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Čekoslovakijos Valdžia Nepasiduoda Vokiečiam
NEBUS PLEBISCITO - PAREIŠKĖ ČEKU 

VICEPREMJERAS
Uždraudė zudetų nacių partiją. Įsakė ati 

duoti valdžiai ginklus.
PRAHA, Čekoslovakija, rugš. 

16. — Čekoslovakija penkta
dienio vakare 
Adolfo Hitlerio 
plebiscito.

Vicepremjeras
chyen spaudos atstovus pain-

atmetė visus
reikalavimus

Rudolph Be-

formavo: “Šioj valstybėj nebus 
plebiscito.”

“Nebus nė tarptautinės poli
cijos.”

“Plebiscitas dagi nesvarsto
mas. Jis butų trumpiausias ke
lias į karą.”

ZUDETŲ NACIŲ PARTIJA 
LIKVIDUOTA

PRAHA, Čekoslovakija, rūgs.
16. — Premjero ofisas paskel 
bė penktadienio vakare, kad 
vokiečių zudetų (nacių) parti
ja tapo likviduota. Kiek anks
čiau, sako painformuoti rate 
liai, 
visus 
Pats 
nį.

šie
tuo metu, kai iš kitos pusės, 
būtent iš vokiečių ratelių, vai-

VALDŽIA ĮSAKĖ ATIDUOTI GINKLUS

valdžia nutarė likviduoti 
Henleino smogikų burius. 
Henlein pabėgo į užsie*

nutarimai padaryti buvo

džią pasiekė žinios, jogei pa
čių Čekoslovakijos nacių tarpe 
ėmė reikštis nesutikimų. Nesu
tikimai pasireiškė dėl Henleino 
proklamacijos paskelbtos ket
virtadienį ir reikalavusios, kad 
Vokietija aneksuotų zudetus. 
Konservatyvioji zudetų vadų 
dalis sako, jogei Henlein iš
leidęs proklamaciją be jų ži
nios. Didelei zudetų daliai Hen
leino žygis padaręs nemalonų 
siurprizą.

r* K

ČEKOSLOVAKIJOS SOSTINĖ. — Čekoslovakijos sostinės Pragos vaizdas. 
Priekyj prezidento Benes rūmai, kur krizio spaudžiamas kabinetas laiko posė
džius su prezidentu, o užpakalyje garsi S t. Vito katedra.

ZUDETŲ APYLINKĖSE SITUACIJĄ 
KONTROLIUOJA ČEKAI

AUSTRIJOJ AREŠTUOTA 15 ČEKŲ. BULGARIJOS REZER
VISTAMS ĮSAKYTA UŽSIREGISTRUOTI. LENKAI STATO 
REIKALAVIMUS ČEKAMS. VENGRIJA PROTESTUOJA DĖL 

ČEKŲ MOBILIZACIJOS.

ASCH, zudetų apylinkė, Čekoslovakija, rūgs. 16. — Apskai
čiuojama, kad per paskutines keturias dienas mažiausia 50 žmo
nių žuvo zudetų riaušėse. Bet situaciją, pranešimai sako, zudetų 
apylinkėse kontroliuoja čekai.

100 lavonų rasta po Žmonės privers prez

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 16. — Penktadienį gyvai svar- 
syta galimumas keturių valstybių — Britanijos, 
Vokietijos ir Italijos — konferencijos ryšium su 
Slovakijoj.

Francuzijos, 
krizių čeko-

VIENA, Austrija, rūgs. 16. — čia areštuota 
kėjų. Keturi jų vėliau buvo paleisti. Kaltinimai 
nepaskelbti.

15 čekų vei- 
areštuotiems

SOFT A, Bulgarija, rūgs. 16. — Visi rezervistai, amžiuje 
nuo 23 iki 65 metų, atitarnavę karo tarnybą, turės užsiregis
truoti nuo spalio 5 iki 20 dienos.

RABAT, Francuzijos Morocco, rūgs. 16. — Uždrausta iš
gabenti metalą, gasoliną, aliejų ir kitokias reikmenas svetur 
— išėmus Francuziją. Vykdomos priemonės špionažui kovoti.

potvynio

PRAHA, Čekoslovakija, rūgs. 
16. — Bohemijos provincijos 
valdžia išleido įsakymą 63-ją 
provincinių apygardų gyvento
jams atiduoti vyriausybei visą 
amuniciją ir visus ginklus, ko* 
kius jie gal būt turi paslėpę.

Valdžios kontroliuojama vo
kiečių kalba radijo stotis pa
skelbė, kad jokia problema nė-

ra perdaug sunki susitarimu 
išrišti. Vokiečių problema Če
koslovakijoj bus išrišta, jei abi 
pusės parodys noro ją išrišti.

Įdomus pasikeitimas Įvyko: 
Slavokų Liaudies Partija, kuri 
praeity reikalavo autonomijos, 
staiga pasuko Čekoslovakijos 
valdžios pusėn.

TEHERAN, r^s< 16. Na 
havehde po potvynio** ktira su
naikino didžiąją miestelio da
lį, rasta 100 žuvusių žmonių 
palaikų.

žmones privers prez 
Roosėveltą kandida 
tuoti ‘trečiam ter-

< minui

Lenkija laiko ma 
nevrus

Britų lėktuvai nu 
kovė 100 arabų

NEW YORK, N. Y., rūgs. 
16. — Ką tik sugrįžęs iš Eu
ropos, senatorius Guffey (Penn- 
sylvania derhokratas) 
“Jeigu prėzidento 
pasiliks neįvykdyta 
metų dėl reakcijos
jų, tai žmonės reikalaus ir to
liau Roosevelto vadovybės, kati 
jų mandatas butų išpildytas.”

RIGA, Latvija, rūgs. 16. — 
Lenkiją/ šiuo/ metu lailcb ru
deny manevrus. Jos manevrai1 
šįmet ypatingai dideli. Daug 
kariuomenės sukoncentruota ša
lies pietų rytų daly.

VARŠUVA, Lenkija, rūgs. 16. — Dienraštis “Kurjer Po- 
ranny’7 kurs dažnai talpina valdžios inspiruojamus pranešimus, 
penktadienį paskelbė, jogei Čekoslovakijos lenkai reikalauja sau 
tokių įeisiu, jokias gaus zudetų .vokiečiai. ( .... »

J įBtJT>APEST, Vėngrijh, rūgs. 16r —■•Patikiniinforma
cijomis, Vengrija penktadienį griežtai užprotestavo čekų vyriau
sybei dėl to, kad čekai yra mobilizuojami Vengrijos pasieniu.

•0
JERUZALĖ, Palestina, rūgs. Į 

16. — Britų lėktuvas ketvirta
dienį popiet pastebėjo arti Ra- 
mallah, į šiaurę nuo Jeruzalės

pareiškė: 
programa 
iki 1940 
obstrukci-

Rumunija suvaržė 
audinių parda

vimą

Rusai nepasitiki 
savo armija

Neišspręstas klausimas, ar duo
ti armijai amuniciją

Prez. Rooseveltas ir 
jo kabinetas svarstė 

Europos krizi

Britanijos darbinin 
kai priešingi ple

biscitui

Taika automobilių 
unijai; Martin 

nusileido

manau, i šiaurę nuo oeiuzaics, • . • • j • i
didelį ginkluotų arabų būrį. Britų miniSteHU ka

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
16. — Anglijos darbo partija 
ir unijų kongresas paskyrė de
legaciją iš trijų asmenų pasi
matyti su premjeru Chamber- 
lainu tuojau, kai jis sugrįš iš 
Vokietijos. Delegacija įpareiga- 
vo įspėti Chamberlainą, kad 
visas darbininkų judėjimas 
griežtai pasipriešins bet kokiai 
plebiscito formai zudetų vokie
čiams Čekoslovakijoj.

Japonai apšaudo 
fortus arti Han- 

kowo

DETROIT, Mieli., rūgs. 16.— 
Automobilių darbininkų unijos 
prezidentas Homer Martin ir 
unijos vykdomoji taryba, iš 
vienos pusės, ir Sidney Hillman 
bei Philip Murray, CIO atsto
vai iš kitos, penktadienį susi
tarė dėl plano taikai unijoj at- 
steigti. Kai kas tapo pakeista 
originaliuose CIO pasiūlymuo
se, tačiau automobilių unijos 
vykdomoji taryba sutiko paša
lintų iš unijos viršininkų klau
simą pavesti Hillmanui ir Mur
ray arbitracijos budu išspręsti. 
Penktadienio sutartis sako, kad 
arbitratorių sprendimas bus ga
lutinis.

Lėktuvo vairuotojai davė žinią 
savo bazei. Atvyko pagalbon 
pirmajam dar dvylika lėktuvų. 
Lėktuvai užpuolė arabus. Bri
tų pranešimai sako, kad 100 
arabų užmušta. Vienas kitas 
lėktuvas taipgi buvo pažeistas, 
bet visi jie sugrįžo į savo ba
zę.

binetas svarstys Hit
lerio reikalavimus

Liberalai įteikė se 
nato komitetui

peticiją

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
16. — Britanijos ministerių ka
binetas šeštadienį svarstys Hit
lerio reikalavimus ne tik ati
duoti Čekoslovakijos zudetų da
lis Vokietijai, bet ir pavesti jai 
kontrolę 
Kabineto 
specialiai 
užgirti.

BUCHAREST, Rumunija, 
rūgs. 16. — Rumunijos vyriau
sybė instruktavo ekstilcs pra
monę nepardavinėti jokių pre
kių privačiai, be kariuomenes 
vadovybės žinios. Audinyčios 
ateity dirbs militarėj kontrolė.) 
iki to laiko, kai bus išleisti ki
tokį patvarkymai.

Slavai šaukia:
Hitlerį!

šalin

visos Čekoslovakijos, 
nutarimai bus įteikti 

parlamento sesijai

PARYŽIUS, Francuzija, rug
sėjo 16. — Japonų kariuome 
nė besiveržianti Hankowo, lai
kinosios kinų sostinės, linkui 
penktadienį bombardavo Tien- 
kachem fortus, 80 mylių atstu- 
moj nuo Hankowo.

Streikas pakrikdė
Chryslerio automo

bilių produkciją

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
16. — Civil Liberties Union 
paskelbė penktadienį, kad 60 
žymių liberalų įteikė senato ci
vilių teisių komitetui peticiją 
padaryti tyrinėjimą Jersey 
City vyriausybės žygių, kurie 
paneigia piliečiams garantuo 
tas konstitucijos teises.

Minia įveikė nacius
rūgs.

Atmetė 30 valandų 
darbo savaitės 

pasiūlymą

ELIZABETH,
16. — Kokių trijų tūkstančių 
minia ketvirtadienio
užėmė salę ir apsupo ją iš oro 
pusės. 1 
vokiečių 
ti. Minia 
mitingas

Naciai
nia atėmė jiems žodžio lais
vę.

BELGRADE, Jugoslavija, 
rūgs. 16. — Pranešimai iš Za
grebo penktadienį sakė, kad 
keli tūkstančiai demonstruoto
jų pralaužė policijos kordonus 
apsupusius Vokietijos turistų 
ofisus ir išdaušė ofisų langus. 
Minia šaukė: šalin Hitlerį! ša
lin fašistus!

RIGA, Latvija, rūgs. 16. —• 
Rusų karo 
Vorošilov 
apžiūrėjęs 
centruotą 
Vorošilov 
ar armijos 
sitikėti, ar 
amuniciją.

Mat, kai 
bes mobilizuoja savo kariuo
menę, tuo metu Rusijos amu 
nicija pasilieka politinės poli
cijos kontrolėje. Stalino vyriau
sybė nepasitiki savo armija.

Gaunama žinių taipgi, kad 
politinė policija, GPU, yra prie
šinga Rusijos stojimui karan. 
Tačiau Vorošilovo raportas 
Stalinui ir pasitarimai ryšium 
su raportu išspręs karo klau
simą Rusijoj.

> reikalų komisaras' 
sugrįžo į Maskvą,' 
kariuomenę sukdn- Į 
šalies pasieniuose, 

norėjo persitikrinti, 
; morale galima pa

jai galima duoti

visos kitos valsty-

vakare čia

Salėj buvo numatytas 
nacių mitingas laiky 

. išėjo pergalėtoja, nes 
neįvyko.
skundžiasi, kad mi-

Susirūpinę prez.
Roosevelto trečio 
termino klausimu

Atmetė Greeno 
patarimą

PITTSBURGH, Pa

BIRMINGįHAM, rūgs. 
Spaustuvių darbininkų 

' konvencija ketvirtadienį

16. — 
unijos 
a.tme-

29 užmušti, 114 su 
žeistų Barcelonoj

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

Debesuota; truputį šilčiau; 
saulė .teka 6:31, leidžiasi 6:58 
valandą. Sekmadienį debesuo-

DETROIT, Mich., rūgs. 16.
— Penktadienį kilo streikas 
Briggs Automobile Body įmo
nėje. Streikas nutraukė svar
bų grandirif Chrysler, Ply- 
mouth, Dodge ir De Soto au
tomobilių produkcijoj. Jei jis te rezoliuciją reikalavusią ko- 
tęsis ilgiau, tai gali atimti dar- voti už 30 valandų (5 valandų 
bą 50,000-čių darbininkų.

