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Chamberlain Lekia Pas Hitleri Taikos Ieškoti
ATVYKS PAS HITLERĮ KETVIRTADIENI 

POPIET
Britanija ir Francuzija verčia čekus duoti 

plebiscitą zudetų vokiečiams
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

14. — Oficialiai pranešta tre
čiadienio vakare, kad Britani - 
jos premjeras Chamberlain ket
virtadienį išlėks į Vokietiją pa
simatyti su Adolfu Hitleriu. 
Chamberlaino tikslas yra ieš
koti taikos.

Paryžiuje Francuzijos už
sienio reikalų ministerijos at
stovas painformavo, kad Fran
cuzija pilnai užgyrė Chamber
laino žygį ir kad Francuzijos 
vyriausybė pripažino Cham- 
berlainui pilną laisvę derybose 
su Hitleriu ketvirtadienį.

Chamberlain pats paskelbė, 
jogei jis “mėgins surasti išei
tį kriziui, kurs grūmoja pasau
lio taikai.*’

Hitleris pranešė Chamber- 
lainui, kad jis mielu noru ji 
priims rugsėjo 15 d. Berchtes 
gadene, savo atostogų ‘vietoj 

i*. ■

Nustatys rtiinimum 
algas tekstiles 

pramonėj
WASHINGTON, D. C., rūgs. 

14. — Algų-darbo valandų įsta
tymo administratorius Elmer 
F. Andrews paskyrė komitetą 
iš 21 asmens minimum algoms 
nustatyti tekstilės pramonės 
1,300,000-čių darbininkų. Ko
mitetui pirmininkaus Donald 
Nelson, Sears Roebuck & Co. 
(Chicagoj) vice-prezidentas.

Vėl ragina ADF ir 
CIO taikytis

PEORIA, III., rūgs. 14. — 
Illinois Darbo Federacijos kon
vencijai šiame mieste trečia
dienį buvo paduotos svarstyti 
rezoliucijos reikalaujančios, kad 
Amerikos Darbo Federacija at
naujintų derybas su CIO tai
kai Amerikos darbininkų judė
jime atsteigti.

Harry Bridges nu
baustas dėl teismo 

paniekinimo
LOS ANGELES, Cal., rūgs. 

14. — Teisėjas Edward T. Bi- 
shop paskyrė bausmės užsimo
kėti $125 Harry Bridges, Pa- 
cifiko pakraščių CIO dikto
riui. Bridges buvo kaltinamas 
teismo paniekinimu, nes jis 
telegramoj pasiųstoj darbo de
partamento sekretoriui, p-niai 
Perkins, kritikavo nuosprendį 
kito teisėjo.

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

Apsiniaukę; veikiausia lie
tus; vėsu; vidutinio stiprumo 
ir smarkesni vėjai; saulė teka 
6:29, leidžiasi 7:02 valandą.

Bavarijos kalnuose. Vokiečių 
radijo pranešimas sako, jogei 
Chamberlain atvyks į Berch- 
tesgadeną ketvirtadienį po
piet.

» » »
Jau pirmadienio rytą Fran

cuzijos premjeras Daladier pa
informavo spaudos atstovus, 
jogei padėtis Europoj paleng
vėjo. Pasakė, kad visi turėtų 
būti ramus. Įtempimas aprim 
stąs.

Paryžiaus valdžios rateliuo
se vyravo nuomonė, kad ple
biscitas Čekoslovakijos vokie 
čiams bus duotas; kad Fran 
cuzijos ir Britanijos vyriausy* 
bes darė spaudimą į čekus duo
ti zudetams plebiscitą. Kai ku
rie čekai Paryžiuj irgi kalbč- 
jo: “Francuzija ir Britanija 
privers mus nusilenkti vokie
čiams.”

Wisconsino gydyto
jai užgyrė ligos ap- 

draudą
MILWAUKEE, Wis., rūgs. 

14. — Wisconsin valstijos gy
dytojų draugijos atstovai an
tradienį užgyrė draugijos ko
miteto raportą, kurs rekomen
duoja ligos apdraudą ir įstei
gimą korporacijos pagal vadi
namą “group hospitalization” 
planą. Esmėj planas yra toks, 
kad už tam tikrą reguliarų ne
didelį mokestį bus teikiama 
medikalė pagalba tiems asme
nims, kurie norės šitokio pa
tarnavimo.

Rusai surado veik
lią gyduolę uleeriui 

gydyti
MASKVA, Sovietų Rusija, 

rūgs. 14. — Maskvos Kraujui 
Perpilti Instituto eksperimen
tai rodo, jogei ožio kraujas, 
įleistas į žmogaus venas, yra 
veikli gyduolė uleeriui pilve 
gydyti. Dėka šitokio gydymo 
uleeris pranyksta stebėtinai 
greitai ir nebepasikartoj a.

Maisto kainos nu
krito 2 nuošimčius
WASHINGTON, D. C., rūgs. 

14. — Darbo departamentas 
paskelbė trečiadienį, kad mai
sto kainos, parduodant reik- 
menas smulkmenomis, nukrito 
2 procentus laikotarpiu nuo 
liepos 12 iki rugp. 16 dienos.

100,000 amerikiečių 
užsieniuose

WASHINGTON, D. C., rūgs. LONDONAS, Anglija, rūgs.
14, ___ Apie 100,000 amerikie- 14. — Pietų Amerikos respub 
čių šiuo laiku randasi užsie-'likos — Argentina, Brazilija ir 
niuose. Jungt. Valstijų užsie-'chile — yra užsakiusios Ang- 
nio reikalų departamentas su-'lijoj pastatyti joms karo laivų- 
sirupinęs jų likimu ryšium su Visų užsakymų suma siekifT 
žiniomis apie gręsiantį Euro- $30,607,500. Laivai statomi 
po j karą. šiuo laiku.

NAUJIEN Ų-ACME Photo
KAS VOKIEČIAMS RUPI — Tai oro vaizdas didžiulių Skoda amunicijos dirbtu

vių, Pilsene, Čekoslovakijoj. Dirbtuves užima 400 akrų žemės plotą ir samdo 30,000 
žmonių. Jos yra nepaprastai didelės strateginės svarbos Hitleriui. Keldamas triukšmą 
prieš Čekoslovakiją Himleris netiek turi galvoj Sudetų vokiečių distriktų prijungimą 
prie Vokietijos, kiek užgrobimą Skoda įmonių.

Įsteigė mažųjų biz
nierių sąjungą

PITTSptt^i^ ** 'rūgs. 
14. — Apie, 200 biznierių tre
čiadienį padėjo čia pagrindą 
smulkių biznierių ^sąjungai. 
Jie mėgins išplėsti savo orga
nizaciją visos šalies plotu. Nau
jos organizacijos kūrėjai rei
kalauja, kad valdžia nevaržy
tų privačios iniciatyvos ir ne- 
įsikištų į jų biznio reikalus.

Pasiuntė laivą ame
rikiečiams iš Angli

jos išgabenti
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

14. — Jungt. Valstijų lengva
sis kreiseris Nashville atplau
kė į Gravesend, kurs randasi 
tik 26 mylių atstumoj nuo Lon
dono. Manoma, kad Nashville 
pasiųstas paimti amerikiečius, 
kurių yra Anglijoj apie 12,000, 
jei kiltų karas.

Ruošia naują bylą 
Hinesui

NEW YORK, N. Y., rūgs. 
14. — James Hines, New Yor- 
ko Tammany bosas, antradie
nį iškirto šposą. Savo drau
gams jis pastebėjo: “Kas da
rosi su Hitleriu? Jis neveikia 
nieko, kad mane is" pirmųjų 
dienraščių lapų išmestų ir patą 
ten atsistotų.”

Tuo tarpu prokuroras Dewey 
ruošia naują medžiagą Hinesui 
kaltinti. Laukiama, kad jis at
naujins bylą Tammany bosui 
artimiausiu laiku, ir šį kar
tą teismui taipgi pirmininkaus 
teisėjas Pecora.

Pietų Amerika per
ka karo laivus

Sąmokslas užgriebti 
Lenkijos Valdžia

V j

nepavyko
RIGA, Latvija, rūgs. 14. — 

žinios pasiekiančios Rigą ry
šium su Lenkijos parlamento 
paleidimu pasakoja tokią pasa
ka:

Sąmokslas užgriebti Lenki
jos valdžią lapo likviduotas 
antradienį, rūgs. 13 "d. Sąmok
slininkai buvo Pilsudskio legio
nierių grupė, kuriai vadovavo 
pulk. Walery Slawek, Lenkijos 
atstovų buto maršalas, ir Alex- 
ander Prystor, senato marša
las. Jie taikėsi paskelbti šalies 
prezidentu pulk. Slaweką. Ta
čiau prez. Moscicki pasirašė 
įsakymą paleisti atstovų butą 
ir senatą tuojau. Sąmokslinin
kai nesuspėjo pučą įvykdyti.

Prez. Moscicki, pagal Lenki
jos konstiuciją, dabar esąs dik
tatorius. Nauji parlamento rin
kimai, kurie turi įvykti ne vė
liau, kaip į tris mėnesius, eis 
pagal senąjį įstatymą, duodan
tį valdžiai daug galios rinki
mus konlroliuot.

Illinois angliakasiai 
sumokės kompanijai 

$35,000
GILLESPIE, III., rūgs. 14. 

— Progressive Mine Workers 
of America viršininkai prane
šė, kad jie sutiko užmokėti 
United Coal kompanijai $35,- 
000 ir kompanija priėmė pri
žadą. Teismas buvo paskyręs 
kompanijai $117,000 atlygini
mo iš angliakasių unijos.

Sužeisti amerikiečiai 
apleido Ispaniją

PERPIGNAN, Francuzija, 
rūgs. 14. — 250 sužeistų sve
timšalių savanorių, kariavusių 
republikonų armijos eilėse, at
vyko trečiadienį į šį FranęuzN 
jos miestą iš Ispanijos. Atvy
kusių tarpe buvo 28 amerikie
čiai. Amerikiečiai tuojau išva
žiavo į Pafcyžft.

Iš Lietuvos
Paleido iš kalėjimo bu

vusį Palangos bur-
1 ' mistrą

KAUNAS — Kaip žinoma, 
buvęs Palangos burmistras VI. 
raujelis už išeikvojimus apyg. 
teismo buvo nubaustas ketve
rtais metais sunk, darbų kalė
jimo; Rūmai jo bausmę suma
žino ligi trejų metų kalėjimo.

Kraujelis padavė malonės 
prašymą ir pusę bausmė jam 
dovanota. Kadangi pusę baus
mės kalėjime jau atliko, tai 
dabar iš kalėjimo ir paleistas.

Kai dėl nuostolių Palangos 
savivaldybei jis atsiteisiąs, Pa
langos savivaldybei atiduoda
mas savo dvarą.

Kaimuose Daug Stato
ma Naujų Namų
ZAPYŠKIS — Pastaruoju 

laiku ūkininkai pradėjo sta
tyti naujus medinius namus. 
Pasikalbėjus su keletu ūkinin
kų pareiškė, miško medžiaga 
kas metai brangsta, plytos tie
siog neįperkamos dėl brangu
mo. Tai ir skubam pasistatyti 
namukus, kad neliktumėm be 
pastogės.

Sudegė Daržinė
TAURAGĖ — Naktį iš rug- 

piučio 19 į 20 d. Tauragės 
mieste, Laisvės g. kilo gaisras. 
Sudegė pil. Samoškienės dar
žinė su visu šiuometiniu javų 
ir pašarų derlium. Atvykę ka
riuomenės ir miesto gaisrinin
kai ugnies, kuri gręsė ir ki
tiems trobesias, plėtimąsi sulai 
kė. Gaisro priežastis tiriama.

kambarių stoka

SKUODAS — Atsidarius čia 
gimnazijai, atsirado ir žymi 
kambarių stoka. Jau šiuo lai
ku moksleiviai sunkiai besu 
randa kambarius. Visi naujai 
statomųjų ir dar neįrengtų na
mų butai ir kambariai jau yra 
išnuomoti.

10-15 ČEKŲ ŽANDARŲ UŽMUŠTA; VOKIE
ČIŲ ŽUVO DAUGIAU

Schwaderbache 8 užmušti. Dar trijose 
vokiečių apylinkėse paskelbtas karo sto
vis. Francuzija mobilizuos dar 2,000,000 

kareivių.
PRAHA, Čekoslovakija, rūgs. 14. — Pranešimai iš zude

tų apylinkių arti Vokietijos rubežiaus, Čekoslovakijoj, trečia
dienio vakare sakė, kad 2,000 vokiečių, vartodami šautuvus ir 
kulkosvydžius ir mėtydami rankines granatas, kovėsi su Čeko
slovakijos žandarais Schwaderbache, arti Vokietijos sienos. Ma
žiausia aštuoni žmonės buvo užmušti.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 14. — Reuterio (britų žinių 
agentijos) pranešimu iš Prahos, paremtu zudetų informacijo
mis, “tikras mušis” ėjo netoli Falkenau. Pasak zudetų, tarp 
10 ir 15 čekų žandarų buvo užmušta. Zudetų nuostoliai buvo 
daug didesni, tačiau kiek jų žuvo, pranešimas nesako. Kauty
nės įvyko miestely Habersparirk.

Čekoslovakijos vyriausybė paneigė gandus apie mūšį.

PRAHA, Čekoslovakija, rūgs. 14. — Konrad Henlein, Če
koslovakijos nacių vadas, trečiadienį painformavo britų komi
siją vokiečiams ir čekams taikyti, kad zudetų komitetas dery
boms su Čekoslovakijos valdžia tapo paleistas.

I i 111 w

LONDONAS, Anglija, rūgs. 14. — Dienraštis “The Daily 
Express” paskelbė, jogei Adolfas Hitleris rengiasi atsišaukti į 
Britaniją ir Francuziją prašymų suteikti apsaugos zudetų vo 
kiečiams Čekoslovakijoj arba leisti jam, Hitleriui, atsteigti ten 
“tvarką" . • <( .. . \

PRAHA, Čekoslovakija, rūgs. 14. — čekų vyriausybė, ry
šium su riaušėmis šaly, paskelbė karo stovį dar trijose vokie
čių apgyventose apylinkėse. Taigi karo stovis paskelbtas vie- 
nuolikoj Čekoslovakijos susiedijų. Jis palietė apie 1,000,000 ša
lies gyventojų.

Čekoslovakijos vyriausybė mano, kad umus karo stovio pa
skelbimas sulaikė išsiplėtimą didesnių ir pavojingesnių riaušių, 
nors ir įvykusiose riaušėse 21 asmuo buvo užmuštas. Vyriau
sybė vis dar tikisi, kad pavyks atnaujinti derybas su zudetų 
atstovais.

PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 14. — Francuzijos valdžia, 
trečiadienio pranešimais, ruošiasi mobilizuoti dar 2,000,000 ka
rių, jei matys reikalą. Ji jau turi mobilizavusi 2,000,000 vy
rų.

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 14. — Hitleris pašaukė į Mu- 
nichą konferencijai užsienio reikalų ministerį von Ribbenstro- 
pą. Jiedu tarsis klausimu, ką turi daryti Vokietija ryšium su 
krizių Čekoslovakijoj.

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 14. — Jungt. Valstijų kon
sulatas šiame mieste neoficialiai patarė amerikiečiams grįžti na
mo, į Jungt. Valstijas.

Japonai paėmė dvi 
kinų tvirtoves

SHANGHAI, Kinija, rūgs. 
14. — Kinai pripažino trečia
dienį, kad japonai paėmė Fu- 
kinshan, svarbią kalvą ant An- 
hwei-Hupeh proyincijų rube
žiaus, 110 mylių atstumoj nuo 
Hankowo, laikinosios kinų so
stinės. Japonai čia pražudė 4,- 
000 karių. Japonai taipgi pa
ėmė kinų kalvą Sikuling, do
minuojančią Singtze-Teian vie
škelį. Sikuling taipgi buvo svar
bi kinų tvirtovė.

Vokietija nori gauti 
Kanados aliejaus
CALGARY, Canada, rūgs. 

14. — Vokietijos korporacija 
Tropicorp pasisiūlė nutiesti 1’,- 
000 mylių aliejui varyti vamz
džių liniją Kanadoje. Vokiečiai 
norėtų, kad Kanada atsilygin
tų jiems už įvykdymą šio pro
jekto aliejum.

22 arabai užmušti 
Palestinoj

JERUZALĖ, Palestina, rug
sėjo 14. — 22 arabai buvo už
mušti naktį į trečiadienį ir tre
čiadienį kautynėse su britų ka
riuomene.

• Kaune steigiama valstybinė 
prekybos mokykla, kurioje 
mokslas tęsis trejus metus. Iki 
šiol Kaune ir Šiauliuose veikė 
dvi privatinės mokyklos, vers
lininkų sąjungos išlaikomos.

■RUGSĖJO MEN.
(September)

Naujienų Raštinė 
SEKMADIENIAIS 
bus uždaryta
Atidaryta Kasdien 
nuo 8 iki 8 Ir

ŠEŠTADIENIAIS nuo 8 
ryto iki 6 vaL vakaro.
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PRŪSŲ SOSTINĖJE APSILANKIUS
(IŠ Lietuvos)

Lietuviai, tur būt, jau iš pri
gimties čigoniško kraujo—nuo
lat mėgsta keliauti. JQ visur ra
si, kur tik nenuvažiuosi. Jie 
mėgsta važiuoti į užsienius ir 
stebėti kitus; stebėti savo kai
mynus ir jų gyvenimą.

Tokių “čigonišką’4 hiinčių pd- 
skatintas lėidaits į ttuhipą, bėt 
įdomią kelionę į Karaliaučių. 
Jau pats lietuviškai vardas sa
ko, kad čia anuomet lietuvių 
gyventa ir valdyta. Pervažiavus 
Virbalio muitinę jau iš tolo pra
dėjo balnoti baltučiai kaip snie
gas namai ir raudonų čerpių 
stogai. Iš bendrakeleivio sužino
jau, kad tai Hitlerio darbas. Jis 
nori, kad kiekvienas darbinin
kas turėtų savo mūrinius na
mus. Nesvarbu kokie jie butų, 
kad ir vieno kambario — dau
giausia dviejų. Tie namai visi 
kaip vienas. Vieno modelio, to
dėl jie labai pigu pastatyti. At
rodytų, kad ir žmonės visi vie
nodi turi išeiti iš tokių vienodų 
namų.

Atrodo, kad čia dar Lietuva 
— ir laukai tokie pat ir gyvu
liai tokie pat. Nors jau čia kita 

pa prastas musų žirgelis jau 
čia pferd, o karvute žalmargė-

paaiŠkirio, khd Vifehį trečdalį 
fribkA Valdybė, kitą trečdalį fa- 
btikhs kur tas darbininkas dir
ba, U tik likusius pats dafbinin- 
kas rrlokd iššintokėjimo budu iš 
savo algos. Žodžiu, nori nenori 
turi turėti namą.

Panašiai daro jiė ir šii auto
mobiliais, kurių Karaliaučiuj 
labai daug. Automobilis kaštuo
ja darbininkui apie 400 fiiffr- 
kių. Marke jei įsagai jų — vo
kiečių lleiėhsinarkių kursą — 
2 litai 40 centų — taigi apie 
900 litų. Automobiliai visi pas 
juos maži) todėl kad mažiau 
reikia benzino ir pigiau laikyti. 
Hitleris, sako, nori, kad kiek* 
Vienas darbihihkas turėtų savo 
automobilį, nes tuomet jis ga
lės greičiau nuvažiuoti į darbą 
ir daugiau sutaupyti laiko. Žo* 
dzin, tempą didelį nori pasta
tyti.

