 
vis dėlto kaltesni ir šlykštesni 
tie žmonės, kurie tas moteris 
pastumia į negarbę ir didina

savižudžių ar prostitučių skai
čių. J. Ripka.

(”L. ž”)
*Prikliškai ir šie nieku nesi

skiria nuo pirmųjų. Jie dažnai 
tiktai didesni veidmainiautojai.

Nauja Plytinė
TELŠIAI — Telšių valsč. 

Duseikių kaime prie geležinke
lio linijos žinomas plytininkas 
Jazdauskis stato didelę moder
nią plytinę, kurios metine ga
myba busianti 5 mil. plytų. 
Jazdauskis yra nuprkęs 24 ha 
reikalingos žemes, kurioje yra 
labai didele atsarga gero mo
lio, tinkančio plytų, čerpių ir 
drenažo vamzdžių gamybai. 
Šią vasarą prisigaminta dur
pių, nes prie steigiamos plyti
nės yra nemaži plotai durpy
nų. Plytinės statyba jau bai
giama, ji vyko visą vasarą. 
Dirbo 130 darbininkų ir dau
giau. Plytinė bus moderni ir 
praktiška.

$20.69 ŽEMIAUSI COACH FARES 
Iš Chicagos i

NEW YORK
$7:53 CLEVELAND

Iš Chicago 9:40 A. M. 11:20 P. M.
I Cleveland 5:50 P. M 7:59 A. M.
I New York 8:12 A. M. 5:42 A. M.

Bagažas paimamas iš vietos ar 
hotelio ir vežamas tiesiai į New 
York prieklauką. Klauskit savo lai
vininkystės agento. Arba pašaukit

WABASH 2780
Niekei Plate Road

ČESNAKAI-PETRUŠKOS nuo 
AUKŠTO KRAUJO spaudinio

Medikull raportai sako. wad Cesnakų-Pet- 
ružkų koncentratas turi dvigubą veikimą 
aukAtam kraujo spaudimui mažinti. Pirma, 
jis linksta atleisti sustingusias arterijas. An
tra, jis patikrina ar sutrugdo atmatų su- 
sistovčjimą žarnuone, vieną ir aukfito kraujo 
spaudimo priežastį. Norint gauti koncen
truotų česnakų ir petružkų bekvapėj, be- 
skončj formoj, klausk savo vaistininko ALL- 
IMIN, Garlic-Parsley tablečių. Didelės dė
žės 50 c. begalo pinigus taupantis pakelis 
$1.00. AI.I.IMIN vartojamas pakartotinai su 
regullarj »mis pertraukomis padeda sumažin
ti aukšto kraujo spaudimą, gaivos gėlą ir 
svaiguli, paeinančius nuo aukšto spaudimo. 
Kad sužinoti kas pakelia kraujo spaudimą 
ir gydymą, klausk gydytojaus. Del- dykai 
sampelio ir knygelės apie vertingas aukčto 
kraujo spaudimo žinias rafiyk
VAN PATTEN CO.. 54 W. Illinois. Dept. F.

Chlcago

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

JŪSŲ KALĖDŲ

NES VISI JIE 
KAITO 

NAUJIENAS

NAUJIENOSE”

GIMINES
DRAUGUS
KOSTUMERIUS

PASVEIKINIMAI TILPS DI
DELIAME NAUJIENŲ KALĖ
DINIAME NUMERYJ, KURIS 
IŠEIS

GRUODŽIO 24
PRAŠOME PAŠAUKTI MUSŲ 
OFISĄ—MES PASIŲSIME SAVO 
ATSTOVĄ.

Pasveikinimo Ratos Prieinamos.

NEPADĖJUS
\ —

nėra ko rasti

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams
HUMBORLDT PARK LIETUVIŲ 1 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBAljl 
1938 METAMS: Walskis—pirm.,3341 ( 

Evergreen Avė., tel. Be Imont , 
7678; John Kuprevičius—vice-pir- 1 
mininkas. 3446 W. Pierce Avė.; 
Anton Lungevicz—nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; S. Buneckis—finans rašt.,
3247 Beach Avė.; A. Zillius—ka- 
sicrius, 3327 Le Moyne St.; T.
Kubilius—maršalka, 3222 Pierce
Avenue.

JAUNU LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: J. Rūta — pirm.,

3141 So. Halsted St.; P. Pauzolis 
—pirm. nagelb.. 3427 So. Halsted 
St.; S. Kunevičia—nut. rašt., 8220 
So. Union Avė.; F. Kasparas — 
fin. rašt., 3534 So. Lowe Avė.; 
W. Dulevičia—kont. rašt, 812 W. 
33rd St.; J. Balčiūnas—Kasierius, 
3200 So. Lowe Avė.; J. Arišiu- 
nas—apiekunas kasos. 3623 So. 
Emerald Avė.; F. Kunevičia — 
apiekunas kasos. 3201 Green St.; 
K. Valaitis—apiekunas ligoniu, 
7104 So. Emerald Avė.; W. Dule
vičia—korespondentas. Laiko su
sirinkimus kas mėnesį pirmą pen
ktadieni. 7:30 vai. vakare. Crica- 
gos Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted St.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGI
JOS SKAIČIAUS BOSELANDO LIE
TUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS įvyko, 

sausio-Jan. 7 d. 1938 m., kuriame 
išrinkta valdyba 1938 metams se
kančiame sąstate: Pirm. —Anta
nas Sudentas. 10036 So. State St.; 
Vice-pirm. — Mike Sinko, 115— 
E. 104th PI.; Nut. Rašt.—Franas 
PuČkorius, 10831 So. Edbrooke 
Avė.; Sekr. ižd.—Stasys Yurčius, 
209 — E. 107th St.; Iždo Glob.— 
VValter Stulpinas, Petras Krasaus- 
kis; Maršalka —Kastas Romutis; 
Skyriaus Kasierius — Magdalena 
Sudentas; Atstovas į Lietuvių 
Kongresą — Antanas Norbutas, 
1033 W. 103rd St. Draugijos su
sirinkimai kas naujo mėnesio pir
mą ketvirtadienį, 7:30 vai. vak., 
Darbininkų Svetinėje, 10413 So- 
Michigan Avenue.

ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Pirmininkas—Pet

ras Arlauskas. 1947 N. Cleveland 
A v., Chicago, III.; Pirm, pagelbi- 
ninkas—Alexas Niprikas, 4015 W. 
13th St., Chicago, 111.; Protokolo 
Raštininke — Sofija Ambrozaitė, 
11731 So. Indiana Avė., Chicago, 
III.; Finansų Raštininkė — Ona 
Uškuraite, 1329 North Dearbom 
St.. Chicago III.; Finansų Rašti
ninkės Pagelbininkė — Emilija 
Ramašauskienė, 1218 South Inde- 
pendenc« Blvd., Chicago, III.; Ka- 
slerka—F. Ambrozienė, 11731 S. 
Indiana Avė., Ch’go; Maršalka— 
William Putris, 4730 So. Spring- 
field Avė., Chicago, III.; Kores
pondentas — Juozas Balakas, 1414 
So. 49th Court, Cicero, III.; Ka
sos Globėjai—Juozas Keturakis, 
1525 So. 51st Avė., Cicero, III.; 
Steponas Niprikas 852 West 33 
St., Chicago, III.
Susirinkimai laikomi vieną sykį 
į mėnesį kas ketvirtą nedėldienį 
pirmą valandą popiet Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., Chi
cago. III.

DRAUGYSTE PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1938 METAMS:

John Jackas— pirmininkas, 6504 
So. Rockwell St.; Adam Subaitis 
—vice-pirm., 1947 String St.; 
Gasper Pakeltis—nut. rašt.. 4019 
So. Artesian Avė.; Frank Micklin 
,Tr. — finansų rašti., 4917 South 
Komensky Avė.; Frank Medalins- 
kis—kasierius, 3159 Emerald Av.; 
Frank Margevičia—kontr. rašt., 
4348 o. Washtenaw Avė.; B. J. 
Jakaitis — Auditorijos atstovas, 
826 W. 34th PI.; A. Subaitis, A. 
Tamevičia ir P. Augustinas — 
Trustees

pnk gavome naujų madų 
knygų, kurių galite gauti pas 
■ras už 15 centų. Siųskit sava 
orderius:

—Nusinuodijo? Kada?
—Prieš pat Kalėdas. Laik

rašty rašė. Supjaustė vargšę.. 
Jau kad nesiseka, tai nesiseka.

Ilgai kukčiojus, ilgai verku
si moteriškė ramiau ėmė kal
bėti

—Ir pykstu, ir Dievui mel
džiuos. Nebuvo jai kaip gyven
ti. O tokia, rodosi linksma at
važiavo, tokia laiminga- Tas 
ponas net vesti žadėjo. “Maru- 
sia otravilas”, dainuoja dabar 
visi Vilijampolėje, o man šir
dis krauju verda. Nei į butų, 
nei į kambarį niekas nebepri
ima .. •

Nežiūrėdama nei mano sve
čių, nei manęs, moteriškė išpa
sakojo visų istorijų čia paleis
dama piktų žodį, čia vėl susi
graudindama.

Prieš penketų metų į Rokiškį 
atvažiavo vienas aukštas ponas 
valdininkas pas gimines pailsė
ti- Bronė tuomet vos buvo su
kakusi septynioliką metų. Jos 
vyresnės draugės jau tarnavo 
Kaune, parašydavo jai gražių

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.

JEI SPAUDŽIA reikalai... jei reikia pinigų •.. ar ma
nai pirkti namus, ar senus pataisyti, visuomet ateik 
pasitarti. Jei turi pinigų ir nori kitiems padėti, atnešk 

pasidėk... čia apsauga tikra ir dar nuošimtis geras. 
Dabar NAUJIENŲ SPULKA moka 4% palūkanų. Jau
nuoli 1 . .. tavo tėvai vargus vargdami sudėjo turtus, davė 
tau mokslų, nes jie žinojo kaip reikia taupyti. Pradėk 
sau taupomųjų sąskaitų dar šiandien NAUJIENŲ SPUL- 
KOJ.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ ' PAŠALPINIO 
KLIUBO VALDYBA 193R M.: Pirm.

George Medalinskas, 233 Central 
Avė.; Pirm. Pagelb. Frank Sta- 
nionis. 3950 Gladys Avė.; Prot. 
Rašt. Mary Medalinskas. 233 So. 
Central Avė.; Fin. Rašt. Chas. 
Kattalo. 4676 W. End Avė.; Kont. 
Rašt. Vincentas Manikas. 17 So. 
Springficld Avė.; Kasos Grobėjai: 
Mike Davidonis, 3917 14th St., 
Kasierius Mike Kaziunas, 3508 
Gunderson Avė., Berwvn, III.; 
Maršalka .Tuozanas Zubo^n^lns, 
530 So. Lawrence Avė.; Kliubo 
gydytojas: Dr. Margeris, Tel. 
Boulevard 8483; Korespondentas 
—Joe. Gardauskas.

Užtikrink savo indeliams tikrą apsaugą 
v ir pelną
Čia visų INDELIAI APDRAUSTI IKI

, *8,000.00

M t. M DĘR

LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND SAVINOS ASS’N
1739 SOUTH HALSTED STREET

TELEFONAS, CANAL 8500
f

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS CLUB, POLITICAL AND 
BENEFICIAL OF THE 12-TH 
WARD VALDYBA 1938'M.: J.Yuš- 

ka, Pirmininkas, 2419 W. 43rd 
St., Tel. Lafayette 5424; J. Va- 
linckas, Pirm.-Pagelb., 3423 So. 
Morgan St.; Paul J. Petraitis, 
Nutarimų Rašt., 4223 So. Wells 
St., Tel. Victory 8770; Helen 
Gramontienė, Kasierius, 4535 S. 
Rockwell St., Tel. Lafayette 2418; 
Frances Wittis, Fin. Rašt., 4469 
Archer Avė., Tel. Lafayette 1374; 
F. Krasauskas, Kontrolės Rašt. 
4353 So. Maplewood Avė.; J. 
Jesunas, Kasos Globėjas, 2440 
W. Pershing Road; Dr. A. J. Ma
nikas, Daktaras Kvotėjas, 4070 
Archer Avė., Tel. Lafayette 3051; 
A. Saldukas, Teisėjas, 4038 Ar
cher Avė. Susirinkimai laikomi 
kiekvieną trečią sekmadienį, kai 
1:00 vai. popiet, Hollywood Hali, 
2417 W. 43rd St., Chicago, III. 
Į Kliubą priimami vyrai ir mote
rys nuo 16-kos iki 45 metų am
žiaus. lygiomis teisėmis.
Juozas Bruchas, 3887 W. Polk St*
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UlsakyBo kalnai
Chicagoje — paltą:

Metama - — .. .
Pusei metų____________
Trims mėnesiams _____
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui______

Chicagoji per išnešiotojus:
Viena kopija 8c
Savaitei -________________ .... 18c
Mėnesiui _____________— 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago), 
paštu:

(Atpiginta)
Metams _ ---- ___
Pusei metų -------
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams__________ — $8.00
Pusei metų________ *--------- 4.00
Trims mėnesiams -------- — 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

_ $5.00
4.____ 2.75
___  1.50
___ 1.00
___  .75

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Ganau 8500.

stus, kurą ir t.t. Vartotojų interesas, galų gale, nusveria. 
Prekė, kuri vartotojų nepatenkina, supelėja arba supuva 
sandėlyje. Biznis, kuris neduoda gero patarnavimo publi
kai, užsidaro. Įstatymai čia nieko negali pagelbėti.