Pasak automobilių darbinin- tę.
kų unijos viršininkų, Briggs kad rezoliucijoj nebuvo numa*
kompanija mėgino pasipelnyti tytas makšimum darbo laikas 
iš savitarpinės unijistų kovos, ir nenurodyta užsitikrinimas, 
Todėl ir streikas teko paSkelb- jogei samdytojai 
ti.

dienai ir 6 dienų) darbo savai-
Įnešimas atmestas todėl,

kiam reikdftavimui.
sutiks šito

BARCELONA, Ispanija, rug
sėjo 16. — Trys Ispanijos su
kilėlių lėktuvų eskadronai nu
metė penktadienį daug bombų 
į Barceloną. 29 civiliai gyven
tojai užmušti, 114 sužeista. 
Daugiausia žmonių nukentėjo 
turgavietėj, kurs moterys bu
vo susirinkusios maisto gau
ti.

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
16. — Politikos įvykių stebė
tojų manymu, prez. Roosevel- 
tas vedė kampaniją prieš kon
servatyviuosius demokratus ti
kslu liberalizuoti demokratę 
pąrtiją, užuot statyti savo kan
didatūrą į prezidentus trečiam 
terminui.

Vajus prieš konservatyviuo
sius demokratų partijos kandi
datus į kongresą* jam nepavy
ko. Taigi politikieriai vėl suka 
galvas dėl klausimo, ar prezi
dentas Rooseveltas nestatys 
savo kandidatūros trečiam ter
minui.

rūgs. 
16. — Pittsburgho Centralinč 
Darbo Unija penktadienį at
metė Wm. Greeno, ADF pre
zidento, patarimą indorsuoti 
rudens rinkimams Davisą, re- 
publikonų kandidatą į Jungt. 
Valst. senatą.

NEW YORK, N. Y., rūgs. 
16. — Komunistai taikėsi su
kelti revoliuciją Jersey City — 
tokį kaltinimą padarė tūlas P. 
Banta, kurį komunistai išmetė 
iš savo partijos ir apkaltino 
buvus šnipu. Banta liudijo 
penktadienį nariams atstovu 
buto komisijos, kuri tyrinėja* 
“ne-amerikonišką veiklą” J 
Valstijose.

WASHINGTON, D. C., ru^š. 
16. — Prez. Rooseveltas penk- 

I tadienį sušaukė ministerių ka- 
< bineto mitingą Baltajame Na
me. Posėdžio tikslas buvo ap
svarstyti Europos krizį, kiek 
jis liečia Ameriką.

Štai ko vokiečiai rei
kalauja iš čekų

1 — Tuojau atiduoti Vokie
tijai zudetų apylinkes. Atiduoti 
ne vėliau, kaip spalio 1 dieną.

2 — Praktiškai prisiimti Vo
kietijos protektoratą visoj Če
koslovakijoj, vokiečiams kon
troliuojant čekų valstybės eko
nominę sistemą, ypatingai gi 
didžiausias Sklada amunicijos 
dirbtuves.

3 — Nutraukti Čekoslovaki
jos susitarimus su Sovietų Ru
sija.

DENVER, Colo., rūgs. 16. 
— 25 vyrai ir moterys ketvir
tadienio vakare surengė čia., 
prie Vokietijos konsulato, de 
monstraciją. Demonstruotojai 
protestavo nacių užsimojimą 
sudraskyti Čekoslovakiją. Poli
cija pašalino demonstravusius

RUGSĖJO MSN.
(September)

Naujienų Raštine 
SEKMADIENIAIS 
bus uždaryta
Atidaryta Kasdien 
nuo 8 iki 8 ir

ŠEŠTADIENIAIS nuo 8 
ryto Iki 6 vaL vakaro.

NAUJIENŲ ADM.
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Nepaprasta “Ęųą- 
veneiją” Bing- 
hamton, N. Y.

BJNGHĄMTON, N. Y. — Pęt: 
ras Jurikėnas, senas Bingham- 
tono gyventojau, neseniai išvy
ko Lietuvon. Petrąs čia atva
žiavo |9Q9 ipętąis ir vįsą laijcą 
BinglĮąpitoųe išgyveno. Išyą- 
iįuo^niąs piqg|iąintpnp pąli'kp 
brolj, Juozapą. '

P. Juzikėno kelionės galas y- 
ra Miežiškiąį, Pąąęvėžip apskri
ty], kur gyveno jp brolis, se
suo ir kiti, gimines. Amerikon 
grįžti nemano.

Kaistoji Kpnvęncija
Neseniai ĘjngbapVono lietu

viai turėjo “konvępęiją”. Mąp 
teko įsmukti į “delegatus” ir 
patirti kas ten (Ją^ėsi. Laikraš
čiai, pąprąs|ai, apie tokįąs 
“kopvepcijąs” nerašo ir tur būt 
niekad nerašys. Bet kadangi į- 
vykių eiga buvo labai įvairi ir 
marga, tąį aš nutariau painfpr- 
muoji pasaulį apie tai ką girdė
jau ir mačiau.

“Konvencija” svarstė labai

svarbų klausimą: kur įr kaip 
kas smagiausiai ir įdomiausiai 
praleido vasarą. Tarp cjelegatų 
buvo jaunavedžiai, tėvąi, “ba- 
Uavotdjarv........“į$ęnĮkąųtojąį”,
“kemperiai”, turistai ir kitokio 
plauko žmonės. Kiekvienas sto
jo už savo vasaros patyrimus. 
Energingai kpYp|a ir argijipen- 
tųęta.

PI ‘Uwymw”
Pirmas atsistojo Krank Qreš- 

ka ir jo jaunoji žmona Julija, 
buvusi Petrauskaitė. Pranas 
tąip į|ikiųąnčiai kalbėjo* ka(I 
“nięcjąųs męnęsis” yra sma
giausias laikas, ir romantiškiau
sias, jog visi buvo su tuo be- 
yęik besutinką. Ęet atsistojo Jo- 
pas Konzė ir sako, “Kas tąi vp- 
dybps? Ąr pfilyginsį Jai prie 
(Ižįąugsjpp kai sulauki pirmuti
nį kūdikį, mažą, meilų kūdikį?”

“BaĮiavotojąį” |am pąsįprieši- 
pq. Jonas Krgsauskas, Žcjąąą- 
vįčips ir Kvie|kaus|ęąs pareiškė, 
kad jų Grądpatipp Party jau
nam daktarui Antanui Kviet- 
kąuskpj Dp tik parocįč pagarbą 
naujaip prpfesįqpą|pi, bęt ir su
teikė daug (Uiapgsmo vienu sy
kiu net keliolikai šeimynų. Ši-

žniopjij, }<urį spiagijįį Įai^ų pfĄ- 
lęjdį
Ajjjjįpąį Ųzbąįpią įr Ąl^ksųį Wa- 
luliųj. prisidėjo įr trečia gru
pė, kuri puotąyę. siurprizu su- 
reijglap gįįfltąjlignio §ągaęė|yj 
p. Annai No^įnskąs, Jy jtetyįrj^- 
ji, kuri smagiai laiką praleido 
Susan Zdanevičius surengtam 
“Weenie Roast”.

“Piknikautojai” Protestuoja
Tam momente y^kordinė gru- 

RŠ dę|g*Įftll W ,flFu3«i l!W°: 
|e§|ąyp, įja^į yi§i sužiąro. Taį 
bvįyo ‘‘idlcniHąM^ją1’’- Pa
reiškė, “Birthday parės pralink
smina tik tuos, kurie yrą pa
kviesti. Bet į pikniką gali atei- 
ti bile kft§, gali imį|jRk§mjĮĮ- 
ti kięk (irdš'iš? It tei- 
džia’l te, gFiSH?-
mingai siląi gfflPP?

Nekilnojamo Turto

PASKO
• Naujų Namų
• Jtefjąansay^mo
• Kirkinau

PO

Apdrausta iyĮc>rgičii| ^isįema 

Ghieago City Bank 
and Trust Company 
Halsted prie 6^-čios gt.

’ r» 1*00 » e** ..-rH ¥ r»»-z-r^-.»vr n X' U* 'A » >

Peoples Furniture Mfg.
COMPANY

63-čios Gatyės Skyriaus
Uždarymo MILŽINIŠKAS IŠPARDAVIMAS

Turi greitai išteisti $175,000 vertės

Aukštos Rusios Prekių
MUSŲ TROTKAS—^TAMSTŲ PELNAS 

/ • > - • • > • • • • ««»*•••*- ■ ♦ • *« -«A- • •-% • e-**

j°s
Paašįm^s 
(Doq”§) 
ir “Doc s” larnioje ir šv. ,Jii<>• 
zapo
Glen, Ųyęųp§ylyąnįjoje.

“Tyąi:kp§, tvarkos” septyni 
tvirti vyriški lialsai ątėjo iš 
kampąpo užpakalio. Su tais žo- 
džiai§ ątsi^tpjo gerai pažįstami 
BingjiąįltQM9 “kejnperiąi” Jo
kūbą^, ^įępą, U$)ąs, Stętskis, 
Klev^ęlęą^, ’^Rrębįs jr J. Kučins
kas. “Linkstnąi laiką galimą 
Praki?|) ne įa^> M-
žia nuo visokio Iriukšuio ir nuo 
alaus, J)eį taęlą, įąį tyljąį, yą- 
miai gali p^simąuįyti, saulėj 
pasivartyti ir skaniai užkąsti 
savo išyįylų l<yinpįp ąy Į^ornį.’-

Bet pp. Makalajunienė ir 
Tvarijpnięnė sų tuo nesutiko. 
“Linksnio laiĮ<o tol nežinpsit, 
kol neparvažiuosite Lietuvon! 
Kas gali būti linksmiau kaip 
vėl pamatyti banguojan
čias ĮMares, vėl pąsįRĮąųsytį se
niai begirdėto bažnyčios varpų 
skambesio, vėl paragauti juo
dos ruginės duonos įr vėl pasi
sveikinti su seniai,'.nematytais 
draugais ir giminėmis?”

Tam pritarė Albina/ Miškinis 
iš Eąston, Penųsylvąnia. Ji pri
dūrė, kad gelianti visuomet įr 
visur yra smagu. Ta panelė per 
kelias savaites syęčiavosi pas p. 
JąskąųsRįenę ir taip linksmai 
laiką leido, kad beveik panoro 
čia apsigyventi. Žinant kiek pa
nelė Miškinaite prijaudino

¥wi«
4 ? r.”

gitais ifietęi?.
metais, vasąrio iųpesį, pas 
mus atsidarys pąsaųjįnė “Gol- 
den Gate” paroda. Šis miestas 
tikis, kad čia atvažiuos milio- 
nai svečių iš visos Amerikps, ir 
iš kitų šalių. Tikiuos, kad kiek 
nors ir lietuvių čia pribus. Aš 
norėčiau su kiek pprs lietuvių 
iš kitur čia sueitį įyt susipažin
ti. Parodą bų§, l^|į>aį Įclpipi įn 

"r- 
lyti jBįm $ W B" 
sąųĮįę). Viekas iš svarbių dąly- 
kų yrą, ką^ ši Ęąrodą rasis ąnt 
salos, kuri buvo žmogaus ran
komis ^įpiltą vicĮujfi “Crpldon 
(iale” įlankos. Paskiau, bus ge-

nesi, P»S

d^lįps tiįtųs, kurįę yra, tąip sa
kant, “ąšįųn|ąs pąsąuĮįo stebuk
las”. Of |ię ^ąfie Upręfų, gąlėtų 
Įialankyli kitas vielas, ’ kurios 
yra Čalifornijoj. O čia gražių 
¥|eįų yra Jabai daug.

Gamtos Įdomybės
Čia yra didžiausias kalnas vi

sose Suy. Valstijose, čia yrą žę- 
lĮ|iaųsįa yįp|ą yispje Amerikoje 
— tai yra “Death Valley” klo
nis, kuris yra 400 pėdų žemiau 
pegu Pacifiko yap^įenynas. Ke- 
jį šin^tai jflyliu ąąp Sap Frąn- 
CĮsęp yra labai gražus tautiš
kas pąpkas “Ypseipite Nąįippaį 
feąyk”. Tenai gamta yrą vieną 
iš gražiausių visoje Californi 
joj. Kas vasarą čia suvažiuoja 

visur- 
Taipgi ęąlifpppįmi m jeniau- 
?>u yra

yrą dąpgiąu jįpgp dyięji} tuks- 
tąnjSip ipe|y sępjiipo.