Daug įdomių dalykų Vokieti
joj, kurie užsieniečiui tučtuo
jau krita į akį. Apsigyvenome 
pas vieną vokietę — lietuvę, 
kuri pati pasisiūlė mus priimti 
už 2 markes. Tai palyginus pi
gu, todėl apsidžiaugėm. Ponia 
vakare mus vaišino kava ir kai 
pamatė, kad mes nesivaržyda* 
mi pilame į kavą grietinėlę pa*

vardai liudija čia seniau Lietu
vą buvus. Pav., Gumbine, Eit
kūnai arba Stalupėnai. Kur jau 
nebegalima suvokietinti lietu
viškų vardų, ten vokiečiai vi
siškai lietuviškuosius pakeičia 
naujais vokiškais.

Paklausiau savo bendrakelei
vio kaip kiekvienas darbininkas 
įstengia užsimokėti už tą savo 
raudoną ir baltą “skrynutę”. Jis

“Prašom daug nedet, nes tuo
met nejausite kavos skonio ir 
kvapo.” Labai diplomatiškas žy
gis. Supratom, kodėl ji bijo 
“kvapą” pagadinti.

Pavalgius vakarienę, ponia 
rengiasi nuvalyti stalą. Mes no
rėdami padėti, sakome, su de
ginsim nereikalingus popierio 
gabalus, bot ir čia ponia ištarė 
savo veto ir pasakė aiškiai “ver- 
boten”. Vokiečiai renka senus

fatriibfa. .......... A
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Moterys-žiurėllit!
JUS GALIT LENGVAI ĮSIGYTI

ROGERS SIDABRĄ
MADE BY ONEIDA LT&

HOLLfflTOVMlIta^
6 ŠMOTAI

AUKštOŠ RŲŠIES
Peilis 
Šakutės 
šaukštas 
Šaukštukai

popiėridb tr gale š&valtėš dtei-1 
na Žiftbgtis, kiltis repka šehtiš 
popiečius' ir škdrdą^ Nėstlprdtį- 
tu, kotUl jie taip rehka skardą, 
nes vartoja ją net popierosų dė- 
žulėihš gatnihti;

Nustebau, kada ponia taip 
gražiai lietitvUkal praštlfekd it 
paklausiau, kur ji išmoko. Ji 
gana liūdnai pasižiurėjo ir ta
rė: “Mano tėvai vokiškai visai 
nemokėjo, o štai mano vaikai 
hetildka ndi žodžio lietdViškai,i 
ot laikai.”

tikrai poiiioš ddkrėlė) ktiri 
btiVo visai llėtuViško budo, kal
bėjo tik vdltiškdi it saipėŠi iš 
motinos lietuvių kalbos. Keista, 
kad krautuvių savininkų Vardai 
kartais višdi lietuviškai skam
ba. ^av.) šileli arba Weš§ek 
kas rtaapbejdtmai turėtu būti 
Sakatak tt VaMbau^kas. Tokią 
pavafdžitį gahh daug.

Kalbant apie Karaliaučiaus 
krautuvės ir Čia reikia pastebė
ti, kad Hitlerio rėžihias daug 
kur lankeilė dalykUš. SUŽfflojhŪ) 
kad tlrtbdviiniu ffletu feralkti- 
čiuj teta tik trys žydižkus krau
tuves. fos yra labai turtihgą žy
dų, kurie, matyt, užpylė val
džią . pihigaiš. kraUtUViiį perė
mimo prOfcUšas yra gaila įdo
mus. Pirfuiausia hitierinitikai 
nužiuti žydišką krautuvę ir pri
klijuoja didelėm raudonom rai
dėm plakatą šiUO tėkšti!: “Juė- 
discll Ctešdhaeft”. Nuo tO laiko 
žmortiš pradeda boikotuoti šią 
krautuvę. Ponia paaiškino, kad 
vokiečiai nepriverčia pirkti ki
tur, bet sužinoję, kad darbinin
kas perka žydiškoj krautuvėj 
gali jį atleisti iš dirbtuvės. Po 
kiek laiko suboikotuotas žydas 
pats yra priverstas parduoti sa
vo krautuvę. Tuomet Vokiečiai 
parašo kitokio turinio skelbimą 
arba: “Airisches Geschaeft” ar
ba “Jetst Deutsches Geschaeft.” 
Tokiu budu žydus baigia išnai- 
kihti ir jie begi! kur kas gali. 
Kaune šiuo metu yra paskleis
tas gandas, kad iš \ AirstrijOš į 
Kauną atbėgo 600 žydų1.; ’’

Kas sako, kad vokiečiai yra 
nevaišingi svetimtaučiams, kly
sta, neš visur jie stengiasi viso
kiais budais įtikti ir net turi sa
vo Ausiender liaus, kur jie nu
rodo butiis ir kur duoda jau
nuolius mirodyti butų Vietą.

Kadangi nuvažiavome specia
liai apžiūrėti Ryty Mugę, tai 
nuėjome pažiūrėti, ką gero Lie
tuva išstatė. Buvome labai nu
sivylę, kada pamalėme, kiek 
mažai ten buvo produktų iš 
Lietuvos. Pasirodė tiktai “Mais
tas”, “Lietūkis” ir “Pienocent
ras”. Ttio tarpu “Marginiai”, 
kurie visuomet tlii'i įdomių eks
ponatų, nedalyvavo. Rodos, lie
tuviai turėtų kUO labiau garsin
ti savo gaminius užsieny, bet 
kada išstato kfUvą obuolių, ku
rie ne tik savo spalva, bet ir

r >r . -i >■■■./. v ■ r------&

Ar stėhieši. Kodėl

Ar yfd buvę tokių kada 
reikėjo save lyg traukte traukti? 
Kada jauteisi pavargusiu, pą- 
griffizdusiū dėl yidbrni užkletč- 
jithd? Tad, kbacl fibįaigškdt ite- 
galayųncu t^ręsios t jprięžastįes^..

Ką paskiausiai vafjete? Arzpk 
tbkiuš daiktus kaip mėsą, duoną 
ir bulves? Jei taip, tai nėra ko 
daugidU .it bežiūrėti. Atrodo, kad 
į tisų He^alaViniiį pn^dstiš yra 
tai, kad negaunąt'ė gana “rupu
mo.” Bet “rupurnas” dar nereiš
kia Valgių krūvą, tai reiškia Vdb 
gitį riįŠĮ, kurių viduriai nęsUVar- 
tbjd, bet palieka mmkštoje “ru
plėje” fnasčje,- kuri baafeda išsi
valyti. , S

Jbi “tupumds”. -yf& š|bka, .tai 
j Ūsų ėilė iš valgyti gruzdžitį, 
traškančių Kėllogg-s AU-Bran 
lėkštę pusryčianls kasdien. Jis 

i'ailzal oiiioma UvinStiyvia

gana vahdėfts ir bfisidokįtfe prie 
^feguiiUHųj.ų.’* Darbtnaš Kėllogg 
ih B&ttfe Crėek.

■fa—« Oiu'nii^iiM^iiiM^itbfjhi iMinmJiįa.

Gražu buvo prustį žemėjė, 
bet tehgViati dtaiputėlii SŪVo žė- 
mėjė) kada pajdtbiti^, kad įbes 
patyš šėirtiihihkk^ ir. blėkaš mu- 
s u nevaržo. Tok i orus mintims 
patikome vbkiečiiį ši^hą ir grėi- 
lojo traukinio nešam i pasiekė
me šaVą fcaUho Stotį;

Nutariau) kad tik po Užšiė- 
niUš pakėlidVttš pradedi bran
ginti ir gfefbti šaVą žfetnėlę.
■■■Į » ■ ,iį I III I įll’.

SU 6 KUFONAkfe 
TIKTAI.

Taupyki!
Kuponus

GALIT GAUTI T1eK SETU KIEK

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ

Kitur 
Kainuoja 

$2.75

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

Užsakymai per telefoną nepriimami it kuponai tUri būti asnie- 
niai pristatyti j ofisą. Tie, kurie gyvėha užmiesty, £ali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arbh išviso $1.14. UŽšakant dėžę pdš- 
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c.

Siunčiu .............. kuponus. Taipgi įh’bigais .....................................

Atsiųskit man .......................................1............................... ...... ....................................

Vardas ....................................................   -____ ..........................

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

Miestas  .............—..... ........-——-------- Valkti)A — .i-------------- ----u.
, ... . ......... j ■ -.............   i >

rai liūdnas vaizdas.
Vokiečiui siebilio savo techni

ku, iriašiiibins it visokiomis 
w‘mUhdrybčms”, bet tiek daug 
Buvo dalykų pamhtyti, kad ma
žiausiai reikėjo 5 dienų Viską 
pamatyti. Tbdėl iiusprėhdėin ge
rinti apžiūrėti patį Karaliau 
čiaUs mičsth ir įdomesnes viė- 
tds. TeH ytU Zooldgijbš Sodas, 
Sena Pilis ir rūsys, kuriaftie se
niau nukirsdavo galvas kali
niams. Dabar ten yra vyno par
duotuvė, kur Viduramžių atmo
sferoje galima išgerti Vyiio.

Pati pilis yra labai įdomi, 
hėš ten yra užsilikęs nė tiktai 
visi baldai, bet ir drabužiai. Vi- 
siir viskas gerdi prižiūrėta ir 
turistams reikia apsiauti špe- 
čiklųš vilnų bhtai, kad hešurai- 
žyti grindis, ko liet Vėršallės, 
PrUiicuzijbje, UėrU. Vokiečių 
muziejai labai tvurkihgi ir įdo
mus. Aplink pilį yra iškastas 
milžinišktiš griovls, kiltis nak
ties metu p&flaštiš į ežerą.

St^BejaUš, kad labai daug ka
talikų BažhyČių randasi Kara- 
lialičitij. Jtj yra ir labai gražių. 
Višltas labai ir labai primena 
Lietuvą. Btusij tautosaka labai 
pahdfci į rilUštj lietuvišku. Jau iš 
to gadifnū spręsti, kad čia būta 
artimų ryšių.

Iš Lietuvos 
vrApbiMORa augint! Vei

slinius bulius

SUNKVEŽIMIS UŽMUŠĖ1 du
VAIKU

MARIJAMPOLĖ — ReletQ 
metų rusai pirko Lietuvoj vei- 
slinius galvijus ir mokėdavo 
Ūkininkams neblogas kainas. 
Kad nebūtų išvežti geriausi 
buliai, Žemes ūkio rūmai juos 
pirma išpitkdaVd, tinkamai u- 
kininkams siiihokėdami. Ir 
šieiAš ihetamš UTdhinkai prisi- 
augiho nėftiaža bulių, bet ka
dangi nišai štetnėt Veišlihių 
galvijų Lietuvoj neperka, tai 
žemės ūkio rūmai juos pirkda
mi tnoka daug Žertieshes kai* 
haš;

iPcrėitaiš hiėtaįš UŽ getą bu- 
litį, fcėmės Ukib Klimai mokėjo 
apie IjŠdO Lt) tilo tavpu šiais 
ihetaiš už ttikids Vfeftės bulių 
ihbka 600-800 Lt. Atftiėhant, 
kad getas it viėftbš savaitės 
’Vėtšėlis kaštuoja ŽOO-dOO Lt, 
6 jį išauįinUš ftUd 1 iki 2 mc - 
tQ galim g auti tik iki šoo Lt, 
tfti Aišku, kad ėšaht tokioms 
Sąlygoms VėišlMihš bulius au
ginti rieapsirhoka.

ZARASAI — Rugp.
Zarasiiose įvyko didėli 
atlaidai — jomarkas. 
buvo suvažiavusių keli tūks
tančiai; Bevažiuojant atgal 
ekskursantus, dėl sukeltų dul
kių autobusai tupėdavo gaišti 
kelias valandas, nes tuomet 
važiavo vežimas už vežimo fr 
autobusas po autobuso. Vienas 
grįžtąs iš Žarašą sunkvėžiniiš 
dėl Sukeltu dulkių prie Degu
čių virtd į griovį. Virsdamas 
jis užmušė du vaikus, kurie 
sėdėjo griovyje, laukdami par
grįžtančių tėvų.

15 d. 
Žoliniij 
žmonių

PAMOKOS
RAS fcETViftTAbtENj 

Prasideda Rugsėjo 15-tą, 1938, 
7:30 vai. vakaro.

Kreipkitės į Joseph J. Grish, 
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ., 

Tėlefonas: YARDS 1001

lilil.il..! j fa d. > ■ Ii ■ Įt liti.............. ..

ADVOKATAI
frdi > Ari 1 ii

iUEAiET SODUOSE NEDAUG 
VAISIŲ

MARtiAMPOLfe — Nors šie
met pasitaikė šilta vasara) ta
čiau soduose vaisių nedaug. 
Vyšnių ir sl^vų apie Marijam
polę, kaip ir nebūta, obuolių 
ir kriaušiu yra Žymiai ihažiau, 

Visa šitai atsi-

$ Ametiktatiš takimas Pov. 
Šaltenis, kuėis, atvežė Šaulių Są
jungai amefiltiečių padovanotų 
lėktuvų, žada ilgiau paviešėt 
Lietuvoje, čia šhšlpažinti Su
Lietuvos aviacija ir sklandymu; negu pernai 
taip pat jis hOfi aplankyti Vii- liepia rinkoje, kur šiemet vai- 
hiaus kfdštą. šių kainos yra aukštos.
------;  —   --------------------- --- ------ „• , . ■■■„J.---------------------1 i— ----------------------------------—----------

LAiboTtrViŲ UiREKTOKruš

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR i DIDŽIAUSIA - LAIDOJIMU: ĮSTAIGA .

AMBULANCE
' DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. liėrmitagė Avė.
4447.., South Faitfiėld Avėhuė

, ' Tel. tAFĄVĖtrfe 07'27
■ i i iiu i.

' 1 .L. ‘ * koplyčios visose
J—Ls- ^ 41 Chieag,d& dalyse

-■ ■ -s- ................ -

Klausykite musų Lietuvių radi o prdgfamų šeštadienio vakarais
7 vAL vakaro iš W. U. h C. stoties (14'2d K.)—Pranešėjas 

p. saLTImieras.

/L

NARIAI
Chicagos,

< «

Cicero
Lietuvių 

Laiddtūvių 
Direktorių 
Asociacijos

Direktoriai
Ambulance 
Patarnavi* 
mas Dieną 
ir Naktį

TUktME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO

ALBERT V. PETKUS IR ĖUDEIKIS
4704 Sd* AVėštėfn Avė Phone Virginia 0883

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
0834 ’Soj Western Avė. 
1410 South 49th Court

Phonė Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

j. liulevičiUs
4348 So. California Avenuė Phone Lafayette 3572

P. J, RIDIKAS
3351 So. halsted Street , YARDS 1419
— ' - - - --------- .LT-

1646 West 46th Street
L J. ZOLP Pliene Yarcls 0781

Yards 0782

S. P. MAŽEIKA
3319 Littt^hica Avehtie

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ Ift SU'NŲŠ
2314 West 23rd Place Phone (tanai 2515
ŠKTMIUS: i&U fefat li»8th Šttėėi teL PulHfah

Ofiso TeL Yards S921

DR. BERTASH
756 West 35th St

Ohšb Valandos ntio 1-3 hho 6:30-8:30 
Nedaliomis pagal sutartį.

Rez. 4910 SO, MICHIGAN BLVD; 
Tėt Kėnwddd 510*

.. Ofiso Tek Virginia 0036VA^ 
Residence Tek BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vhk vakaro 
Rezidehcijfe: 

89&9 BdUTtt CLARĖMdNT AvH 
Valandos —9—10 A. M. 
Nfedėlioj pagal sutartį.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miešto Misas—127 N. Dearboim St
Kamb. 1431-1434-TeĮ. Central 4411-2
Namų ofisas — 3323 Šo. Halsted St 
Valandos Vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St 
Telephone: Republic 9723

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
s ROom .1230

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

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 
1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen Hemlock 6699

A. Montvid, M. D.
West >town State Bank Bldg. 

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

Tek Seeley 73Š0
Namų telefonas Brtmswick 0597

Office and Res. Phone Calumei 747fe 
Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

3103 SOUTH HALŠtEb ST.
Res. 3261 Šo. Halsted Street

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfieid Avė. Laf. 8014

Valandos nuo 2 iki 4 vai. p. p.
4735 S. VVestern Blvd. Laf. 0361-80111 

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

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

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

Ofiso Tel.’: YARDS 4787
Naihų Tel.: Prdšpect 1930

KAL & ZARETSKY 
’ ; Lietuviai advokatai « 
6322 So. Western Avė.

VALANDOS:
Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 

nuo 2 iki 9 vai. vakare.
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v.v.

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

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. VAITUŠH, OPT.
LiteTtmš

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garaųtavimasi 

Optdmetrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
md, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir tbliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose, egzaminavimas daromas 
šii elektra, parodančia Mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
į mokyklos valkUs. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedalioj tiktai pagal susitarimą.

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

Phbne YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tėl. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ir Akinių dirbtuvė 
756 West 35th St 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 Iki 4, nuo 6 iki 
Nedaliomis nnpal sutarti.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTIStAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai 
Phone CAnaL 6122

DR. S. BIRŽE
GYDYTOJAS ir cmftURGAŠ 

2201 Wešt 22nd Street 
Valandos: nuo i—3 ir 7—8 

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

Tėlefonaft Rennblic 7868

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2808 West 63rd St 
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7-6 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarttfift.
Telefonas HEMLOCK 61U

DR. C. Z. VEZEL’IS
. denuštas.■ ",

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sdtarti.

.. .....r............ t, .r.......... r -

_____ KĮUį Lietuviai Daktarai_____

Dr. W. J. Kirstuk
PHIS1CIAN and SURGEON 

4309 W. Fullerton Avė. 
(Residence & Office) 
TEL. CAPITOL 2828 

Valandos: 1 iki 4 ir.6 iki 8 P.M. 
Sekmadieniais Susitarus

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phonė YARDS 7299

Tel. Office Wentw<Jrth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

.... . H ><■ ... . m i minia.

KITATAUČIAI
DU. 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 metoauš X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratoria 
1034 w. iMh St, hfetoll Morgan ši 

Valandos nuo 10—12 pietų if 
nuo 6 iki 7:30. vąL vakaro.

Tėt Catul 3110
Rezidęneijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo 10 iki 12 Vai ryto, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nud 7 iki 8:20 Vai 
Vakaro. Nedėlidmis nuo 10 iki 12 
valandai dieną. .

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994 «

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos

ilil.il
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Clevelando ir Ohio Žinios
eitis žmonių, kurie prašo pašal
pų. Pereitų mėnesį pašalpos rei
kalavo apie du tūkstančiai žmo
nių mažiau nei mėnesį prieš 
tai. Iš to galima padaryti išva
dą, kati darbai kiek pagerėjo.

SLA 136 KUOPOS MĖNESINIS SUSIRINKIMAS. — 
TRIJŲ KUOPU BENDRAS PIKNIKAS. — GRI
ŽO JUOZAS PROKOPAS. — PAŠALPŲ PRAŠAN
ČIŲ SKAIČIUS KIEK SUMAŽĖJĘS. — PECKE- 
LIS. — LANKĖSI SLA V1CE-PREZIDENTAS. — 
BENDRAS KONCERTAS. — PAŠAUKĖ APIE 
TŪKSTANTĮ DARBININKŲ I DARBĄ. — SKU
BA BAIGTI ATOSTOGAS.

Remia ‘‘Tėvynės” redakto
riaus sumanymą

SLA 136 kuopa savo mėnesi
niame susirinkime aptarė daug 
svarbių dalykų, kurie yra susi
ję su organizacijos reikalais. 
Pirmiausia buvo užgirtas redak
toriaus Jurgelioniu sumanymas, 
kad centras reikia kelti į Penn- 
sylvanijos valstiją. Taipgi kuo
pa pasiryžo visai budais dirbti 
busimame vajuje. Organizato
riais užsiregistravo Jonas Jarus 
ir Stasys Čerauka. Visi kuopos 
nariai pasižadėjo nors po vieną 
narį vajaus metu įrašyti.