Jeigu “čėn-štoriai” nepatenkintų publikos, tai jie se
niai butų išnykę. Bet jie publiką pritraukia prekių pigu-I 
inu ir mokėjimu patenkinti pirkiką. Apskaičiuojama, kad 
tose krautuvėse publika sutaupo apie vieną bilioną dole
rių per metus. Federalinė Prekybos Komisija padariusi 
tyrinėjimą, surado, kad “čėn-štoriūose” prekės yra nuo 
6 iki 18V2 nuošimčių pigesnės. Ką įstatymas gali padary
ti prieš šitokius faktus?

Kongresmanas Patman savo bilium padarytų dau
giau žalos, negu naudos, net ir tiems biznieriams, ku
riems jisai žada padėti. Pagalios, nežiūrint, koks yra biz
nis — didelis ar mažas — įstatymuose neprivalo būti 
diskriminacijos. Nes diskriminacija veda į sauvaliavimą, 
kuris griauja teisėtumą.

Lietuvos užsienių politikos naujų 
gairių beieškant

Lietuvos pasiuntinių konferencija. — Mažųjų valstybių 
politikoje eina persiorientavimas. — Vokietija irpolitikoje eina persiorientavimas
Lenkija daro spaudimą į Lietuvą. — Klaipėdos 
krašto likimas. — Lenkijos derybos su Vokietija. — 
Klerikalų įtaka stiprėja. — Galima laukti didesnės 
reakcijos.

(Musų specialaus bendradarbio Lietuvoje)

Republikonai pasivijo demokratus 
šiaurėje ir vakaruose

Šiaurinėse ir vakarinėse valstijose republikonai jau 
pasivijo ir net truputį pralenkė demokratus. Bet pietinė
se valstijose demokratai dar tebėra šeimininkai. Tai ro
do lapkričio 8 dienos balsavimų skaitlinės.

Pietinės valstijos yra šios: Alabama, Arkansas, Flo
rida, Georgia, Louisiana, Mississippi, North Carolina, 
South Carolina, Texas ir Virginia. Atėmus šitas valsti
jas, pereitos savaitės rinkimuose atstovų į kongresą, bal
sai pasidalino taip:

Už demokratus ............................ 15,334,159
Už republikonus ................ ......... 15,512,702.

Kaip matome, republikonai gavo netoli 300,000 balsų 
daugiau, negu demokratai. Bet jeigū pridėsime pietinių 
valstijų balsus, tai republikonai toli atsilikę nuo demo
kratų.

Be to, ir šiaurės bei vakarų valstijose šimtai tūks
tančių balsų buvo paduota už įvairias “trečiąsias” par
tijas — Farmerių-Darbininkų partiją, Progresyvią parti
ją, socialistus ir t.t. Šiaurinėse ir vakarinėse valstijose 
šitų partijų balsai dabar yra nusveriančioji jėga: pridė
jus juos prie republikonų balsų, daugumą sudaro republi
konai; pridėjus prie demokratų, daugumą sudaro demo
kratai.

Taigi Šiaurėje ir Vakaruose šiandien jau faktinai 
veikia ne dviejų, bet trijų partijų sistema, — tuo tarpu 
kai Pietuose dar tebėra vienos partijos sistema, t. y. “fa
tališka” tvarka (kaip fašizme).

Iki 1940 metų, kai bus renkamas J. V. prezidentas, 
daug kas gali pasikeisti. Republikonai tikisi, kad jų pa
jėgos dabar sparčiai augs, taip kad už dviejų metų jie 
turės daugumą visame krašte ir galės išrinkti savo pre
zidentą. Bet tai dar anaiptol nėra tikras dalykas. Bet re
publikonai pasiektų savo tikslą, jie turi padidinti savo 
pritarėjų skaičių tiek, kad jų balsų priaugimas atsvertų, 
viena, “trečiųjų” partijų-balsus, antra, demokratų balsus 
Pietuose. Tai — gana stambus uždavinys.

Todėl gali būti taip, kad ateinančius prezidento rin
kimus laimės nekuri nors viena partija, bet partijų koali
cija.

ATSISTATYDINO “PROPA
GANDOS MINISTERIS 

TAMOŠAITIS

Fašistiškos valdžios turi tam- 
tikrą ministeriją arba ministe
rijos departamentą, kuris užsi
ima propaganda. Labiausiai yra 
žinomas propagandos ministe- 
ris nacių Vokietijoje, Dr. J. 
Goebbels. Taigi Lietuvos tauti
ninkų vyriausybė, pamėgdžio
dama fašistus, prieš kiek laiko 
irgi įkūrė propagandos įstaigą, 
kurią pavadino “Visuomeninio 
Darbo Vadyba”.

Jos vedėju buvo paskirtas 
prof. Izidorius Tamošaitis. Bet 
šiomis dienomis jisai, nežinia 
kodėl, iš savo pareigų atsista
tydino.

Visuomeninio Darbo Vadyba 
reklamuoja tautininkų valdžios 
darbus, cenzūruoja spaudą, 
ka draugijų veikimą ir .t.t

kad ji nebuvo nei sumobilizuo
ta, nei sukoncentruota prie ar
timiausių punktų, iš kurių ji 
butų turėjusi žygiuoti į Čeko
slovakiją.

Tokia “pagalba”, kuri galėjo 
būti suteikta tiktai tuomet, kai 
Čekoslovakijoje butų buvę iš
žudyti milionai žmonių (o ji iš 
viso turėjo tik 15 milionų gy
ventojų), aišku, čekams buvo 
visai nereikalinga. Juk duobka
sių lavonams užkasti jie nepra
šė!

Kaune dabar posėdžiauja vi
sos Europos valstybių Lietuvos 
pasiuntiniai. Pakitėjus visos 
Europoj užsienių politikai iški
lo gyvas reikalas Lietuvos di
plomatams pasitarti, mintimis 
pasidalinti ir surasti naujus ke
lius ir budus, kaip Lietuvą ap
saugoti nuo jai gręsiančių viso
kių pavojų.

Juk neabejotinai tenka pri
pažinti, kad Europos politikoje 
Vokietija dabar Įgijo didelio 
svorio, o tuo pačiu metu Pran
cūzijos iki šiol buvęs svoris žy
miai sumažėjo ir kartu mažes
nėms valstybėms atsirado daug 
naujų pavojų.

Lietuvos pasiuntinių pasitari
mai laikomi griežtoje paslapty
je ir tik kuriam laikui praslin
kus bus numanu, kuriais ke
liais, visai netolimoje ateityje, 
pasuks Lietuvos užsienių politi-

DAVATKŲ POTERIAI

se-

AŠTUONI SOCIALISTAI IŠ
RINKTI WISCONSINE

Vartotojų ir darbininkų interesai

Vienas komunistų lyderis, 
pamatęs didelį, ąptgalvį “Nau
jienose”, pranešantį apie repu- 
blikonų laimėjimą kongreso 
rinkimuose, padarė išvadą, kad 
— “Naujienos” rodo savo “en
tuziazmą” ir “džiaugiasi”.

Mat, jisai mano, kad didelis 
anlgalvis laikraštyje- reiškia 
džiaugsmą ir entuziazmą. Ta
čiau komunistų organe šešta
dienį antgalviu per visą pusla
pį buvo pranešta, kad “naciai 
masiniai skerdžia žydus”.

Ar tai reiškia, kad masinės 
žydų skerdynes iššaukė 
“džiaugsmą ir entuziazmą” 
Maskvos davatkyne?

—x—

Nors republikonai sumušė 
gubernatorių La Follette’ą, bet 
Wisconsino socialistai pravedė 
8 savo atstovus Į valstijos legis- 
latufą. Jie ėjo progresyvių są
rašu, kadangi socialistai atski
rų kandidatų nestatė.

Tapo išrinkti šie socialistai: 
Andrew Ji Bieiniller, Edward 
Kiefer, A’rtbur Koegel, Herman 
Wegner, Ben Rubin, Claude 
Larsen, Glem Stac|iowiak (vi
si iš MiByaukee) ir Jack Her-

McLEVY LAIMĖJO DAUGELY
JE MIESTŲ

Bridgeporto

Ateinančioje kongreso sesijoje bus svarstomas įdo
mus plačiajai visuomenei bilius, kurį įteikė atstovų butui 
Wright Patman, iš Texas valstijos. Juo siūloma tokiais 
sunkiais mokesčiais apdėti vadinamus “čėn-štorius”, kad 
šie nebegalėtų išlaikyti kompeticijos su nepriklausomo
mis krautuvėmis ir turėtų eiti iš biznio. Ar visuomenei 
butų šitoks įstatymas naudingas?

Aišku, yra tam tikras sluoksnis žmonių, kurie labai 
norėtų, kad tie “čen-štoriai” (kaip, pav. Great Atlantic 
& Pacific ir k.) visai išnyktų, tai — smulkus krautuvnin- 
kai. Mažųjų grosernių ir bučernių savininkams, smul

 

kiem^ drugštominkams ir panašiems nepriklausomiems 
versliįVinkams tie “čėn-štoriai” yra nepageidaujami kom- 
petitorižp.

Tačiau kompeticija dabartinėje ekonominėje siste
moje yra neišvengiama. Kol gyvuoja privatinė nuosavy
bė pramonėje ir prekyboje, kompeticiją galima panaikin
ti tiktai dviem budais: arba įsteigus monopolį, arba įve
dus valstybinę kontrolę. Monopolis mažuosius biznius vi
sai užmuštų, o valstybinė kontrolė smulkiame biznyje y- 
ra ne 
nosį j 
padėtis, negu kad buvo prohibicijos laikais.

Bet jeigu atstovas Patman nori padėti smulkiems 
biznieriams, tai jisai turėtų atsižvelgti taip pat ir į kitų 
žmonių interesus, kuriuos tas įstatymo sumanymas pa
liečia. “Čėn-štoriuose” dirba apie 300,000 darbininkų ir 
tarnautojų. Jeigu jie butų išmesti į gatvę, kur Jie pasidė
tų? Dalis jų paliktų be darbo ir turėtų imti pašalpą iš 
valdžios. Kita dalis, be abejonės, bandytų eiti į biznį — 
atidarytų savo krautuvėles. Tokiu budu atsirastu tūks
tančiai naujų kompetitorių tiems patiems krautuvnin- 
kamsfTuriems buvo norėta padėti, pašalinant “čėn-što- 
rių” kompeticiją.

O kaip su vartotojais-pirkikais? Vartotojai yra visi 
Žmonės, nes kiekvienas žmogus perka maistą, rubus, vai-

idioma. Kai valdžios agentai pradėtų kišti savo 
skvienos krautuvėlės reikalus, tai grįžtų aršesnė

Kitas Stalino vyrukas plusta 
“Naujienų” redaktorių už tai, 
kad “Naujienose” buvo parody
ta, jogei sovietų valdžia neda
rė jokių pasiruošimų Čekoslo
vakijos gynimui tuo laiku, kai 
Chamberlainas derėjosi su Hit
leriu dėl Prahos kailio.

“Naujienose” buvo paduota 
ne kokie prasimanymai, bet 
faktai ir pranešimai iš įvairiau
sių šaltinių: iš Anglijos libera
lų laikraščio “Manchester Gu
ardian”, iš New Yorko socialis
tų savaitraščio “New Leader”, 
iš rusų socialdemokratų laikraš
čio “Socialističeskij Vestnik” ir 
k. Todėl plūsti už tas žinias 
Grigaitį yra piemeniškas elge
sys.

Tačiau tas komunistiškas plu- 
dikas, norėdamas įrodyti, kad 
Stalinas tikrai “ruošėsi” ginti 
Čekoslovakiją, paduoda-* čeko- 
slovakų ministerio, Hugo Vav- 
recka, pareiškimą, kuriame 
tarp k i toko sakoma, kad —

Nors 
meras Jašper McLevy 
išrinktas gubernatorium, bet ji
sai gavo rekordinį skaičių bal
sų — daugiau, kaip 160 tūks
tančių, ir laimėjo absoliučią 
daugumą arba pirmą vietą dau
gelyje Connecticut miestų: 
Bridgeporte, Waterbury, Strat- 
forde, Glastonbury, Fairfielde 
ir k.

Be to, socialistai pravedė 4 
atstovus į valstijos legislaturą: 
Audubon J. Secor ir James W, 
Tait — į valstijos senatą; Wil- 
liam S. Neil ir Sadie K. Griffin 
— į atstovų butą.

Komunistai rėme .demokratų 
kandidatą į gubernatorius, bet 
kai kurioms vietoms jie turėjo 
savo sąrašą. Bridgeporte jie ga
vo 9 (devynis) balsus.

Normano Thomaso sėbras 
Deverne Allen ėjo į gubernato
rius “Darbo Partijos” sąramu, 
bet pasirodė ne ką geriau už 
komunistus.

(Conn.) 
nebuvo

Dabar tokių mažesnių valsty
bių užsienių politikoje neabejo
tinai atsiras daug kitų vejų.

Vokietija dabar stengiasi tiek 
Balkanų, tiek Baltijos valsty
bėse ūkiškai Įsigalėti. Jos įvai
rių stambių firmų agentai vi
sur zuja, siūlo ilgamečius kre
ditus, darant visokias prekybos 
sutartis ir iškišant savo gamy
bos prekes. Bet mainais Vokie
tija būtinai nori gauti užtikri
nimus, kad tik jai vienai bu
tų parduodami žemės ūkio pro
duktai. Tuo’budu Vokietija no
ri tose valstybėse išstumti An
glijos ir kitų valstybių tiek u- 
kišką, tiek politiškų Įtaką.