Tilt iš jų
jau ^ll?Y° lijel’J pir
miau negu bųv(> gimęs,
o čia įlies jųpg dabar gaĮim sa
vo akimis' pamą|yti. Jei tie 
niedžiąi galėjų Kalbėti, jai jie 
daug ką galėtų pąpąsąkoti iš 
senovės istorijos ir ką jie in;i- 
tę sąyp gyy^illiDp įaįjęąįą.

Trunųiai sakant, Californijos 
viilslija yra gražų visliom kuom, 
ųį jįe, kurię čįą ąegąiį gyventi, 
įą|:ętų čia ąp^Į^ylį.

Tai tiej; šį kąrtą, kitą sykį 
(Jąųgįąu parašysiu.

Ditto.

ra proga pamatyti mūšų du di-—
4 •/

arba 
iš jų

Atvyksta Iš 
Lietuvos

NEW YQRK. — Švedų Ame
rikos Linijos laivu “Drottning- 
holrn’’, kuris atplauks į New 
Yorką rugsėjo 22 d. grįžta iš 
Lietuvos p. Jonas Valaitis, pa
lydėjęs didžiausią š/m ekskur
siją į Lietuvą, išplaukusią iš 
New Yorko gegužės 26 d. m/s 
“Gripsholm” tiesiog į Klaipėdą.

§ykįu atvyksta iš Lietuvos 
“]^u§ų Kramto” redaktorius p. 
CĮhpląvičips.

y. Mučinsįcas

U T I L I T Y L I Q U O R 
DISTRIBUTORS, Ine.

5931-33 So. Ashland Avė.
WHOLESALE ONLY 

Phone£: Prospect 0745-0746 
Mes importuojam Lietuvišką 

Degtinę .......... .
F. Dzimidas, savininkas ir visi 

darbininkai lietuviai.

Garsinkitės *N-nose’
ni?r?nTO?W<T fviroiM.1

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F, Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

................■

' c DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tęlęfonai YARDS 1741-1742 

4605“()7 Sq. Hermitągę Ąyę. 
444Tn' South Fairfield" Avenue

’ " Tel. LAFAYETTE 0727 
.... , , . . * • • . » a , J .. t . . _z ■ . ■ > /JL.--------2________ ________________

Pažiūrėkit i šiais kainas, tikrai nebusite taip, 
mažu niekur kitur

$70.00 vertės
. PARLOR SETAI po

$27-5(0
f a ’ ' r * * r*

$25.00 verti pilni
LOVŲ Įrengimai

$10.95
$69.00 verti

1939 CONSOLE RADIOS
524-50

$3.50 ver’iės 
Pilnos Micro s 

VATINES KALDR0S
$1.49

$75.00 vertės 
MIEGAMŲ KAMBARIŲ

SETAI
$29.ęo

$18.00 verti 
SPRINGSINIAI MATRACAI

S6.95
/

$35.00 verti
ŠILDOMI PEČIAI

$19.50
$K50"vč?teš"

9 x 12 KLIJONKĖS
^.99

Proga, didžiausia proga visam žmogaus gyvenime pirkti 
geriausius namų reikmenis pusdykiai

Veikite tuojaus. Pasinaudokite Geriausiais ir didžiausiais
Bargenais Savo Gyvenime!

2536-38-40 W. 63rd St., prie pat Maplewood Avė. 
TAIP PAT MUSŲ KITOJ KRAUTUVĖJ

4179-81-83 Archer Avenuę, ęhica^u, Illinois

— Gharlie, Johnny ir Syvester
— reikia su tuo sutikti. Tokiai 
nuomonei pritarė ir pp. Saladu- 
nų svečiai Mėlyniai iš Ncw Yor-

Kai reikėjo galutinai nutarti 
kas ir kur ir kaip geriausiai 
praleido vasarą, tai kilo sumi
šimas, nebuvo galima atsteigtį 
tvarkos ir galutinas nutarimas 
bpvo ątidėjas kitai vasarai.

Jūsų Ęeporteraitė

Čįą Mus Vilioją Į 
Saulėtą Californiją

SAN ERANC1SCO, Galif. — 
Štai, jau ir rugsėjo mėnuo įpu
sėjo. Tuojaus prAeis ir vasara, 
ateis ruduo, paskiau ir žiema. 
Q čia pas mus, tai yra vis tas 
pats. Vasara, ruduo, žiema ir 
pavasaris, yra beveik toks pats 
laikąs, nei šilčiau nei šalčiau. 
Saulė šviečia beveik kasdieną. 
SkįrtĮimu?' tarpe vasaros ir žie
mos yra tkos: vasaros naktimis 
ir rytais yra laUąi miglota. Tos 
miglos keliasi iš Pacifiko van
denyno. Q žiemą, — tai saulė 
mąžiąn šviečia, ir kąi kada tai 
lietus lyja per ištisas plienas, 
bęt nęjjųya labąi šalta. Tąd ta
me ir randasi oro grožybp, kad 
Žięiuą pėya Šalta, o vasarą nė- 
ęą |<ąKŠtą, oras yrą labai yięno- 
(jąs- /

Tikėjomės, kad kai vasara at- 
ęis, tąį čia bus daugiau darbų, 
bet kaįp pasirodo, tgį piękąs 
ącp.agerėjo. Gįal būt kad atęi- 
pųnli rudenį viskas pagėręs. 
Ląų^sim ir paųiatysįm ką ląi- 
kąs 'mpms ątųęį Tąip jau įy 
yį^i Į. Vąlstijų gyventoją! tp 
laukia.

,-_j , ’ . > koplyčios visose
JL—Chięągoą dalyse

■ ■ .......................... ..... ......................................................................n — — N

Klausykite musų Lietuvių radio programų $ęš|a$enįo vakarais 
7 vaL vakaro'ią W. H.M F. Č.’ stojęs (1420 K.)—Pranešėja? 

' ■ p. šaltiMiėras. r .
mg

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicągęs, J

Cicero m
Lietuvių A

Direktorių 1
Asociacijos

■ 1

Ambuląnce 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

| TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ALBERT V. PETKUS IR EŲPĘIĘIS
47Q4 So. Wesįern A ve.________ Phonę Vi^ginia 0883

ANTANAS M. PHILLIPS
$307 Ųitųanica Avenue ' Phone Yąrds 4908

ANTHONY p. PĘTKUS
6834 So. Western Avė. Phone GroyęjiiH 0142
1410 South 49th Court Ųicero Phone Čicero 2109 

------------ --------4-------------------- -----------------------------------------i------------- ~ * ...... -----------
J. LIULE VIČIUS

4348 So. California Avenue Rbpne Ląfayette 3572
i .f ? % ‘ /j .1 • ■ y ;

P. J. RIDIKAS
3354 §o. Hąlsted Stręet YARDS 1419

L J. ZOLP Phone Yąrds 0781
1646 Węst 46jh Street Yąrds 0782

S, P. MAŽEIKĄ Yards U39
3319 Lit|iai|ięa Ąyęnuę y .v «• Yąrdą 1138

" LACHAWIC£ IĘ SŪNUS
2314 West 23rd Place Phnpe
SkYKIŪŠ: 42-44 tjaįt lOSth Street

<7rrrr' >vl M ' •

2314 Węst c

Skelbimai Naujienpsę 
duoda naudą, dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vpa naudingos.

TeL Yards 5921 

DR. BERTASH 
756 West 35th St

por. of 35tb and Halsted Ste. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

1 Nedėlioftiiii pagal sutartį.
Ęęz. 1M0 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107 b

DR. T. DJJNDUU
GYPYTQJA§ ĮĘ

4157 ARCHER AVENUE
, Ofiso valandos:

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

Nedalioj pagal sutartį
-• -■ ■ II I ■ II ——

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS advokatas 

TeĮephone: Yards 1001 
4631 * SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St 
Telephone: Republic 9723

Dr. F. Pulsuoki Lę Vąn 
ČYpYTOMą^HIRtlIiGAS, Y-Iį^Y 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 
19^7 W. Garfield Blvd. 
Cor. bameh Hemlock 6699

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Room 1230 *
Ofiso Te|/CENTRAL 1824 

ptąmų Tel.—Hyde Park 33p5

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Westerp Avė.
' T 'VALANDOS:

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

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

- TėL Prospect 1012

A. Montvįd, M. D.
West Town Sjate Bank Bldg. 

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

TęL Seeley 7§30 
l^amų telefonas ^ruuswlck 05$7

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

DR. ST. NA1KELIS
Physician and Surgeon 

3103 SOUTH HALSTĖD ŠT» 
Res. 3261 So. Halsted Street

AKIĮJ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
1,1 jūsų gfaTantavimas. l - 

Optomę|rięal!y Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi ęnlvos skaudėjimo, 
svaigimo, akitį aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę !f"to|iregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzamipavimas daromas 
su elektra, phrodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akyš 
ktitaišomoS: 1 ' " ’ ' ’•:
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelį atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
471? South Ashland A v. 

Phone YARDS 1373 _____ \. v t. < a . *4 # » ■ *

DR. G. SERNER
LteTflviS ’AKIVtiYDY'tOJAS 

jįfgįSį&iĮ - A ?«>• X«»«S
Pritaiko Akinius 
' Kreivas Akis 

Ištaiso
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St 
kampas Halstėd St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 3 
Nedaliomis nagai sutarti

LIUTVIAI
gydytojai ir DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phonę CANĄL 6122

DR. S. ĘIEŽIS 
GYDYTOJAS IR dttĘĮJRGAS 

2201 Węst 2?p<J Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7-—8 

Serėdofniš ir hbdSl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California AVenųe 

Tępfnna* {tapuihlir 786#

DR. BRUNO J.r •____ £ ' , r ” _ .* •

GYDYTOJAS URGAS

fąkkto.* trečiadieniais ir sekma* 
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 6111

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014
' Valandos nuo 2 iki 4 vaL p. p.

4735 S. VVestern Blvd. Laf. 0361-8016 
Valandos:

7—9 vakare kasdien. Ned. 9—12 r.

DR. STRIKOL'IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLA^’P ĄVĘ.

Ofiso vai.': Nuo 3 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlidj pagal susitarimą

Ofiso Tel.: YARDS 4787 ’ 
Namų TeJ.: Prosąect 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTIŠTAŠ

4645 So. Ashland Avė.
’ - ■ 47 tfi Štfeet r v

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal' sutarti.

Km Lietuviai' Daktarai

Dr. W. J. Kirstuk
PHISICIAN and SŲĘGEON

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone YARDS 7299

Tel. Office Węntworth 633p 
Rez. Hyde Kark 3395

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vak.
išskyrus seredomis ir subatomis . L ’ i s . % / •»’.* / r i

■ ti’i rnniiui>imiwT !»artyr"W

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas- chi
rurgas ir nkušerię.

Gyd° staigias it chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X*Ray ir kitokius 
elektros prietaisus: -x

Ofisas ir Laboratoria
1034 W. 18th St, netoli Morgan St 
" Valandos nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7!30 vai. vakaro.
TeL Canal 3110 *

Rezidencijos telefonai: 
Superior 9454 " ar " 'Central 7464

Dr. Charles Segal
4729 So. Ashland Avė.

2-ros lubos 
CHICAGO, DLL. 

OFISO VALANDPS
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomlš nUp 10 Iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDVVAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr, Maurice Kahn
4631 SOptH ASHLAND ĄVE.

Ofiso Valandos
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vaL Ned. nuo 10 iki 13 

Res. Telephone PLAZA 2400
ki 12 dieną,' 2 Iki 8 po 
d 8 vaL Ned. nuo 10
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šeštadienis, rūgs. 17, 1938 NAUJIENOS, Chlcago, Ifl.

KORESPONDENCIJOS
$471 metines 13, 
000,000 šeimų paja 

mos J. Valstijose

Rugsėjo 20 d. — “Primary” Balsavimai 
Kenoshoj, Martin Kandidatuoja į Šerifus

buvo 
atga- 
savi-

KENOSHA, NVisconsin. — Iš 
tikrų šaltinių teko sužinoti, kad 
greitu laiku atsidarys moterišr 
kų kojinių dirbtuvė, kuri 
uždaryta keletą menesių 
lios. Atsidarys po naujų 
ninku priežiūra.

Seniems savininkams, matyt, 
rūpėjo tiktai pelnas, nes uždarę 
čia dirbtuvę ir išmetę suvirš 
800 darbininkų iš darbo, jie 
persikėlė į pietines valstijas, 
kur darbininkai nėra organi
zuoti ir kur pigiai jiems moka
ma už darbą.