Nariuose kilo nepasitenkini
mas Centro sekretoriaus rapor
tais. Daugelis pažymėjo, jog 
tiems raportams trūksta reikia
mo aiškumo. Dažnai raportuo
se galima užtikti, kad keturi ar 
penki tūkstančiai išmokėta na
mų arba namo pataisymui. Ta
čiau visai nepažymima nei kur 
tas namas yra, nei kas ten bu
vo pataisyta. Kaip sau norite, o 
tokias stambias išlaidas reikia 
detališkiau ir tinkamiau sužy
mėti.

Raportuose taip pat žymima, 
kad štai sekretoriui, redaktoriui 
ar kuriam kitam viršininkui iš
mokėta kelionės išlaidos ir kaž
kokie ekstra mokesčiai. Tačiau 
visai nepasakoma, už ką tie 
ekstra mokesčiai išmokami. 
Šiaip ar taip, o tie dalykai tu
rėtų būti smuJtyneniŠkjąi'U pa
aiškinami. Vietos organe juk y- 
ra pakankamai.

Niekas nėra priešingas, kad 
viršininkai važinėtųsi organiza
cijos reikalais. Tokiais atvejais

jų keliones išlaidos turi būti pa
dengtos. Bet vis dėlto reikalin
gas ir aiškumas. Vadinasi, kas, 
kam ir už ką yra mokama.

Šis tas iš pikniko
Rugpiučio 5 d. naujos para

pijos darže įvyko visų trijų S. 
L.A. kuopų bendromis jėgomis 
surengtas piknikas. Labai gaila, 
kad to pikniko pasekmės buvo 
visai menkos. Per visas tris 
kuopas narių gali būti apie ke 
turi šimtai. Tačiau į pikniką 
publikos susirinko tik apie ko
kis šimtas. Kaip sau norite, bet 
tai didelis apsileidimas.

Tačiau praeitoji tegul bus už
mirštoji. Reikia tikėtis, kad at
eityje bus geriau. Žiemos metu 
tos pačios kuopos bandys su
rengti bendrą vakarą.

Juozas Prokopas pasi
žymėjo

Juozas Prokopas, kuris daly
vavo Lietuvos Olimpiadoje, grį
žo labai patenkintas* Jis laimė
jo net penkias dovanas. Vyriau
siai jis pasižymėjo bėgimo lenk
tynėse.

Smagu, kad musų jaunuoliai 
taip gražiai pasižymi.

Susilaukė įpėdinio
Vienas iš musų kolonijos lie

tuvių daktarų, būtent, Dr. A. 
J. Kazlauskas, susilaukė įpėdi
nio. Jo žmona ir naujai gimęs 
sūnelis jaučiasi visai >gerai. j

Bedarbių skaičius lyg ir 
sumažėjo

Federalės valdžios biuras pra
neša, kad kiek sumažėjo skai-

Grįžo iš Lietuvos Albina 
Paulienė

Prieš kiek laiko grįžo iš Lie
tuvos p-ia Albina Paulienė. Lie
tuvoje ji praleido apie penketą 
mėnesių laiko. Iš pasikalbėji
mo galima spręsti, kad Lietu
voje jai patiko.

Pautienės tėveliai gyvena 
Klaipėdoje.

Pleperis
Vienas čalio klapčiukas atvy

ko į trijų SLA kuopų surengtą 
pikniką, kad savo bosą galėtų 
informuoti.

Žinoma, čia viskas butų bu
vę tvarkoje, jei tas pastumdė
lis butų apie patį pikniką ra
šęs. Bet jam kažkodėl užkliuvo 
vienas asmuo, kurį jis ir įsi
kando visaip niekinti. Čalis dar 
ir nuo savęs teikėsi to pleperio 
plepalus padailinti. Vadinasi, 
tosk tokį pažino ir ant alaus pa
vadino.

Jei tie murziai neprikąs sa
vo bobiškų liežuvių, tai teks ki
tą kartą su jais tinkamai pasi
kalbėti.

Viešėjo SLA vice-pre- 
zidentas

Rugsėjo 5 d. į Clevelandą bu
vo atvykęs SLA vice-preziden- 
tas, p. Jonas Mažukna. Atvyko 
drauge su žmona ir sunumi. 
Tąja proga ponai Mažuknai da
lyvavo ir trijų kuopų piknike, 
kur vice-prezidentas pasakė la
bai gražią kalbą.

Ponai Mažuknai viešėjo porą 
dienų pas J. Jarus. Paskui jie 
tiesiog išvažiavo į Pittsburghą.

Teko patirti, jog Mažuknų 
vyresnysis sūnūs šį rudenį pra
dės lankyti universitetą. Jis ren
giasi studijuoti mediciną. , Ko 
geriausio pasisekimo ' jaurtuo- 
liui. /*

Gal turėsime progos išgirsti 
“Pirmyn” chorą

3 BUDAI BLATZ OLD 
HEIDELBERG ALUI PIRKT

Patogus cap-sealed kenąs, 12 unc. 
Steinie butelis ir 32 unc. butelis

Copyright 1938, Blate Brewing Compąny

Clevelandiečiams pasitaiko
gera proga išgirsti “Pirmyn’* 
chorą, kuris neseniai grįžo iš

L. M. Norkus
AMBR0S1A & NECTAR

Beer Distributor

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
ni alų, kuri užvardino NECTAR. Sis Alus yra pagamintas iš impor
tuotų pirmos rųšies produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato i alines ir kitas Įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

Lietuvos ir parsivežė labai daug 
dainų. Musų kolonijai butų vi
sai nesunku atsikviesti tą cho
rą ir surengti vieną labai dide
lį koncertą. Išlaidos butų, pa
lyginti, nedidelės, kadangi cho
ras sutinka atvažiuoti už mažą 
atlyginimą.

Dabar metas visiems veikė
jams tuo reikalu susidomėti. 
Bendromis jėgomis mes galėtu
mėme surengti gana didelį kon
certą.

Beje, turiu pažymėti, jog 
“Pirmyn” choro vedėjas, p. Ste- 
panavičius, jau kreipėsi į cle- 
velandiečius, kad choras mielai 
sutiktų atvykti koncertuoti. To
dėl dabar musų eilė: pagalvo
kime apie tą pasiūlymą.

SKAITOT Naująją Gadynę”?
yra populiarus savaitinis laikraštis 
kainuoja tik du doleriu metams.

lanko visus ir kas savaitę, teikda-

“NAUJOJI GADYNĖ”
“NAUJOJI GADYNĖ”

Tai nedaug.
“NAUJOJI GADYNĖ”

ma įvairiausio pasiskaitymo.
“NAUJOJI GADYNĖ’’ dabar yra paskelbus vajų ir kvie

čia visus didinti jos skaitytojų šeimą.
“NAUJOJI GADYNĖ” yra darbininkų laikraštis ir tokiu 

ji liks.
“NAUJOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt žemiau einančią 

blanką ir būt jos skaitytoju.

“NAUJOJI GADYNE”
220 Leonard Street, Brooklyn, N. Y.
Gerb. Administracija:

čia prisiunčiu $_______ už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

Vardas ____________
Numeris ir gatvė ___
Miestas ir valstija __

imi " ■■'■■■■■■■■■ i i!

* . Agfifr, t-

Rengia pikniku
Rugsėjo 18 d. L.R.K.S.A. 50 

kuopa naujos parapijos darže 
(18022 Neff Rd.) rengia pikni
ką su dovanomis.

Tai gal bus paskutinis šio se
zono piknikas.

Geležinkelių kompanija pa
šaukė 1,000 darbininkų
N. Y. C. geležinkelių kompa

nija pašaukė į darbą apie tūks
tantį seniau atleistų darbininkų. 
Kai kurie jų pusėtinai ilgai bu
vo išbuvę be darbo.

Fisher Body kompanija taip 
pat pašaukė į darbą kelis šim
tus darbininkų. Mat, toji kom
panija pradės dirbti naujiems 
automobiliams “kunus”.

Iš viso atrodo, jog darbai 
pradeda labiau krutėti. Žinoma, 
didelio gerumo dar nėra, bet 
gerai jau ir tai, kad reikalai po 
truputį taisosi.

Baigiasi atostogos
Vasara jau baigiasi, tad visi 

si skuba ir atostogas baigti. Cle- 
velande galima pastebėti nema-

‘X. J... •

BLATZ
EID E LB E R G 
BEER
Kur tik nueisite, jei tik rasis aplinku
moje gero alaus mėgėjas — visuomet ra
site Blatz Old Heidelberg alaus. Milionai 
džiūgauja dėl jo skonio — nes padarytas 
ilgų metų alaus darymo patyrimu ir iš 
geriausių pasaulyje turimų pridėtinių. 
Pirkit Old Heidelberg dėžėmis. Turėkite 
namuose. Pašaukite dylerį šiandien.

BLATZ SKYRIAI:
N. Greenview Avė. 

7401 S. Loomis Blvd.
/4tfoV Telefonas: Brunswick 3600

AT Z B R E WI N G C O M PA N Y\.< M1 LVlf ĄUJKE E

žai lietuvių iš kilų kolonijų. 
Daugumas jų aplanko Lietuvių 
Kulturinį Darželį. Prieš kiek 
laiko turėjau progos sutikti lie
tuvius, kurie buvo atvykę iš to
limos Kalifornijos.

—Jonas Jarus

Margumynai
Kur Yra Ilgiausias 

Tiltas Europoje?

Ilgiausias tiltas yra ant gele
žinkelio per Storotromą — jis 
jungia Danijos Zęeland salą, 
ant kurios yra Kopenhagos mie
stas, su Falster sala. Tiltą ati
darė Danijos karalius 1937 m.

.'i/rugsėjo m. Jo ilgdmas — 3 ki
lometrai su geru galiuku. Tiltą 
pastatė britairangovai, panau
doję 30,000 tęnu’ ^Britanijoje 
pirkto plieno. Didžiausias tiltas 
pasaulyje yra Kalifornijoje San 
Francisco — Oakland tiltas, a- 
pie pussėptinto kilometro ilgu
mo virš vandens, kuriuo plau
kioja laivai — o visas tilto il
gumas siekia 13 kilometrų. Tik
renybėje taip yra keli tiltai, su
jungti į vieną — atremti jie ant 
salų, kuriąs jungia.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

TELŠIAI — šiuo metu apy
linkės ūkininkai baigia 
javus nuo laukų. Javų 
šiemet ypatingai geras.

—Su dideliu pasitenkinimu 
ūkininkai sutiko žinią, kad 
Vyrausybė rado galimu atpi
ginti mineralines trąšas. Ryšv 
su geru derliumi, ūkininkai 
buvo susirūpinę dėl javų kainų, 
kurios buvo pradėję kristi, bei 
labai apsidžiaugė, sužinoję, 
kad vyriausybė nustatė tvir
tas kainas.

—Mieste yra keletą psichi
niai nesveikų asmenų, kurie iš
tisomis dienomis slankioja 
miesto gatv^mU, Nors jie yra 
ir ramus, tačiau savo išvaizda 
ir elgesiu daro negražų įspūdį.

—Miesto sodas pavadintas 
didvyrių Dariaus ir Girėno 
vardu, yra skirtas poilsiui. Ja
me yra pastatytas Nepriklau
somybės paminklas ir įrengtas 
fontanas, šventadieniais ir tur
gų dienomis sode būna labai 
daug žmonių.

A. Valančių Išteisino

doroti į buvo 
derlius; kultūrinio

KAUNAS — Prieš kurį laiką 
rašyta, kad Darbo rūmų 

klubo vedėjas Joną 
voj p. • Valančius padavė saug.
policijai skundą, kad vienoje 
parduotuvėje esą daromi nele 
galus susirinkimai, platinama 
literatūra ir t. t. Kai darant 
kvotą skunde pažymėti faktai 
nepasivirtino, tai p. Valančius 
padavė skundą prieš valdinin
ką, dariusį kvotą, kad, girdi, 
šališkas buvęs. Valdininkas 
padavė raportą už įžeidimą ir 
V. R. M. Saugumo dcpartmen- 
tas p. Valančių patraukė tie
som Byla buvo sprendžiama 
kelisyk, bet vis atidedama, ta
čiau aną dieną išspręsta ir tei
sėjas p. Valančių išteisino.

NELAIMĖ KULIANT

SKUODAS — Klauseikių 
km., pas ūkininką B. Jautakį 
kuliant javus, užsidegė jauja. 
Esant stiprokam vėjui, ugnis 
persimetė į kitus trobesius ir 
sudegino visą ukj.

Darbas, Taupa ■■ Gyvenimo Palaima

Leiskit Mums Pasirūpint Jūsų Vargais
. . . visi jūsų rūpesčiai neturi pamato. Jei reikia pinigų. ..jei manai pirkti na
mus ... senus pataisyti ... jei turi pinigų ir nori kitiems padėti, pirma ateik į 

NAUJIENŲ SPULKA. Patarimas ir patarnavimas čia nieko nekainuoja

Užtikrink savo indeliams tikrą apsaugą 
Ir pelną

Čia visų INDELIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

LITHIIANIAN BUILDING, LOAN AND SAVINGS ASS’N.
1739 SOUTH HALSTED STREET

TELEFONAS, CA2VAL 8500

įK /

Gavome Kultūrą 
No. 6 - 7

TURINYS:
Kelios naujos tendencijos baudžia

moje teisėje—Tad. Zaleskis
Eilėraštis—Juozas Kėkštas.
Dreifuojančios poliarinės stoties 
mokslinė reikšmė—nrof. V. J. Vizė. 
^š tada mąsčiau—Danas Pumputis. 
Tragiškas jaunojo rašytojo likimas 

Julius Butėnas.
Bakūžės—Danas Pumputis.
Teatras kaime—Zuzka Zguriška. 
šių dienų Meksikoje—B. Traven. 
šventųjų Paveikslų garbinimas — 

Ed. Levinskas.
■’opuliaris Mokslas ir Apžvalga.

KAINA 45 CENTAI
Galima gauti

NAUJIENOSE
17W So. Halsted St

Bosses Won't
Hire People with
Halitosis ( BRBEATh)

People who get and hold jobs 
keep their breath agreeable

f?ith the best to chooee from these dsys, em- 
ployers favor the person who is most attrao- 
tive. In business life as in the sodai world. 
halitosis (unpleasaot breath) is considered the 
worst of faulta.

Unfortunately everybody cuffers from thls 
oflensive condition at tome time or Other— 
many more regularly than they thl.k. Fermen- 
tation of fooa particles skipped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The quick, pleasant way to i m pro ve your 
breath iš to ūse Listerine, the ųuick deodorant, 
every morning and everv night.

Listerine haits fermentation. a major cause 
of odors, and overcomes the oaors themselve*. 
Your breath becomes *weet and agreeable. It 
•vMi not offend other*.

If you value your job and your friends, u*© 
Liaterine, the safe antiseptic, regularly. Lam
port Pharmacal Company, St. Louia, Mo.

Don’t offend others • Check 
halitosis with (ISTERINE

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• APDRAUDĄ GYVASTIES

GAUSITE

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.

30 Years Success! Doctor’s 
Amazing Liquid for Itching of 

ECZEMA
Daug yra atsitikimų, kur kiti produktai ne. 
davė reikiamų pasėkų, bet stiprus, Švelninan
tis. antiseptinis skiedinys Žemo davė greitas 
pasėkas nuo niežėjimo, skausmo, raudoniu 
degamos, žvynuotos, ugninės Eczema.

16 pirmo sykio Žemo nefta nuostabia pa- 
gelba. Po to jo ypatingas gydymas (turi 18 
skirtingų įtakingų dalių) padeda Gamtai 
greitesnį gydymą. Mums dėkingi vartotojai 
rafto 16 visur, garbindami gautas pasėkas. 
Štai kaip rašo p. F. M. ii Jersey City: “j 
keletą savaičių nuostabiai pasigydžiau su Že
mo nuo Eczema. kuri mane vargino per SS 
metus."

Neregimas, nedėmėtas — palik Žemo per 
diena ar naktį gydant Eczema. spaugus, de- 
dedervlnes ir kitokius odos įdegimu*. Tik 3fc. 
TIKRO PATARNAVIMO atsitikimai* gal pri
reiks $1.25 Extra Jėgos. Yra pas visu* žy
mesnius vaistininkus.

MILLIONS OF POUND\ HAVF BEEN 
ŪSE D B YOU R G O V L R N M ( N1

spoonful to « cup ©f sifted 
flour for most r«cip«s« 

1^/tBAKING 
nVP0WDER 
Samepricetoday 
as 48 years a^o 
25 ounces for254
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Kraujas liejasi Čekoslovakijoje
..... . . _____

Naciai kelia maištus čekdštoVakijt>jC, vykindami 
Berlyno planą iššaukti tokią suirutę toje respublikoje, 
kad atrodytų, jogei valdžia nestengia palaikyti tvarkos

M

fa

KIEK GYVENTOJŲ 
RUSIJOJE?

JtAtTJlĖNtJS, ffl. ' Ketvirtadienis, rUgs. 15, *38

■fa

BENDRAS FRONTAS

Lietuvos atostoginiai margumynai
. i . ...... i •-~

(Musų specialaus kofespodento Lietuvoje)

krašto viduje įr vokiečiai turi marguoti į Čekoslovakiją 
ginti savo viengenčius. Ar Hitleris tikrai yra pasiryžęs 
maršuoti, tai klausimas; bet jisai, be abejonės, tikisi, 
kad Anglijos valdžia bus nugąsdinta (arba turės pre
tekstą apsiinesti, kad ji nugąsdinta) ir privers Čekoslo
vakiją išpildyti sudėtų reikalavimą.

Sudetai dabar jau reikalauja ne mažiau, kaip “apsi
sprendimo”, t. y. teisės atsimesti nuo Čekoslovakijos. 
Pavojus Čekoslovakijai dabar yra tas, kad anglai gali 
šitam nacių reikalavimui pritarti ir priversti čekus jį 
priimti.

Paskiausios žinios iš Londono (ir net iš Paryžiaus) 
yra šituo atžvilgiu labai nejaukios. Sakoma, kad Angli
jos ministerių kabinete rimtai diskusuojama plebiscito 
klausimas: Premjeras ChAftibeHaih dai* esąs Šitai idėjai 
priešingas, bet daugelis jo ministerių jau sutinką su 
Hitleriu, kad vienintelis būdas nuraminti Čekoslovaki
jos vokiečius tai — leisti jiems patiems išspręsti savo 
likimą balsavimu.

Čekoslovakijos valdžia šitokiam sumanymui, žino
ma, priešinsis iki paskutihosios. Nes jisai reikštų Čeko
slovakijos teritorijos.' sdškaldymą, po kurio kažin ar be- 
išliktų pati čekų respublika. Prahos vyriausybė paskel
bė karo stovį sudėtų apgyventuose distriktuose, tuo pa
rodydama savo pasiryžimą riaušininkus nuihalšinti jė
ga. keliose vietose jau įvyko kruvini susirėmimai tarpe 
ginkluotų valdžios jėgų ir fi'AUšihinkų vokiečių. Su su
dėtais ji, tur būt, apsidirbtų. Bet ką ji darys, jeigU ang
lai pareikalaus, kad Čekoslovakija naciams pasiduotų?

Atrodo, kad pasaulis stovi ne tiek prieš artimo karo 
pavojų, kiek prieš pavojų, kad dar viena tauta gali būt 
atiduota fašistiškiems vilkams sudraskyti!

Labai didelę klaidą daro Anglijos konservatoriai, 
jeigu jie įsivaizduoja, kad šituo keliu einant bus išgel
bėta tarptautinė taika. Davus hitlerininkams suėsti Če
koslovakiją, jie pasidarys dar agresingesni — ir tuomet 
jie išprovokuos Europoje karą daug blogesnėse demo
kratinėms valstybėms sąlygose.