Lenkija savo užsienių politi
ka kitur taip pat stengiasi ga
limai sustiprinti ir kartu pa
veikti tenais, kur galima, kad 
jų įtaka tose valstybėse sustip
rėtų. Lenkija atsargiai veda to
kią politiką, kad ateityje ji ga
lėtų bent kiek savarankiau be 
Vokietijos pagalbos pradėti 
veikti.

Bet iki šiol jos tie daromi žy
giai pasisekimų neturi ir Len
kijai Vokietija visur užbėga už

SSSR visame tame koncerte 
balso paskutiniu metu visai ne
sigirdi. Ji tik konstatuoja įvy
kusius faktus, o. geriausiu atve
ju jau šaukštams po pietų ta
ria savo žodį.

Prancūzija po gauto Miun
chene smūgio atrodo lyg ir at
sipeikėti negali ir dar aiškaus 
nieko nėra tarusi. Vokietija tą 
progą gerai išnaudoja ir kaip 
gali ir moka kitas mažesnes 
valstybes savo visokiais pasiū
lymais smaugte smaugia.

Šiuo metu sunkiausia padėtis 
yra Lietuvos. Nebaigtas ginčas 
su Lenkija jos padėtį dar la
biau pasunkina,

Lietuva priverstinu budu su- 
mezgus diplomatinius santy
kius su Lenkija privalėjo iš čia 
padaryti atitinkamas išvadas, 
bet nedelsti. Dabar kada Lenki
ja turi naujų laimėjimų įgiju
si Tešeną iš Čekoslovakijos jos 
norai didėja ir jau kitu tonu 
kalba su Lietuva.

Neabejotina, kad Lietuvos 
reikalais pirmoje eilėje Lenkija 
konferuoja su Vokietija ir, ži
noma, nori išsiderėti laisvas 
rankas. Kaip toli šia kryptimi 
Lenkijos derybos pasistūmėjo, 
dabar butų sunku pasakyti.

Bus gana suminėjus, kad už
sienių reikalų ministeriją nuo
latos lanko Vokietijos pasiunti
nys ir dažnas tenai svečias Len
kijos pasiuntinys. O šitie ponai 
su gerais pasiūlymais tenai ne
silanko.

Atrodytų lyg Europos politi
kos slogutis dabar užgulė Lie
tuvą. Štai dėlko Lietuvos žmo
nių veiduose matyti didelis su
sirūpinimas. Vidaus politikoje 
Lietuvos aktingieji klerikalai iš
vystė savo veiktą. Jie spausto 
spaudžia visą gyvenimą ir jų 
įtaka darosi visai neabejotina. 
Kunigai pamažu pradeda at
gauti savo buvusią įtaką. Ji y- 
pač yra sustiprėjusi mokyklose. 
Kapelionai mokyklose jau veik 
virsta pilnais šeimininkais.

Šiokie reiškiniai dar labiau 
sutirština tą jau ir taip nejau
kią atmosferą. Supraskite, kad 
labai skaudu rašyti, nes neži
nia kas mus laukia! Vilties la
bai maža.

Jei ir Lietuva laimingai išsi
suks, tai vidaus gyvenime ten
ka laukti dar reakcijos stiprė
jant, nes kaimyninės valstybės,

venimą.
Na tikėkime, kad iš visų tų 

bėdų kaip nors išsisuksime!

Iš Lietuvos
Kasmet mažėja vande

nų paukščiai

tik su Vokietijos pageidavimais.
Lenkija vėl yra sulaukusi pa-

sti. šilas Lenkijos spaudimas 
Lietuvoje dabar labai jaučia
mas. Lenkijos spauda jau vėl

M ar gumy nai
KUR ĮVESTAS MO< 
KESTIS Už SERE

NADAS?
Italijoje Messinos miesto ta- 

_ ryba paskelbė, kad vyrai, norį 
“rusų kariuomenė tik po gitaromis skambinti ir dainuo- 

kelių savaičių, taigi pavėluo-1 i serenadas prie savo mylimų 
tai, butų atėjusi mums į pa- ponių ir panelių langų, turi 
galbą, o iki tol milionai mu- mokėti > miestui už leidimus 
sų moterų ir vaikų bu»n žu-Jam mokestį, šiuo tarpu 

»,____________________ mokestis bus 10 lirų, apie 3
|itai. Jauni vyrai, nepatenkin- 

Jeigu tai, tai čia aiškiausiai ti rfel tokio patvarkymo, susi- 
matyt, kad sovietų valdžia bu-| inko prieš miesto rotušę ir 
ve visai nepasiruošusi apginti suruošė nė serenadų, bet pro- 
Čekoslovakiją. < testo kačių — koncertą, pro-

Jeigu rusų kariuomenė gale* testuodami prieš pasikėsinimą 
jo ateiti čekams į pagalbą “tik varžyti amžiną italų įsimylėk 
po kelių savaičių”, tai reiškia, jėlių privilegiją ir tradiciją^.tai reiškia, jėliiį privilegiją ir tradiciją™.

tuo pačiu metu lenkų visokios 
organizacijos daro nutarimus ir 
reikalauja, kad Lietuvos klau
simas butų pagaliau išspręstas. 
Vienas iš svarbiausių klausimų, 
lai kad Lietuvoje lenkų mažu
mai butų suteikta visiška auto
nomija. žinoma, tuo pačiu me
tu jie visai nutyli.apie Lenkijos 
okupuotas Lietuvos sritis ir a- 
pie lietuviams suteikimą bent 
kurių teisių, kurios leistų savas 
lietuviškas mokyklas kurti.

Kaip tenais nebūtų, bet rei
kia laukti ir tikėtis, kad Len
kija Lietuvai vėl kokiomis nors 
notomis pagrąsins.

Tuo pačiu metu Vokietija 
forsuoja • ir Klaipėdos krašto 
klausimą. Taigi, Lietuvos liki
mas atsiduria jau tarp kūjo ir 
priekalo. Lietuvos vardas ir vėl 
Europos spaudoje tolydžiai mi
nimas. Iš visos spaudos tono 
matyti, kad Lietuva šiuo metu 
užtarėjų veik neturi. Anglija 
čia labai šaltai laikosi ir ji vis 
dar linkusi Vokietijos Įvairius 
reikalavimus patenkinti. Tenais 
vis dar gyvenama bolševizmo 
baime ir noru visai izoliuoti 
SSSR nuo Europos politikos. *

tinti, kad tokios derybos eina. 
Visai galimas daiktas, kad to
se derybose ne vien tik Lietu
vos klausimas paliestas kaipo 
tokios, bet ir kitų Baltijos vals
tybių likimas. Tik sunku pati
kėti, kad Vokietija leistų Len
kijai Baltijos valstybėse įsigalė
ti. Iki lenkų koridoriaus klausi
mas nėra išrištas, iki turi Len
kija su Vokietija nebaigtų są
skaitų, sunku patikėti, kad Vo
kietija panorėtų Lenkiją sustip
rinti leidžiant jai įsigalėti Bal
tijos pajūryje.

Tai vieninintėlė viltis, kuri 
Lietuvai dar nėra dingusi. Bet 
jei tik Lenkija susitars su Vo
kietija, tai Lietuvos reikalai žv- 
miai pablogės, jie bus lygus 
Lietuvos targedijai, kuri bus 
žymiai skaudžiau pergyventa ir 
pakelta, negu Čekoslovakijos li
kimas. Bent jau sklinda tokie 
gandai, kad Lenkijai Vokietija 
ryžtasi nusileisti. Kiek tie gan
dai rimtai yra pagrįsti, tai visa 
paaiškės visai netolimoje atei
tyje. Viena galima laukti, kad 
visi tie klausimai iki naujų me
tų bus išrišti. Taigi, Lietuvos 
diplomatai kaip tik laiku susi
rinko ir aptaria labai svarbius 
Lietuvos reikalus.

Bendrai šių dienų Lietuvos 
lipas labai prislėgtas. Skaudžiai 
pergyvena Lietuvos likimą žy
dai. Dabar Europoje paliko tik 
kelios valstybės, kur žydai nau
dojasi visomis teisėmis. Jie jo
kiais varžtais nėra skriaudžia
mi ir Lietuvoje. Bet jei Lietu
vai teks atsidurti visiškoje Vo
kietijos įtakoje, visai galimas 
daiktas, kad ir žydų klausimas 
5ia bus paliestas. Juk Italija, 
pradėjusi artimai ir glaudžiai 
bendradarbiauti su Vokietija, 
jos įtakoje turėjo paliesti ir žy
dų klausimą. Čekoslovakija jau 
ir tomis pėdomis pasuko.

Tai žydų susirūpinimas Lie
tuvos likimu visai neabejotinas. 
Po Čekoslovakijos tragedijos 
lyg ir buvo dangus Europoje 
pragiedrėjęs. Daug kas manė, 
kad tuo viskas ir užsibaigs ir 
Lietuva tuomet lyg ir buvo len
gviau atsidususi, bet štai jos 
padangėje Vėl niaukiasi kibai 
nejaukus debesiai, kurie nerimą 
sėja.

VEISĖJAI — Veisėjų apylin
kė labai ežeringa Vietos gy
ventojų pasakojimu, anksčiau 
ežeruose buvo labai daug įvai
rių vandens paukščių. Dabar 
metai iš metų jų skaičius ma
žėja. Ties miesteliu esantis, 
vienas didžiausių, Ančios eže
ras, jau savo vardu pasako, kad 
jis vardą gavo nuo jame gy
venusių didžiausių burių an
čių — o dabar keli būriai an
čių ir keli narai beliko. Me
džiotojų čia nedaug, jei pato
gios butų paukščiams prieaug
lio sąlygos, jų skaičius didė
tų. Visa nelaimė ta, kad gyven
toją, ypač vaikų tarpe, yra įsi
gyvenęs paprotys pavasarį rink
ti iš lizdų kiaušinius: renka
ma įvairiai: kur negalima pri- 
bristi, privažiuojama su val
tim, visi kiaušiniai nepaimami, 
bet po vieną paliekama, paukš
čiai deda ir toliau, ir taip jų 
lizde kaip vienas, taip vienas 
kiaušinis paliekamas, kol galų 
gale ir šis paimamas. Reikėtų 
artinantis pavasariui per mo
kyklas paskaitomis raginti ir 
prašyti vaikus nuo to žiauraus 
darbo atprasti, be to, reikėtų 
miškų administracijai įsakyti 
eiguliams, kad pastarieji stro
piau prižiūrėtų ežerus paukš
čių perėjimo metu. Kai butų 
bent keli nubausti — gal šis 
paprotys kiek mažėtų...? šie
met nei vieno protokolo už pa
našų nusižengimą nebuvo su
rašyta.

Uždėtas areštas lietu
viškoms pieninėms
VILNIUS. — Vilniaus “Ai

das” rašo, kad anksčiau kai ku
rios Vilniaus krašto lietuviškos 
pieninės buvo pasiskolinusios 
Lietuvių Ūkio draugijoje pini • 
gų. Tačiau draugiją uždarius, 
jos valdiškasis kuratorius č. 
Beuermanas mėgino tas sko
las greičiausiai išieškoti, bet 
iki šio laiko jam tatai nepavy
ko padaryti.

Kaip jau buvo prieš kurį 
laiką rašyta, šios draugijos tar
nautojai nesenai atleisti iš dar
bo, negavo iš kuratoriaus už 
savo darbą atljrginimo. Reika
laudami sau užmokesčio jie 
kuratorių apskundė teisman.

Šiomis dienomis teismas at
sižvelgė į tą tarnautojų skun
dą ir, kol byla bus galutinai 
baigta, uždėjo areštą ant tų 
Lietuvių Ūkio draugijos pini
gų, kurie yra paskolinti lietu
viškoms pieninėms.
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(Continued

W ashmgton
from lašt week)

in Riga where large 
an interesting spot 

in winter, when the

“The wharf 
boats dock is 
too, especially 
three ice breakers play their way
up and down the river, Dauguva, 
trying to keep the harbor open for 
traffic. During the ice flaw, the 
pontoon bridge is removed as the 
driving force of the rushing ice 
would tear it to pieces. What fun 
it was to skate over the Daugava in 
spots where ice breakers did not 
touch. Even more gay were the 
hand pushed sleds by men on skates 
who steered you aeross to the other 
bank. The winters are cold and 
the summers cool and sunny with 
the long days light until after 10:00 
P. M. as the land of the midnight 
sun is not far away. What is true 
of Latvia is true of Estonia and 
Lithuania in Summer. There is a 
general exodus to the “Strand” or 
beach with its great streteh of glis- 
tening white clear sand. After a 
turbulent sea, a vvealth of black

tangled sea weed washes up on to 
the shore. Then.is your chance to 
hunt for bits of clear brown am- 
ber. Do you realize that there is no 
tide and little salt in the Baltic Sea?

“Kaunas, the Capital city of Li- 
thuania, formerly called Kovno, was

Ali articles mušt be delivered 
or postmarked not later than 
November 28, 1938.

That marks the close of the 
contest which is open to all. 
Write what you know about 
the Gatės of Gediminas, the 
armored knight on the white 
horse, the coat of arms of Vy
tautas, abcut the flag or flags 
or any other emblem that has 
been dear to Lithuanians in

LI1 LICT11 IVllllUllj LdllUU ILUVIAU, W C*O (

in 1922-1925, a very interesting old the past or present. 
city of cobbled streets, pink painted 
plaster buildings and unusual look
ing houses, low, long and rambling. 
A eurious sight was the horse car 
which has now quite disappeared. 
A very small frail looking horse

Typewritten or handwritten 
manuseripts will be given the 
šame consideration.