Dirbtuvės uždarymas buvo 
labai skaudus smūgis darbinin
kams, nes daugelis ten išdirbo 
apie-40 metų laiko. Kadangi jie 
jau pradėję senti, tai darbų ki
tur negalima gauti. Vienintelė 
išeitis — tai gyventi iš valstijos 
ir miesto malonės.

kad pa- 
į savo 

“relief”.

kad dabar laikas įstoti, nes ši 
organizacija yra WPA darbi
ninkų unija. Per trumpą veiki
mo laiką labai daug padarė.pa
gerinimui darbų sąlygų, išlygi
nimui mokesties, užtardama 
nutardama nuskriaustuosius ir

TONY LUKOŠIUS•

Geriausis Brighton Parko Drabužių
VALYTOJAS

Išvalome, pataisome ir perdirbame visokios rūšies drabužius. 
Taipgi išvalome, pataisome ir perdirbame furkaučius { naujas ma
das už prieinamas kainas. •,

2555 West 43rd St. Tel. Lafayette 1310.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

TeL Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.50
(Screened) Tonas ............................................. ’

SMULKESNĖS DAUG PIGESNĖS 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

GERKIT tik GERA ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
ni alų, kurj užvardino NECTAR. Šis 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 Tek Hemlock 6240
k

Kam Kentėti Nuo Sugedusių Vidurių? |
JEI VIDURIAI NEGERAI VEIKIA ------
JEI VIDURIAI SUKIETĖJA ------VIDURIAI SUKIETĖJA 

VIDURIAI NEVIRŠKINA -— 
GASAI VIDURIUS IŠPUČIA, ------

JEI
JEI 
JEI

NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE

Kapitalistai svajoja, 
ėmę šalies tvarkymą 
rankas, jie panaikinsią 
Mano supratimu, šiam amžiuj
stebuklų nėra. Kol gyvuos da
bartinė ekonominė tvarka, tol 
mes turėsim ir “relief”, ir pa
šalpos darbus ir bedarbius.

Kai aukščiau minėtoji dirb
tuvė buvo uždaryta, tai įtakin
gi miesto gyventojai ir unijos 
viršininkai sumanė sukelti už
tektinai lėšų dirbtuvę perimti ir 
vėl atidaryti. Tam tikslui gavo 
pusę milionų dolerių iš R.F.C., 
o pusantro šimto tūkstančių 
sudėjo dirbusieji darbininkai ir 
kiti privatus žmonės. Iš savi
ninkų nupirko patalpas ir rei
kalingas mašinas.

Dabar daugeliui žmonių įdo
mu, kaip sėkmingai dirbtuvė o- 
peruos. Bandymų .^uįdomjnti ir 
žymus ekonomistai. * ■1

Eikime Balsuoti!
Yra galimybė laipsniškai tai

syti dabartinę ekonominę “mar- 
malienę”, vartojant galingą vi
sų piliečių privilegiją — tai tei
sę balsuoti.

Rugsėjo 20 d., kai pas mus 
įvyks primary rinkimai, eikime 
visi balsuoti, atiduokime balsus 
už tinkamiausius kandidatus ir 
raginkime savo kaimynus tai 
padaryti. Patys balsuokim ir 
kitus raginkim balsuoti už Pro- 
gresyve Party kandidatus.

Mums lietuviams ypač svar
bu, kad musų counšilmonas Jo
nas Martin, kandatas į šerifus, 
butų išrinktas, nes turėti lietuvį 
tam svarbiam urėde labai daug 
reiškia. Nėra mažiausios abejo
nės, kad J. Marfin, tapęs šeri
fu, neužmirš lietuvių. Būdamas 
dabartiniam urėde per eilę me
tų, labai daug pasitarnavo viso
kiais reikalais ir ne vieną, bet 
daugelį nelaimėn patekusių ga
lėjo nuraminti.

Mano rekomendacija į “as- 
semblymenus” nuo 2-tro dis- 
trikto rinkti-Emil Costello, nes 
man atrodo, kad jisai visgi sto
vi arčiau darbininkų reikalų už 
kitus, o ir pastaruoju savo tar
navimu tam svarbiam urede ge
rai gynė darbininkų ir smulkių 
biznierių interesus. Vargiai ar 
apsimoka keisti arklius viduryj 
upės.

Darbininkų šventė
Darbininkų šventė čia 

švęsta labai iškilmingai,
ir per pastaruosius kelis metus, 
darbininkai skaitlingai pasiro
dė, buvo daugybe išpuoštų tro- 
kų ir po parado skaitlinga mi
nia susirinko Washington Par
ke. Ten buvo praleista diena 
klausantis prakalbų, tėmijant 
visokius žaidimus. Vakare pu
blika klausėsi naujai suorgani
zuoto Unijų Choro dainų.

WPA Darbininkams

Netruks kol visi viešųjų dar
bų darbininkai bus nariais, tad 
nelaukite paskutinio momento. 
Įstoti galima bet kuriuo laiku 
raštinėj, 5305 22 avenue.

“Navatni” Dalykai
“Navatnų” dalykų būna šiam 

pasaulyj.
Prieš tris metus čia kilo su

manymas suorganizuoti lietu
vių sąryšį, kad politiškai akci
jai atsinaujinus, lietuviai turė
tų daugiau reikšmės. Tam tiks
lui buvo sušauktas draugijų at
stovų susirinkimas. Bet nežinau 
kodėl atstovai vienas kitam ne
pasitikėjo. Daugiausiai šnairavo 
katalikų ir komunistų organi
zacijų nariai. Katalikų atstovai 
bijojo, kad komunistai nenusi- 
vestų juos Maskvon, o pastarie
ji bijojo Romos. Bet kasgi atsi
tiko?

Praėjo pora metų, baimė iš
nyko ir abi grupes bendrai ren
gia piknikus, lietuvių dienas ir 
1.1. Gal gerai, solidarus veiki
mas gali daug gero atnešti. LaL

Svečiai Iš Chicagos
Vieną gražų sekmadienį (rug- 

piučio 28) mus aplankė svečiai 
iš Chicagos — n^iai Socialistų 
Sąjungos. Turėjo1 pikniką Pen- 
noyer parke. Per visą dieną ge
roj nuotaikoj linksminosi, tik 
gaila, kad šį sezoną? oras buvo 
nelabai patogus maudytis, per 
daug anksti išsiskirstė.
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Viename opozicijos laikrašty
je patėmijau aprašymą apie šį 
pikniką. Korespondentas nemo
kėjo gerai skaičiuoti, nes su
skaitė tik šešis automobilius da
lyvių piknike. Mano patarimas 
tam kolegai toks. Jei jau negar 
Ii su paišeliu surokuoti tikrą 
skaičių dalyvių, tai kitą kartą 
lai atsineša virvę.^ Galės mėgsti

Graži šeimyna
Teko garbė užrašyti Naujie

nas gerai žinomam veikėjui Pe
trui Dešriui. Pp; Dešriai seni 
Kenosha gyventojai, augina gra
žią šeimyną. Vyriausias sūnūs 
Jonas tarnauja už “life guard”. 
Jei kam atsitiks nelaimė va
žiuojant laiveliu, bet jei Jonas 
tai patėmys, tai pavojaus ne
bus.

Nauji aliejaus šalti
niai Louisiana val

stijoj

buvo 
Kaip

NIDA
Alkaline Digestant Powder Miltelius

Didelė Dėže Tik už 50 centų 
Klauskite Vaistinėse arba Pirkit tiesiog nuo 

Nida Laboratories
A. G. KARTANA3, S»v.

2555 West 69th Street, Chicago
Telefonas Hemlock 0818

ROCKFORD, Ilk, 
— Jungt. Valstijų 
advokatas (solicitor general) 
BobeH H. Jačkson, kalbėdamas 
Roekforde trečiadienio vakare 
nurodė, kad 13,000,000 Jungt. 
Valstijų šeimų ir pavienių as
menų pajamos siekia tik po 
$471 metams. Šitokiai padėčiai 
esant, sako Jackson, natūralu, 
kad ateity svarbiausia ir karš
čiausia kovojami klausimai lies 
tas šalies konstitucijos dalis, 
kurios kalba apie bendrą visų 
žmonių gerovę.

rūgs. 15.' 
generalis

• šiemet Lietuvoje labai gerai 
auga grybai. Tinkamai mari
nuotus ir džiovintus grybus ža
dama eksportuoti į užsienį.

PATAISAI
VISIEMS

FURNASU
RŪŠIMS PRITAIKYTI

Pečiai
Virtuvių Pečiai
Boileriai

MES GALIM PATARNAUT 
KIEKVIENAM REIKALUI 

Už TIKRĄJĄ KAINĄ

NORTHWESTERN 
STOVE 

REPAIR 00.
I 662 W. Roosevelt Road 

312 West , 63rd Street 
2323 Milwąukee Avenue 
8816 Commercial Avė.

Neatidėliokit - Ateikit arba 
Pašaukit šiandien!
MONROE 6600

ATIDA.

Automobilių Pirkėjai!
Štai naujienos, kuriu žmonės tūkstančiais 

LAUKIA.
Kad geriau patarnauti sąvo tūkstančiams draugų, pirkėjų ir ben
drai visuomenei miesto žiemių ir žiemvakarių dalies, mes ati
darėme kitą milžinišką krautuvę ir parodos kambarį prie 2828 
WEST NORTH AVĖ. čia turime didžiausią atimtų naujų ir var
totų karų staką Chicagoje, be to, ką turime savo SOUTH SIDE 
KRAUTUVĖJE prie 1340 WEST 63rd STREET, kur, taipgi, turime 

virš 300 puikiausią Chicagoj karų staką.
NEPIRKITE SAU NAUJO AR VARTOTO KARO KOL NEBUSITE 
PAMATE DIDŽIAUSI PASAULY AUTOMOBILIŲ PASIRINKIMĄ 

Virš 600 karų pasirinkimui. Užtikriname, 
kad sutaupysite šimtus dolerių.

ATEIKITE, PALYGINKITE MUSŲ KAINAS,JUS NUSISTEBĖSIT
BUICK naujausias 1936 sedan 

naujutėlis, Sutaupykit arti pu
sės. Taipgi 2-1937 Sedans ir 3 
—1936 Sedans kaip $12CIK 
naujutėliai. Pigiai kaip www

PONTIAC 1938 Sedan naujutė
lis, sutaupykit 50%. Taipgi 
1937 Sedan ir 5 1936 Sedans. 
Pigiai kaip .. $325

OLDSMOBILE 6 1938 Sedan ir 
Coupes. • Sutaupykit daugiau 
kaip pusę. Taipgi 2—1937 Se
dans ir dešimts” 1936 Sedans, 
visi kaip naujutėliai. O A 
Pigiai kaip ..............

PLYMOUTH 1938 Sedan nauju
tėlis už 50 centų ant dolerio. 
Taipgi 1936 Sedans vos var
totas. Pigiai kaip.... $295

CHRYSLER 1937 Sedan. Turime 
tris iš jų ir 5—1936 Sedans. 
Pigiai kaip $285 

PACKARD 1938 Sedans 2-6 ci- 
linderių ir 3-8 cilinderių. Pi
giai kaip ... $585

Taipgi 5 1936 Sedans $OQC 
Pigiai kaip .............

DODGE 1938 Sedan naujutėlis, 
Sutaupysit virš pusės. Taip

gi 3—1937 Sedans ir 5—1936 
Sedans. Pigiai $325

STUDEBAKER 1938 Sedan nau
jutėlis tiktai $465 ir 4.1936 Se
dans ir 2 1935 Sedans. Pigiai 
kaip . .....................$225

CADILLAC 1937 Sedan nauju
tėlis visose smulk- $C7K 
menose. .................. w

CHEVROLET 1937 Sedan ne
turi ir žymės kaip tik ką iš 
dirbtuvės. Taipgi 2 1936 Se
dans. Pigiai kaip $295

DE SOTO Sedan 1938.
jas. Tiktai ..............

LA SALLE naujausias 1936 se
dan. Radio, šildytuvas. Tikrai 

gražus ... $495
FORD 1938 Sedan, Sutaupykit 

pusę. Taipgi 1936 Sedan už
■tiktai.............$265
GRAHAM 6 1937 Sedan kaip 

naujas. Tiktai $395

Kaip nau-
$525

TURIME TAIPGI VIRŠ 300 SENESNIŲ KARŲ 1985-34 IR 33 MO
DELIŲ UŽ PIGIAI KAIP $45

Kiekvienas karas turi musų Gold Bond garantija ir dešimts dienų 
važinėti išbandymui. Jus galite čia pirkti su pasitikėjimu. Tas ka
ras, kurį pirksite iš musų turi duoti jums naujo karo patenkinimą 
ir belo, mes absoliučiai garantuojame jums sutaupyti šimtus dol.

Nereikia jums ir grynų pinigų, mes priimsime jūsų seną karą 
kaip rankpinigius, likusią dalį galite mokėti mažais mėnesiniais 
mokėjimais iki dviejų įmetu.

Atdara kasdien iki 10 P. M. Ir visą dieną sekmadieni.