.. ........

tas

Paleistas Lenkijos seimas

Lietuvos seimui atostogau- 
Viename laikraštyje praneša- |iant ministrų kabinetas, arba 

irta apie, “darbiečių bendro dabar vadinama ministrų tary- 
fronto prakalbas”, kurios įvyk- ba Pri6ma Visuomeninio Darbo 
siančios Brooklyne ir kuriose ’r Spaudos Vadybos įstatymį. 
kalbesių šių laikraščių rėdakto- ^a8a' ,įl įstatymų vadyba įsteig- 
rjap ta tautinei ir valstybinei sąmo

nei ugdyti ir visuomenei infor- 
“A. Laučka, nuo savaitraš- niuoti. Vadyba apims spaudos, 

čio ‘Amerika’; Keistutis Mi- meno jr draugijų gyvenimo 
chelsonąs, nuo jaunimo žur- priežiūrą, kitaip tarus, jos ži- 
nalo ‘The Voice’; R. Mizarri, nioje bus Spaudos cenzūra ir 
nuo dieųraščio ‘Laisvės’, ir spaudai žinių ir straipsnių tei- 
J. Stilšonas, nuo ‘Naujosios kimas. Jos nurodymai spaudai 
Gadynės’. ” bus privalomi.
Katalikų “Amerikos” redak- Vadyba tiesioginibje žinioje 

tdriuš Laučka, vadinasi, laikys bus ministro piririininko, tai y- 
bendrą frontą su komunistų ra kunigo Mirono. Tos vadybos 
“Laisvės” redaktorium Mizarri. viršinihku priskirtas taip pat 
Tai, beje, jaU nebe pirmas kar- kunigas prof. I. Trimošaitis. Aiš. 
t’riš, Wėš tiį dviėjiį laikraščių | kiah tarus, Lietuvos spaudos ih- 
ritstovai jau kalbėjo nuo vie-i 
rių pagrindų ir “Lietuvos gy
nimo” prakalbose.

Bet Bfooklyho “Amerika” 
dabar vėl, apsisukus, gal būt, 
iftiš atakuoti “Natijiehas”, kam 
jos kai kuriais klausimais da
lyvauja bėndrariiė vėikimė su 
komunistais.

Paprastai sakoma, kad So
vietų Sąjunga turi 170 milionų 
gyventojų, bet ar tikrai tiek, 
niekas nežino. Pernai metais 
sovietų valdžia padarė gyvento
jų srirašymą ir jau buvo pra
dėta skelbti kai kurie daviniai 
iš to surašinėjimo. Tačiau pa
skui valdžia nutarė, kad tas 
darbas buvo atliktas negerai, 
ir įsakė statistikos biiirui sura
šyti gyventojus iš naujo.

Ateinančių metų sausio mė
nesį prasidės naujas surašinėji= 
mas. šį kartą jisai, gal būt, pa
siseks geriali. Bet kodėl s’Oviėtų 
valdžia atmetė surinktas pėr- 
nai metais skaitlines, iki šiol 
yra neaišku. Maskvos spauda 
sakė, kad į Statistikos Biurą 
buvo įsiskverbę “kenkėjai ir 
žmonių priešai”, kurie tyčia 
darė taip, kad skaitlinės butų 
nepatikimos ir nenaudingos. 
Bet tai skamba gana juokin
gai, nės koks tikslas galėtų bū
ti “žmonių priešams” falsifi
kuoti statistikos faktus?

Europos laikraščiuose
keistas valdžios pasielgimas yra 
aiškinamas įvairiai. Vieni sako, 
kad Stalinas atmetė 1937 m. 
surašinėjimo rezultatus dėl to, 
kad jie parodė daug mažesnį 
gyventojų skaičių, negu kad 
Maskva nuolatos iki šiol šaky- 
davo. Paskelbus tą skaitlinę, 
kurią surašinėtojai surado, 
žmonės' Rusijoje ir užsieniuose 
padarytų išvadą, kad bolševi
kams valdant kraštą daug gy
ventojų išmirė — nuo bado ir 
kitų nelaimių.

Kiti aiškina tą dalyką kitaip. 
Jų nuonidh'ė, sdyietų, valdžia 
hėnnrėj q $keįimu gyventoj ų su- 
rašinėjimo rėžultatus dėl to, 
kad didėlis skaičius žmonių, 
pas itikėdami sfaliniškos konsti
tucijos “garantuota” religinių 
įsitikinimų laisve, pasisakė esą 
religingi. Mat, surašinėjimo 
blankose toks klausimas buvo 
įdėtas. Naujose blankose, ku
rios bus vartojamos ateinančia
me gyventojų surašinėjime, to 
klausimo, sakoma^ jau nebėra.

Bet kiek čia tiesos, sunku 
supaisyti. Sovietų Rusijoje 
daug misterijų, jeigu tenai 
kontr-rcvoliucija įsiskverbė net 
į statistiką.

DAUG ŽODŽIŲ, BET MAŽAI 
SENSO

forriiavimas, jos cenzūravimas, 
radi j aus priežiūra atitenka 
dviem Lietuvos kunigams, ku- 
riuodii jaU iš seno eina kartu 
su Lietuvos tautininkais. Prof. 
kunigas I. Tamošaitis yra lyg 
ir tautininkų ideologas, vienas 
jų žymiausias publicistas pole
mikas tautininkų spaudoje. Jo 
visi straipsniai ne tiek pasižy
mi gilesne erudicija, kiek jie 
persunkti agitaciniu tonu, šiuo- 
idu abudu' kunigai Lietuvos ka- 
| tulikų centro Veikimo yra labai

vengiant aštresnių konfliktų. 
Tai Lietuvos kovojantieji kleri
kalai kaip ir kaip ką laimi.

» » »
Lietuvoje knygų leidykla, ko

operatinė bendrovė Lietuvos 
dvidešimties metų nepriklauso
mybei paminėti išleido didoką 
mygą “Lietuva 1918-1938 ine- 
ais”. Knygą redagavo tautinin
kas V. Kemežys.

Knyga gana skoningai išleis
ta ir gausiai spalvotai iliustruo
ta. Toje knygoje lyg ir mėgin
ta duoti Lietuvos viso gyveni
mo apžvalginė medžiaga.

Visa tai butų gera ir naudin
ga tokią knygą kiekvienam tu
rėti, nes iš jos butų galima pa
sisemti žinių, kas per tą dvide
šimt metų yra nuveikta ir pa
daryta. Bet veik visa knyga pa
rašytas publicistinio ir polemi- 
kinio turinio. Jau Iz. Tamošai
čio straipsnyje “Tautos vieny
bes keliais” ši polemika sunkte 
persisunkusi neapykanta kitaip 
negu tautininkų inanačių. Ir

Blogiau Šiemet su javų iš- 
vežimli. Lietuvoje šiemet ge
ras javų derlius. Numatyta, 
kad Ukfnibkai tūlės gana daug 
javų parduoti. Bet šiemet ir 
visam pasauly gana geras ja
vų derlius. Todėl kainos ja
vams užsieniuose labai žemės. 
Lietuvos vyriausybė norėdama 
padėti ūkininkams nutarė ja
vų išvežimą paremti 
jimais. Vądinasi, iš 
javai bus superkami 
nėmis kainomis, negu
duodami. Skirtumą valdžia pri
moka. Vyriausybė pavedė Lie
tukui supirkinėti javus nusta
tytomis aukštesnėmis kaino
mis. Apskaičiuota, kad bus su
pirkta ir parduota užsieniuo
se 2,400,090 centnerių javų. 
Kadangi javai bus supirkti 
aukštesnėmis kainomis, negu 
jie bus užsieniuose parduoda
mi, tai vyriausybė primokės 
kainų skirtumą apie 9,000,000 
litų. Tsb.

primokė- 
ūkininkų 
aukštes- 
jie par-

O Kaune lankėsi Varšuvos bur- 
hiistras Stažinskis. Jis padarė 
vizitą Kauno burmistrui Mer
kiui ir susipažino su Kauno 
miestu.

Nė SU SAVIM NfcfcĖ^ 
SUSIKALBA

Lenkijos prezidentas paleido parlamentą, kūPio ter
minas turėjo baigtis tiktai už, dviejų metų. Naujas par
lamentas turės būt išrinktas ne vėliau, kaip per tris mė
nesius.

Pranešime apie parlamento paleidimą šakoma> kad 
vaMžia norinti pakeisti rinkimų įstatymą. Tiktai kas tą 
įstatymą keis, jeigu seimas ir senatas yra paleisti?

Kitos žinios sako, kad prezidentas Mosciekis paleb 
d o parlamentą, byrėdamas Užbėgti už akių pervėršmūi, 
kurį planavę Senieji pilsudskininkai. Parlamentui užši- 
dariUš, prezidentas Lenkijoje turi diktatorišką galią.

Iš to matyt, kad Lenkijoje neramu. Neramumo 
priežasčių yra daiig daugiau, negu būv. Pilsudskio pul
kininkų hepasitehkinimas dabartine vyriausybe. Lenki
jos žmonės labai piktinasi pro-vokiška užsienių reikalų 
ministerio Beko politika.

Bet labiausia yra įtūžį Lenkijos Valstiečiai. Prieš 
kokias dvi savaites laiko, kaip praneša “Manchester 
Guardian”, Varšuvos laikraščiuose pasirodė Lenkijos 
valstiečių partijos vykdomosios tarybos rezOliU'dja, ku
ri be galo nustebino publiką. Toje rezoliucijoje valstie
čių partija aštriai smerkia valdžią už tai, kad ji neatsi
žvelgia į ūkininkų reikalavimus, ir pareiškia, kad vals
tiečių vadai ilgiaus nebegali sulaikyti mases teisėtumo 
ribose.

Savo rezoliucijoje valstiečių partija reikalauja nau
jų parlamento rinkimų, demokratijos atsteigimo val
džioje, teisės valstiečiams dalyvauti valstybės reikalų 
tvarkyme ir Vitos’io, valstiečių vado, grąžinimo iš trė
mimo. -

fcį valstiečių pareiškimą cenžura buvo sulaikiusi per

Vienas tautiškas redaktorius 
briŠO:

“Galiu suraminti (? —“N.” 
Red.) p., Grigaitį, užtikrinda
mas jį, kad niekuomet jam 
riėprikaišiojau Stalino diktri- 
hriOs garbinimo.”
Bet riigsėjo 6 d. tas pats tau

tiškas redaktorius, polerriizUO- 
daftias sū “Naujienomis^, ku- 
Hoae tarp ko kita buvo nuro
dyta, kad jisai kovoja prieš de
mokratinės tvarkos Lietuvoje 
šalininkus, rašė:

“Kalbant apie demokratiją, 
tai man nesuprantama, kaip 
gali demokratijos reikalauti 
Lietuvai tokie žirioriės, ku
rie patys į jokią demokrati
ją netiki, kurie garbina žiau
riausią pasaulyje Rusijos 
Stalino diktatūrą? Pagaliau 
ir pats p. Grigaitis kitaip, ne
gu jis, manantiems žmonėms 
jokių teisių nepripažįsta/’
O dabar jisai sako, kad ji

sai tokio priekaišto Grigaičiui 
nedaręs! Matyt, kad tas tautiš
kas redaktorius pats nesižino, 
ką jisai rašo savo straipsniuo
se.

“Naujienose” brivo pastebė
ta, kad komunistai taip karš- Į nemėgiami, nės jiedu neina iš- 
čihojasi, gindami Martino (au- viėn šu kletikalų karinguoju 
tomobilių darbininkų unijos* 
prezidėnto) oponentus, jogei 
susidaro įspūdis, kad daromais 
tiems jo opdrieritains priekaiš
tas “kdmū'Aikm'o” yrri tėisih- 
ghs. “Laisvės” A. B. dabar ban
do įrodyti, kad toje musų pa
staboje nesą “logikos”, nes, 
esą, koriiui?istai “giria Roose- 
veltą priei^f ašis tU'č j ančių to
rių atakas”, “gina Čekoslova
kiją priėš fašistus”, “giriri pa
žangiuosius* 'SLA. viršininkus 
prieš fa&istūS”, it t. t. Tai, gir
di, pagal “Naujienų” logiką iš
eitų, kad yrri korillinisiai ir 
Ro'osėVeltriš, ir Čekoslovakija, | 
ir visi kiti, kuriuos kUiriunistai 
“gihri”.

Na, kam»čia taip kūdikiškai 
kalbėti? Juk gynimas gynimu 
nelygu. Ir lyginti Unijos prezi
dentą Martihą su fašistais yra 
nesąmonė. Su juo eina daugiau 
kaip du trečdaliai unijos cent
ro valdybos, kuri buvo vienbal
siai išrinkta unijos konvepcijb- 

- ■> • Kodėl gi komUiiistrii Irios Vir- 
šinihkriš triip piktdi ritrikurija, 
o jų oponentus karštai reiriiri? 
Kiekvienas bešališkas stebėto
jas pasakys, kad čia turi bhti 
koks nors ryšys tarpe tų Mrit- 
tino oponentų ir komunistų.

Sakyti, kad “Martinas prisi
vedė darbininkų vienybės ardy
toju”, yra tušti žodžiai, — yfc)rič 
Iripose tų, kurie yra pasižymė
ję daugiari, negu kas kitas dat- 
bihirikų Vienybės ardymu.

KITAS PRANAŠAS
—4^---------------

Vienas pranašas Brooklyhe 
priskelbėį kad New Yorke rug
sėjo 12 d. prasidėjo SLA. Pil
domos Tarybos suvažiavimu 
kuriame busią “išmesti iš urė
dų” prezidentas Bagočius ir 
sekretorius Vinikas.

Kitas pranašas, Chičagojė, 
prririėša, krid SLA. Pildomos 
Tarybos sūVažiavimaš įvyksiąs 
ritėiiirihfį pirblridienį, bet nė 
New Yorke, o Pittsburghe.

Aišku* kad paskalų fabrikė
liai dirba “overtiihė”.

Kiek '‘Naujienoms*’ teko pri
tirti, SLA. Pildomos Tarybos 
suvažiavimris fttėktiomet nebu
vo ketinamas šaukti į Pįtts- 
burghą, ir jisai neįvyks atei
nančią savaitę.

48 valandas. Bet, galų gale, valdžia sutiko, kad jisai.bū
tų paskelbtas spaudoje. O dabar ji išpildė ir valstiečių 
Reikalavimą, kad butų nauji parlamento rinkimai.

Todėl atrodo, kad liaudies pastangos, atgauti savo

sprirmi.
Trisrii Vadyboš įstatymas nėra 

Visai otiginalus daiktas, jisai 
lyg ir butų kopija panašaus į- 
statymo, kurią veikia dabar na
ciškoje Vokietijoje. Tasai pa
čios vadybos pavadinimas visiš
kai atitinka vokiečių panašiam 
įstatymui ir savo prasme ir tu
riniu siekia tokių pat uždavi
nių ir tikslų, kaip ir Vokietijo
je veikiąs šioks įstatymas.

Vadybos viršininkui J. Tririio- 
šaičiui suteikiamas vice-minis- 
tro titulas-.

Šiarii įstatymui išėjus iš es- 
iriės Lietuvos spaudos būklė ne
pakitęs, nes ir dabar spauda tu
rėjo dėti privalomus straips- 
hiūS ir žihias, tik iki šiol tai 
buVo atliekama adminislraty- 
viri keliu, o dabar tai bus da
roma jau jstatyniū pasiremiant, 
šioksai įstatymas veikia Visose 
tose Etlropos Valstybėse, kur į- 
šigrilėj^s vadinis pradas.

Šiam įstatymui vykdihti jari 
priimti etatai, viso toji vadyba 
hiVės apie 56 Vrildiriirikų.

Ir Šitio įstatymu spaudos glo-. 
bri grynai pavedama adminis
tracijos organui. Teisminiu kė
liu Spauda nėtufės progos kairi 
nors skųstis, feūrdpds gyVe'nimė 
tai visiškai ne naujiena ir nie
ko Čia originaiaUs bėra. Jei tik 
titek Originalu, kad Či'ri Lietuvo
je tą įstatymą vykdys dU Lie
tuvos katalikų bažhyčiOs kurii-' 
gai. Kaip žinome, kitose Euro
pos valstybėse, kur įsigalėjęs 
vadizmas, katalikų bažnyčia nė 
visuomet geruoju sugyvena sii 
administracijos organais, o čia 
Lietuvoje lyg it Šiokiems nesu
sipratimams bris kaip it pakirs
tas kelias, nes tlTodU du kuni
gai galės tuos santjrkiris švėlny- 
ti ir laviruoti tarp katalikų'baž
nyčios ir pasauliečių tautinin
kų.

Kad 5r Lietuvos katalikų baž
nyčios Vadovaujamos sferos nė
ra Visiškai palankios dabartinės 
vyriausybės nusistatymui, bet 
teikia tikėtis, kad Šiame atsiti
kime daug nesusipratimų bus 
išvengta it prie atviro konflik
to nebus prieita. Kitaip katali
kų bažnyčia griežtai tuodu du 
kunigu sudraskytų ir paskelbtų 
jUodviėm atvirą kovą.

Jei riotite tai padaryta savo
tiškas diplomatiškas žingsnis 
tuodu du kunigu tokioms parei
goms paskyrUs.

Aišku, kad katalikų bažnyčia 
susilaukus tokių dviejų aukštų 
Valstybės parėigunų mėgins sa-

ginla įrodyti ne bendrai ką Lie
tuva per tą dvidešimts metų y- 
ra laimėjusi, bet laimėjusi veik 
tik dėka tautininkų režimui įsi
galėjus. Taigi, knygos pavadini
mas neatitinka jos turinį, butų 
teisingiau ją pavadinus tauti
ninkams panigirikos knyga.

(Bus daugiau)

Iš Lietuvos
Didėja Lietuvos pre
kyba su užsieniais

krašte iš
kiaules ir

pieno 
kurių

sviestą ir 
gaminius 

užsieniuo- 
Pienocen-

Lietuva savo ^prekėms už
sieniuose rinkų susiranda pa
kankamai. Tenka tiktai nuolat 
stebėti ir tyrinėti, kurios rin
kos pelningesnės, kur kainos 
aukštesnės. Lietuvos maisto 
produktai užsieniuose jau įsigi
jo gerą vardą.

Didžiuma prekių išveža trys 
didelės lietuviškos ėrganizaci- 
jos. “Maisto” akcinė bendrovė 
supirkinėja visarii 
ūkininkų galvijų,
paukščius-. Mėsą labai gerai 
paruošia saVd penkiose didelė
se puikiai įrengtose skerdyklo
se, KaUhė^ Tauragėje, Šiauliuo
se, Panevėžy ir Klaipėdoj.

Pienocentras jungia, 
perdirbimo bendroves,
visame krašte turi apie 300 
pieninių ir apie 2000 pieno su
rinkimo punktų. Pieninės ga
mina aukštos rūšies 
sūrį. Iš pieninių jų 
surenka ir parduoda 
se ir vidaus rinkoje
visam krašte superka, paskui 
surušiuoja ir parduoda užsie
niuose ir kiaušinius.

Lietūkis įveža iš užsienių u- 
kininkams reikalingas prekes 
ir taip pat rūpinasi javų sU-' 
pirkimu ir eksportu.

Šitų trijų stambių gamybi
nių ir prekybinių organizacijų 
veikimas rOdO viso ekonomi
nio gyvenimo eigą, šiemet žy
miai yra padidėjęs mėsos, svie
sto ir kiaušinių išvežimas. Nuo 
metų pradžios įr rugpjūčio 
mėn. pabaigos šiemet “Maistas” 
išvežęs mėsos gaminių 22,780, 
000 kilogramų, o pernai- 16, 
200,000 kilogramų; taigi šie
met 6,500,000 kilogr. daugiau., 

Pienocentras per tą patį lai
ką šiemet išvežė į užsienius 
10,230,000 kilogramų sviesto, 

o pernai 8,900,000 kilogramų, 
tuo budu šiemet išvežta apie 
1,200,000 kilogramų daugiau. 
Kiaušinių ptetnai išvežė 61,000, 
000 štukų, o šiemet 75,000,000 
štukų, taigi šiemet 14,000,000* 
štukų daugiau. !