Facts not eloąuence of style
could be seen at freąuent intervals, ■ determine the vvinners.
trotting along the Street pulling a 
well filled trolley car. One of my 
most pleasant impressions of Kau
nas was the National Opera. The

Try not to exceed 500 words.
The JUDGES:— v
Mrs. Dauzvardis, wife of the

prima donna delighted her audience i Lithuanian consul in Chicago, 
with her superb voice and gay cos-! having knowledge of Lithuan-

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

9 The Lithuanian National Al- 
liance (SLA) in East St. Louis is 
arranging another return engage
ment for Pirmyn. No definite date 
has been sėt, būt it probably will 
be some time in February, 1939.

0 The Cicero SLA is also pre- 
panng to receive Pirmyn. No dė- 
finite date has been sėt. It has 
been stated that the operetta “Gra
ži Galatęa” will be presented there.

q Nov- 13th Pirmyn presented a 
concert in Waukegan, III. Spon- 
sors were the SLA 262. Pirmyn 
thanks SLA 262 and other friends 
who made the concert possible.

Pirmyn is defin- 
a concert in De-

Nov. 20th 
iteiy presenting 
troit, Michigan.

0 Did you know that??
These members have missed too 

many rehearsals. They are Al Bra
zis, Ray Mickevičius, Helen Kan
čiauskas, Jacqueline Urbik, 
Miller, Helen Simons, Felix 
son, Mr. and Mrs. Al Stupar, 
and Mrs. Joe Rack, and Mr. 
Mrs. Lapinskas.

That eupid has hit Pirmynite 
Miss Nemunas. Miss Nemunas is 
engaged to be married within a 
short time

0 An old member has returned 
into our folds. Frank Kupris is his 
name. Another new member is a 
giri graduate of Tuley High School.

Lith. Audit.—Nov. 2nd Pirmyn 
tumed out 100%. Pirmynite Wan- 
da Samolis won second prize in 
the Naujienos Beauty Contest, and 
won a radio. Pirmyn entrants were 
Christine Kasčiūnas, Amelia R. 
Lucas, Albina Balchunas, Evelyn 
Kazy and V/anda Samolis.

0 Our piano player Miss Zimmy 
teaches piano outside of Chicago 
and therefore is not always able 
to play for Mr. Stephens and the 
chorus.

0 Taking Miss Zimmy’s place 
playing piano for the chorus is

Bern 
Ma- 
Mr. 
and

LU<

Ballroom

with 35 
nationali-

Will Participate in the 4th Annual 
Dinner of Recreation Commission

Two Lithuanian 
Girls in Congress

Personalities of Interest

As the chill winds sweep their 
icy fingers along the earth nipping 
the lašt pink blooms and strang- 
ling the lašt few leaves, as people 
snuggled nose-deep in upturned 
collars hasten their staccato pace, 
one automatically brings the great 
garne of college football into the 
picture. With apologies to Whittier 
we quote:

cesa is that he is active in promoting 
an idea that be firmjy bei ie ves in, 
t.e., the soundness and valtie of the 
savings 
wonld 
gularly 
future, 
M r.

with her superb voice and gay cos- ! having knowledge 
tumes. It was indeed a treat to at- jan history; 
tend.

“Another interesting experience 
was my visit to the school of the 
Sun, situated on a hill overlooking 
the city. The pupils were 
drinking in knowledge and 
ing themselves for future 
ship. In some of the trade 

found girls and boys at work on 
šilk and woolen strands out of 
which they were braiding colorful 
belts and ties. The visit to the sum
mer colony for under privileged 
children operated by the Red Cross 
at Pani Muni is a beauty spot on1 valuable album 
f....................
from the birthplace of Misciewicz. I ,

‘•Estonia, too, rejoiced my heart 1 tlful _ hthographs and
with its old streets winding up and (dravvings, with an 
around the old citadel which over- jntrG'duction.
looks the surrounding country. In 
fact, on a clear day, you can see .
the shores of Finland aeross the a.warded a copy of The Daina 
Gulf. Five towers of ancient daysan anthology of Lithuanian and 
lend a majestic atmosphere to the! 
quaint old city of Tallinn, former
ly Rėvai. Katherine’s Thal (Kadri- 
org as it is known in Estonian) on 
the edge of the city where Kather- 
ine the Great held her Summer 
Court is now a National Museum.

“The Gulf of Finland usually free- • rS\hlAflH 
zes solid through the long winter 1*1 AUlvllv 
months, so that shipping is halted • ----
temporarily. How well I remember
Narva, the historic town on the' uanian violinist, and one of the or- 
eastern border not far from Lenin- (iginal members of the Mickey Li- 
grad, Russia which has been the non orchestra, spent lašt week vi- 
scene of many national festivities.1 siting his parents and his Chicago 
The two old forts likę great watch friends, having just* completed an 
dogs guard the town. | eight week

“On and on I could ramble, būt Seelbach hotel in Louisville, Ken- 
too much space has already been tucky. 1
occupied with my reminiscences. In I Zig opens this week at the Com- 
closing may I say that these three modore Perry hostelry in Toledo, 
Baltic States have made remarkable 
progress since the establishment 
their independence and seem to 
holding their own in these days 
great stress. —H. S.

eagerly 
prepar- 
citizen- 
schools,

Mrs. Radkins, 
tumed from Lithuania, well- 
read, kindly, — an impartial 
judge;

Mr. Rakštis, pharmacist, im- 
porter, former editor of the 
English section 
NOS.

The
The 

ceive

recently re-

in NAUJIE-

Blessings on thee, football man, 
With the summer’s coat of tan. 
You are carefree, ’cause you know 
Someone loves you for although 
You can’t pass arithmetic 
You can block and run and kiek. 
Alumni love their little man— 
You can help us win again. 
There now fella, run and play 
We can’t wait around all day.
Evening nears and we mušt be 
rehearsing with the L. U. C-

After a strenuous afternoon of 
watching that great football game 
of the season at Stagg Field lašt 
Saturday several of our Octet mem- 
bers bemoaned the fact that “one 
of the teams was likę counterfiet 
money—the halves were full of 
lead and the quarters couldn’t pass.”

Two Lithuanian girls will play 
an important part in the entėrtain- 
ment program at the 4th annual 
dinner meeting of the Chicago Re
creation Commission, Monday, No
vember 21, in the Grand 
of the Sherman Hotel.

These girls will join 
others representing all
ties in Chicago and present a huge 
congress of flags. Lithuanian girls 
taking part are: Evelyn Chereska, 
2117 Concord PI. and Aldona Mit- 
chell, 2038 W. North Avė.

The dinner meeting to which all 
civic, Service and business orga- 
nizations and interested individuals 
in the recreational and educational 
life of the community, are now ma- 
king raservations to attend, will 
climax a full day’s program on all 
aspects of recreation.

The keynote speaker at the din-' 
nėr is to be Dr. Homer P. Rayiey, 
Director, *American Youth Commis
sion, whįch is now studying and 
planning a comprehensive program 
for the care and education of A- 
merican Youth. His subject is
“The Community’s Part in Making i 
Recreation a Positive Force”. Other |3 small association 
speakers will be Dr. Philip L. Se- 
man, Chairman, Chicago Recrea
tion Commission; Dr. Arthur J- 
Todd, Northwestern University, | 
and Mayor Edward J. Kelly, who' 
has proclaimed Monday, Novom-Į 
ber 21, as “Recreation Day 
Chicago”.

Any individual or group inter
ested in making reservations to 
the dinner, or attending any ses- 
sions during the day, are urged to' 
call or write the Chicago Recrea
tion Commission, 160 N. LaSalle 
Street — Randolph 8000—Ext. 352. 
Edward L. Burchard’ is the execu- 
tive secretary.

“It’s the Other People tvho are 
teresting,” segs Justin Mackietvich, 

the Weeh.Personality of

That probably is 
success, — 

■ idant and 
, with assets 
| to know
i be deals witb.

the secret of

In- 
our

bis 
for Justin Mackiewich. pres- 
manager of an association 
exceeding $2,600,000, tries 

and understand the people

and loan. If only more people 
acquire the habit of saving re- 

and looking ahaed into the 
they vvould all be happUr, says

Mackiewich, and it is just a mat- 
ter of common-scnse thinking with a 
little d e te r mine d action rather than in- 
rffective vtsbing.

He, bimself, started in a small way, 
būt he believed in doing rather than 
dreaming. His keen bazei eyes visioned 
a future and patiendy he worked to- 
ward accomplishing it. inspiring those 
round him to work with him. Today, 
he continues inspiring and encouraging 
those round him, — only he doesn’t 
say that they work with him. būt 
rather, that he works with them.

Yes. the psychology of a leader. 
And he smiles wkh them and is as 
proud of their accomplishments as 
are.

“There is so much room at 
top!” says he. “if people would 
look around and learn to pick
way tbrough and out of the crowd: 
if only they would study the count- 
less personalities rubbing elbows witb 
them and learn therefrom!”

Yes, sir, if only we used the com- 
mon sense that we are supposed to 
have and couplcd that with a s:ncere, 
good-natured outlook toward life, as 
he does, we might follow in the foot- 
steps of our Personality of This Week.

Whcn asked wbat be does after office 
hours, he replied naively, 
Home,
wife and sons. His 
not many, induding 
field Country Club, 
Club, the Lithuanian
merce of Illinois and, tbrough his Sav- 
ings and Loan 
unian Building

tbey

the 
only 
their

PRIZES: 
first two 

a ropy of
will each re- 

“Vilnius”, a 
of reprodue- 

the outskirts of Kaunas and not far (fjons of fįne photographs, beau- 
excellent 
historical

The third winner will be

LatVian folksongs with an his 
torical commentary.

Send your hrticle in today.

Lašt Sunday afternoon the Men’s 
Octet sang in the very beautiful 
quarters of the Fourth Presbyter- 
ion Church. Between songs the 
eight young men took turns to ex- 
plain the Lithuanian University 
Club, its organization, its ideals, 
and its accomplishments. The en- 
thusiastic, audience was greatly 
impressed and after the program 
the men were approached with 
scores of requests for tickets to the 
LUC Concert1, .December 4th.

—o—

U

Ziggy Baltušis, prominent Lith-

engagement at the

of 
be 
of

Ohio for an indefinte stay. He 
works with an accordionist in a 
strolling duo combination under the 
name of Zig and Zag, Strollers of 
Distinčtion- —Už

Our friendš/ from Washington, 
D. C. ha ve r, been elosely following 
this colųmn and; statė they hope to 
be present for our Concert and 
Dance. We ašsure them that Chi- 
cago’s Lithiiadiahs will accept thehn 
as royalty asi they accepted us in

c

10

that burned in the
Vytautas’ knights; the 

American-Lithuanian fa- 
today—-in these strange 

students

will be

Washinj*ton, D. C.
Never 'b'ėfore among the Lithua

nian populace has there been pre
sented a program such as will be 
staged December 4 at the Lithuan
ian Auditorium. The beauty of 
our ahcestor’s pagan worship; the 
patriotism 
hearts of 
mode of 
mily life
and wondrous realms the 
will transport you.

After the Concert there 
dancing to the excellent music of
Mickey Linon’s Orchestra. An aux- 
iliary to the bar will feature typi- 
cal Lithuanian refreshments-

Yes, indeed—8 or 80—there will 
be entertainment and fun for every- 
one. Don’t miss the highlights of 
the Chicago Lithuanians’ Sočiai 
Season—the Fourth Annual LUC 

—VVeneftamore days to Thanksgiving Concert and Dance.

Judging from the way he has built 
i into a large one, 

evidently he does understand the people 
and their problems; and tbrough his 
understanding and interest in them, he 
has won their confidence and with that 
he has nurtured the Standard Federal 

n"jSavings and Loan Association of Chi- 
in j cago till it grew irto a $600,000 or- 

j ganization in 1929, which suffercd 
| somewhat during the depression 

yvithstood the crisis and kept its 
“above water” at the $3 50,000 
and began to risc to the top again 
new vigor after becoming federalized 
and securing Insurance of accounts in 
1934, after which time the rise has 
been incessant until today it is well 
on its way toward the three million 
level.

This week the office of the Stand
ard Federal Svgs. U Loan Assn. is 
being transferred from its out-grown 
cjuarters on the west s;de to a fine 
building all its own. Mr. Mackiewicb 
is dūly proud of the fact that the as
sociation 
venient, 
building, 
Midland 
mento Avenues. He is espccially proud 
of the fact that the association bougbt 
its new home out of its Reserves with- 
out any strain on the interest and di- 
vidends apportioned on people’s invest- 
ments, and witbout harming other ne- 
cessary reserves.

Besides the offices of the association, 
the bui’.ding wijl have facilities for a 
currency exchange, safety vauits 
other aceommodations to serve the 
gressive neighborhood.

Possibly another secret of bis

to spend

būt 
chin 

mark 
with

I go home.” 
evening with bis 

dub atttvitks are 
only the Butter- 
Lithuaniao Golf 

Chamber of Com-

association, the Lith-
8 Loan Associations

a

was able to purchase the con- 
roomy and well-accomodating 

formerly the home of the 
Bank, on Archer and Sacra-

and 
pto-

little” golf thrown 
and sport, he insists 
simple life, minding 
that’s a’.l. 
it’s likę 
light it.

smoke. Flick

smoking a 
Puff at it. 

the asbes.

the butt away with 
having thoroughly 
that 
a ir

that is 
smoke 
addcd
the smile that is

you enjoycd
filled with a
pleasant.”
only one cigar
phi'osopbicaliy,

a

With “just 
in for recreation 
that be leads a 
bis business, — 

“You know, 
good cigar. You 
Watch the
Sometimes you have to re-light it, if 
you vvatched the smoke clouds too long. 
Finally, you throw 
the satisfaction cf 
finished something 
doing, leaving the 
lingering arpma 

“Būt you can 
at a time.” he 
and he flached
smile, genuinc, contagious, challenging!