Cook County Finance Co.
1340 W. 63rd Street 2828 W. North Avė

■ f prie Loomis t prie Calif ornia

ŽEMAIČIU ORKESTRAS—BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

ĮDOMIŲ ir nuolatinių

RADIO PROGRAMŲ
: W. H. F. C. =? S1
• SEKMADIENĮ— - ■_______________ —7 IKI 8 VAL.

VAK.
VAK.
VAK.

{VAIRIOS ŽINIOS

NEW ORLEANS, La., rūgs. 
15. — Per paskutinius metus 
Louisiana valstijoj išgręžta T8 
nauji aliejaus šaltiniai. Į New 
Orleans vietos gyventojai žiu
ri kaipo į busimą šalies alie
jaus sostinę.

Jungt. Valstijų kor- 
nai siunčiami į Vo

kietiją
MONTREAL, Canada, ru^š. 

15. — Vokietija St. Lawrence 
uostuose koncentravo didelius 
kiekius Jungt. Valstijų komų. 
Iš .Kanados komai siunčiami j 
Vokietiją. Apskaičiuojama, kad

Noriu atkreipti atydą visų daugiau nei 1,000,000 tonų kor- 
WPA darbininkų, kurie nepri- nų pastaruoju laiku parduota 
klausote prie Workers Alliance, vokiečiams.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—Žinių Skyrius

Čia Lengva Nusipirkti Naujus Rakandus

s

mus yra

Seklyčios Setai po $49.00 ir aukščiau

Miegamųjų Setai po $49.00 ir aukščiau

pakilo, 
ir jums

a-

Mes nepakėlėme savo kainų, 
nors urmo kainos ir 
Mes rendos nemokame 
ją atiduodame.

Musų lengviausios sąlygos 
padės jums padaryti 
mus kaip palocių.

Visi žino, kad pas
lengviausia pirkti, kad par
duodame pigiausia ir patar
naujame sąžiningai.

Mes neimame palūkanų. Tą 
mes darėm per 40 metų. Tūk
stančiai namų turi musų ra
kandus ir džiaugiasi, kad pi
giai pirko.

Pinigas šiose dienose yra 
brangus draugas. O pirkda
mi pas mus jus neišleisit daug 
pinigų. Visuomet užtikriname 
patenkinimą ir pinigų sutau
pysią.
40 metų toj pačioj vietoj ir 

tie patys šeimininkai.
RAKANDŲ PIRKTI EIKITE 

VISUOMET PAS:

COHEN BROS
FVKN1TVRE COMPANY

1401-3-5-7-9 SOUTH HALSTED STREET
Krautuvė atdara utarninko. ketverge vakarais, o taipgi nedėliomis.
Pinigai Maloniai Grąžinami, Jei ne Patenkinti.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa

Published Daily Ezcept Sunday by
The Lithuanian N«ws Pųb. Co., Ine

1719 tauta HslsUd Street
Telephone CANal 8500

$8.00 
4.00 
2.00 

, L50
.75

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outsida ot Chicago
$8.00 per year in Chicagp 
3c per copy.

Entered as SeconJ Q»m Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicaga, III, ųnder the act of 
March 3rd 1979*

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Bęn- 
drov#, 1730 S. Haisted St.» Ghlcagp, 
Ui. Telefonas Canai 8500.

Užsakymo inlaa!
Chicagoje — paštu:

Metama ______________
Pusei metų___________
Trims mėnesiams
Dviejn mėnesiams --------
Vienam mėnesiai-------

ChicagoJ per išnešiotojus:
Viena kopija 8c
Savaitei 18c
Mėnesiui _________   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu:

Metams $5,00
Pusei metų B.75
Trims menesiams X40
Dviem mėnesiams 1.00
Vienam menesiui i i.M i iM .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

Metams   88.00
Pusei metų -----------------  4,00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monoy

Orderiu kartu su užsakymu.

Taika automobilių darbininkų linijoje?
■■ ' j ........ i .

Telegrama iš Detroitu vakar pranešė, kad Automo
bilių Darbininkų linijos prezidentas Homer Martin ir 
kiti vykdomosios tarybos nariai sysitąikB su C. L O, įga
liotiniais, Hillmanų ir Mųrray, Taryba sutįko pavesti 
šitų dviejų C. I. p. vice-plrmininkų arbitrarijai klausi
mą apie pašalintuosius unijos viršininkus.

Reikšminga yra tai> kad Martinas ir jo draugai su
tiko priimti arbitracijos sprendimų, x kaipo galutiną, 
prieš kurį negalės būti apeliacijos.

Šituo keliu Ąutomobilių Darbininkų unija, gal būt, 
jprieis prie taikos. Kitaip jai gręsė pąvpjus suskilti ir 
sugauti, ,

Amerikos lietuviai ir Lenkija
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Visiems, kas tik nuvyksta į

4—*

jĄ P Z VALGA
u- -j.!..T.et .........«.

Čekai nepasiduoda NUOMONIŲ LAISVĖ

Telegramos iš Eurppos sostinių yra pilnos tamsių 
gandų — apie tai, kad Chamberlainas norįs parduoti 
Čekoslovakiją Hitleriui; kad Francuzija svyruojanti 
ginti savo sąjungininkę, ar ne; kad Hitleris rengiąsi^ 
be atidėliojimo maršuoti į Čekoslovakiją... Kas yra tie* 
sa, o kas ne, šituose ganduose, niekas negali šioje valan* 
doje pasakyti. Bet šitame Europos sumišime vienas da* 
lykas yra aiškus: Čekoslovakija nepasiduoda,

Ji pakėlė nacių mestą pirštinę ir ėmėsi ginklo!
Sudetų distriktuose paskelbtas karo stovis, ir čekų 

kariuomenė malšina nacių maištus.
Prieš sudėtų vadą Heinleiną išleistas arešto įsaky* 

mas. Prahos vyriausybė paskelbė neteisėta net visą su* 
dėtų partiją — ir įsakė gyventojams vokiečių srityse 
per 24 valandas atiduoti policijai visus ginklus.

Tuo tarpu čekų kariuomenės rezervai yra šaukia* 
mi tarnybon. Visose Čekoslovakijos pasienio tvirtovėse 
kąre.iyįai jau stovi prie ginklų. , . . . ,

Čekoslovakija yrA pasiryžusi gintis, ir šis jos pasi*' 
ryšimas yra svarbiausias veiksnys visoje dabartinėje 
Europos dramoje. Nežiūrint ką Chamberlainas norės 
“duoti” Hitleriui ir kaip elgsis šitose jos kailio derybo
se Francuzija, bet jeigu patys čekai tvirtai laikysis sa* 
vo nusistatymo kovoti iki paskutinio lašo kraujo, tai 
Europos diplomatija vargiai galės tą laisvą respubliką 
parduoti naciams. Greičiausia, visai negalės! -

Nes jeigu Čekoslovakija kariaus, tai bus. priversta 
— ar ji nori, ar ne — stoti į karą Francuzija. Bus pri
versta eiti francuzams į pagalbą ir Anglija.

Kol Čekoslovakija nepasiduoda, yra vilties, kad ji 
nebus pražudyta, nežiūrint kokios derybos ol‘na diplo
matų kabinetuose.

Tik-ką girdėjome komUnis- 
tų spaudoje pasigyrimus, kad 
jų partijoje viešpataujantį di
desnė nuomonių laisvė ir de
mokratija, negu kitose partijo
se, nes pas juos praktikuoja
ma “savikritika” ir plačios 
“diskusijoj”. Bet Štai “Relei" 
vįp“ korespondentas Vytautas 
Katilius praneša, kad J* Buivy
das jau esąs ant “komunistinės 
skaurados” UŽ savo nuomones. 
Jisai rašot f

“RUgpiučio 31 įvyko Ame
rikoj Lietuvių Komunistų 
Frakcijoj 5 kuopos susirin
kime j* $Uslrihkhne vJ. Gašlū
nas padavė skundą prieš J. 
Buivydą, kad jis po slapy- 
vardžUiš pasislėpęs į ‘Kelei
vį’ rašinėja* Kuopos susirin
kimer pareikalauta, kad J. 
Buivydas pasiaiškintų, kodėl 
jis taip daro. Jis atsake: kad 
aš taip noriu, tai ir darau, 
nes ‘Keleivis’ dabartiniu lai
ku yra švaresnis ir geresnis 
laikraštis, negu ‘Laisvė** Ką 
jame rašo Gh. Pušynas ir V. 
Katilius ” korespondencijoj e, 
tai yra gryna tiesa, o ne me
las, kaip jus kad manote.”
Po to buvo išrinkta komisi

ja tiems Buivydo “nusidėji
mams“ ištirti. O dabar “Lalą* 
ve” paskelbė, kad J. Buivydus 
jau išmestas iŠ partijos.

jerus dabartinį Simon’ą, kuris 
jų akyse esąs “ištikimesnis“.

Neville Chamberlain busiąs 
priverstas rezignuoti po prie
danga nesveikatos, nes jisai tu
ri podagrą (gout) ir “sinus 
trouble”.

TO ANGARIEČIO LIEŽUVIS

Kodėl Rusija neveikia? IŠMETĖ Iš PARTIJOS Už 
RAŠYMĄ “KELEIVIUI“

Dabartinėje Europos krizėje sovietų Rusija galėtų 
suvaidinti nulemiantį vaidmenį, jeigu ji griežtai stotų 
už Čekoslovakiją. Bet ji nedaro nieko.

Ji nemobilizuoja savo armijos, nors visas pasaulis 
žino, kad dėl geležinkelių trukumo, blogų kelių ir kraš
to platumo Rusijai imtų daug laiko sumobilizuoti savo 
armiją karui. Kada ji suspės tai padaryti, jeigu iki šiol 
mobilizacija dar nėra pradėta? Nebuvo girdėti net, kad 
butų siunčiamas link pietų sienos sovietų oro laivynas.

Sovietų spauda neveda jokios agitacijos, kad žmo-( 
nes butų paruošti karui. Ji kritikuoja Anglijos valdžią,/ 
kuri buk jau esanti pardavusi Čekoslovakiją. Bet tokia 
kritika greičiau gali Rusijos žmones atšaldyti nuo čen: 
koslovakijos gynimo, negu juose sukelti, norų tai respub* 
likai padėti. /

Sovietų komisaras Litvinovas Genevoje derėjosi, su: 
Rumanijos atstovu dėl leidimo rusų armijai eiti per 
manijos teritoriją. Bet dar iki šiol nėra jokios žinios, ai ] 
leidimas gautas, ar ne. i-

Maskva dar iš viso nėra aiškiai pasakiusi, kad ji 
gins Čekoslovakiją. Ji sakė gins, jeigu Francuzija' gin*-, 
Dabar prie to “jeigu” prisidėjo dar k^a sąlygoj jeigu] 
sovietų kariuomenę praleis Rumantją* Vadinasi/ kad iri 
Čekoslovakija butų užpulta, sovietų valdžia dar švara-1 
tytų, kas jai daryti. Dar ji žiūrėtu ką darys Francuzi
ja. Paskui žiurėtų> ką darys Rumanija ** ir tuomet jau, 
gal būt, pradėtų mobilizuoti savo kariuomenę!

Tuo tarpu, jeigu Rusija dabar parodytų griežtą pa* 
siryžimą ginti Čekoslovakiją, KURI JAU KOVOJA su 
ginklu rankose prieš Hitlerio sukurstytus sudėtus ir 
ryt-poryt, gal būt, kovos jau PRIEŠ HITLERIO ARML 
JĄ, tai visa padėtis Europoje pasikeistų Čekoslovakijos 
naudai Chamberiaino derybos su Hitleriu pasidarytų

Komisija, kuri buvo paskir
ta J. Buivydo Nusikaltimams 
ištirti, surado, kad L Buivydus, 
vartodamas pseudonimus Ch. 
Pusynąj ir V, JUtjįjw& rašinė
jo “Keleiviui“ korespondepp|- 
jas ir straipsnius, kartkartėmis 
pakritikuodamas komunistų va
dus ir jų politiką ir pasakyda
mas, kad socialistą pozicija 
šiandie yra kai kuriais klausi
mais teisingesnė, negu komu
nistu. Savo raportą komisija 
pateikė komunistų frakcijos 5 
kuopos jąitingui, kuriame da
lyvavo ir “pats“ Bimba, centro 
biuro sekretorius. Čia Buivydas 
vėl buvo kvočiamas, kodėl ji
sai taip “nusidėjo” partijai, ir 
buvo verčiamas atšaukti savo 
‘*į)rieŠkomunistinius“ pareiški
mus. Kadangi jisai atsisakė at
šaukti, tai rugsėjo 12 d. jisai 
buvo pašalinus “iš Lietuvių 
Komunistų kuupp18 Ir partijos”.