šie skaičiai rodo, kad Lietu
vos ūkininkai kasmet daugiau 
paruošia gaminių pardavimui, 

Vb reikalus tenkinti geruoju, taigi palaipsniui turtėja.

KORESPONDENCIJOS
Springfield, III.

šis tas iš musų kolonijos
Rugsėjo 11-tą dieną SLA 275 

kuopos susirinkime skaityta 
laiškas nuo pagarsėjusio šią va
sarą važinėjimu ir dainavimu 
Lietuvoje ir kitur lietuvių cho
ro “Pirmyn” iš Chicago, III.

Atėjus rudens sezonui “Pir
myn” choras yra pasiryžęs at
lankyti artimesnes lietuviškas 
kolonijas ir palinksminti lietu
vius savo dainomis. Todėl, at
siklausia ir (Springfieldo lietu
vių, kad surengtų koncertą.

Laiškas vienbalsiai priimta ir 
nutarė: jeigu kitos draugijos 
prisidės, tai ir musų SLA 275 
kuopa šį kilnų darbą rems. Į 
komitetą nuo mus kuopos iš
rinkta — Antanas Latonis ir 
V. černauskas. Komitetas lan- 
kysis į kitas draugijas ir pa
kvies visus į talką.

Rugsėjo 12-tą dieną 
da Progressive Miners 
rica unijos ketvirtoji
konvencija Gillespic, III.

Iš Springfieldo išvažiuoja 25 
delegatai, šnekama, kad šioje 
konvencijoje dalyvausią ir Wil- 
liam Grecn, A. F. of L. prezi
dentas, ir pasakysiąs prakalbą.

Konvencijos delegatams ga- 
iriiris valgius Odd Fellows sve
tainėje. Ladies aukiliary of 10- 
cal union No. 1 narės.

Rugsėjo 9-tą dieną nuo gat
vių pavogta 5 automobiliai. Au
tomobiliai nuošaliose vietose at
rasti, bet gražiai nurėdyti ir pa
likti. Kas tik vertingesnio pa- 

palikta tik automobilio 
Vagystės ir apiplėšimai 
dažnėja.

—V. černauskas

praside- 
of Ame-

metine

imta ir 
grabai.
kasdien

Norwood, Mass
Piknikas

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
6-tas apskritis rengia rudeninį 
piknikų sekiriridiertį, rugsėjo 25 
d., puikiame pušyne, Tautiškam 
parke, Montello, Mass.

Kviečiam publiką kaip vie
tos, taip ir iš apylinkių daly
vauti kO skaitlingiausiai socia
listų rengiamam išvažiavime. Iš 
anksto Užtikrinam, kad publika 
bus viskuo pilnai patenkinta. 
Be to, paremsite ir socialistų 
apskritį, kurio tikslas yra sklei
sti socializmo mokslą lietuvių 
darbininkų tatpe. Kalbės advo
katas F. J. BagočiUs, “Keleivio” 
redaktorius St. Michelsonas ir 

j kiti. Iš musų kolonijos daugelis 
važiuos automobiliais; dar ma
noma organizuoti ir busas. Vi
si lietuviai dalyvaukim socialis
tų piknike. „—P. Kručas
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Gabriele Petkevičaitė
Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 —1927)

savo a-
savo au- 
skirtiną

(Tęsinys)
Ir šiandien lenkai 

kimis mato lietuvius, 
simis girdi jų kalbą,
nuo lenkų kalbos, regi skirtiną 
kultūrą... O vis tą pat tvirtina: 
mes esame ta pati tauta, kaip 
ir liaudis... ir 1.1, ir 1.1. Vis tas 
pats jų nelogingumo sudarytas 
užburtas ratas, iš kurio neranda 
išėjimo iki šios dienos, ir var
giai kada ras.

Atlikęs savo uždavinį, musų 
būrelis greitai išsiskirstė. Pali
kome tik mudvi su Juškyte ir 
du studentu, Višinskis ir Avižo
nis, ilgėliau Palangoje paviešė
ti. Mat, studentams parupo lite
ratūros iš Tilžės parsigabenti. 
Radę tokį patroną, kaip d-ras 
Vaineikis, kurs jiems pažadėjo 
padėti raštus gabenti, atsi
džiaugti negalėjo. Neilgai laukę 
iškeliavo su daktaru į Tilžę ir, 
prisipirkę pilną valizą vadina
mųjų “pyragų’*, pargabeno juos 
į Immergatą (taip vadinosi pir-

ko-

ma- 
vai- 
visi

MISS PHILADELPHIA — Miss Frances Buckley, 18 
•• metų gražuolė, kuri atstovavo Philadelphįa, Pa., Atlan

tic City, N. J* grožio konkurse.
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Bukim Gražios
Rašo Madame X.

<____________________________________________ >

Gražiai 
Sėdėkit!

Gražaus, veido moteris nevf- 
suomėt skaitoma daili, jei jos 
elgesena, vaikščiojimas 
jhhas nėra gracioziški. 
kad mes mokėtumėm 
atsisėsti ir gracioziškai

Tankiai ir tamstai, 
skaitytoja, teko matyti, kaip

ir sėdė- 
SvarbU, 
gražiai 
sėdėti.
maloni

moterys sėdi susikūprinusios ar R
išsižergusios. Tokia moteris ne 
tiktai atkreipia į save domę, 
bet ir save pažemina.

Todėl kai atsisėsit, ištieskit 
ant kiek tik galit viršutinę dalį 
savo kūno ir kaklą. - Laikykit 
galvą aukštai, o kelius suglaus- 
kit ir kojas ramiai laikyki!. Pa- 
sistengkit nesukryžiuoti kojų, 
bet laikykit kojas tiesiai ant 
grindų. Taip sėdėdamos gražiau 
atrodysit it pagelbėsit kraujui 
geriau cirkuliuoti. O kai krau
jo cirkuliacija bus normali, bu
sit sveikesnė it meilesnė.

mas restoranas už rusų sienos 
Vokietijoje), kUr buvo drauge 
ir pašto stotis-. Per sieną važiuo
damas d-ras Vaineikis supažin
dino studentus su pasienio sar
gyboms karihinkii V-U sakyda
mas, kad tai draugai gydytojai, 
atvažiavę į jį (t. y. Vaineikį) 
paviešėti.

Grįždami iš Tilžės daugumą 
raštų mūsiškiai paliko tame Im- 
meržate, kitais apsikaišę, va
žiavo per sieną, veždami dar 
su savimi karininkui kiškio py
rago — cigarų skrynutę.

Pasienio karininkas maloniai 
sutiko dovaną; tas faktas pa
drąsino musų “gydytojų*’ būre
lį. Nutarė antrą kartą keliauti 
ir jau visus Immerzate palik
tus raštus pasikišti po drabu
žiais, o tų paliktų raštų buvo 
veik visa valiza! Šįkart malo
niam karininkui vežė jau 
niako butelį.

Viskas sekėsi puikiai, tik 
žas incidentas... Karininko 
kas urnai susirgo, todėl
“gydytojai” kviečiatai jo pažiū
rėti. Galima įsivaizduoti “gydy
tojų” padėjimą! Draudžiamais 
raštais taip apšikaiŠioję, jog vos 
pakruta. Raišu, kad nepradėtų 
tie raštai kur netikėtai byrėti, 
arba kas iŠ tėvų arba vaikų 
prie jų neprisiglaustų. Ligonį 
žiūrėdami juk negali jie kaip 
pagalį prariję stovėti: reikia \ 
kariais pasilenktu ir dar gerai 
pasilankstyti... O čia?!... Varg- 
Jų gydytojų” nervams čia vėl 
buvo nepaprasta puota.

Tie vyrukai, kad ir jauni, Vis 
dėl to jaU buvo gerokai, anot 
dainos žodžių, “ir kepti if vir- 

[*... Rainiai ir rimtai, kaip tik
ri kovotojai, pažiurėjo pavojui 
tiesiog į akis...

Avižonis, medicinos studen
tas, buvo jaU Šiek tiek su ste- 
teskopu apsipratęs; Višinskiu! 
buvo sunkiau valdyti nepapras
tą sau įrankį... Bet, kad ir keb
lus buvo jų padėjimas, tačiau 
šaltas kraujas padėjo ir per tą 
dygų šlėhkstį laimingai persiris-

Paskiau tik gerai pasijuokda
vome, klausydamos to nuoty
kio smulkmenų.

• (Bus daugiau)

KAPAI IŠSIUVINĖJIMAS

CRQSŠ feTltCH 8Ė0ŠRREAD PATTERN IŠ45
No. 1845 — Rožės ir Paukštukai jūsų lovą padabina. Pasi- 

stengkit sutaikyti siūlų spalvas, kad gražiai atrodytų.
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MOTINA IR DUKTĖ
RAŠO LIUDA

(Tęsinys)
—-Mada. O kas gi tą madą 

įvedė, jeigu ne visokie biznie
riai, kuriems rupi kilo daugiau
sia tabako parduoti. Jie net pa
naudoja gražuoles merginas 
reklamoms, kad tik įrodyti rū
kymo populiarumą. Ret jeigu 
tu, dukrele, pasižiūrėsi gerai į 
tas kurios ruko, tai pastebėsi, 
kiek gražaus švelnumo jos nu- ' 
stoja.

—Taip, dukrele, mergaitė,, 
kuo ji kuklesnė, švelnesnė ir , 
savotiškesnė, tuo ji įdomesnė. 
Niekuo negalima pateisinti pa
sakymas, kad kuo ules skirtin
gesnės už vyrus; arba kad ly
gios teisės kaip vyrų taip ir 
moterų, tad jeigu vyrai rūkė 
per amžius, kodėl moterys ne
gali? Jauna, dora, švelni, kuk
li mergaitė, yra lygi rožės pum-* 
putui, kuris ruošiasi praskleisti, 
savo lapelius ir savo grožiu iri 
kvapu, suteikti pasigerėjimo 
praeiviui. O kaip sodininkas a- 
tydžiai daboja tuos pumpurus,’ 
kad tik jiems kas nepakenktų, 
kad tik nesugadintų nė vieno’ 
lapelio, kad tik ji praeiviui pa-' 
tiktų... Tuo sodininku, tai yra 
kiekviena motina, kurios parei
ga savo vaikus, tuos augančius 
pumpurus prižiūrėti, kad tik jie 
kuo gražiausiai išaugtų. Tais 
praeiviais yra vyrai, kurių dė
mesį atkreipiu gražiosios rožės. 
Paprastam, nieko nepaisančiam 
vyrui, gal ir nebus labai svar* 
bu-, kokią rožę jis nusiskins, jis- 
'daugiau vUdoVaUsis liMškimu 
pasiekti tikslą — gauti rožę.1 
Ret neužmiršk, dukrele, kad it j 
Šiais laikais, .yra daug vyrų, ku-, 
rie tiki į seną tradiciją ir ger
bia tik moterišku Švelnumu —' 
’o h'e durnais dvelkiančias mo
teris..* .

Rūkančios moterys, nustoja 
autoriteto vyrų pasaulyj, jos 
jiems atrodo pigios, savęs ne
gerbiančios esybės ir pasiren
kant sau žmoną kiekvienas rim
tas vyras, trokštąs susilaukti 
šeimynos — rūkančios mergai
tės vengs. Tabakas dukrele^ y- 
ra savos rūšies narkotikas prie

t
O . > v .. <

kurio pripratus, yra labai sun
ku atprasti todėl rūkymo ir tei
kia saugotiš kaip Ugnies. Be to, 
rūkymas gali sunkiai atsiliepti 
ant vaikų; jie gali gimti su ne
paprastu patraukimu prie 
ko tiko.

nar-

savo švarkų, keltie^ marškinius 
ir kitus daiktus ir vakare ar ka* 
da nors prieš nusirengimų, vis« 
ką jam parodykit ir paprašykit, 
kad Jis visuomet tvarkingai nu* 
rodytej vietoj pakabintų. Jeigu 
tas negelbės, po kiekvieno jo 
nusirengimo, įeikit } kamba*- 
rį ir viską pati sukaoinKit, kad 
jis ryte atsikėlęs rastų viską 
vietoje. Taip darykit kelias die
nas iš eilės, o paskui padarykit 
pertrauką ir jeigu nematysit 
pakitėjimo pabandykit su juo 
pasikalbėti rimtai ir nuošir
džiai, lik pasirinkit laiką, kuo
met jis bus vienas ir laisvas ne 
tik nuo kokio nors užsiėmimo, 
bet ir Uuo bent kokio susirūpi
nimo. Tuomet jis jūsų a lydžiau 
išklausys. Pasakykit jam, kad 
jus labai rūpina jo tokia ne
tvarka; kad jums ne tik dau
giau darbo sudaro, bet ir gėdą, 
nes jeigu žmonėse kur nors 
taip elgsis, tai jumis apkaltins 
už neišmokinltną. bandykit jam 
kuojautriausiai kalbėti ir jeigu 
kaip jus pažymit, jis geras vai
kas tai jis jūsų prašymą tikrai

i Maistas
Veda Vilkienė

V alkas ir Mokykla
RttSo k NARMONTAlTfi

Pirmos Pamokos 
Apsaugai

Jau grįžo vaikai į mokyklą. 
Patys eidami į mokyklą, be mo
linos priežiūros, jie gali sutik
ti daug ir didelių pavojų.

Mothloins reikia kasdieną, 
pfimihti vaikams, kad jie atsar
giai eitų skersai gatves, kad jie 
žiūrėtų į abidvi plises kol dar 
jie stovi ant šaligatvio, ir tiktai 
tada eitų skersai gatvę, kada 
Joje nesiranda traukinių arba 
automobilių. Nors apie apsaugą 
yra mokinama mokyklose, vis 
tiek motinos ir mokytojos turi 
lankiai priminti vaikams būti 
atsargiems, kad juos nepatiktų 
nelaimė.

nelaiftiių, atsitinka viduryje gat
vių negu ant kampų. Dėl to rei
kia vaiką pamokinti, kad jis 
neitų skersai gatvę niekur ki- 
ttir kaip lik ant kampo, ir tada 
Citų tiesiai o ne išstrižai.

Tafpgi nereikėtų leisti vai
kams neštis Į mokyklą pačiūžų 
(roller skates) arba virves šo-

budu viršinhiell žaislai gali bil- 
ti labai pavojingi vaikams.

Ant pačiūžų vaikui yra sun
ku sustoti It jis gali kristi po 
automobiliu arba gatvekariu. 
Arba jo koja gali įkliūti į duo
bę tarp gatvės ir šaligatvio taip 
kad bilč kas gali atsitikti vai
kui.

Einant žemyn Irepais, kojos 
gali įsipainioti į virvę ir vaikas 
guli kristi žemyn. Vieną sykį 
virvė įsipainiojo į trepu pa ram
čius ir vaikui pirštą nulaužė.

Galima matyti, kad saugiau 
vartoti šiuos žaislus prie namų, 
O ne mokyklose. Iš kito atžvil
gio, mokykloj noru vietos kur 
juos padėti ir jie yra tankiai 
pametami ir pavagiami.

Del viršminėtų priežasčių, 
reikia kas dieną makyti vaikus 
nueiti į mokyklą ir namo parei
ti saugiai.

*
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(Skaitytojos yra raginamos 
šiam Skyriui siųsti paklaušittiūs. 
Skyriaus vedėja Linda visuo
met mielai atsakys ir duos pa
tarimą, jei patarimas yra gali
mas.)

1 I

PAKLAUSIMAS:
Aš turiu kelis vaikus. Viši ge

ri, bet vienas turi blogą prapė- 
tį niekad vieton nepasidėti ru* 
bus. Jis apie 20 įlietų amžiaus*; 
Rubus numeta į kampą, o kai. 
reikia apsirengti, tai nori nalP, 
jų. Nori kad rūbai butų gražus,į 

suptosyti, bet tvarkos nepaiso*, 
šiaip jis yra geras vaikas, dir
ba ir manim rūpinasi. Man ru-i 
pi, kad tUš btegas paprblis Hėx 
įšiSėhėtų. Aš dažnai šūrenkU ir 
pabaru, bet tas negelbct-i. Su ki
tais vaikais taip nėra. Malone-' 
kit duoti atsakymą kaip nuo to 
blogo papročio vaiką išgydyti* 
Už lai busiu dėkinga.

Motina1

Italionišku Rudu 
Prirengtas Eggplant
1 vidutinio dydžio eggplant 
Miltų, druskos ir pipirų
2 kiaušiniai
Vi puoduko Sutarkuoto sūrio
2 šaukštukai smulkiai Supiaustytų 

petruškU,1^'9'!‘
4 šaukštai taukų
Ž puodukai virtų tomeičių

Šapiauslykit eggplant į ketvirtai
nius šmotus, bet eggplant nendlup- 
kit, Kiekvieną ketvirtainį šmotuką 
apvoliokit miltais. Sumaišykit leng
vai išplaktus kiaušinius, sutarkuo
tą sūrį, df-ušką, pipirus ir pėtruš- 
kas. Į tą mišinį įmerkit miltais ap- 
voliotus e^gplaftts. Eggplant kepkit 
karštuose taųkdoše. Kai visi gerai 
apsikeps, sudekit į molinį indą, api- 
pilkit 
sviesto 
kepkit 
skanus

tomeitėm, uždekit truputį 
arba taukų ir truputį pa
po pečium. Tai sveikas 
valgis.

Šeimininkėms..

c

ir

Mėsos Taryba mums praneša, 
kad šią savaitę pigiau Uusipirk- 
šit jautieną — “pot roast”.

. Pot ruast galit štai kaip pri
rengti: nuplaukit it Švariu a- 
brusu misaušinkit, paskui pa
rodykit, apiberkit maltais pipi
rais ir miltais. Pakepki! ant tau
kų pakol paros. Sudekit į sun
kų geležinį puodą> pridėkit se- 
lerų, morkų, pupų, svogūnų ir 
užpilki t truputį katėto vandens. 
Apdenki! ir padėkit po pečium. 
Jautieną taipgi galit lašinti su 
daržovėm arba virti sriuboje.

Rašo Dr. A. šlupaltė

Gerbiamos Naujienos:
Malonėkite duot man atsaky

mą per musų moterių sveika
tos skyrių.

Mano vyras 47 metų amžiaus. 
Sveria 155 svarus. Aukščio 5 
pėdų 5 colių. Pirmiau svėrė 
daugiau. Prieš 24 metus užsi- 
šnldė, pradėjo skaudėti nugarą 
ir koją. Pradžioje kojos tik po 
truputį skaudėjo, o dabar tai 
negali nueiti nei 2 bloku nepa-

dinė lieka. Naktimis labai skau
da. Viduriai palaidus. Valgo 
gerai. Myli kavą, valgo daug 
mėsos. Gydytojas užrašė vais
tus, bet niekas negelbsti. Ma
noma, kad dielėm nuleidus 
kraują — pasveiktų.

ra ilgas laikas. Pirm gydant die- 
lėm, reikia žinoti, kokia liga 
vyras serga. Be gydytojo ne
apsieis. Geras gydytojas nuo
dugniai ligonį apžiūrės prade
dant su širdim, plaučius, inks

tus, vidurius. Prie to reikia iš
tirti kraują, ypatingai pagal 
\Vassermano būdą, koks yra 
kraujo spaudimas; ištirti stu- 
liarkaulio smegenų skystį, jei 
bus reikalas, padaryti nuotrau
ka K-Ray spinduliais nugaros 
ir kojos; apžiūrėt akies obuolio 
dugną. Yra dar kitų svarbių ty
rinėjimų kas galų gale nustaty
tų priežasties skaudėjimus nu
garoj ir kojose. Be šitų tyrinė
jimų, sunku pasakyti iš vien 
aprašymo laiške, kokia liga ser-

tikimo gydytojo globa, gydyto-

budą gydymo, gyduoles bet kas 
geriausia butų valgyti tokiam 
ligoniui.

O Klaipėdos jaunimo organiza
cija “Santara” buvo paskelbusi 
savo narėms—mergaitėms kon
kursą, kuri išaugins gražiausią 
gėlių darželį. Premiją laimėjo 
Lisbeta Medytė iš Mineikių.