We vvatched him give one more puff 
at that cigar and kn<w that whatevcr 
new pians he was visiontng in that 
eloud of smoke, be would follow 
tbrough puff after puff unto the end.

—NEWSY.

playing piano for the 
Miss Grace Wilkinson.

© The feud between 
and the tenors has peen 
There is so much work 
there is no time left for kibitzing 
or fooling around

Heard on Saltimieras program 
Saturday evening, Nov. 6th was Al 
Brazis singing “Song of the Vaga- 
bond”. Helen Pech of the LUC and 
Al also sang the Lithuanian ver- 
sion of “Tea for Two”.

q This coming Sunday, Nov. 
20tn Pirmyn sings in Detroit, Mi-; 
chigan. So, let’s all be down on 
Tuesday and Friday, says,

RASKEY HUEY

the basses 
postponed. 
to do that

F. S. Automobiles wiH be need- 
cd for the trip to Detroit, Michi- 
gan. Following Pirmynrtes are as- 
ked to please volunteer to drive: 
Gedmin Tumas, Mike Oksas, Mr. 
Ascila, George ..Miller, ..Anthony 
Vaivada. Al Pu t ris, Pete Kltchas, 
Charlie M a te k imas, John Ruksta- 
la, Christine Krisčranas, J. Faiza, 
Miss Nemunas, Al Brazis and Elea- 
nor Lileikis. 14 or 15 cars should 
suffice. Raskey Huey

suc-

*• '.?!>

VIEWS OF LITHUANIA. — Top from left to right: Town of Papilė in Žemaitija; monumeut of Simonas Daukantas; Church of Kuršėnai; a county road in Žemaitija;
bottom, left to right: Venta river, warehoufie of fftrm cooperative in Papilė; a farm house; typieal “žemaičiai.” „

Notės From a 
Little Red Book

even after their 
kicked in. Isn’t

“N. U.” man 
haven’t seen

get- 
him

* Belitve it or not, Bijūnėlis is 
nnw entering its 20th year; and this 
is not a fact from Riple’s column. 
Let’s cooperate and make this the 
best year.

HTs Priscilia the main reason for 
A. T.’s abscence from two reeent 
neetings? Can’t he spare a few 
hours one day a week?

M; It’s a pity boys will continue 
♦o play football, 
’ibs have been 
lhat right, Veto?

How is our 
ting along? We
'or a long time. His voice could 
be used. (?)

& There are six new members 
"hose narnės have as yet not been 

obtained.
What u/ere Aldona, Olga and 

Evelyn doing on Hallowe’en night, 
and why?

Wry did our blooming, blond, 
beauty have to leave us so sudden- 
y at lašt week’s rehearsal? Whose 

rerty was that you were attending, 
Irene?

It seems rather strange that 
ust until a little after reheensal 

Ella’s voice seemed to have 
reduced to a whisper! What’s 
alibi this time, Ella?

& “Onuks”, our benevolent
cher, is finding Algird S.’s voice 
rather hard to deal with. It seems 
that aftar his return from abroad 
his voice has

& Let’s^ see 
bic faces at 
Saturday, at 
at 1:30 P. M.

* No offense meant. So-o-o-o-,. . 
Toodelydoo!

Telis and Talės

been 
your

tea-

changed to a bass.
more of your cheru- 
our next rehearsa], 

3349 W. North Avė-



Red. Atsakymai
Diena Iš Dienos

Sidabro Dar Turime

Stasio

Į Naujienas kasdien atsišau
kia daug žmonių su kuponais

J. F. — Apie gaisrą 
jau turėjome. Ačiū.

NAUJIENOS, Chicago, m. Pirbadienis, lapkr. 14, 1938

Ištekėjo Ona 
Pociūtė

Ona Pociūtė, duktė
Pocių, 2321 W. Marųuette Rd., 
spalių 30 d. ištekėjo už Leo- 
nard Hurley. šliubą ėmė šv. 
Jurgio bažnyčioje. Pamergės 
buvo Grace Koeppen, Adelė 
Kungis, Frances Kubaitis, Va- 
leria Kungis ir Josephine Za- 
ranko. Pajauniais buvo jauno
jo brolis Joseph Hurley, taip
gi Wm. Straufa, Warren Hur
ley, John Rastutis ir Casey 
Pocius.

Po puotos Carioca Club, jau
nieji išvažiavo medaus mėne
siui į vakarus, po to apsigy
vens namuose 2321 W. 
ąu^tte Rd.

Garnys Aplankė 
Pp. Jucius

Garnys aplankė gerus chica- 
giečius Suzaną ir Praną Jucius. 
Atnešė jiems 7 svarų ir 12 un
cijų dukrytę.

Motina ir dukrytė randasi, 
Chicago ligoninėj, prie 49th ir 
Cottage Grove. Abi jaučiasi la
bai gerai.

M. Žilinskas.
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj) '

Theodore Olechno, 23, su He
len Behrent, 19

Christ Choparis, 23, su Marie 
Merillat, 18

Bert Peterson, 31, su Jose- 
phine Antonaitis, 26

Stanley Paukšta, 23, su Fran- 
ces Stanczyk, 21

Mar-

Serga Draugė 
Šliauterienė

Reikalauja
Perskirų

Helen Verutis nuo George 
Verutis.

Sidabrinis
Jubiliejus

Adv. A. A. Slakis

Chicagiečiai ir apylinkės lie
tuviai turės progą pamatyti 
scenoj Offenbacho 'trijų veiks
mų linksmą, juokingą operetę 
“Perikola”, po vadovyste p. Jo
no Byansko. Veikalą loš “Bi
rutės” choro parinkti artistai—- 
dalyvaujant pilnam Birulės 
chorui.

Lošimas įvyks Chicago Sokol 
Hali, 2337 So. Kedzie avė., — 
Gruodžio 11 d. tai bus sekma
dienis — prasidės 4:30 P. M. 
Įžangos tikietas 75c.

Neaiškinsiu turinio operetės 
“Perikola”, tai ne mano srityje. 
Turinio sątrauka priguli žino
vams paaiškinti ir aš manau, 
kad p. Nora Gugienė paaiškins 
plačiau. Mano tikslas atkreipti 
domę Chicagos ir apylinkės se
nosios gentkartės, kurie dar ne-
sustyrė ir nesukerėjo, kuriems 
dar širdis plaka krūtinėj.

Šiems tai žinotina ir sykiu 
primintina ateiti pasižiūrėti — 
užgirsti dainų sielą gaivinančių 
dainų, kurias dainuos jaunoji 
gentkartė — musų priaugan
čioji jaunuomenė. Tai musų 
vaikai, kuriais pasidžiaugti ir 
pasigerėti galim!

Dr. A. L. Graičunas

Su Kuponais 
Galit Gaut Tik 12 
Asmenų Indų Setus

rų setų jau daugiau nebeturim. 
Bet jeigu kas nori gauti Italėj 
doms 12 asmenų setą suside-, 
dantį iš virš 102 šmotų, gali at-! 
sišaukli, mes maloniai patar
nausime.

Taipgi norime pranešti tiems,• 
kurie taupo sidabrui kuponus., i 
kad skubiai atsišauktų į Nau-! 
j ienas, dar turime keletą setų. į 
Tie setai bus graži Kalėdų do
vana, todėl pasiskubinkit. Setai 
iš 6 šmotų kainuoja tiktai 99 ■ 
centai. Atsineškit kuponus.

“N.” Adm.

ar

Lietuvis Plumberis 
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES 
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

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

Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

lt

Pirkdami dabar radiją, 
pečių, ar skalbiamą mašiną 
ar Parlor Setą, ar Bedroom 

Setą, ar Rcfrigcratorių, 
gausite

NORTHSIDE. — Serga p. 
šliauterienė. Miesto ligoninėj 
jai buvo padaryta sunki vidu
rių operacija. Operacija pasi
sekė, nes ligonė jau jaučiasi 
neblogai ir pereitą šeštadienį 
sugrįžo namo, 3132 Luna Avė.

Draugai malonėkit ligonę ap
lankyti. V. Faiza.

Mirė Aldermonas 
Coughlin

Mercy ligoninėj vakar pasi
mirė John J. Coughlin “The 
Bath”, 1-mo wardo aldermonas 
ir senas politikierius. Jis buvo 
78 metų amžiaus. Sirgo plau
čių uždegimu.

Lapkričio 4 d., adv. A. A. 
Šlakiui sukako lygiai 25 metai 
darbuotės advokatūroj. Ofisą 
Chicagoj atidarė lapk. 4, 1913 
metais ir nuo to laiko per 25 
metus rišo chicagiečiams, dau
giausiai lietuviams, jų teisines 
problemas. Per tą laiką jis tu
rėjo apie 8,000 bylų įvairiuo
se Chicagos ir Illinois valstijos 
teismuose, 
išėjo St.
mokykloj ir Armour grammar 
mokykloj, 
Wendell Phillips High mokyk
loj. Advokatūrą išėjo North-- 
western universitete. Užbaigęs 
advokatūrą po to dar per tris 
metus lankė naktinę Komerci
nę mokyklą Northwestern uni
versitete.

Pradinius mokslus
George parapijinėj

Traukinys Užmušė 
Moteriškę

DYKAI
KALAKUTĄ

Bowling-Billiardai

Naujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.

o aukštesnius —
S.L.A. 226 Kuopa, 
Rengia “North- 
sidiečių Šventę”

Norėjusi Nusižudyti
Chicago and North Western 

traukinys prie Kenton ir Bel- 
mont kryžkelės užmušė 45 me- . 
tų moteriškę Mrs. Madeline Shi-1 
ras, nuo 4107 North Kilbourne 
avenue. t

JOS.F.BUDRIK
FURNITURE CO.

3409-21 S. Halsted St
Tel. Yards 3088

20 Aslų — 10 Stalų
Gėrimai ir užkandžiai vietoje 

Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

Apie Europos ir Lietuvos dabartinę padėtį įvyks ketvirtadienį, 
lapkričio 17 dieną, Hollywood svetainėje, 2417 W. 43 St.- ir 
antradienį, lapkričio 22 dieną, Mildos svetainėje, 3149 S. 
lialsted St. pradžia abiejų 8 vai. vakare. Kalbės žymus eko
nomistas, politiškas pabėgėlis iš Vokietijos Max Brauer an
gliškai ir Dr. P. Grigaitis, Naujienų redaktorius lietuviškai. 
Rengia L.S.S. centralė kuopa ir L.D.D. 4 kuopa jungtinai. 
Įžanga 10 centų ypatai, bedarbiams veltui.

Raštinę
niu laiku
Dearborn,
kampo Dearborn ir Madison.

Linkim jam ir toliau pasek
mingai darbuotis savo garbin
goj advokato profęsįjoj.

adv. Slakis dabarti- 
užlaiko ties 7 South 
kambarys 1230, prie

Sekmadienį, lapkr. 20
NORTHSIDE — šios koloni

jos didžiausia organizacija yra 
SLA 226 kuopa.

Ši kuopa kiekvienais metais

Manoma, kad moteriškė no
rėjo nusižudyti ir palindo po 
traukiniu. Ji sirguliavusi. Pali
ko vyrų, WPA darbininką, ir 
tris jaunus vaikus, kurių am
žius nuo 20 mėnesių iki 9-ių 
metų.

WCFL- 970 k nedelioj kaip 5:30 
vai. vakare Chicagos laiku lei
džiama gražus lietuviškas pro
gramas.

Ga rsi n k i tės a 1i ji e n f >si

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St
šaukit Tel. YARDS 3408

COPR. HM, HSBDUCRAFT SERVICE, INC.

. 6UNNY APPL1QUE QUILT PATTERN 1876,

No. 1876—Kūdikiui kaldrelė iš atliekamų skudurų, 
ir graži.

Suvalkiečiai
Ruošiasi
“Krikštynoms”

Šilta

No. 1876I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT
I 1739 So. Halsted S t, Chicago, III.

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

( Vardas ir pavardė

_ Adresas .... .......... .....

L Miestas ir valstija ....._
» W MM -

PETERPEN

Šių metų vakaras įvyks atei
nantį sekmadienį, lapkr. 20 d.,! 
su gražiu, turtingu programų,, 
kurį išpildys Naujosios Gaidy-; 
nes choras. O šitįm chorui ko
mentarų nereikia, liudija ope
retė “Mikado”, k’urią perstatė; 
.užparei tą sekmadienį.

K. 
kal
stė-

Jau Turi Konstituciją ir 
Pasirinko Vardą

Chicagos suvalkiečiai ruošia
si savo Draugijos “Krikšty
noms.”

Lapkričio 6 d., Draugija, dar 
tik organizuojama, turėjo susi
rinkimą, kuriame buvo priim
ti įstatai. Juos paruošė ir skaitė 
gerbiamas musų komisijos na
rys Dr. Zubrickas.