Tokių bųdu J. Buivydas bu
vo išmestas Už tai, kad jisai 
rašinėdavo “Kelulvlui“, išreikš
damas savo ųuomonę apie kai 
kuriuo* komunistų lyderių dar
bus, nors jisai komunis- 

I tų orgmilzarijos neniekindavo 
i ir JmmųnUmo pamatinių pHn- 
‘ei

Zigmas Angarietis-Aleksa, ku
ris yra vyriausias lietuvių ko
munistų vadas pasaulyje 
(hml), mėgsta rašyti labai 
griežtai^ nenukrypdamas nė 
per plauką nuo ‘^partijos lini
jos“. Todėl šiandie komunis
tams daro didelį nesmagumą 
jo pareiškimai, padaryti prieš 
keletą metų, kai partijos linija 
buvo Visai kitokia.

Pavyzdžiui, 1931 m, vienas 
lietuvis Kanadoje (“Toronto 
Jaunesnis“) pasiuntė komunis-i 
tų “Balsui“ ’ Toronto / lietuvių 
rezoliuciją, gurioje reikalauja
ma aisteigti demokratinę tvar
ką Lietuvoje ir pasisakoma už 
Vilniaus vadavimą, Zigmas An- 
garietis ne tik tos rezoliucijos 
nepaskelbė/ bet, kaip sako J. 
V. Stilson “Naujojoje Gadynė
je“, išrėžė aštrų pamokslą to- 
rontie.čfamš? Apgarietis pareiš
kė:

^■*...Munįs nesvarbu ar rink
ta fašistu valdžia, ar ne. Mes 
nekoVojapV dėl ‘teisėto sei- 
mo’ (Lietuvos socialfašistų 
ię tautininkams priešingų fa
šistų obalsiai akių dūmi
mui); mes kovojam dėl pro
letariato diktatūros Lietuvoj. 
Mes nekovojau* dėl buržuazi
jos ir jų partijų laisvės. 
Mums visai nerupi lygybė sp 
buržujais, Mes nereikalau- 
jam Vilniaus lietuviams?’ 
(“Balso” num. 5, 1931 m.)

taip “sųpatpotėję^’, kad jie sto
ja ųž Vjlnįąps vadavimą (net 
ginklams šituo tikslu aukoja!) 
Ir už “burzųązinės“ Lietuvos 
gynimą. Taip pat jie reikalau
ja “buržuazinės0 laisvės ir tei
sių lygybės visiems piliečiams

Lietuviai amerikiečiai Lietu
voje daug Vargo turi su Lenki- Lenkiją, metasi į akis karių pri
jos pasiuntinybe. Mat, kaip kas | viligiuotas luomas. Jie visur ei* 
iš amerikiečių lietuvių pasišo
vę nuvažiuoti nors trumpam Ište. Jiems visur pirmenybės, 
laikui į Vilnių, aplankyti Lietu- Net į traukinius bilietus pirkti 
vos okupuotas žemes.

Lenkijos pasiuntinybė Lietu
voje labai nenoriai duoda ame
rikiečiams lietuviams vizas vyk
ti į Vilniaus kraštą. O jei kam 
ir duoda, tai stato būtiną są-l 
lygą, kad jie jau Į Lietuvą at
gal nebegrįžtų ir iš viso pata
ria Vilniaus krašte neapsistoti, 
O tiesiog vykti į Varšuvą, esą, 
Vilniuje nėra kas veikti ir kas 
žiūrėti. Lenkijos pasiuntinybei 
Lietuvoje tikra bėda su ameri
kiečiais lietuviais; mat, jie š. 
Amerikos piliečiai, tai turi š. 
Amerikos pasiuntinybę Lietuvo
je užtarėja, čia pasiskundžia, 
dėlko 7 ‘ ‘
daro jiems Š. Amerikos pilie* 
čiams tokias kliūtis!

Tenka aiškintis, o Lenkijos 
pasiuntinybei prieš š. Amerikos 
pasiuntinybę aiškintis tikrai y* 
ra nemalonus daiktas, juo la
biau, kad ji amerikiečių lietu
vių negali traktuoti Lietuvos pi
liečiais...

Jau daug visokių nesusiprati
mų yra buvę.

štai Karolis Laukaitis, rodos* 
iš Waterburio s. Amerikos pa-l 
siuntinybei protesto pavidale 
pasiskundė, dėlko jam kaipo š. 
Amerikos piliečiui Lenkijos pa
siuntinybe darė kliūtis nuvykti 
į Vilnių ir. būtinai, statė sąlygą, 
kad jisai iš, lenais į Lietuvą ne
grįžtų... Šiokių sąlygų Karolis] 
Laukaitis visai nepriėmė ir | 
Vilnių nevažiavo.

“Pirmyn“ ęhoro dalyvė Skric* 
kaitė buvo nuvykusi į Vilnių ir j 
lenkų muitinėje užregistravo, 
kad vežasi su savim 70 litų, bet] 
grįžtant atgal' lenkai tą 70 litų 
iš jos atėmė; girdi, jį įvažiuo
dama į Vilnių užregistravusi ne 
litais, bet zlotais... Buvę liudi
ninkai, kurie matė, kad tikrai 
ji lenkų muitinėje parodė ne 
zlotus, bet litus, bet tai negai
lėjo ir ji š. Amerikos pasiun
tinybėje šitai užprotestavo, ir 
pareikalavo š. Amerikos pa
siuntinybė per Lenkijos pasiun
tinybę Lietuvoje jai tuos 70 li
tų grąžinti,..

Byla dar nebaigta, bet ji len
kams nėra maloni.

Iš viso amerikiečiai lietuviai 
nusiskundžia, kad Lenkijos pa
siuntinybėje Lietuvoje trūksta 
mandagmųo ir tenai <tel Viso
kių menkniekių tiesiog derėtis 
reikia. Bet svarbiausia, kad

Pasižiurėjus į lai, ką Ąnga- 
riri(s ŽĮląjs klausimais rašė 
“Balse0, komunistų lyderių- 
kąms šiandie turį būtį didelė 
gėda, ■—JoigU jie tos gėdos dar
tpri,

IEŠKĄS DIRVOS NAUJAM 
LAIKRAŠČIUI

giasi lyg butų okupuotame kra-

jie nepaiso jokios eilės. Už trau» 
kinio bilietus moka tik penktą
ją kainos dalį. Jie savo manda
gumu niekur nepasižymi. Saky
simi, už susisiekimo priemones 
privačiai pasinaudoję moka 
tiek, kiek jiems tinka ir niekas 

I iš jų nedrįsta pareikalauti rei
kiamą sumokėti sumą.

Ypač įžūliai elgiasi lenkai ka
rininkai Vilniuje, f 
pašiepiami, jų krautuvių bent’vojc.

Vilniuje niekas iš lenkų nelan
ko. Visa tai daro labai nejau-, 
kų įspūdį. Jei kas Lietuvoje, 
lenkams iš lietuvių dar turėjo, 
kokių nors simpatijų, tai dabar 
jos dilele dilsta.

Lenkų socialistų partijos kai 
kurie iš atsakingų veikėjų taip 
pat yra didelėje lenkų Šovinis
tų įtakoje. Vilniaus bylą kaip 
kas iš jų jau skaito išrišta ir 
nebenori dėl jos net kalbėti.

Iš viso Lenkijoje esąs labai 
nejaukus gyvenimas. Gyvento
jai esą labai nepatenkinti esa
mu režimu. Visame įsigalėjęs 
didelis biurokratizmas, kuris 
kai kuriais atvejais net praneša 
buvusį carinės Rusijos biuro
kratizmą.

Ir visa tai ryškiai atspindi
Žydai visur Lenkijos pasiuntinybėje Lietu- 
utuviu bent'vojc. —P. B.

JL,ictuvos Padangėje
™'į'IFordo Bendradarbis 

Lietuvoje

je, kaip kam iš amerikiečių mė
gina prikišti, kad jie važiuoją 
į Vilnių kaipo lietuviai turį tam

Taj lenkiškai tariant, tikras 
chamizmas...

Mat, Lenkijos pasiuntinybė 
Lietuvoje žinomu turi išvysčiu* 
si savotišką špionažą jr seką 
Lietuvos spaudą, ką ji apie bet

10 Kilometrų Raseinių
Pavieškelių

užTris km nuo Raseinių, 
Gintaro upeliūkščio, pavieške- 
lyje stovi smulki nausėdija. 
Ant klojimo stogo, saulės ato
kaitoje, tupi pulkas balandžių. 
Kieme triūsia posenis žmogus. 
Keturkampiai, amerikoniški a- 
kiniai dengia akis

Pabaigoje praeito šimtmečio 
jis, Jonas Bukauskis, gyveno 
Amerikoje, Detroito mieste, į 
kur atsidangeno iš Lietuvos. 
Detroite jis dirbo nedidukėje 
šaltkalvėje. Darbo bendrų tar
pe buvo Henrikas Fordas, tuo
met dar tik vyresnysis darbi
ninkas. Tačiau netrukus For
das pradeda statytis savo auto
mobilių dirbtuvę. Fordas kal
bino Bukauskį prisidėti ir pa- 

I remti jo darbą, šis turėjo jau 
susitaupęs apie 1,000 dolerių, 
tačiau, bijodamas netekti kru
vinai uždirbtų pinigų, atsisako 
padėti Fordui. Vėliau pratur- 
tęs Fordas gausiai atsilygino 
parimusiems jo sumanymus ir 
darbus. (Red. prierašas: Pri- 
siųskite p. Bukauskio atvaizdą 
ir daugiau apie jį parašykit).

KAIP DVARAI AUGO

Dar seni žmonės iš tėvų pa
sakojimų mena, t jog lygiai 
penktame kilometre, važiuojant 
nuo Raseinių Iš kairės, pavieš- 
kelyje stovėjo Rėkučių kaimas, 
senas, apsamanojęs. Sodžiaus 
laukai* laistomi kelmiškių pra
kaitu, nešė puikų derlių ir di
delę nelaimę. Norgėlų dvarpo
nis įsigeidė praplėsti savo dva
ro laukus, panoro pasisavinti 
šalimo Rukučlų kaimo gerų 
žemių plotus. Su savo tarnų ir 
sėbrų buriu jis išmetė Kuku
čių žmones iš sodybų, kurias 
sudeginoC o pamatus išgriovė, 
su žeme sulygino. Už kilometro 
stovėjo kitas kaimas, Petknni- 

išnaikino, o 
tas pats

švedų Kariuomenės Stovykla
Biliūnų dvaras buvo didelis 

ir turėjo kelis folvarkus, o Vo
lai, didysis folvarkas stovėjo 
visai pašonėje. Didžiojo šiau
rės karo metu (1700-1721), 
kada švedų karalius Karolis 
XII nusiaubė ir užkariavo Lie
tuvą, Voluose buvo įruošta di
džiulė karo stovykla. Dabar tą 
vietą žymi aukštas keturkampis 
pylimas ir papylimiu einą ap
griuvę, platus grioviai. Aplin- 
ky 'randama alebadų, kalavi
jų, senų švediškų pinigų ir ki
tokių ano švedų žygio palaikų.

Apleistas Aušrininko 
Kapas

Už trejetos kilometrų ženk
las rodo 10 km. Kiek atokiau 
nuo vieškelio paberta sujaukta 
namų krūva, iš kurios kyšo 
bažnyčios bokštas, kaip siel
vartinga ranka, ištiesta dan
gun. ■

Miestelis — tykus, nesuval
domame nuobodulyje ir sustin
gime paskendęs. Tyliam galu- 
miesty kupso topolių būrys. 
Po skarotom
rymo palinkę kryžiai. Alkana 
akis praryja menko akmeninio 
antkapio geležinėje lentoje su
rašytus žodžius; “Čionai palai
dotas Aleksandras Fromas ra
šytojas lietuviškų dramų ir 
apysakų slapyvardžio Gužutis. 
Gimė 1822-1900.’’ Buvęs auš
rininkas, vienas pirmųjų lietu
viškos dailiosios literatūros 
kūrėjų, paskandintas užuomar 
šos gllumon, guli Girkalnio 
miestelio kapuose. Net neatsi
randa rankos, kuri pakrypusi 
antkapio kryžių pataisytų, o 
ant kapo kauburio gėlės diegą 
pasodintų.

medžių šakom

KALĖJIMUOSE SUMAŽĖJO
KALINIŲ SKAIČIUS

yisai neliesdavo.
okia yra “nuomonių lais

vė“ ir “demokratija“ pas ko
munistus.

i'iw "b*...................  ■■

bereikalingos. Anglijos žmonės priverstų savo valdžią CRAME^RLEIJVASĮ BUSIĄS 
daugiau nepataikauti naciams.

Tačiau Maskva zurza prieš Chamberiaino “pardavi- 
kiškus” žygius, o pati nedaro nieko. Kodėl? Ar dėl to, 
kad Stalinas bijo “trockistų” — ar dėl to, kad jisai ruo
šiasi pilotiškai nusiplauti rankas, kai Čekoslovakija bus 
skerdžiama?