ATSAKYMAS:
Paprastai manoma, kad prie 

gerų ir tvarkingų papročių, rei
kia vaikus pratinti jau nuo pat 
mažens; l^e-t kaip matome iš 
virš paduoto paklausimo, kad: 
ir vtoiioš molinos,. ijėvieiTodi 
vaikai; visi tvarkingi, tik V ’̂ 
nė s skiriasi. ĄlrOtto, kad jis tu
ri įsigyvenusį nepaisymą, dra-- 
bt'ižių pašidčjimo atžvilgiu.

Pabandykit štai ką: Parūpin
kit tam tikrą vietą it pakabas 
ant kurių jis galėtų pakabinti
................... ■ • i" ~ ' ............... in*i'i'r i............ u, rtfllĮjfcį

I

tyras michiganO itMs
I —dobilų it altalfa—Vieno galio

no kenuose. (12 svarų net) ap
mokėtu pašto siuntiniu $1.50. 
Penkių galionų kenaš^OO švarų) 
—traukiniu $6.00. Siųsti pinigus 
su užsakymu. Referėncas^: Fult- 
on Ūbai Co., 74-ta ir Ada gat.-, 
Chicago.

<ER 
gan.

Indus Naujienose 
Galešit Gauti 
Dar Tiktai —

Per 13 savaičių, todėl tos, ku
rios pradėjo taupyti indų setus, 
prašomos atkreipti į tai domę. 
Kas savaitę bus galima gauti 
natijits it įvairins imtas setuk 
P'CTska i tykit kuponą, kuris kas
diena telpa Naujienose*
SIDABRO SETAI

i

Nanjįieftose taipgi galit gauti' 
dviejų rūšių sidabrą* 
narni su kuponais, o kitas ae-: 
tas susideda iš 26 šmotų. Jei; 
Itotii turėti gražų sidabro setą,’ 
Ittisipitkit Lapų ir Rožių setą.; 
Jis toks gražus, kad sunku jį1 
aprašyti. Atsitankykit į Naujie
nas ir pažiūrėkit. Taipgi neuž
mirškit paklausti, kad jums pa*. 
mdytų liaują, gražią dėžę sida
brui sudėti. Toj dėžėj sidabras! 

'nepajuoduos.

MĖGSTĄS KAURAS

PATTtRN- iei«* 
>

šį kaurą gali; vartoti maudynėje arba mieg-
©RPCHETtD RUG;
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Diena Iš Dienos
Pp. J. ir O. Lauciškių
Sidabrinės Vestuvės

Praeito šeštadienio vakare į- 
vyko sidabrinis jubiliejus senų 
naujienieČių Garfield Parko 
piliečių Juozo ir Onos Laučiš- 
kių.

Labai šauni puota buvo su
rengta Cicero Lietuvių ' Liuo- 
sybės abejose svetainėse. Gi
minių ir draugų dalyvavo apie 
200, nevien iš Chicagos, bet ir 
iš aplinkinių miestelių, kelios 
šeimynos net iš Rockfordo ir 
jų sūnūs su žmona iš Akron, 
Ohio.

Aš su savo šeimyna nuvy
kau j svetainę 9 vai. vakare ir 
radom svečius jau linksmus. 
Mus pasitiko Juozas Laučiškis 
ir tuojau vedė prie baro “prisi
rašyti“ Mes turėjom jo klausy
ti. Kada “prisirašėm,“ tai ir 
mes jautėmės smagesni.

Apie 10 valandą visi svečiai 
buvo paprašyti prie vakarie
nės. Visi susėdo prie gražiai 
papuoštų stalų ir apdėtų viso
kiais skanėsiais. O musų jubi- 
lijantai J. ir O. Laučiškai sėdė
jo už gražaus raudonų rož^ų 
bukieto. Jie net jaunesni ir 
skaistesni atrodė, nors jų vei
duose jau buvo žymės, kad per 
tuos 25 metus ženybinio gyve
nimo prisėjo visko panešti.

Vaizdas iš Komsoinolsk arba “Jaunuomenės miestas“. 
Eis, pradedant penktadieniu, Sonotone teatre, 66 Easi Van 
Buren.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Pasekmingos “Aristo” 
Įstaigos Vienu Metu 
Sukaktuvės

Pailsėk 
ir buk 

Laimingas!

Paskutinę Dieną
“Poetas ir Caras”

Aleksandro Puškino apysaka, 
žmogus ir jo kova už laisvę. Len- 
filmos gamyba, Leningrad, SSRS 
Beto, žavios “Volgos dainos ir 

šokiai.
Rytoj pasirodys 

‘“JAUNUOMENĖS MIESTAS”

SONOTONE Teatre
66 E. Van Buren

25c iki 1 P. M., išsk. šeštad. 
ir Sekmadienį.

----------------------------------------------------/

Sūnūs Akrone, Duktė Texase
šalę jų sėdėjo sūnūs jauna

sis Juozas, o šalę jo marti, bu
vus Frances Staškiutė ir jos vy
ras inžinierius Albertas Lau
čiškis, kuris atvyko su savo 
žmona 380 mylių iš Akron, O. 
palinkėti tėveliams laimės.

Tik jų vienatinė dukrelė Bi
rutė, buvus “Miss Naujienos,“ 
negalėjo dalyvauti, nes yra iš
vykus Texas valstijon su “Sty- 
le Show,” jos tokis darbas. Vi
si apgailestavo, kad jinai nega
lėjo sykiu dalyvauti.

Laike vakarienės J. Medelin- 
skas, kaipo toaslmesteris, pa
sveikino jubilijantus 25 metų 
ženybinio gyvenimo sukaktu
vėm, linkėdamas jiems ilgiau
sių metų. Jis perstatė daug ki
tų, kurie kalbėjo ir linkėjo ju- 
bilijantams sveikiems sulaukti 
auksinio jubiliejaus. Išvardyti 
visus kalbėtojus nėra galima, 
nes pasidarytų perdaug ilgas 
sąrašas.

Pagerbimui jubilijantų buvo 
sudarytas muzikalis progra
mas iš dainų. Labai vykusiai 
porą dainelių sudainavo solo J. 
Čepaitis ir Naujos Gadynės 
choras, vedamas J. Steponavi

čiaus. Visiems labai patiko ir 
prašė dar dar daugiau dainuoti. 
Visiems dainininkams akompa
navo Jurgis Steponavičius. Po 
vakarienės gražiai grojo Jurgio 
Steponavičiaus orkestrą.

Svečiai vieni šoko, kiti gėrė 
alutį, visi linksminosi iki vėlu
mai nakties.

Kupiškėnai
Ponai Laučiškiai yra seni 

Garfield Park gyventojai, taip
gi yra Kupiškėnų Kultūros 
Draugijos nariai. Nors Juozas 
ir nėra Kupiškėnas, bet maty
damas Kupiškėnus dirbant 
kultūros darbą, jiems pritarė 
ir prisirašė. Malonus ir drau
giški žmones. Išauklėjo gražią 
šeimyną, draugingai su visais 
sugyvena, tad turi daug drau
gų, kurie juos taip puikiai pa
gerbė

šio's puotos sumanytojoj ir 
tvarkytojos buvo šios ponios: 
Ladigienė, Staškienė, Mackienė 
ir švagždienė. Jom priklauso 
visa pagarba, nes jos turėjo 
daug dirbti kol suprašė visus 
svečius ir visko pagamino taip 
skaniai ir taip gausiai, kad vi
si prisisotinom.

Ponams Laučiškiams nuo sa
vęs linkiu dar ilgus metus gy
venti ir sulaukti auksinio jubi
liejaus.

—P. B.

Sukaktuvės įvyko šeštadienį, 
10 d. š o mėnesio. Aristo ta
vernoje, 2418 W. W. 67th St. 
šeštadienį buvo skelbta, kad 
svečiai bus vaišinami kepta 
vištiena,, taigi apie 8 vai. jau 
pradėjo svečiai rinktis ir ne
trukus užpildė visą užeigą taip, 
kad jokiu budu nebegalėjo vi
dun įsigauti., Taip tęsėsi net 
per visą naktį. '

Tai buvo savo rųšies di
džiausia parė, kokią kada pp. 
Urbonai yra surengę. Buvo 
daug lietuvių, žymių prifesio- 
nalų ir žymių visuomenės vei
kėjų. Taipgi buvo daug biznie
rių. Tik gaila, kad buvo per- 
mažai vietos ir negalima buvo 
visų atsilankiusių sutalpinti. 
Už tai p. Urbonai atsiprašo tų> 
kuriems nebuvo progos su jais 
pasimatyti. Tarpe lietuvių bu
vo didelė dalis svetimtaučių 
stambių biznierių ir biznio už
vaizdų.

Visus linksmino geras orkes
tras per visą naktį. Svečiai 
gurkšnojo šaltą alutį ir užkan-' 
džiavo kepta vištiena, kurios 
buvo užtektinai kiekvienam.

Tik sulaukus sekmadienio, 5 
valandos ryto, pradėjom neno
romis skirstytis namo, linkėda
mi p. Urbonams sulaukti kitų 
metų ir surengti vėl tokią šau
nią parę, kokia dabar buvo su
rengta, kad vėl praleidus ke
lias valandas laiko linksmai.

■—Ratilas.

Kupiškėnai Jau
Eina Pastogėn

Humbold Park Lietuvių Politikos Kliubo susirinkimas įvyks 
rugsėjo 15 d. 8 v. v., svet. 3600 W. Norlh Avė. Nepamirš
kite būti, turėsime svarbių reikalų. —Valdyba.

Cicero L. Kultūros Draugijos (Chicagos L. Draugijos skyriaus) 
mėnesinis susirinkimas atsibus rugsėjo 16 d. 7:30 v. vak. 
L. L. svet., 14 St. ir 49 Ct., Ciccroj. Chicagos L. Draugijos 
nariai malonėkite 
užsimokėkite, kad

dalyvauti, 
nelik tumė t
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Gyvenam dvasią imančiam am
žiuj. Modernas biznis su savo 
kompeticija ir skuba reikalauja 
daug iš kai ko energijos ir galios. 
Daugelis save varo perdaug ... 
dauguma iš musų niekad nėra iš
mokę pailsėti.

Gal būt jau pastebėjot, kad jū
sų apetitas sumenkėjo, kad ne
miegi naktį ramiai, kad menki 
dalykai pakerta ir vargina jus. 
Tai yra Gamtos būdas jus įspėti, 
kad jūsų sistemai reikia derini
mo.

Per daug metų MALVAZ. yra 
gudrių chicagiečių pasirinktas 
vaistas. Jie žino, kad šis didis 
ekspertiškai padarytas maistas— 
gėrimas juos pataiso . . . kad jis 
turi tas statančias kokybes, ku
rios išveja nuovargį, nuodus ir 
atmatas . . . jis yra prikrautas 
energiją didinančių maistų ir tu
ri malonų, švelnų skonį. Jie ži
no, kad tada, kada jie pasijunta 
šiurkščiais, jie gali rasti atilsį ir 
atgaivintą gyvumą gardaus MAL
VAZ stiklinėje. Mes norime, kad 
jus būtumėt visuomet iškilmin
gai ir garbingai gyvi . . . mes 
norėtumėme, kad jus pamėgintu
mėte MALVAZ.

Užsisakykite kartoną iš kaimy
ninio dylerio arba patelefonuo- 
kit CANal 6500.

CHICAGOS DIDŽIAUSIA IR MODERNIŠKIAUSIA 
RUSIŠKA IR TURKIŠKA MAUDYKLĖ 

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

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

Naujas Chicagos Sunkumo Kilnojimo Klubo Namas.

DUODAME PINIGUS

• Jeigu reikia atnaujinti
morgičių;

• Jeigu norite taisyti na
mų; .

• Jeigu norite pirkti namą;
® Jeigu norite budavoti na

mą;
® Kreipkitės j Naujienų 

Spulką. Gausite ant len
gvų išsimokėjimų leng
vomis sąlygomis.

LITHUANIAN BUILDING 
LOAN AND SAVINGS 

ASSOCIATION
1739 So. Halsted Street.

Atidarą kasdieną, išskyrus 
nedėidienius nuo 8 ryto iki 

8 vai. vakare

Gražus Indai h 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

Gražiai paklotas su gražiais 
indais stalas sužavi nors ir pa
prasčiausi asmenf. Todėl gera 
ir sumani šeimininkė dabar tu
ri gerą progą įsigyti gražus 
indus už mažus pinigus.

Naujienos savo skaitytojams 
suteikia tokią progą. Pasinau* 
dokit ją pakol dar nevėlu. Dar 
galite gauti indų. Tėmykit kas
dien kuponus Naujienose. Iš
sikirpkit juos ir tuojaus atsi- 
neškit į Naujienas. Indus ga
lite pirma pamatyti, o paskui 
juos už keletą centų įsigyti.

Taipgi už mažus pinigus ga
lite gauti augštos rųšies Ro- 
gei s sidabrinius setus.

Čionai Lietuviai Perka!!!
APŠILDYMĄ — PLUMBINGĄ — MALEVĄ 

LINK-BELT STOKERIŲ CENTRAS

Pirkite kur visi Lietuviai Perka!

South Cenier Plu.ubing & Heating Supply Co., Ino.
N. W. kampas State ir 55th St.

VISI TELEFONAI — ATLANTIC 4290 — VISI TELEFONAI

! Victor Bagdonas
HLOCAL & LONG IHSTANCĖ 

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

3406 So. Halsted St
Šaukit Tel. YARDS 3408

Ruošia Bunco ir Kortų Vakarą
Praėjusią vasarą buvo labai 

sėkminga visokiais parengi-i 
mais. Įvyko keli didžiuliai pik-’ 
nikai, daug gegužinių.ir drau
giškų išvažiavimų. Mes juos; 
lankydami turėjom visokių' 
smagumų ir , sykiu gėrėjomės 
gražia gamta.Prageria į Metus 

Laiko
Bet vasara jau prabėgo, 

taipgi ir visi piknikai tarės už
sibaigti, o pradės žiemos sezo
no parengimai svetainėse. Nors 
jau netaip malonu kaip miš
kuose ir po atviru dangum, 
bet juos lankydami pamėgsim 
ir pamilsim.

Kolei oras dar nešaltas ir 
pradėdami žiemos sezoną, Ku
piškėnų Kultūros Draugija ren
gia Bunco ir Kortų party šeš
tadienio vakare, spalio 8 die
ną, Hollywood svetainėj, 2417 
W. 43rd St. Vieta labai paran
ki visiems privažiuoti, o p. 
Yuškos svetainė labai puikiai 
išpuošta ir paranki parengi
mams. Bus daug gražių dova
nų, užkandos ir muzika. Tikie- 
tai 35c. Galima juos gauti pas 
draugijos narius. Atsilankiusie
ji busit maloniai priimti ir pa
vaišinti.

—P. B.

DAILY
BES1NESS
DIRECTORY

o pasilikusieji su mokesčiais 
suspenduoti. —K. Yokubka, 

skyriaus fin. rast.
Kliubo susirinkimas įvyks 

vietos bažnytinėje salėje, 68

$50,000,000!

15-to Wardo Lietuvių
rugsėjo 16 d. 7:30 v. vakare
ir Washtenaw Avė. Malonėkite kuo daugiausiai lankytis, 
nes artinasi rinkimai ir laikas prisirengti už ką balsuoti. 
Taipgi delegatai išduos raportus iš Soulhwest 
ratibn. —M. C. R.

Brighton Parko Moterų Kliubo susirinkimas įvyks 
nį, rugsėjo 15 d., 7:30 vai. vak., 2605 W. 43
mas susirinkimas po vakacijų, skaitlingai narės malonėkit 
susirinkti, nes turim bėgančius reikalus aptarti.

Sekr. Puniškienė.

Demokratų

Civic Fede-

ketvirtadie-
St. Tai pir-

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTALĖS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ— ~ —7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENĮ— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ— —7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

PETER PEN .

Northyviestern 
profesorius Dr.

surado, kad

uni-

per 
pra- 
mi-

Žymus 
vers i te *,o 
tour Todd 
metus laiko chicagiečiai 
geria apie penkiasdešimts
lionų dolerių ($50,000,000.).

Tie pinigai, didžiumoj, yra 
praleidžiami 9,000-iuose ali
nių, kurios veikia Chicagos ri
bose. Dalis tenka parengimų 
rengėjams ir slaptoms-nelega- 
lėms gėrimų įstaigoms, bet di
delę didžiumų pinigų gauna 
alinių savininkai.

Tas profesorius toliau skel
bia, kad

$30,000,000 chicagiečiai kas
met praleidžia prostitucijai;

$37,000,000 arklių lenktynė
se;

$63,000,000— kasmet sumo
ka “bukiams”, ir

$20,000,000 išleidžia loteri
joms.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

TAUPYKIT KUPONUS

UŽ MAŽUS PINIGUS JSIGYSIT GRAŽU IR 
BRANGU INDU SETĄ

Kasdien per savaitę laiko, nuo šeštadienio iki šeštadieniui 
Naujienose tilps skirtingos rūšies kuponas. Su tuo kuponu 
gausit kupone pažymėtus indus.

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

Kas nori gali dar pradėti taupyti sau puikius, tikru auk
su paauksuotus indus, tik PASISKUBINKIT, nes mažai jų be
liko.

Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu 
mokėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponą šiandien ir 
pradėkit rinkti gražius šešiems arba 12 asmenims setus.

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija {rengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. «3rd Si 
Tel. ENG. 5883-5840

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $12-50
GYDYMAS SCfl.OO
LIGONINĖJE --------- ----- UU
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

Millers Creek Lump 
Chestnut Hard Coal 

ir kitokias 
Pašaukit:

OKSAS E

.. $13.00 
tom.

8980.
SING

$7.00
$7.75
$5.60
$7.50
$8.75

ANGLYS—CO AL
Kainos perkant 4 tonus ar daugiau: 
Pocahontas Mine Run, Virginia

75% Coarse ...... ..... ..... ........ $7.00
Pocahontas Mine Run, West Virginia 
. 75% Coarse 
Illinois Nut ..

diena ligoninėje ---- - $15-oo
RAUMATIZMAS 39.00

greitai palengvinama ----- “
VISAS LIGAS GYDOMA $1
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Ave^ Chicago.

Tel. Lawndale 5727.
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AKŠlDENTAI,” “VIKEKINAI” IR KITI 
DALYKAI Iš 18-tos APYLINKES

“Byttsas” Sirgo “Tiriginilitis” Liga. — Atostogau
ji. — Nelaimės Canalporte

Bynso “vikeišinas” susmukti. 
18 APYLINKĖ. — Dri “Diktato
rių MaHri,” kiltis blivo atvaiž- 
ctuolas “Naujienų** piknike, j ti
sų Bynsas kiek apkvaito it riift- 
nėtei gerokai sergąs. Naktimis 
hegMejo miegoti. Jam kiekvie
ną rinktj vaizdavosi: tai Hit- 
letiš, tai Stalinas-, tai vėl Mus- 
solini. Jie jokiu budu neduo
davo Bynsui miego. Antra, šil
tos dienos gerokai prikankino. 
Trečia, kur neskaitai vis ran
di: tas ib loji išvažiavo vaka- 
cijoms — maudosi upėse, eže
ruose, 6 kiti net balose bei pur
vynuose, o vis tai sveikatos la
bui;

Čia Byrišdi ir atėjo mintis 
galvon, kad jis šetga. Mat, ne
bėga vakaėijų, ritaudyhių nei 
Šviežio orO, ha, ir kurgi Čia 
žmogus nesirgsi. Ir taip besva
jojant reikėjo eiti priš daktarą. 
ByhSaS nuriedėjo pas Dakta
rą Petrą Zalatorių, 1821 South 
Halsted Si

Dakįarhs j tisu, Bynsą išbarš
kino visaip kaip, ir išlauko ir 
vidalis, net liepė ir liežuvį pa
rodyti. Po visam daktaras kon
statavo ligą TING1NAITIS, bet 
patarė s ii duotu receptu neiti 
į aptieką, bet parnešti žmonai. 
Kada Byrišds parojo namo ir 
parodė receptą SaVo Bynsiėnėi, 
|ai toji kad pradės kvatoti ir 
tuoj bobišką žiurstą Bynsui 
ant pilvo ir į rankas įsprau
dęs mažgotę, pristatė prie sin
kūs.