Draugija pastovios ,valdybos 
dar neturi. Vardas bus “Chica
gos Suvalkiečių Draugija”, bet 
oficialių “krikštynų” dar nebu
vo. Jos įvyks netolimoj ateityj

“Krikštynų” surengimui bu
vo paskirta specialė komisija, 
kuri netrukus paskelbs ir dieną

j ir vietą. Visi suv&lkiečiai, seni-
. 1 jauni, dideli-maži, tėmykite
11 “Naujienas” ir atsilankykite metų kūdikis Jack Gibson ir 

“krikštynose”. Mack Givens, nuo 1415 Sanga-
Komisijos Narė O. S. mon St.

re lapkr. 20 d., Armitage Hali, 
J. Grigaičio svetainėje, šis cho
ras išpildys programą.

O taipgi SLA iždininkas 
P. Gugis pasakys svarbią 
bą. O po progranlo Jurgio
panavičiaus orkestras gros šo
kiams.

Užtai, šį vadinamą “North- 
saidės šventė” bus nepaprastai 
didelė, nes northsaidiškiai tik 
vieną sykį į metus sueina, tai 
yra šios kuopos vakaruose.

Taipgi laukiama viešnių ir 
svečių ir iš kitų Chicagos da
lių, bei kitų SLA kuopų.

Busim visi. K. Č,

Du Žuvo 
Sprogime

Du žmonės žuvo, o du buvo i 
skaudžiai apdeginti, kai name| 
ties 1214 Blue Island įvyko 
sprogimas ir gaisras. Žuvo 6

Phone CANal 9560 Vonias visada galima imti

RUSIŠKA IR TURKIŠKA MAUDYNĖ
ANT KETURIOLIKTOS GATVĖS

908-910 West 14th Street, Chicago, Illinois
Ųertąisytą moderniškai. Visi parankamai įvesta

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

NAUJIENOS
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

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

NAUJIENŲ specialus korespondentai praneša apie 
visus įdomesnius įvykius ir nuotykius Lie
tuvoje.

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

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

Norint Geni Anglių 
IR 

ŠVARAUS 
PRISTATYMO

SEEley 4464 
Geros Kokybės — Rųšies ir 

Mieros Anglys.
Tinka kiekvienam kūrenimo 

įrengimo tipui.

McCOY COAL CO.
934 W. 18th Street

ARE YOU 'SUFFERING FROM

EYE STRAIN
due to dust, sun, Hght-glare, 
driving, movies, regding, etc.?\

Do vour eyes bum—feel 
tirea, uncomfortable? Try 
Murinę. It contains 7 help- 
fui ingredients which 
cleanse and dear eyes red- 
dened from fatigue—make 
your eyes feel clean, fresh,
alivel Much more effective than boric acid. 
Send for triai bottle. Mail 10c (stamps 
or coin) with your name and address to The 
Murinę Co„ Dept. MF, Chicago, IU.______

EYES C/eansrs, 
.S o o t h f s *

AT ALL DRUG STORES

LIGONINES— 
HOSPITALS

FOTOGRAFAS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $10.50
GYDYMAS SCn.OO
LIGONINĖJE ....................
RAUDONGYSLCS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje _  «15oo
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama ----- “
VISAS LIGAS GYDOMA $1.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■

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

Tel. Lawnda!e 5727.

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlaido

mis ir Hollywood 
šviesomis. Dar bas 
garantuotas.

420 W. 63rd 8t 
Te!, ENG. 5883-5840
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RINKIMAMS, “DIRMAVONEI,” KITIEMS 
TRIUKŠMINGIEMS ĮVYKIAMS PRAĖJUS

Žinios Iš 18-tos Apylinkės Gyvenimo
18 APYLINKĖ — Musų war- 

das 21 nuėjo pilnai su demo
kratais. Už demokratus pa
duota 15,362, o už republiko- 
nus tik 5,257 (šios skaitlinės 
dar nepilnos, trūksta 5 precin- 
ktų). Daugiau’siai balsuota iš
tisai už demokratų kandida
tus, baliotai neskaidyta, kas 
politikieriams yra labai svar
bu. Cook apskrity) šį kartų 
ištisai “straight” balsuoti ba
liotai už demokratus sudarė 
53 nuošimčius visų baliotų, o 
renkant prezidentų, šis skait
lius buvo mažesnis ir iš to 
“Tribūnas” džiaugiasi. Bet vel
tui džiaugsmas. Žmonės pažįs
ta tų laikraštį nuo majoro 
Cermako laikų, kuomet jis 
kandidatavo prieš senį Big 
Bill Thompsonų.

Tuomet “Tribūnas
kiais purvais drabstė Cerma-

viso-

giriasi “didžiausiu” laikraščiu, 
bet mažiausiai įtakos žmonėse 
turi. Balsuotojai iš anksto jau 
yra nusistatę ir jie žino už 
ką balsuoti. Garbė piliečiui!

Musų vvardoje viskas ramu. 
Savo, kaipo piliečių, darbų 
prideringai atlikome. Nei gai
lėtis nei džiaugtis nėra ko.

“Dirmavonė”
Triukšminga

Dalyvavo 
ir, žino- 

Daugelyje 
baliavojo, 
kitur pri-

■M

NAUJAS BUICKAS

flELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

1939 Aštuonių cilindelių Buick’as. Tai vienas iš brangesniųjų modelių. Viso yra 
trys Buickų rūšys. Visi gražus ir geri automobiliai.

SITUATION VVANTED
Ieško Darbo_________

PAIEŠKAU DARBO
Penteris ir popieruotojas iŠ vi

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

J. AUGAITIS
1608 S. 50th Ava., Cicero’, CIC. 2633

Automobilių 
Nelaimes

pačią

CLASSIFIED ADS.~I

MERGINA bendram namų dar
bui geruose namuose. Gera alga, 8 
vaikai. 7—5. Mrs. Margolin, 280 
Dougles, Elgin, III.

truck” ir panašiai. Musų vai
kai geriau vestų politikos 
kampanijų, negu “Tribūnas.” 
š^jkartą tas laikraštis net įpuo 
lė į desperacijų. Net p. Do- 
nald Day iš Rygos rašinėjo 
buk Stalinas raginus ir ver
čias savo “draugus” balsuoti 
už naujų dalybų New Deal. 
Visokiausių nesųmonių priple
pėjo, bjauriausias karikatūras 
p. Orr’o pirmam puslapyje 
talpino. Visokiausių baubų 
surado, viską darė, tik neat
gabeno žmogaus griaučių iš 
kapo nugąsdinti balsuotojus.

Šie rinkimai “Tribūnui” bu
vo geras “black eye”. Kad ir

Pereitą sekmadienį pas mus 
buvo du “apvaikščiojimai”. 
Vietos parapijoje lankėsi vys
kupas Sheil ir “dirmavojo” 
šios parapijos vaikus. Viso ga
lėjo būti apie 160 vaikų-ber- 
niųkų ir mergaičių, 
daug kunigų svečių 
ma, parapijonai. 
namų, pavakariop, 
dainavo ir, žinoma,
eita ir prie barniij ir net aša
rų. Vienur mažesnis kitur di
desnis balius namuose. Did
žiausias balius bene bus bu
vęs pas pp. iPečkaičius, 733 W. 
18th St., nes pp. Pečkaičiai 
leido savo dvi dukteris Antoi- 
nette ir Sylvia. Jų “tėvais”, 
geriau sakant “motinomis”, 
buvo p. Marijona Skudas ir 
pp. Antanavičienė iš Mar- 
quette Parko (2709 W. 71st 

į PP- 
dau- 
žmo- 

Anta-

Apart “balandžio 
pieno” čekai stato 
salę.

Tą pačią dieną ir tą
valandą įvyko vietos čekoslo- 
vakų parapijos svetainės “ker
tinio akmens” pašventinimas. 
Reikia pasakyti, kad statosi 
erdvią svetainę, su visais pa
rankamais prie 17to pi. ir Hal
sted. Didžiulė minia žmonių 
užpildė gatvę. Minioje matėsi 
daug lietuvių. Sakoma, kad ši 
svetainė kainuos apie $180,- 
000 tūkstančių. Lietuviams 
vertėtų toks dalykas pastebėti. 
Kodėl čekai gali o lietuviai?... 
well, well.

Broliai ir Seserys 
Ruošia Vakarą.

Draugija Brolių ir
bengiasi prie savo metinio — 
Rožinio baliaus. Berods, Drau
gystė šiame baliuje 20 d. lap
kričio, priims naujus narius 
be įstojimo. Balius parapiji
nėj svetainėje.

Serga kun. 
Albavičius

Kun. Ignas Albavičius sugrį
žo iš Mayo brolių ligoninės, 
Rochester, Minu. Ten tarėsi 
apie vidurių operaciją. Dar 
nieko konkretaus nenutarta. 
Ligonis vėl namuose.

(Bus daugiau)

Organizuoja 
Amerikos Vokiečių 
“Bendra Frontą”

Tre-

Seseru

Pečkaičių iškeltų puotų 
gybę—biznierių ir taip 
nių. Jų tarpe matėsi pp. 
navičiai, Skudai, Ruikiai, Pu
žauskai, p. Kaz. Mikutckis, p- 
Miežienė fjei sūnum Edwardu, 
p. Kari Sigafoose, Kaz. Berna- 
dišius, John Ramson (baili- 
fas) ir daugelis kitų. Tai buvo 
šaunus balius, kur buvo visko 
apart “balandžio pieno.

© South Shore traukinys prie 
Baileytovvn, Ind., sudaužė auto
mobilį užmušdamas tris vaikus 
ir kritiškai sužeisdamas dviejų 
vaikų motiną.

Užmuštieji yra
Evelyn Tremann, 16;
Jean Tremann, 2, ir 
Maxine Coonrod, 13. 
Sužeistoji Mrs. Florence

manu buvo paguldyta Mercy li
goninėje, Gary, Ind.

Buvo sužeisti ir du traukinio 
keleiviai, Michael Hammerman, 
1059 N. Hamlin ir Robert Roy- 
ne, 5051 Kenmore. Abu chica- 
giečiai.
© Prie Harrison ir Halsted ne
žinomas automobilistas užmu
šė 55 melų gaiką Kuriakas A* 
lexandros, 633 South Peoria St.
© St. Joseph’s ligoninėj pasi
mirė Victor H. Hollingsworth, 
sužeistas automobilio nelaimėj

Hitlerininkai nori visus Chica
gos vokiečius “apšviesti”

Chicagoj neseniai susiorgani
zavo German-American Allian- 
ce of Illinois. (Amerikos Vokie
čių Susivienijimas Illinois Vals
tijoj.).

Vardas yra nekaltas ir skam
ba panašiai, kaip musų SLA 
vardas, bet tas vokiškas “Susi
vienijimas” labai skiriasi savo 
tikslais ir darbuote.

Jo priešakyj stovi koks tai 
Dr. Homer E. Maerz, nežino
mas asmuo, kuris ir savo adre
sų, ir praeitį ir “Susivienijimo” 
adresų slepia nuo spaudos ir 
policijos. Ir darbas varomas

To Susivienijimo tikslas yra 
sujungti visus Chicagos vokie
čius po savo globa ir įpilti 
jiems hitleriško supratimo ir 
nacizmo.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemėPardavimni

ŽIŪRĖK, KAMPINIS geltonų ply
tų 14 apartmentų ir krautuvė. Ga
ru šildymas. Tik iš forklauserio. 
Kaina dabar tiktai $17,500. Libe
ralus terminai.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton. Capital 3020

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

5 ar 10 AKRŲ ŽEMĖS arti Jo- 
liet, tinkama vištų ukiui. Mes pa
statysime namą, lengvus terminai. 

MORRIS INVESTMENT CO.
100 W. Monroe St.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALI 
Rakandai ir Įtaisai Pardayiinui 
IŠPARDUODAME BARŲ FIK

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

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

CALumet 6269.

Studentų Kliubo
Laiškas Chicagos 
Draugijoms

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir TrokaĮ Pardavimpi
NEREIKIA. IMOKESNIO—30 MftNESIŲ IŠ

MOKINTI. Visifikae peržiurSĮimae, male- 
vojimae body, fenderio darbų. baterAs, 
radijo ir priedų. Frelmo. a6ų euBtiprini- 
n>aa. Viskas nuo vir&aus iki latrų. 16 
metų patyrimas, musų carantlja. Atdara 
vakarais, sekm. Apskaičiavimas. towing 
dykai. Taipgi pilnas pasirinkimas naujų 
ir vartotų karų. Be jmokčjimo pinigų. 
8500 MH,WAUKEE AV. Belmont 4844.

ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimą.
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių to

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

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

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

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

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

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

1340 W. 63rd Street
prie Loomis.

2828 W. Norlh Avė.
prie California.

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

MADOS

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirjyti paduotą blan-

No. 4847—Naujos mados suknelė. 
Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 
42, 44, 46 ir 48 colių per krutinę.

Mirė Sumuštas WPA 
Viršininkas

St. Francis ligoninėje, Bluc 
Islande, pasimirė Charles Cum-

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 pai- 
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted SU Chieago, Ilk

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1739 S. Halsted St, Chieago, HL

atsiųsti man pavyzd) No.
Mieros _____- . per

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas Ir valitlM

DOMlNIKAS RAPŠEVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 13 d., 7 vai. ryto, 
1938 m- sulaukęs 41 m. amž., 
gimęs Panevėžio apskr., Pa
nevėžio parap., Nausėdos km.

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nubudime 

pusseserę Adelę Sankienę, po 
tėvais Stankiunaitę ir šeimy
ną. Lietuvoje brolį Juozapą ir 
šeimyną.