PAŠAUKTAS

Žurnalus “Ken“ rašo, kad 
Anglijos konservatoriai yra įie- 
pątenkmli dabartiniu premje
rų ir nori jį pašalinti. Vietoję

“Gaidas0 rašot
“Philądelphįjos korespon

dentų pranešimų* ten lankė
si buvę dięnrą|čip ‘Vienybės’ 
redaktoriai J. Tysliava ir 
kap. P. Jurgėla ir apžiūrinėję 
sąlygas panjam laikraščiui 
įsteigti. Neseniai buvo žinių, 
kad jiemdviem vado^ądjant 
naujas laikraštis išeisiąs 
Brooklyne.“
Vargiai lai gali būti tiesa, 

nes p. Jurgėla spaudoje pra- 
nešė, .kad jisai daugiau nebe- 
įjurįs su p* Tysliava “jokių ry
šių”.

Tysjįąva ketino leisti laikraš
tį Bropklyne. Po kitas koloni
jai jisai važinėjo, ieškodamas

tąŠiusi ir čia paskui pasiuntiny* 
bėję tai prikiša.

Kaip matote Lenkijos pasiun
tinybė Lietuvoje net norėtų a- 
inėfįkiečius lietuvius pamokyti, 
tik vieną ji pamiršta, kad tip 
lietuviai yra š. Amerikos pilie
čiai... Daug kam ir iš Lietuvos 
piliečių lenkąi duoda vizas įva
žiuoti į Lenkiją, kad jie nesu
stotų Vilniuje, arba kad nieko 
blogo apie Lenkiją nerašytų... 
Tai tpkie papročiai Lenkijos pa
siuntinybėje Lietuvoje... Tai 
trupučiukas Azijos atmieštos 
lenkiška bajoriška dvasia... Lie
tuva jau atpratusi nuo šiokių 
Ažfjos šešėlių... Pasipūtėlis, iš
didus lenkų bajoras, šito nega
li suprasti.

taipjau 
užgrobė

Dvarai Statėsi

B Al 41 Vi 1 J £ Al A A L1 • ▼ A.^s^V7įJV! 0

Cliamberlamp, jie peršą į pr’Biįį* Į rėmėjų ir, Jįal būt, kapitalų.

Buvo ir Chicagoje. Paskui ren
gėsi važiuoti į Detroitą pas Dr. 
j, J. Jopikaitį. Bet pritarėjų 
daug neranda.

škiai, kurį 
jo žemes 
dvarponis.

Kaip
Taip Norgėlų dvaro žemės 

atsirėmė j šaltonos upę, ku
rios įkrnntyje stovi gražieji 
Biliūnai, šimtamečių liepų alė
jos supa didžiulį, mūrinį dva
ro rūmą, apie kurio statymą 
žmonės dar tebepasakoja. Rū
mus statė dar baudžiavos lai
kais. Jei prie statybos pritruk
davę darbininkų, tai dvaro po
pas išsiųsdavęs vaitus ant ke
lių. šie sulaikydavo kiekvieną 
keliaujantį žmogų ir be atsi
prašymų, nors į savo tėvo lai
dotuves vyktų, gydytojo ar 
kunigo sergančiam parvežti 
■važiuotų, atvarydavo į dvarą 
kur pėsčias turėdavo visą sa* 
vaitę dirbti, o važiuotas su ar
kliais tris dienas, Tik atidirbę 
nustatytą laiką, žmonės būda
vo paleidžiami, ir jie vėl ga-1
lėdavo keliauti, kur reikalingi, išvestas visiško smėlio lauku.

KAUNAS — Vasaros metu 
daugelis kalinių ypač iš Kau
no kalėjimo, išvežami durpių 
kasti, laukų ir kt. darbams, 
todėl kalėjimuose laisviau. Be 
to, dalis kalinių yra gavę atos
togų laukų darbams arba svei
katai pataisyti.

Teisingumo ministerijos ŽL 
nišomis, dabar visuose Lietu
vos kalėjimuose esą tik apie 
3 tuks. 700 kalinių (į tą skai
čių neįeina nepilnamečių draus 
mes įstaigose laikomi asmens).

VANDUO APARDĖ TILTUS

MERKINĖ — Neseniai slau 
tusios Pietų Lietuvoje—Mer
kinės, Liškiavos Perlojos, Va
rėnos apylinkėse didelės aud
ros su perkūnijomis ir lietum 
kai kuriuose prastesniuose 
vieškeliuose padarė didelių 
nuostolių: vanduo apardė ir nu
plovė kai kuriuos tiltus, smė
liu užnešė pakelės griovius. 
Ypač daug nuostolių audros ir 
lietus padarė Merkinės-Liškie- 
vos vieškelyje, ties Panaros 
kaimu ir mišku, kur vieškelis
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KORESPONDENCIJOS - --- -- - --
“GERA DANTŲ SVEIKATA”

Edgar W. Swąnson, D.D.S.
Iš Tubcrculosis Institute of Chicago and Gook County

Amoriknci Tjpflivill [sutikdama būti, draugijos gar*AineriKos oe tuvių bc>s nare ir siųsdama savo nuo.
Menininkų
Draugija

Yra visų priimta, kad nesvei
ki dantys gali slėpti bakterijas 
ir gali pakenkti kitoms kūno 
dalims vienu iš dviejų būdų.

Bakterijos gali įsigauti į 
kraują ir gali būti išnešiotos po 
visą kūną, iššaukdamos ligas, 
kurios pažeidžia kūną, kaip tū
las formas reumatizmo, akių 
pakrikimai ir širdies ligos. Ar
ba, bakterijos dantyse ir dantų 
pūslėse gali pagaminti nuodin
gas medžiagas, kurios bus iš
nešiotos po visą kūną ir prida
rys tiek pat nuostolių kiek pa
darytų pačios bakterijos.

Mes gerai žinome simptomus, 
kaip praradimas svarumo, pra
radimas apetito, netekimas jė
gų, kurį mes kartais vadiname 
“nuovargiu” ir kurį gali iššauk
ti pyorrhea ir pūliai, kuriuos 
užtinkame po dantų šaknimis ir 
kurių kitaip negalima susekti 
kaip vien pagalba X—spindulių. 
Kūdikių dantys gali turėti pū
lių, kurie gali padaryti neatitai
somų nuostolių abelnai kūdikio 
sveikatai ir paskiau dygstan- 
tiems pastoviams dantims.

Daugelis vaikų sveria ma
žiau, negu privalėtų, sulig savo 
amžiaus. Tankiai už šią stoką 
svarumo kaltinama kada, kiek 
ir ką jie valgo. Bet turi būti 
aišku, kad geras maistas ir už
tektinas jo kiekis ir tinkamu 
laiku nepadarys vaiką sveiką,

jei yra defektai kurie naikina ir 
trukdo virškinimą ir maisto su
naudojimą. Sugedę dantys ne 
tik trukdo sukramtymų maisto, 
bet trukdo suvirškinimą ir su
naudojimą maisto delei nuodų, 
kurie patenka į kraują iš pū
liuotų dantų.

Pastaraisiais metais buvo at
kreipta didelė domė į vaikų 
progresą mokykloje. Paprastai 
vaikų nepasisekimas mokyklo
je buvo priskaitomas paeinąs, 
nuo protinio atbukimo. Visuo
met buvo tikima, kad protas 
geriausia veikia sveikame kūne, 
Tas tiesa, nes sveiki dantys 
yra didelė žala protui ir smege
nims. Taip pažeistas vaikas ne
gali pasivyti tų, kurie nėra kan
kinami šių defektų.
Bendrai manoma, kad džiovos 

bakterijos yra įtraukiamos į no
sį, gerklę ir plaučius su oru, 
kuriuo kvėpuojame, arba pa
tenka su valgomu maistu.

Taipgi yra labai galima, kad 
džiovos bakterijos gali patekti 
į kūną per sugedusius dantis. 
Kada džiova atsiranda kaklo 
liaukose, visuomet tenka svars
tyti šią galimybę.

(Dėl netikėtų kliūčių Am. L. 
Daktarų Dr-jos straipsnio šią 
savaitę negalėdami parūpinti, 
užpildome spragą Chieagos Tu- 
berkuliozo Instituto raštu — 
Red.),

širdžius linkėjimus.
Buvo nutarta priimt Lietuvos 

Dainą Ansamblį todėl, kad An- 
scmblis yra aukštai pasižymė
jęs tarp svetimtaučių muzikos 
meno srityje. P-s J. Antanavi
čius, pirm. Liek Daina Ansem- 
blio, atstovavo tą meniškų cho
rą. Veik pusė Ansemblio narių 
yra solistai ir priklauso prie 
šios draugijos.

Taipgi priėmėm sekančius 
naujus narius: p-lę France# Au- 
seviėiutę, žymių Philadelphijos 
pianistę; Joną Mažeikų, garsųjį 
Brooklyno tenorą, kuris irgi y- 
ra Ansamblio narys* Sekančių 
dieną laišku prisirašė gerai ži
noma lyrinis .sopranas, p-lė E'. 
Kiburiutė.

Sekantis susirinkimas įvyks 
antradienio vąk. rūgs. (Sept.) 
27 d., 8:00 vai., p. Violet Tam- 

394 Lorimer

ėjusį pasaulinį karą, kur buvo 
užmušta ir sužeista apie 40,* 
000,000 žmonių, ir už bilijonus j 
dolerių buvo sunaikinta turto.! 
Kąrąs ii’ dabar eina: japonai, 
įsibriovę į Kiniją, naikina ša* 
lies turtų, žudo vyrus, moteris 
ir vaikus.

Nuolatinis, Greitas Susisiekimas
Tarp New Yorko ir Klaipėdos, Per Gothenburgą 

Kelionė prasideda ir baigiasi švedų Amerikos Linijos laivais. 
Nuo Švedijos, vyksta iš< Stockholmo ar Kalmaro 

moderniškuoju S. S. “Marieholm”.
Nereik Švedų vizos keleiviams j Lietuvą per 
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Laivų išplaukimai iš New Yorko:
DROTTNINGHOLM—Rugsėjo 24, Spalio 22
GRIPSIFOLM—Spalio 1,.................... Spalio 25
KUNGSHOLM ...................................... Spalio 28

Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės į
vietinį laivakorčių agentą, arba

SWEDISH AMERICAN LINE
181 NO. MICHIGAN AVĖ. CHICAGO, JLL.

Čionai Lietuviai Perka!!!
APŠILDYMĄ — PLUMBINGĄ — MALEVĄ 

LINK-BELT STOKERIŲ CENTRAS

Pirkite kur visi Lietuviai Perka!

Siuth Center Ptobing & Healing SuppJy Co., Ine.
N. W. kampas State ir 55th St.

VISI TELEFONAI — ATLANTIC 4290 — VISI TELEFONAI

rmi

Norėdami Geriausios ANGLIES
VISUOMET KREIPKITĖS Į

WESTERN COAL & SUPPLY CO.
4816 SOUTH WESTERN AVENUE
TEL. PROŠPECT 3400

J. MOŠCIPĄN, Prezidentei. PATARIMAI DYKAI

BROOKLYN, N. Y. — Liepos 
10 d., 1938 įvyko svarbus mu
zikos menininkų susirinkimas. 
Nebūdami patenkinti dabartine 
muzikos ir menininkų padėtim 
tarp lietuvių Amerikoje, ir su
prasdami, kad užlaikymas to 
meno priklauso menininkų ran
kose, šio susirinkimo dalyviai 
vienbalsiai nutarė, kad reikia 
imti tinkamus žygius patobulin
ti menininkų stovį ir kartu au
klėjimo būdų ir stiprybę lietu
vių tautos kultūros tarp lietu
vių Amerikoje. Taryba buvo 
paskirta ir valdyba išrinkta rū
pintis tais dalykais: Francis 
Stanco, pirm.; R. Kurdinaitis, 
sekr.; p-lė Violeta Tamkiutė, 
ižd.; K. R. Hofmanas ir St. Ka-
žemėkas — tarybos nariai. Bu-j budės studijoje, 
vo nutarta veikti po šiuo var
du: Amerikos Lietuvių Muzikos 
Menininkų Draugija.

Būdami bendrai susidomėję 
muzikos meno reikalais ir bū
dami įnagininkai šį meną auk
lėti tarp lietuvių Amerikoje, ta
rybos nariai pripažino teisę ir 
reikalą visiems menininkams 
tverti draugiją, kad atsiekus že
mai pažymėtus tikslus, kuriuos 
paviėnis asmuo jokiu budu ne
galėjo įvykdyti. Tie tikslai, kaip 
bet koks apsišvietęs žmogus 
tuogus tuojau pastebės, yra kil
nus, garbingi ir privalomi me
nininkams, kurie dalyvauja kul
tūrinėje lietuvių veikloje 
rie gerbia muziką kaipo

Tikslai

R. Kurdinaitis, sekr.

Diskusijos Karo 
Demokratijos 
Klausimu

PITTSBURGH. Pa. — 
svarbias diskusijas taikos 
mokra t i j os k la u s i m u

ir

ir ku
melių.