Mėginau priešintis, protes-

tuoti bei išeiti “ant sitdaun 
Streiko,” bef> Bynsienė sako, 
kad daktaras tokį receptą da
vė ir jeigu jo hepildysiu, tai 
reikės man operaciją daryti 
nuo pilvo taukus griebti. Tai 
vieton vakačijų ir ligos, jūsų 
Bynsas priverstas yra dirbti.

Kad jau dirbti tai dirbti. 
Šiuomi paduodii savo raportą. 
Viskas taip, kaip buvo, taip ir 
užrašiau.

Toliausias “Vikeišinas”

MADOS

No. 4863 — Augesnei moterei 
sUknelė. Sukirptos mięros 34, 36, 
38, 40, 42, 44, 46 ir 48 colių pet 
krutinę.

Dabar apie kitų “vikeišinus.” 
Toliausias ir ilgiausias “vikei- 
šinas” tai buvo panelės Stasės 
Skučaitės, 718 W. 18 S t. Kaip 
jau yra žinoma, ji buvo nuvy
kus Lietuvon su Pirmyn cho
ru. P-Iei Skudaitei sugrįžus, jai 
tapo surengtas dailus, kuklus 
banketėlis. (Man vertėjo—rei
kėjo apie tai kiek anksčiau 
parašyti, bet kadangi kitų 
‘pirmyniečių” buvo rengiami 
“sutikimai ir bankietai,” tai aš 
maniau palaukti, kad neuž
blokavus visas Naujienas vien 
su “pirmyniečiais”).

Šiam vakarėliui nebuvo jo
kių bilietų bei Įžangos. Susi
rinko apie 50 svečių. Tai buvo 
draugai Stasės ir jos levų. Pri
sidėjo ir vielos “Rožių ir Leli
jų Kliubas,” nes Stase yra na
rė. Parūpinta skani vakarienė.

Laike vakarienės Stasei su
teiktas aukso laikrodėlis ant 
rankos. Visi svečiai kalbėjo ir 
linkėjo Stasei kuo geriausios 
laimės ir matyti, buvo iš sve
čių ūpo ir kalbos, kad ‘Pir
myn” choras padarė girtiną 
žygį su savo kelione Lietuvon.

Reikia pasakyti, kad Stasė 
irgi savo kalboje parodė, kad 
kelionė jos -nebuvo veltui, nes 
geriau jau kalba lietuviškai ir 
p. S. M. Skudas, jos patėvis, o 
musų vietos graborius, džiau
giasi, kad Stasė žymiai yra su
rimtėjusi. O jos motinėlė, ži
noma, kaip ir kitos motinos, 
džiaugiasi bile duktė grįžo na
mo ir yra sveika.

Visų svečių ūpas buvo bėga 
lo jaukus. Prie progos p-ni Ma
rijona Skudienė prašė manęs, 
kad aš viešai padėkočiau vi-

VLADISLOVAS ČEIKUS

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžiu 
prašome iškirpti padubtą blan* 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kairia 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš- 
tb zėiikleliliiS karti! su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
g au j ienos Pattėrh Dėpt., 1739 

o. Halsted SU Chicago, I1L

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Rugsėjo 5 dieną, 4:00 valandą 
popiet, 1938 m., sulaukęs 23 
m. amžiaus, gimęs Harris- 
burg, IH.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Moniką, 3 seseris — 
Ievą, švogerį Martiną, Valton, 
Anele ir Moniką, krikšto mo
tiną Gertrūdą Mikleton ir 
daug kitų giminių ir pažįsta
mų.

Priklausė prie Liet. Vyčių 
24 kp. ir šv. Vardo Dr-stės.

Kūnas pašarvotas 2250 W. 
24th St.

Laidotuvės įvyks šeštad., 
Rugsėjo 17 d., 8:00 vai. ryto, 
iš namų į Aušros Vartų par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o. ten bus nuly
dėtas į Sv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Vladislovo Čei- 
kaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

NuliUdę bekarriė,
Motina, Seserys ir kitos 

giminės.
Lald. Dir. Antanas Petkus, 
Tel. CICERO 2109.

LOVEIKIS “t
KVIĖTKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietama 
ir Pagrabariis.

3316 So. Halsted Street
TeL YARDS 7308

■ ■■■■........

11 R R 1 Gėlės Mylintiems U U fį Vestuvėms, Ban- 
[j1Lh kletams, Laido- 

w 1 ■ 1 t u ve m s, Papuoši
mams. , 

GĖLININKAS
4180 Archer Avtnue
Phone LAFAYETTE B8tk>

.. >■* W

.7U.<r,i "• ■■
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įvairios žinios Iš 
Cicero Lietuvių 
Gyvenimo

CLASSIF1ED ADS

. .. .... ..  ........... ,. ^. Acme-Nąųjiehų Telęphdto
NUŽUDĖ AŠTUONIS ŽMONES — Chicagietis Frank 

Josteph Koltešiak, kuris prisipažino Ugriiagesių maršalui, 
kad šū draugu balandžio 6 d., padegė Center viešbutį 
ptiė' W. Madison gatvės. Gaisre sudegė astuoni žilioriės.

- ■ —, ,, , r ; 7- . ;:.J .2.;------

prievarta 
pavartoję neleistinus 
Įvyko susirėmimas.

čia tuoj uždusę “liudinin
kai” atbėgo pas Bynsą “apreik
šti” didelę “naujienųb-“aksi- 
dentą”, bet Bynsui atrodė, kad 
ta jų “story” buvo kiek “fišhy” 
ir numojęs ranka pareiškė, kad 
tokie atsitikimai yra kasdieni 
niai. Bet kaip, tyčia ttioj kitoj 
pusėj gatvės “aniuoliai sargai” 
aplanko kitą šeimyną ir pasi
ima savo globon kelis narius 
ant “priklpdų^. čia vėl ler- 
mas. ,

“Užu ku Bynsą neraša ? 
Veizėk, nugi du veizėk^ ar tu 
nematą ku Uns jam padare?” 
bet Bynsas mažai tesuprasda
mas apie atokius pripodkus — 
praleido. t

O čia iš kito šono nuo Union 
atbėga kitas ■ūžddšęš žftio^uš 
ir vėl jis savotiškai porina 
apie kitą 
kia tai moteris “ledoko apsės
ta” — f purškosi, draskosi, kei
kia ir taip jau nežmoniškai el
gesį...

■ Na, ir kaip tu žmogus čia 
visiems Įtiksi? Negali, štai dat 
Bynsas eina Halsted it* pašte- 

_bi ininią žmonių “žiopsotojų” 
ir čia iš visų kampų raportai 
eina iš vienų lupų į kito aūšį: 
“žmogų supiaustė”: “žmogui 
galvą su bonka perskėlė”, “dairi 
dešimts styčių sudėjo”. Ir ki
tokių dalykų pripasakojo. 0 
jeigu tu, žmogau, nori žinoti, 
tai eik vidun, pasidėk “rubli
nę” ant baro, tada “žinosi”. 0 
tas nukentėjęs žmogus dar “ir 
nemanė apie jokius styčiuš, 
“kuomet tie žiopsotojai jau jairi 
“sudėjo”.

Reikia Ruoštis Rudeniui
Artinantis rudens orui, pra

dėsime visi daugiau veikti ge
bą prodiiktyvį darbą; Vieni tM- 
šys savo namus, kiti kamba
rius, treti darbuosis draugijo
se, o vėl kiti ‘— politikije, nes 
šį rudenį įvyksta “elekšihai”.

čia reikalinga sustot, pa
klausyt ir pagalvot, vėliau pa
sirinkti savo Veikimą, kuris 
yra reikalinga atlikti.

fiynsas.

siems svečiams ir “Rožių ir norėjo per 
Lelijų Kliubui” už dovanas ir 
taip dailų pagerbimą jos duk
relės ir prisidėjimą prie pp.
Skudų malonaus džiaugsmo.

Kitų Atostogos
@ Rp. Juozapas ir Teresė 

Kikai praleido savo atostogas 
— vikeišiną Sand Dunes. Ten 
netik Michigano ežere plau

kiojo ir gaudė žuvis, bet ir po 
gilius smiltynus braidydamas 
p-ni Kikienė neteko 10 sVa- 
rų. .

• B-lč Helena Mikulėkienė 
pabuvojo Gray’s Lake apylin
kėj. <• • . u

na Pužauskai aplankė Detroitą 
ir Kanadą. Sako, visur turėję 
gerus laikus ir visur žmonės 
buvo begalo viešingi. Jau grį
žo nhirio, 645 W. 18th St.

Agdtha Utakiš pra
šą vai tęs Pit'tšbiirghė 
sesutę. Tikėjosi kiek 
grįžti, bet vaišingi

giminės neišleido.
“Akšidentai”

• P-fii 
leido dvi 
pas savo 
ankščiau

aprašysi, tai rašyk apie 
Jeigu blogai rašysi, tai 
apie jį”. Taip buvo pas 
lietuvius nuo Naujienų

Na, tai tiek apie musų “vi
keišinus”. O dabar apie kito
kius šposus, o jų atsitinka 
daug. Bet kaip tas sako, “Jeigu 
gerai 
mane, 
rašyk 
musų
gimimo, taip yra ir dabar. Čia 
tik paminėsiu porą tokių inci
dentų; Rynsiškai sakant, “ak- 
sidentų”.

Viena ant Canalport Avė., 
suskurdus ' “šeima” nenorėjo 
kraustytis iš buto. Šeimininkai

■MaMsnUnkr*
A.

BARBORA 
ŽVIRBLIENĖ,

po pirmu vyrti Malakauskiene
Pbršiškyfė Su šiuo pasauliu 

rugsėjo 13 d., 11:20 vai. vak., 
1938 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Telšių apskr., Kalvari
jos parap., Piickbrių kaime.

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nuliudjme 

vyrą Juozapą Žvirblį 
sesers šunų Pranciškų Ši
maitį ir žmoną Karoliną, jų 
šeimynas ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioj, 3307 
S. Lituamfca Avė. Laidotuvės f 
įvyks rugsėjo 17 d., 1:00 vai. 
popiet iš. koplyčios į Tautiš
kas kapihes.

Visi a. a. Barboros žvirb- ’ 
lienės giminės, draugai ir 
pažįstami ešbt nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu^ 
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nuliūdę liekame, t

Giminės.
Laid. DiE Antanas M. Phil
lips, Tol. YARDS 4908.

Gyveno 3416 Lituanika AV.
Įvyks paskaita Biblijos Ty

rinėtojų kas vakarą kai 7:30 
valandą.

išvyti” 
btidUš.

Iš StA ktibįoS Vfeikirfth
CtCĖRO — ŠLA Š01 kuopa 

turėjo savo susirinkimą praei
to pirhiddienio Vakare, j. Šha- 
iheto S Vėl. Narių dalyvavo ne
mažai, bet kaip tik pdkviltroja- 
riioš dUOklėš, tai ir per duris, 
nes oras buvo iroškus ir po lie
taus-. VičitOk keletas pasiliko ir 
svarstė reikalus apie sergančius. 
P-ai Rložiehei pašalpa pripažin
ta. Trumpai sirgo. Juozas Gais
ria, 4428 S. ČhriStiana Avė., lai 
tikras ligohis. Gdild žmOgdUs. 
Nariai turėtų atlarikyti, paguos
ti.

Kuopos reikalais M. Tribičius 
išdavė atskaitų už 6 mėnesius. 
Kuopos apyvartoj pasirodė ke
letą dolerių nedatekliaus. Tai 
Seimo delegatų kelionės išlai
dos. Tartasi turėti parengimą, 
kad padarius pelno, bet visas 
reikalas paliktas sekančiam su
sirinkimui.

Susivienijimo reikalai. Narių 
tarpe pasirodo daug gyvumo. 
Kalba apie gavimą naujų narių. 
Butų labai gerai, kad kas vie
nas nusistatytų gdliti vieną nau
ją narį. O tas galima, tik reikia 
noro. Visi nusiskundžia apie 
ridujdš narius. Priežastis — be
darbė. Tas tiesa, bedarbė, bet 
yra ir dirbančių ir tokių, kuo
ne neturi nė apdraudoS nė pa
šalpos. Eikim kalbėkime ir ra- 
siiiie. Auklėkime savo šeimą, 
kad iki Čhicdgos seimo padvi- s. ..t*..-* ■ . t • • • •

1 1 ........................ .

AUTOS-TRUCKS—MISCELLAN. 
Afatomobiliai ir Trokai—Bendrai

NEREIKIA ĮMOKESNIO—30 MENESIŲ IŠ
MOKĖTI. Visifikas peržiūrėjimas, male- 
vojimae body, fenderio darbų, baterės, 
radijo ir priedų. Freimo, aSų sustiprini
mas. ViSkas nuo viržaus iki tairų. 15 
metų patyrimas, musų garantija. Atdara 
vakarais, sekm. Apskaičiavimas, towing 
dykai. Taipgi pilnas pasirinkimas naujų 
ir vartotų karų. Be (mokėjimo pinigų. 
2509 MILYVAUKEE AV. Belmont 4844.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo į

PAIEŠKAU DARBO
Penteris ir popieruotojas iš vi

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

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

FUkNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir {taisai Pardavimai
IŠPARDUQDAME BARŲ FEL

ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Cbil Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svaršlykles, registeriuS ir 
įce baksius. Cąsh arba ant išmokė
jimo. Pamatykite muš pirm negu 
pirksite kitur.

Š. E. BOSTHEIM & soNš 
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269.

NORIU PARDUOTI 74 naujus 
1938 eleklrikinius šaldytuvus $289 
vertės už $125.00 su fabriko 5 mė
tų garantija. Atsišaukite Ališaus
kas and Sons, 7126 So. Rockvvell 
Street.

ibiH ibi

savotiškai f........
“akšidėh'tą0, kad ko-

—.purškosi, draskosi, kėi •

Klaidos
Pataisymas

Vakarykščioje Narijieftų lai
doje, 7 ptislapyjej aprašyme 
“Dideli ChiMiėČių Įvykiai Ke- 
hoshai Wis.” trečioje špaltrijei 
6 eilutėj tufejb (buti prisakyta: 
“Tas sudaro 4 5.00 ir d^ri l|eka 
$37.f)3. šiuos butų patartina 
padalihti per pusę — mišioms 
ir į Ginklų Fondą. Kad jau 
bendras frontas, tai bendras— 
feike^ų višua-patėhkintiJ’ .

^Iškilmes States.

iria, tik reikia noro. Sekite or
ganą Tėvynę. Rasite įvairių pa
tarimų, nes naujas redaktorius 
Kieufaš Jurgelionis duoda daug 
naudingų patarimų.

* -’.t. u •’ *

Žodis Nariairis
Kaip jdu visiems žirioriia, pa

žangos Vajus prasideda su 1 d. 
Spalio. Stokite visi darban. Pa- 
gelbėkite savo išrinktiems orga
nizatoriams ir neatsidėkite ant 
jų vienų, nes vienas žmogus 
negali visko sužinoti ir viską 
apeiti. Visiems organizatoriams, 
ghbiaUšiėiriš AgėrilaiiiS pašalinių 
paramU daug gelbsti. Patiems 
nariahlš labai naudinga lanky
ti susirihkimus, dalyvauti dis-» 
kusijošėj mokinti kitUs pbdrau- 
gč Ir Save. Juk tai labai leng
va ir tikra pdrėiga Vleilą sykį 
į rriėriėSį ateiti sušlrihkiriian sa- 
vos orgaiiižacijos ir nebent ko- 
kibSj bei fhilijoniiiČS. O dar ma- 
lOiViAu prikalbėti SAVO draugą 
lautifetį. Tad ftteškltpėk, tark 
jUm šaVO žodį, rites apdrauda ir 
paŠteiba kitekViteharii reikalinga.

Sugrįžo Iš LiėlriVos
P. Rahtlis ir R. Gtedmirias jau 

ildliiie iš po ilgų ir Sėkmingų 
aloktogų. Antradiėriio rytmety 
visus riamiškihs prižadino ir 
kiek ten buvo džiaugšhio, sal
džių bučkių ir džiahgsmo aša- 
•U-

“Pagrįžai Sveikas gyvak labai 
gerai, ačiū Dievui! O kiek man 
buvo rupėkčio ir nuovargio! 
Ret dabar Viskas tižriiiršla. O 
kaip aš Idimiriga’^ Tai žodžiai 
P. Palulienss.

Tas pats buvo ir sU p. Ged- 
miriiėrie. Arttradiėriį, 13 dieną 
pietų laike p. Paliulis, sveikino 
savo klientus in vaišino valsty
binė ir papirosais.

Kų tie du broliukai žemaitu
kai patyrė kelionėj iš Lietuvos 
tėVyhSš! Įspūdžiai, jeigu pasi
seksi bus parašyti Naujienose. 
Iš p. Palulio tik tiek teko suži
noti, kad Lietuvą apleisdamas 
ir atsisveikiridahiaš daugiau 
verkiau, negu Amerikoj. Tad iš 
to galima spręsti, jog jie ten 
turėjo gerus laikus. Nes visi ži
no, kad jie be pinigų nevažia
vo. Prie to, turėjo automobi
lį, tai kO daugiau reikia? Užtat 
ir y?a sakoma, doleris Visaga
lis. O kas jo neturi, nieko neiš-’ 
ihahd.

Aš riėhbrėčiau su trio sutikti,

ŽIŪRĖK!! Naujas geltonų plytų 
6x5 kambarių apartmentas. Saulėti 
frontiniai ir miegami porčiai, refri- 
geracija. 5 karų plytinis garažas. 
Renda: $36.60—Kaina $1600. Libe
ralus terminai.
FIRST STATE MORTGAGE CO., 

4752 Fullerton—Capital 3020
■ ........... -■ - ■.................. ••

REIKALINGAS DARBININKAS 
janitoriaus pagelbininkas arba por
teris.. Esu patyręs. FRANK, Tel. 
Gtovehill 3651.

HELP WANTED—FEMAIjE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA MERGINA ar 
moteris prie namų darbo ir pri
žiūrėti mergaitę. Gyvenimas vietoj.

3252 West 65th Street.

MERGINA BENDRAM namų dar
bui, geri namai, nuolat. Gera al
ga. Kedzie 5864.

MERGINA bendram namų dar
bui be virimo ir sunkaus skalbimo. 
1 vaikas, geri namai.

Van Buren 2922.

MERGINA bendram namų dar
bui, prižiūrėti vaikus, virti, skal
bimo nėra. Eiti namon.

Diversey 5786.

MERGINA bendram namų dar
bui, mėgti vaikus, būti. Nėra viri
mo, geri namai. Albany 2363.

HELt» VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALAUJU SENUKO dirbti 
už porter taverne. 6500 S. State St.

ŠChOOLS AND INSTRUCTIONS 
Mokyklos ir Pamokos

MOKYKIS BARBERYSTĖS -----
gauk nuolatinį darbą, arba buk ant 
savęs bosas. Įstok dabar kol nepa
sidarė įstojimas suvaržytas.

Tri-City Barber College, 
803 South State, 610 West Madison

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON MIEGAMASIS ir vir
tuvė, arba vienas kambarys — hot 
water heat. Visi parankumai.

10801 So. Central Park Avė.

Misčėllaneous 
Įvairus

DUOSIU kambarį DYKAI žmo
nėms be vaikų, kurie prižiūrės 
manę butą ir pagamins valgį. At
sišaukite ypatiskai, 2526 W. 60th 
St., Republic 9028.
, ■■■ ■ i i • i. ■ .............. .