Priklausė prie, 
Lietuvių Draugijos, 
šarvotas Lachawicz’iaus kop
lyčioje, 2314 W. 23rd PI. Lai
dotuvės įvyks treč., lapkričio 
16 d., 8:30 vai. ryto iš kop). 
į Aušros Vartų parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv- Kazimiero kapines.

Visi a. a. Dominiko Rapše- 
vičiaus giminės, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nubudę liekame:

Pussesere ir Šeima.
Laid. Dir. Lachawicz ir Su- 
nai. Tel. CANAL 2515.

Chicagos
Kūnas pa-

KAZIMIERA GRIGIENĖ, 
po tėvais Venskaite.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 11 d., 8:50 vai. ryto 
1938 m., sulaukus . 43 metų 
amž., gimus Tauragės apskr-, 
Kvedernos parap., Paimedžio 
kaime.

Amerikoj išgyveno 25 m.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Ignacą, 2 dukteris: An- 
na ir Matildą, sūnų Albiną, 
pusbrolį Simoną Raudonį ir 
gimines. Taipgi gimines Lie
tuvoje.

Kūnas pašarvotas 1428 So. 
49th Ct., Cicero. Laidotuvės 
įvyks Antradienį, Lapkričio 
15 d., 8:00 vai. ryto iš namų 
į šv. Antano parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines-

Visi a. a. Kazimieros Gri
gienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai. paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Dukterys, Sūnus ir ki

tos giminės.
Laid. Dir. Antanas Petkus, 

Tel. CICERO 2109.

jekto Caluiųet Parke. Pereitų 
ketvirtadienį,du darbininkai jį 
skaudžiai s.ų.ijjušė, už tai, kad 
juos atstatė jš darbo. Abu bu
vo suimti. Jie yra, Benjamin 
Simons, 12314 Grcen SI., ir 
Walter Wielgoreckį, 12334 Ash
land avenue, abu iš Calumet

Dabar turi apie 1,000 narių 
ir veikia su German-American 
Bundu Chicagoj, kuris viešai 
skelbiasi fašistų organizacija ir 
neseniai sukėlė nemažai triukš
mo, surengdamas masinį mitin
gą Chicagoj. Tame mitinge tas 
pats Dr. Maerz išjuokė demo
kratiją ir prezidentą Roosevel- 
tą, vadindamas jį “Rosenvel- 
tn.” Bundui pirmininkauja prū
sų lietuvis Otto Vilimeil(is).

“Susivienijimas” pirmiausiai 
primosią savo narius Amerikos 
pilietybei, kad nebūtų “įdubė
lių” su imigracijos viršininkais, 
o paskui jiems duoda Hitlerio 
ištikimybės priesaiką. Organi
zacijos obalsis yra “Viena Tau
ta, Vienas Fiureris (Hitleris).”

(Panašius Laiškus Gavo Beveik 
Visos Lietuviu organizacijos)

Lietuvių Laisvamanių Etinės 
Kultūros Draugijai, 5 kp. 
Dr. A. L. Graičunas 
3310 S. Halsted Street 
Chieago, Illinois.
Gerb. Dr. Graičunas: -

Į VIENĄ DIENĄ SUPIRKSIU 
defaultuotus ar nedefaultuotus mor- 
gičius aukščiausia pinigine kaina. 
J. JEROME, 188 W. Randolph St., 
Kambarys 1513, telefonas State 
7416.

ONA M. PAULSON, 
po tėvais Woods

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
lapkr. 12 d., 11:20 vai. vaka
ro, 1938 m., sulaukus 40 m- 
amž., gimus Lietuvoje, Suval
kijoje liepos 26, 1898 m.

Amerikoj išgyveno 19 m.
Paliko dideliame nubudime 

Vyrą Antaną, seserį Grace ir 
švogerį Jurgį Kasaitis ir jų 
šeimyną, brolį Pijušą ir bro
lienę, švogerį Juozapą švo- 
gerką Tillie Paulson ir kitas 
gimines.

Kūnas pašarvotas Antano 
M- Phillips koplyčioj, 3307 S. 
Lituanica Avė. Laidotuvės 
įvyks treč., lapkričio 16 d., 8 
vai. ryto iš kopi. į Gimimo 
Pan. šv. parap- bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o 
iš ten bus, nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi "a. a. Onos M. Paulson 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

. Nuliūdę liekame,
Vyras, Sesuo, Brolis ir kitos 

Giminės.
Laid. Dir. Antanas M. Phil
lips, Tel. YARDS 4908.

Tėvas Užmušė
Kūdikį Smugiu
Per Veidą

URBA J

Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laido
tuvėms, Papuoši-

4180 Archer Avenue 
Pilone LAFAYETTE BSO*

ta^afeMiijaj* Siunčiam Gėles

MJ/EIKIS®—

Perdaug Verkė
Policijos nuovadon prie Har- 

leni ir Irving Pa r k vieškelio at
ėjo 24 metų Ralph Koch ir ta
rė:
“Aš užmušiau savo kūdikį. No
riu pasiduoti”.

Padariusi tyrinėjimų policija 
atrado, kad Koch ištikro užmu
šė savo keturių metų sūnų, Ted, 
droždamas jam ranka per vei
dą. Palikęs pats vienas namuo
se, Koch bandė kūdikį užmig
dyti, bet tas vis verkė. Užpykęs 
kirto jam per veidų. Netrukus 
po to berniukas pasimirė.

Kosh’ai gyvena ties 4229 
Norlh New Engiami avenue. 
Žmona tuo laiku buvo darbe.

Malonėkit priimti prisiunčia
mus bilietus. Prašom išparduo
ti nariams. Šiemet reikalinga 
daugiau negu praeityj jūsų or
ganizacijos parama Stipendijos 
Fondui. Lietuvių Universiteto 
Kliubas tiki, kad Lietuvių Lais
vamanių Etinės Kultūros Drau
gijos nariai atsilankys ir pa
rems šį naudingų darbų.

Visi žinom, kad tarp Lietuvių 
Studentų Chicagoj ir apylinkė
se yra daug jaunuolių, kuriems 
trūksta ištekliaus ’ mokytis. To
kiems jaunuoliams yra reikalin
ga parama nuo visų.

Daug organizacijų jau priža
dėjo paramą. Tikim kad ir jū
sų organizacija parems Chica
gos lietuviškų jaunimą.

Nepamirškite gruodžio 4 die
ną, Lietuvių Auditorijoj, 3133 
S. Halsted Street, įvyks Univer
siteto Kliubo metinis “Dainos 
ir Dramos Vakaras”. Visas pel
nas Stipendijos Fondui.

Su pagarba, aš lieku
Antanas Faiza

Vice pirm. Liet. Univ. Kliubo

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas
Tel. Victory 4965. 

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI

35-metai bizny, turi pilną apdraudą 
už darbus. Lengvus išmokėjimai 
jei norite.
BR1DGEPORT ROOFING AND 

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

DĖL UŽTIKRINTO Refrigerato- 
rio pataisymo šauk Haymarket 0211

Mes sutaupysime jums pinigų 
perdirbant refrigeratorius jūsų na
mams, restaurantams, delikatesų 
įstaigoms- Didelis pasirinkimas. 
Refrigerator Enginecr & Service Co.

32 So. Jefferson St.

WATCHMAKER—JEVVELER 
Laikrodininkas ir Auksakalis.

H. BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 

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

4184 Archer Avo.
COAL—VVOOD—OIL 

__ Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos—
ANGLYS

„.$6.00
$6.00

. $6.00
MINE RUN  ............... $5.75
SCREENINGS_________$5.00

PIRKIT DABAR 1 — ŠAUKITE
DIENĄ AR NAKTĮ- , 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

EGG
NUT 
BIG

Tel. ARDMORE 6975

Marąuetteparkietė 
Bandė Nusižudyti

SPAulding 9207
P. S. Gerbiainieij Chicagos 

ir apylinkės lietuviai ir lietuvės, 
man rodos, kad šias kilnias ir 
garbingas pastangas Liet. Uni
versiteto Kliubo bea įsikalbėji
mo reikia remti ir manau, kad 
skaitlingai senoji gen(karte iš 
peties ir nuo širdies parems at
silankydama į studentų pramo
gų. Dr. A. L. Graičunas

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

Susiginčijo' su sužiedotiniu
19 metų mergina Betty Lint, 

6454 South Francisco avenuę, 
pereitos savaitės pabaigoje iš
gėrė butelį nuodų. Ji norėjo nu
sižudyti.

Dabar guli šv. Kryžiaus li
goninėj. Pasveiks.

___  ' , Ji nutarė nusižudyti, susigin- 
Hlr^T^rabams. čijusi su savo sužiedotiniu. Abu

^^ISo.įžlalsted Street^ I }nlVę taverne, bet jisai atsisa- 
. kęs palydėti ją namo.

Tyrinės Chicagos 
Anglių Prekybą

Ar Ieškot
• PIRKTI
• PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

Morrison viešbutyj federa- 
lės valdžios nacionalę anglių 
komisija šiandien pradės tyri
nėjimą Chicagos anglių preky
bą ir kainas. Po tyrinėjimo! 
komisija nustatys kainas įvai
rių rūšių anglių pardavinėji
mui vartotojams.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO.

PAŠAUKIT MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakarto j i m ai 
duodame gerą nuolaidą.
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SUŽEIDĖ 50 CHICAGIECIU DVIEJŲ 
TRAUKINIU NELAIMEI

Vienam Traukiny] Važiavo Bridgeporto 
Aldermono Ekskursija

Važiavo i Football Lošimą South Bende
Prie Sotitli Rend, Ind., šešta

dienį po pietų susikūlė du 
traukiniai, sužeisdami apie 50 
chicagiečių, kurie važiavo pa
matyti Notre Daine — Min- 
nesotos universitetų footballo 
lošimo tame mieste.

Abu traukiniai buvo spe
cialiai ekskursiniai traukiniai 
su 900 keleiviais. Vienas buvo 
New York Central linijos, ki
tas Grand Trunk. Abu trauki
niai važiavo lėtai, nes jau

Tik Pirmos Pagalbos 
Reikalavo:

John Sheehan, 38, 1109 S.
Hamilton.

Matthew Gangler, 28, 1356 
Massasoit.

Mrs. Mac Carroll, 36, 2441
Grenshaw. ,

Raymond O’Brien, 24, 4346
Wilcox.

Martin Jordan;
Charles Graliam; ;
Walter Conrad;

ACME-NAUJIENŲ Telephoto
CLAREMORE, OKLA. — Will Rogers, pagarsėjusio Amerikos humoristo, 

vardo muziejus, kuris atsiėjo $200,000. Paveikslas vaizduoja muziejaus atidary
mo iškilmes. 
r.*>.

SVARBIOS PRAKALBOS BRIGHTON 
PARKE IR BRIDGEPORTE

Kalbės Žymus Vokietis Max Brauer 
Ir Dr. P. Grigaitis

Nors ši kolonija skaitoma žy
mia ir skaitlinga Chicagos lie
tuvių tarpe, bet žymesnėm su
eigom, parengimais bei kultū
riniais darbais per daug negali 
pasigirti — būtent iki šiol.

Vienok šį kartą vietiniai vei
kėjai pasirūpino būti pirmuti
niais surengime prakalbų opiau
siu šių dienų klausimu. Visas 
pasaulis šiandien su nekantru
mu seka vis naujus ir keistus į- 
vykius pasirodančius Europos

per neatsar- 
Central trau- 
iš vienu be

buvo arti stočių.
Nelaimė įvyko 

gumą. New York 
kiniui besisukant
gių į kitas, antrasis traukinys 
pravažiavo pro pavojaus sig
nalą ir trenkė į patį vidurį 
besisukančio' traukinio. Ap
vertė du vagonus—vieną su
baru, kitą — paprastą keleivi
nį “coach”.

Vienas traukinys vežė Brid
geporto aldermono Hugh Con- 
nelly suorganizuotą ekskursi
ją, bet, kaip atrodo, tarp su
žeistųjų lietuvių nebuvo.

Sužeistieji buvo paguldyti 
Epvvorth ir St. Joseph ligoni
nėse, St. Bende.
Puvo ji ogiausiai sužeisti

Mrs. Elsie Meyers, 34, 
Forcst, Oak Park.

Miss Otelia Kletetke, 
2124 So. Kedvale.

37, 100 W.

30, 4132

Doyle, 27,

yra : 
'1043

na.
Edward James Kelly, 35, 

5062 Monroe.
Edward Quill, 40, 720 Keel- 

er s t.
Charles Tangredy, 36, 3836

William Flaherty;
J. T. O’Bourke;
George Hansen,

Market.
Joseph LeFleur,

Van Buren.
Mrs. Florence

1603 N. Lockvvood.
Michael Doyle, 31, 160 N. 

Lockwood.
Mr. and Mrs. John Geary, 

3224% N. Keating.
Edward Cagney, 2130 S. St.

i Louis, Chic. policininkas.
James Blake, 2183 S. Spaul- 

ding.
Mr. and Mrs. Leonard Schu- 

essler, 3437 Ogden.
Mrs. Carmela Dwyer, 48, N.

Waller._
Balt Ryan, 1627 Melville.
John Bergan, 1528 N. Lex- 

ington.
Jonh O’Connor, 1427 North

I Long.
Charles Stuart, 705 S. 7lh

Avenne, Maywood.
Tom Nevvell, 1059 N. Dun- 

dee.

■į?

B

NEW YORK
ACME-NAUJIENŲ Telephoto

Robert Irwin, 30 metų amžiaus skulptorius (po kairei), ku
ris prieš kiek laiko nužudė Veronica Gedepn, jos motiną ir įnamį Frank Byr- 
nes. Už tas žmogžudystes dabar jis yrtf tėfsiamas. ; i

kariniai 9-tą.
Pirmadienį—vakare;
Antradienį—po pietų;
Trečiadienį—vakare;
Ketvirtadienį—po pietų;
Penktadienį—vakare; 
šeštadienį—po pietų.
Paroda kasdien atsidarys li

tą valandą ryto, užsidarys li
tą naktį.

Eksponatų skaičius sieks apie 
300. Tai bus visų firmų kelei
viniai automobiliai, trokai ir 
treileriai.

Įžanga iki 4 po pietų—40 
centų, po 4-rių—55 centai. Vai
kams 12 metų ar mažiau—25 
centai.

Prie amfiteatro yra didelė 
aikštė automobiliams sustatyti. 
Mokėti už “parkinimą” nerei
kia. —R.

John Fitzgerald, 14, 2339 
Roosevelt.

Peter Demetrakakes, 23 m., 
2352 W. Roosevelt.

Miss Alice McGee, 26, 
W. Madison.

Mrs. Helen Rumatz, 38, 
N. Bishop.

Mrs. James Healy, 33, 
Rice.

Stephen Parlick, 39, 4157 S. 
California.

Mrs. Myrtle Younger, 34, 
6008 Wabansia.

Mrs. Dorothy Sanders, 33, 
239 N. St. Louis.

John Ahearn;
Ray Kenzui;

Anna Kaskas 
Koncertas Sutraukė
Daug Publikos

48b0

8515

b919

Lietuviškos

? Kalėdų
pasveikinimo a 

I KORTELES I 
$ 5

Dalyvavo Daug Lietuviij
Pereitą šeštadienį p-lė Anna 

Kaskas-Katkauskaitė, garsioji 
Metropolitan Operos dainininkė, 
padarė ketvirtą vizitą Chicagai.

Ji sudainavo ilgą ir sunkų 
programą Chicago Orchestra 
Hali salėj, kur jai koncertą su
rengė “The Adult Educational 
Council of Chicago.”

Publikos buvo gana daug, j 
Matėsi gerokas būrys lietuvių. 
Buvo ir nemaža grupė vokie
čių, kurie dainininkei labai kar
štai plojo už vokiškų dainų da
lį. Kita publika buvo mišri.

Kaip ir praeituose koncertuo
se, p-lė Kaskas-Katkauskaitė pa
darė labai malonų įspūdį. Dai
nuoja gyvai ir turi labai gra
žias žemas gaidas. Ji yra kon
traltas. Aukštosios gaidos jai 
gana sunku pasiekti, kaip pav., 
Gounod’o arijoj iš “Sappho”, 
bet reikia atsiminti, kad p-lė 
Kaskas nėra sopranas ir turi la
bai žemą balsą. Jis yra gerai iš
miklintas, p-lė Kaskas žino

Išgelbėjo Žmogų 
Nuo Mirties; Gavo 
“Gerą” Atlyginimą

Lietuvio Frank Kazlausko 
uošvis

s tam-

Fielai
Penk-

mė
mė-

Fie-

PO 10 CENTŲ KIEKVIENA

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

VARDU—UŽ SPAUDĄ:
Extra

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

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

čekį kartu su užsakymu.

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St 

CHICAGO, ILLINOIS

DARBO ŽINIOS
Nuosprendis 'prieš 
Kompaniją. ''

I

Darbo taryba išnešė

Automobilių 
Paroda Įdomi 
Ir Didelė

nuo
sprendį prieš Ryan Car Co., 
13501Baltimorė^ Avė., Ghica- ' • ✓ • * ■ , ’ ■ ' ’ j *. ’ ' f '' ‘ f- '

go. / Pernai kompanija nukapo
jo algas. Dėlei ko sustreikavo 
naktinė darbininkų pamaina 
kompanija tuojaūs juos paša
lino iš darbo ir atsisakė priim
ti atgal i darbą. Taryba įsakė 
priimti į darbą 9 pašalintuo
sius darbininkus ir apmokėti 
jiems už nedirbtą laiką.

Ta kompanija gamina prekių 
vagonus dėl visų geležinkelių.

Apkaltino Ugnege 
šių Kapitoną Už 
Munšainą

F0X LAKE —- Parėjęs namo 
šeštadienį popiet, Louis Fiela, 
67 metų Fox Lake gyventojas, 
prie durų rado bouką “tokios 
geros degtinės, kokios jis nie
kad nebuvo gėręs.” Apie butelį 
buvo apvyniotos kelios 
bios banknotus pinigų.

Tai buvo atlyginimas 
už žmogaus išgelbėjimą,
tadienio rylą, bešaudydamas 
laukines antis iš valties ežere, 
Fiela pastebėjo, kad kito 
džiotojo valtis apsivertė, o 
džiotojas skęsta.

Nors 67 metų amžiaus,
la skęstantį kolegą išgelbėjo.

Tai buvo Edward Drey. Fie
lai paaiškino, esąs Chicagos 
pašto tarnautojas.

Fiela yra Lake apskrišio še
rifo pagelbininko Frank Kaz
lausko uošvis. Ir Kazlauskas 

kaip jį valdyti ir dainas, kurios I ^^^kojęs skenduolį gel- 
yra jos kontralto “ribose”, ji 
sudainuoja labai gražiai.

Jos klausantis vienas dalykas 
reiškiai metasi į akis, kad, štai, 
ne gabi mėgėja, bet pirmaeilė 
profesionalė dainininkė, kuri 
priklauso prie pirmaeilių Ame
rikos žvaigždžių.

P-lės Kaskas programas susi
dėjo iš grupės italų dainų, vo
kiškų, angliškų, franeuziškų ir 
trijų lietuviškų dainų: Žilevi
čiaus — “Nubudimo Valanda” 
ir Dirvinskaitės — “Vėjas” ir 
“Sapnai”.

Ji taipgi sudainavo Gounodo 
į “Sappho” ariją ir kontraltui 
pritaikintą garsiąją ariją iš “Se
vilijos Kirpėjo “Una Voce poeo 
fa”.

Akompanavo gabus pianistas
Howard Kubik, kuris akompa-luž tai p-lei Kaskas-Katkauskai- 
nouja p-lei Kaskas visuose kon-Įtei turime būti labai dėkingi, 
ceriuose laike maršrutų po A-l V.

bėti, bet Fielai pagalbos nerei
kėjo. Bet Kazlauskui visgi teko 
tos “gerosios” pabandyti.

meriką.
Baigiant, reikia pasakyti, kad 

p-lė Anna Kaskas užsitarnauja 
didelės lietuvių pagarbos. Dau
gelis lietuvių muzikų, daininin
kų apleidę savuosius ir išėjo į 
“platųjį pasaulį”, paprastai nu
traukia visus ryšius su lietu
viais ir tik per prievartą prisi
pažįsta esą lietuviai. Bet p-lė 
Kaskas, kur ji nevažiuoja, ar į 
Naująją Angliją, ar į pietines 
valstijas, ar į vakarus, kur at
eiviai nelabai mėgiami, visuo
met afišuojasi lietuvaite. Ji vi- 

I sur ir visuomet yra “American
— Lithuanian Contralto”. Mes

Chicagos ugniagesių kapito
nas Charles Belsky kartu su 4 
kitais liko apkaltinti už gami
nimą munšaino viename ūky
je. Belsky gyvena 1445 West 
18th st. Kiti apkaltintieji yra 
Albert Maschino, 926 S. Oak- 
ley avė., Anthony. Russo, 3922 
W. Letington, fcdwin Ear- 
hart, Naperville ir Wm. Brad- 
shaw, Hampšhįre!.

Ūkyje ties Hampshire buvo 
rastas 1,000 galionų munšaino 
varytuvas, kuriam Belsky tei-. 
kęs elektros jėgą.

Belsky dirbo 99 stoty prie 
3191 ir Kedvale ąye.

Berniukas Užmokė jo 
Gyvybe Už Nelaimę

Trys Waukegano berniukai 
šeštadienį ėjo mėčioti. Vieno 
šautuvas netikėtai Šbvė. Floyd 
Greenwald, 12 metų amž., kri
to negyvas. George Py c, 19 me
tų jaunuolis, kurio šautuvas 
Floydą užmušė, pridėjo vamz
dį prie kaktos ir pats nusišovę.

Apie įvykį tėyanls pranešė 
trečiasis berniukas, Clarence 
Vogler, Jr.

Nauji Automobiliai,/šitok

Pereitą šėštądifenj^ triukšmin
gaiatsidarė 1939; rtletiįj; Auto
mobilių Paroda <Tąrį)tautiniam 
Amfiteatre, 43rd ji' Halsted St.
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šiemet paroda ;įdomesnė ne
gu pernai, nes nauji, modeliai 
žymiai skiriasi nuo 1938 metų 
automobilių. O 1938 :> modeliai 
mažai kuo skyrėsi nuo 1937-jų.

Šiemet, kaip atrodo iš kainų, 
automobiliai yra šiek tiek pi
gesni negu pernai. “Žemųjų 
Kainų Rinkoj” figūruoja ne- 
vien Plymouth—Ford,— Chev
rolet — Overland, bet ir Pon- 
tiac — Oldsmobile ir.Hudson.

Labai daug susidomėjimo pu
blikoj yra sukėlęs naujus For
do bendrovės automobilis “Mer- 
eury”, kuris kaina priklauso 
prie vidutinių kainų automobi
lių grupės.

Parodojz du kart , į dieną yra 
suvaidinamas gyvas paveikslas 
atvaizduojantis transportacijos 
vystymąsi nuo Civilio Kąro lai
kų iki šių metų. Veikalas yra 
gana gražus, papuoštas daino
mis ir šokiais, ir parodo po ke- 
lioliką modelių įvairių senoviš
kų automobilių, kurįe\ anais 
laikais gal buvo labai ‘‘gražus” 
ir prieinami tik turtuoliams, 
bet dabar atrodo labai juokin
gi- 0 ji.

Tame gyvą jam paveiksle 
kartą į dieną pasirodo ir musų 
lietuvių gražuolė . p-Įė Julija 
Jėnkevięiutė, 1939 metų “Miss 
Lithųania”. Ji pasiptiošusi gra
žiai lietuvišku kostiumu, ir da
ro labai malonų įspūdį. Bet jos 
palydovas tai tikrai ne “lie
tuvis”. Jo kostiumas itališkas, o 
nė lietuviškas.

štai p-lėš Jankevičiūtės pasi
rodymų tvarka. Popietiniai pa
statymai prasidės 4 vai., o va-

Tiek

3 Policistai 
Išgabenti 
Kalėjiman

Jie buvo sugauti gabenant 
. munšainą.

Suspenduotas Maxwell St. 
stoties policistas Thomas J. 
Nolan, 34 m., 6452 So. Wash- 
tenaw avė. kartu su dviem 
sėbrais liko išgabentas į Lea- 
venworth kalėjimą už sulau
žymą pajamų taksų įstatymo.

Jo sėbrais buvo Patrick 
Gross, 31, 636 W. 43rd st. ir, 
John Vanco, 32, 900 W. 19th 
st. Jie beveik metai atgal bu
vo sugauti alkoholio tankų 
agentų gabenant 265 galionų1 
munšaino dėžes. Už tą Nolan 
liko nuteistas 5 metams kalė-į 
jimo ir sumokėti $700 pabau
dą. Vanco gi gavo tris metus 
kalėjimo ir $700 pabaudą.

padankėse; ypač lietuviams tas 
labai daug neramumo teikia. 
Kasdiena vokiškasis fašizmas 
vis drąsiau ir drąsiau dūksta ir 
daužosi: draskydamas šalis, 
engdamas tautas ir vis siekda
mas plačiau ir žiauriau.

Tankiau ir tankiau girdime 
apie kylančius neramumus 
Klaipėdos krašte. Kada įvyks 
fatalė valanda? O gal apsira
mins. Kas žino?

Šiais klausimais ir yra ren
giamos prakalbos lapkričio 17 
dieną, ketvirtadienio vakare, 
Juškos Ilollyvvood svetainėje, 
2417 \V. 43 St., pradžia 8 vai., 
įžanga lik 10 centų ypatai.

Kalbėtoju yra pakviestas žy
mus Vokietijos politinis pabė
gėlis, ekonomistas ir šių dienų 
tarptautinės politikos žinovas 
Max Bauer, kuris yra labai 
nuoseklus prakalbininkas ir 
gražiai vartoja anglų kalbą. 
Taip jau lietuviškai kalbės Nau
jienų redaktorius Dr. P. Grigai
tis.

Kiekvienas brightonparkietis 
turėtų skaityti sau už būtiną 
pareigą išklausyti šių prakalbų, 
ketvirtadienio vakare.

Rridgeporte Lapkr. 22
Rengia jungtiną! L.S.S. kuo

pa ir L.D.D. 4 kuopa.
Vėliau, lapkričio 22, antra

dienį, panašios prakalbos įvyks 
Mildos svetainėje, 3149 S. Hals
ted St., tad ir bridgeportiečiai 
neliks nuskriausti.

Atida
NAUJIENŲ 
SKAITYTOJAI

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

Naujienų Adm.

NAUJIENOS 
yra GERIAUSIA 
Kalėdų Dovana!

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

tams.
Tai bus geriausia dovana iš visų dovanų, šia 

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

NAUJIENOS metams Chicagoje ................... $8.00
Kitur Suv. Valstijose ir Kanadoje ..................  $500

1ŠPILDYKIT ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN.

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

VARDAS ..................................... ............................ .......................

ADRESAS .............. ............... . .......................... ....................... ......