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

ANT RENDOS STORAS tinka
mas dėl taverno ar kitokio biznio. 
Archer ir California. Gali pirkti ir 
namą. 4071 Archer. Avė. Atsišauki
te po 6 vakare. 4023 Montgomery 
St., 3 lubos. Urbonas.

1 Į II 1 t IH ii į.i. > Iii .i.i

BUSINESS CJJANCES 
Pardavimui Bizniai

BARGENAŠ: Nupirksite su ma
žais pinigais, grosernę ir delica- 
tessen, per daug metų išdirbtas 
kampinis biznis. 3465 So. Lituanica 
Avenue.

PARSIDUODA ČEVERYKŲ tai
symo krautuvė. Biznis išdirbtas per 
18 mėtų. Naujos mašinbs.

2107 Sb. Halsted St.
■ ■m > ....... .. . ....... . h|. iii ■ i T

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

VYRAI SU ŪKĖS PATYRIMU, 
norintys pašįdaryti nepriklauso
mais pienininkystės ūkiams pirkti 
lengvais terminais. Prašykite kny
gelės. M. L. KlNG, CUmberland, 
Wisconsin.

farMs—to rent—wanted 
Reikia Rendai Ūkių

i .i. XX.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai Ir Trokai Pardavimai

ATEIK i didžiausį naujų ir 
atimtų automobilių išpardavi
mą— tokį, kokio Chičago bėra 
bet kada ihačiusi pas— 

ČdOK county finaNce 
COMPANY

ties 1340 Wešt 6Šrd St.
Virš 300 naujų ir vartotų karų 

bus parduodama tiesiog publikai. 
Jus galite nusipirkti tikrą 1938 me
tų karą už t-ik $395 ir 1937 karą už 
tik $295. Ne daugiau. Taipgi se
nesnių modelių karai už taip pi
giai kaip $35.

Nepirkite naujo ar vartoto ka
ro tol, kol nebusi matęs musų 
parodos kambarius. Mes užtikrina
me, kad sutaupysime jums šimtus 
dolerių. *

Visi karai turi musų 90 dienų 
garantiją ir 10 važinėjimo bandy
mą. Jums nereikia ir grynų pini
gų, mes priimsime jūsų senąjį kai
po rankpinigius, o jus galite pa
siimti dviem metams išsimokėti.

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

Atdara kas vakarą iki 9:30 P. M. 
ir visą dieną sekmadienį.

COOK COUNTY F1NANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

PAIEŠKAU ŪKĖS ANT REN- 
DOS apie 70 arba 100 akerių jau
niems gyvuliams auginti. Turi bū
ti gera ganykla ir derlinga žemė. 
Be to, pageidauju pavienio draugo, 
turinčio bent vieną tūkstantį do
lerių, mylinčio dirbti ant ūkės. 
K. GURKLIS, 7537 Kingaston Avė., 
Chicago, III.

---- - 1 ...........
bet ar to kas paiso? Doleris vi
sagalis ir mums labai gerai pri
simena iš senų laikų “rubl ga- 
votit rubl riiolčit.” Ir ar taip vi
sad bUs? Aš heapsiihiu spręsti, 
viršų, Blizgučių gadynė tepra- 
šriiėhga. D.

DAUGYBE VARTOTU KABU 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
806 VVesit 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

BUSINESS SERVICE
Biznio Patarnaymas. . r

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLEKOS 

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

26 šmotų sidabrinisDYKAI 
setas su kiekvienu pertaisymo dar
bu — Sofa — $16.00—Kėdė—$9.00. 
Galite pasirinkti visokias spalvas. 
Pinigais arba išmokėjimais. Dykai 
pasiimam ir atvežam. Dykai ap
skaičiuojame.

NICKUS UPHOLSTERING 
Klauskite Niekaus, Stewart 5876

•AUu.i i itl.i ii ii. ir., i it

COAL—WOOD—OIL

Kainos Numažintos
ANGLYS

EGG
NUT
BIG
MINE RUN ___ _______  $5.75
SCREENINGS ___ ____ $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975

LUMP

tjrtojai Prašomi P:

JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

PABAtTKiT MUS TUOJAU 

CAN-AL 8500 
Mušt ąpžfctMbltną kainos 
MeįnitfiM. Ui pakaHėH- 
moa duodame nuo*
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SUĖMĖ JAUNUOLĮ UŽ SLANKIOJIMU 
PRIE LIETUVAITES LANGO

Brolis visą naktį išsėdėjo po veranda
WESTSIDE — Pilypas Kli- 

kunas, 20 metų jaunuolis, 
2246 West 23rd Street i 
visą naktį po savo namų 
randa su i 
bet jei kojos nutirpo ir buvo i 
šaltoka, tai tie nemalonumai 
nenuėjo niekais.

Su savo sesutės sužieduoti
nio pagalba jisai suėmė 22 
metų jaunuolį, kuris beveik 
kas naktj slankiodavo apie se
sers miegamojo langą.

Suimtasis buvo 
jec, 22 metų, nuo 
21st street.

Jisai prisipažino, 
nai prie lango būdavęs, 
žinojęs, kad ten miega mergi
na, o toji mergina buvo 
len Klikunas, 20 metų 
žiaus.

Jos sužieduotinis, kuris 
gelbėjo Pilypui Klikunui 
riamąjį suimti, yra Ričardas 
Zellis, 24 metų amžiaus, nuo 
6122 South Rockwell street.

Suimtąsis Zajec, matyt če
kas, buvo atiduotas Marųuet- 
te nuovados policijai, kuri jį 
įkalino.

Jis yra apie 6 pėdų aukščio, 
ir apie 200 svarų svorio.

Baigiasi Operoj 
,mU6dX. Rezervacijų

šautuvu ant kelių, Cnynjioo
ins nnfirnn ir hiivn I OCZi vll€lo

Kiekvienos operos pastatyme 
daug “bevardžių” .

NMNtMNMNM
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Fran-k Ze-
2245 West

kad daž-
nes

He-
am-

pa- 
jta-

Patikrinus iš anksto padary
tas rezervacijas, liko nuspręs
ta su rugsėjo 15 d. galutinai už
daryti rezervacijas.

Perkant iš kalno kuponus, 
vietos operoj kainuoja 10 nuoš. 
mažiau reguliarės kainos.

Kuponai, kurie dus imami vi
są sezoną, liko įvesti paaksti- 
nimui didesnio lankymo ope
ros.

Otelio statoma atidarymo 
naktį. Tai nėra reguliaris pa
statymas ir todėl vietų su ku
ponais joje negalima bus gauti.

rų kuponų, vien kuponų kny
geles. Kas jų neišgali vienas 
įsigyti, gali pirkti susidėję. Dar
bininkui ne visuomet yra pato
gu atvykti ir iš anksto nusi-

Vyrų Choras 
Kviečia Visus
J Miškus!

rų yra labai populiarių, kurių 
bilietai greitai išgraibomi ir 

mis dienomis, ypač 
nebegalima gauti.

žmonių pastatyme 
operos

pigesnių,

Šimtas

Jie žada atitaisyti kitų 
“klaidas”

viPer vasarą buvo berybės 
šokių piknikų, išvažiavimų ir 
gegužinių, kuriuos rengė cho
rai, laikraščiai, draugijos, 
nieriai ir šiaip ypatos.

Reta kuri iš tų pramogij pra
ėjo, kad joje nebūtų dalyvavęs 
didesnis ar mažesnis Chicagos 
Lietuvių Vyrų choro narių 
skaičius. Vyrai dalyvavo visur. 
Kviesti ir ne.

Dabar jau artėjant rudens 
laikui, kuomet beveik visi savo 
pramogas užbaigė, tai sekma
dienį, rugsėjo 18 d. vyrai už- 
kviečia visus, Chicagos ir apy
linkių lietuvius, į Jefferson 

Iš daugelio teko nu-

Operos 
ne tik tie garsus 

kuriuos

miškus, 
girsti, kad jau Chicagos lietu
viai perdaug toli pradėjo reng
ti savo išvažiavimus. Kad ati
taisius tas “klaidas”, Vyrų cho
ras ir rengia savo išvažiavimą 
visiems lengvai pasiekiamoj 
vietoj, kuri randasi prie Cent
ral ir Elston gatvių.

Jei dėl lietaus išvažiavimas 
neįvyktų, tai vyrai visus širdin
gai užkviečia į p. Neffo sve
tainę, 2435 So. Leavitt St., kur 
tikrai įvyks Vyrų choro šau
nus pasilinksminimas, kur visi 
drauge pasilinksminsim, suei-Į 
sim į artimesnę pažintį, o pas
kui imsimės už rimto kultūri
nio darbo.

pastatyme dalyvauja 
dainininkai, 

apie kuriuos tenka skaityti 
laikraščiuose, bet ir šimtai ki
tų bevardžių žmonių, kurie ne
patenka į programą, bet be ku
rių negalėtų būti operos, kurie 
dirba jau už kelių mėnesių 
prieš atsidarant operos sezo
nui-. Tai choristai, kostiumų 
darbininkai, scenerijų statyto
jai ir balistai, šokėjai.

Tarp choristų būna labai ge
rų dainininkų, kurių vardų nie
kas nežino, bet kurie nuolatos 
dalyvauja vaidinime. Reikia 
dar ir kitų darbininkų operos 
name — bilietų pardavėjų, so
dintojų ir t. t. Kartais prie vie
nos operos pastatymo veikia 
iki 400 žmonių. Kiekvienas da
lyvis yra specialistas savo ša
koj ir visi su atsidavimu dir
ba, kad operos pastatymas iš
eitų be jokio susi trukdymo. 
Kas neatsitiktų — uždanga tu
ri pasikelti ir tai į laiką. Dėka 
tų darbininkų, Chicagos opera 
gali duoti operą už pusę tos 
kainos, kurią ima kitos operos.

(B.)

tPolicistas Edward Garrick 
užvakar naktį nušovė 44 metų 
piktadarį Leonard Erickson. 
Tai įvyko prie apartmentinio 
namo adresu 916 Carmen ave- 
nue, kur piktadaris bandė pa-

l AUME-N A U tolu!

NACIŲ VADOVĖ. —Ger- 
trud Scholtz-Klink Vokieti“ 
jos nacių partijos moterų 
skyriaus viršininkė, kuri va
dovavo moterims vakar pa
sibaigusiam nazių partijos 
kongrese, kuris įvyko Nu- 
reinberge.

• Kaune rugpjūčio mėn. 17 d.

lių konferencija, kurioje apta
riami susisiekimo tarifų išlygi
nimai tarp Sov. Rusijos ir Vi
durinės Europos, per Lietuvą ir

Naujienų-Acme Radiophoto
BUVO PAGROBTA -— 55 metų Mrs. Norma Meeks, 

kurią kidnaperiai pagrobė ir pareikalavo $15,000 va- 
duotpinigių. Vėliau ją paleido pinigų negavę. Tai įvy
ko Californijoj.

GINKLUOJA MAGINOT LINIJĄ —Prie Vokietijos sienos Francija turi visą 
eilę požeminių fortų, kurie vadinami Maginot linija. Paveikslas parodo bateriją 
šarvuotų automobilių, gabenančių įvairias^karo reikmenis fortų apginklavimui.

Pastaba choro nariams ir vy
rams dainos mėgėjams

Praeitą sekmadienį, po vasa
ros poilsio, choras laikė pir
mas praktikas. Išskiriant pir
mus tenorus, visi kiti kuone 
pilname skaičiuje atsilankė.

Taigi šį sekmadienį yra kvie
čiami į pamokas visi kaip cho
ro nariai, taip ir nauji. Pamo
kos įvyksta p. Neffo svetainėj, 
2435 S. Leavitt St., 10 v. ryto.

Erickson buvo tas garsusis 
plėšikas, kuris apiplėšęs vy
rus, numaudavo jiems kelnes, 
kad jie nesivytų.

Areštuos 36 
Biznierius Už 
Sales Taksus

Miesto teisėjas Eugene Hol- 
land vakar išdavė 36 varan- 
tus areštavimui tokio pAt 
skaičiaus biznierių už sales, 
taksų netikslumus—nemokėji
mą, knygų klastavimą, etc.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Į KARIUOMENĘ — Jauni Francijos vyrai-rezervistai, kurie pereitą savaitę 

• buvo pašaukti karo tarnybai. Jie eina į stotį paimti traukinį į Maginot liniją prie 
Vokietijos sienos.

Iš Politinių 
Organizacijų 
Darbuotės
Br. Parko lietuvių demokratai 

šaukia susirinkimą

BRIGHTON PARK. — 12to 
Wardo Lietuvių Demokratų 
Organizacija šaukia savo mė
nesinį susirinkimą penktadie
nį, rugsėjo 16 dieną, lygiai 8 
v. v. Hollywood svetainėje, 
2417 W. 43rd Street.

Vasaros metu šie susirinki
mai nebuvo laikomi reguliariai 
dėl pačių narių patogumo, o iš 
dalies dėl to, kad nepasitaikė 
nieko tokio svarbaus.

Dabar jau artinasi ruduo ir 
atvėsus orui pradeda reikštis 
veikimas ir politikoj. Tokiu 
budu šios organizacijos valdy
ba kviečia visus narius ir na
res skaitlingai atsilankyti į šį 
susirinkimą. Jis bus gana svar
bus, nes jau artinasi rinkimai, 
kurie įvyks lapkričio mėnesį, o, 
be to, yra keletas kitų svarbes
nių pasitarimų apie darbus ir 
t. t.

Nariai prašomi atsivesti nau
jų narių prirašymui į šią orga
nizaciją ir ją auklėti. Be orga
nizacijos mes nieko nepasiek
sime. Dirbkim visi iš vieno. Ši 
organizacija priima vyrus ir 
moteris piliečius. Metinė mo
kestis — tik pusė dolerio.

Org. Korės. S. G.

“Demokratų diena” rugsėjo 18

Chicagoje daug lietuvių turi 
politinius darbus. Jau laikas, 
kad visi musų šie lietuviai po
litikieriai pradėtų dirbti vienin
gą darbą ir užtikrinti lietu
viams pilnesnę reprezentaciją 
miesto ir valstybės valdyboje.

Dabartiniu laiku yra perdaug 
musų tautiečių, kurie veikia 
vien patys sali, rinkdami lietu
vių balsus ir remia tuos kandi
datus, kurie tik jiems patinka, 
bet yra priešingi lietuvių vi
suomenės interesams.

Laikas jau atėjo, kada šios 
rūšies politikieriai turėtų pri
sidėti prie bendro lietuvių vei
kimo.

Rugsėjo 18-tą didžiuliam 
Justice Park darže, kuris ran
dasi prie Archer ir Kean Avė., 
įvyksta “Lietuvių Demokratų 
Diena”. Šioji diena yra rengia
ma Marąuette Parko 13-to 
Wardo Lietuvių Demokratų 
Klubo.

Pereitam klubo susirinkime 
pridėta prie komisijos dar šios 
ypatos: Juozas Lenkartas, An
tanas Vyšnauskas, Stasys Ci
bulskis ir Jonas Vilkišius. Per 
šį susirinkimą buvo taipgi nu
tarta kreiptis į visus darbinin
kus su prašymu, kad jie prisi
dėtų su dovanomis “gale pri
zui”.

Lenkartas ir Vyšniauskas 
pranešė, kad jie padovanoja 
statinę alaus. Tai bus kaip at
silyginimas už nereguliarį susi
rinkimų lankymą per pereitus 
tris mėnesius. —J. A. T.

Reikalauja Algų 
Pakėlimo

51 darbininkė National Gan
dy Company, 329 Wesf< Super- 
ior street, sustreikavo ir aplei
do dirbtuvę. Jos reikalauja al
gų pakėlimo. Unija Candy 
Workers Union skelbia, kad 
maximum dirbtuvės alga yra 
žymiai mažesnė už unijos ini- 
nimum nustatytą algą.

Andrejevo Šokių 
Mokyklos Šaunus 
Piknikas

Dalyvavo daug svečių iš 
tolimų vietų

Rugsėjo 11 dieną, Willow 
Springs Andrejevo šokių mo
kykla surengė išvažiavimą. 
Nors lietus truputį lijo, tačiau 
suvažiavo skaitlinga minia 
žmonių.

Rengėjai šio išvažiavimo bu
vo: Ona Dauginas, p. Rivek, 
etc. Buvo pagaminta daug ska
nių valgių, kuriais sotino susi
rinkusius svečius.

Buvo jaunuolių mokyklos 
programa, kurią vedė patsai 
Andrejevas. Pasirodo, kad mo
kiniai tobulai išlavinti atliki
me savo dalykų: dainų, Šokių, 
akrobatikos ir 1.1.

Surengimui šio išvažiavimo 
ir taip pat palaikymui mokyk
los širdingai prisidėjo dar šie 
asmenys: pp. Mileriai, Kiau- 
da, Bočkai, Balsiai, Petraus
kai, Malelai, Bialekai, Zavec- 
kai, Albertai ir kiti.

Grušų orkestrą grojo laike 
šokių.

Be to, dar reikia pasakyti, 
kad Lina Adams (Adomaitis), 
kuri šeimininkavo Boskų sida
briniame jubiliejuje, taip jau 
dalyvavo šiame išvažiavime ir 
prisidėjo darbu. Už*fai mokyk
los rėmėjų grupė ją širdingai 
įvertina.

Nors Andrejevas yra svetim
tautis, tačiau turi suspietęs pas 
save daugumoje lietuvių vai
kų ir dainos bei šokiai spindė
jo lietuviškumu. Musų mokyk
la aukštai vertina “Naujienas” 
už taip širdingą prielankumą 
musų kultūriniam darbui, o 
taip jau varde mokyklos reiš
kia padėkos žodi visiems rėmė
jams ir dalyviams.

Musų mokykla yra užintere- 
suoti ne tik Chicagos lietuviai, 
bet ir apylihkės miestelių. Tad 
ir šiame* išvažiavime svečiai 
dalyvavo iš Montreal, Canada, 
Cicero, Evanston, Gary, etc.

—Jūsų Ona.

“Motučių” 
Konvencija

Spalio 1 d., Chicagoj prasi
dės įdomi konvencija. Ją šau
kia Amerikos Motučių sąjun
ga — National Grandmothers 
Club. Suvažiuos motutes iš vi
sos Amerikos ir kalbės apie 
anūkų reikalus.

Stebėdamos dabartinio jau
nimo neva “palaidumą” “išdy
kumą”, tos motutės krato gal
vas ir sako, “O, kai mes bu
vom jaunos, tai netaip daly
kai ėjo.”

• Klaipėdoje arba Kaune no
rima įsteigti Lietuvos vandenų 
gyvūnijos muziejų. Jame bus 
visokių žuvų ir kitų gyvūnų iš
kamšos ir gyvi vandenų gyvū
nai — akvariumas, Tsb.

•••pc-rz*-- jįį

NA UJIilN Ų-ACAL d Tclepiioto
EUROPOS LIKIMAS MALIORIAUS RANKOSE—Vienu laiku Vokietijos “fiureris” Adolfas Hitleris, 

kuris paveiksle parodomas laike kariuomenės inspekcijos Niuremberge prieš nacių kongreso užsidary
mą, buvo maliorium. Dabar to malioriaus rankose yra Europos likimas. Prieš visų akis stovi karo pa
vojus. Jis gali arba tą pavojų prašalinai arba vėl suvilginti Europos žemę krauju. Vėliausios žinios apie 
Čekoslovakijos-Vokietijos krizį randasi pirmam puslapyje.
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• Amerikiečiams pažįstamas 
boksininkas Juozas Vinča kele
tą metų gyveno Klaipėdoje ir 
tarnavo pasienio policijos lai
vuose. Dabar jis iš tarnybos iš
ėjo ir vėl nori stoti į boksinin
kų eiles. J. Vinča važiuosiąs į 
Prancūziją ir ten bandysiąs bok 
sininko kumštį. Jis Prancūzijos 
bokso mokykloje kurį laiką 
mokėsi.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

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

Naujienos
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL.
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