1) Užtikrinti visiems 
ninkams, kad muzikos 
ir jos kultūra vystysis laisvai ir

meni- 
menas

Labai 
ir de- 

rengią 
Pjltsburgho ir Apylinkės Lietu
vių Draugijų Sąryšis, rugsėjo 
(Sept.) 25, kaip 2 vai. popiety, 
Lietuvių Mokslo Draugi jos. na
me, 142 Orr St., Solio. Ne tik
tai darbininkai nori taikos ir 
demokratijas, o nenori karo, 
bet jr visi taikų, ii' demokratiją 
mylinti žmpnė^, kurie visuomet 
stoja už taikų? ir demokratiją.

Karas yra. Jabai baisus daik
tas darbo liaudžiai. •>

Mes dar visi pamename prą-^

Taipgi Ispanijoj eina “civilis” 
karas, kuriam dalyvauja Vokie
tijos ir Italijos 'fašistų kariuo
menė ir su ginklais naikina ša
lies turtų ir žudo žmones.

Europoj Nuolatinis Karo 
Pavojas

Apart šitų karų dar nuolat 
gręsia naujas Europoj karas. 
Hitleris nuolatos ginklais barš
kina: tai Lietuvai, lai Čekoslo
vakijai ir kitoms mažesnėms 
tautelėms, Reiškią, karas eina 
velk be pertraukų, nuolat lieja
si darbo liaudies kraujas.

Taigi, visi darbininkai ir dar
bininkes, ir taip pat visi už tai
kų ir demokratiją nusistatę 
žmones, malonėkite dalyvauti 
šiose diskusijose, kur kiekvie
nas turės balsų pareikšti savo

Apart šios temos Taika ir De
mokratija diskusantai dar gal 
galės ir kitą jiems geriausių 
temą pasiskirti.

J. Gatąveckas,
P.A,L.D. Sąryšio Rašt,

Johnny Goodman’as 
pralaimėjo

lietuvis, kuris 
buvo Amerikos golfo 
čampionu, šiandien tų 
prarado, 
golfo 
šiame :

Naeionaliam 
turnyre, kuris 
mieste, Good> 
Diek Chapman, 

Cpnn.

OAKMONT, Pa., rūgs. 15. — 
Johnny Goodman, jaunas Oma
ha, Nebraska, 
ikišiol 
mėgėjų 
garbę 
mėgėjų 
vyksta
man’ą sumušė 
iš Greenwich,

Turnyras dar nepasibaigė, 
tad dar nežinia kas bus šių 

; metų čampionu.
; -.-o! f nfr c t - . «<•

PAUL GUBSRAS 

DO DROP INN 
3300 S. Halsted Street 

TELEFONAS TAROS 3M< 
Aįu® Vartojama® Tiesiai iš Bačkos 

Atletas — Žuvis Penktadieniais — Muzika šeštadieniais

> ---------------- , ----- h . , - ............ .i, .........n <i. . ............... . .

menininkams teisę reikalauti 
atlyginimo už pastangas; t

2) Kad šios draugijos nariai 
vien kitam galėtų suteikti pa
ramų per naudingus patarimus; 
paremti viens kito muzikalius 
siekimus; surasti galimybes per 
pasikalbėjimus ir kitokiais bu-j 
dais pakelti muzikos pavyzdi
nes taisykles; auklėti šiam me
nui tikrą branginimą; papuošti 
kultūrinį Amerikos lietuvių gy
venimų;

3) Kad ši draugija būtybės 
keliu ir sąryšiais bus nesroviš- 
ka politiniais ar tikybiniais at
žvilgiais, bet pripažins nario 
teisę prisirašyti prie bet kokios 
srovės, politinės ar tikybinė®) 
kokia jam patinka, jei tik jU 
nebandys surišti draugijų su to
kiais suvaržymais. Muziką, jei 
nelaisva, negali būti menas!

44) Turėti sąryšius su pana
šioms svetimtaučių draugijoms, 
tikslu platinti lietuvių 
muziką tarp jų,

Nariai
Šiai tarybai muzikos

yra tokios svarbios reikšmės ir 
dalykai dabar taip stovi, kad 
net ir atostogų melu netingėjo
me susirinkti pereitą liepos 31 
d. šiame susirinkime turėjome 
garbes priimti į draugijų sekan
čius naujus narius: p. Valenti
nų Minkienę, Aldonų Lutkiutę, 
Antaną Raišį ir Aleksandrų Va* 
siliauskų.

Kviečiam visus tikrus muzi
kos menininku®, kuriuos nega
lėjome pasiekti asmeniškai ar 
per laiškus, prirašyti į šią drau
gijų. Malonėkite kreiptis pas se-

tautos

menas

Grecnc Avė., Brooklyn, N. Y., 
bet kokiais reikalais.
A. Kątkauskaitė—Garbes Narė

Rugp. 28 d. įvyko trečias A- 
merikos Liet. Muz. Men. Drau
gijos posėdis. Pradėjome svars
tyti tarybos paruoštus įstaty
mus.

Nepaprastų garbę draugijai 
suteikė p-lė Ona Kątkauskaitė,



NAUJIENOS, CMeaįo, ffl.
i&i

DABĄR EINA 

Vienai Savaitei Tiktai! 
Statant Naująją Rusiją

“JAUNUOMENES
MIESTAS”

Dramatinė apysaka apie meilę ir 
drąsą, statant “Komsomolsk,” 

Snuntnno66 E-Van Burcn mVIIvLvIIv Pradžia 11 A M.
25c iki 1 P. M. išskiriant 
šeštadienį ir Sekmadienį

Diena Iš Dienos

Lietuvių Tautiškų 
Kapinių

25 Metų Jubiliejaus 
Atminties Knygą

kiekvienas gali gauti, kuris au
kauja nemažiau 25c.

O norintieji gauti į 
turi prisiųsti

namus, 
prisiųsti 31c.

LITHUANIAN 
NATIONAL 
CEMETERY

Road No. 3, Bok 615 
CLEARING STATION,

JUSTICE, ILL.

tai

Svečias iš
Priladelphijo's

Vakar Chicagoj viešėjo jau
nas 21 metų profesionalas iš 
Philadelphia, Pa., Dr. Antanas 
Ramanauskas. Jis čia buvo at
vykęs kaip ir atostogoms, kar
tu susipažinti su vietos dentis- 
terijos mokyklomis. Jį ypatin 
gai interesavo Northvvestern 
Universitetas, kurio dentisteri- 
jos mokykla yra pagarsėjusi 
rytuose.

Jisai neseniai baigė dentis- 
teriją Philadelphijos Temple 
universitete. Jau išlaikė vals
tijos kvotimus ir netrukus ati
darys 
tuvių

Dr. 
senų
valinės 
pp. Kristinos ir Juozo Rama-

nauskų. Jie yra Jono ir Stella 
Grinių kaimynai.

Grįždamas Philadelphijon 
jaunas profesionalas žada ap
lankyti Detroitą, Windsor, Ka
nada, Buffalo, N. Y. ir Niaga
ra krioklį. R.

Serga Suzana 
Šalkauskienė

žagariečių kliubo narė — ge
ra žagarietė ir Chicagos Drau
gijos vajininko Thamo Šalkau
sko žmona, sunkiai 
Deaconess ligonbutyj, 
So. Morgan g-vč. Jai 
daryta sunki vidurių 
ja.

Drg. Šalkauskienė
prieš chirurgijos peilį, 
jaučiasi silpna, 
šypsosi ir teikia

apsirgo
54th ir 

buvo pa- 
operaci-

ofisą Philadelphijos lie- 
kolonijoj Richmonde.
Ramanauskas yra sūnūs
Richmondo biznierių, a- 

krautuvės savininkų

Amerikos Lietuvių Piliečių Politiško ir Pašelpinio Kliubo 12 
Ward mėnesinis susirinkimas įvyks sekmadienį, rugsėjo 
18 d. 1 v. popiet, Hollywood svet., 2417 W. 43 St. Nariai 
privalo skaitlingai susirinkti, nes daug yra svarbių dalykų 
aptarti. Taipgi apsirūpinkite su užsilikusiais mokesčiais.

Paul J. Petraitis, rast.

.     Į) p J J " ntmM'

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro išvažiavimas įvyks sekmadienį, 
rugsėjo 18 d., Jefferson giriose. Kas norite su vyrais gra
žiai praleisti laiką, paragauti keptų silkių ir smagiai pa
dainuoti, prašome atsilankyti.

CHICAGOS DIDŽIAUSIA IR MODERNIŠKIAUSIA
RUSIŠKA IR TURKIŠKA MAUDYKLE

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.

Lietuvių Keistučio Kliubas Rengia
Istorišką IŠVAŽIAVIMA

NEDELIOJ, RŪGS. 18 D., BIRUTES DARŽE
Pradžia 11 valandą Ryte

Bus 2 poros ristikų. Risis pasaulinis ristikas JAUNASIS BANCE- 
VIČIUS su LOUIS MANGELA ir DRAPEŽNAS DZŪKAS su JA
KAIČIU. Bus Paskaita apie Sveikatą, skaitys Kliubo gydytojas 

, DR. STRIKOLIS. Bus kepama avis, kepamos silkės, bulvės, pom- 
puškos. Bus skanių gėrimų. Bus gera muzika šokiams.

. įžanga Nemokamai. Prašo Visus Atsilankyti—KOMISIJA.

PRANEŠIMAS!
Chicagos Lietuvių Vyrų Choras

— RENGIA —

Saunų Išvažiavimą
Nedėlioj, Rugsėjo (Sept.) 18 dieną

10 V AL. Iš RYTO.

JEFFERSON GIRIOSE
Visus choro rėmėjus ir pritarėjus kviečiame 
skaitlingai atsilankyti. — Choro Valdyba.

UŽLAIDAI DOVANOMIS -- PAS

Ondruš
3934 W. 26th St.

Priešais Praga

DYKAI
Jums susiusime kaldras, 
jei pirksite nesiutas pas 
mus. Patys atvyksime 
pas jus, tik pašaukite 
Crawford 4088. Dirbtu
vės 2529 S. Pulaski Rd.
Atdara iki 6 v. v. ant- 
rad., ketvirt. ir šeštad. 

iki 9 vai. vak.
JAUNAMARTĖMS 

DOVANOS
ŠVARUS DARBAS—GERIAUSIS PIGUMAS

i

. i

mas lietuvių ir svetimtaučių 
taip subruzdo pašinaUdoti šiuo- 
mi dideliu išpardavimu, kuris 
dabar prasidėjo Budriko krau
tuvėse, 3409-3417 S. Halsted St. 
Pasinaudokit ir jųš.

■—Kaimynas

Boston Shoe Store 
Naujas Batelių 
Pasirinkima's

spal-

_____________ šeštadienis, rūgs. 17, 1938
brikatai, bet virš visko stovi |

nų priešaky. Vyrams turima 
naujutėlė eilė batų, kurie par' 
siduoda po $2.98, nors jie ver
ti daugiau. Tvirti odos padai,1 
didis pasirinkimas ir

Nauji bateliai, naujos 
vos ir ta pati geriausioji ko
kybė rudens batelių paradoje. 
Bet tos parados priešaky vėl, 
kaip lig šiol stovi Boston Shoe mados. Paskui, moterims 
Store, 3435 S. Halsted St.

Pasirinkimo įvairumas yra 
toks didelis, kad galima susi 
rasti už vis skirtingiausiam 
skoniui. Nauji suedes, nauji fa-

aujbs 
turi-, 
Red

Wm. Dambrauskas 
Susilaukė Savo Gim
tadienio Dienos

BRIDGEPORT — Williamas 
Dambrauskas dabar yra part
neriuos su Frank Shemetu, an
trašu 3336 So. Lituanica Avė. 
Užlaiko taverną ir šokiams sve
tainę viršminėtu antrašu. Šian
dien, Sept. 17 d. įvyks gimta
dienio parė pagerbimui Willia- 
mo Dambrausko. Jis užkviečia 
visus savo draugus ir pažįsta
mus atsilankyti. Bus geros mu
zikos ir skanių užkandžių. Visi 
turės smagų laiką. —VBA.

1 ma plačiai pagarsėjusių 
Cross batelių įvairenybių

Skaitykite smulkmenas 
dien skelbime, kurs telpa 
j ienose.

kuo-

Kirs-

2

Pradžia 
liuosa.

Avė., priešais Oh’Henry 
Parko iškabą.

žino- 
Mike 

atvyko

11 vai. išryto. Įžanga 
Transportacija— veltui.

Ateikit prie svetainės.
—•KOMITETAS.

Teisėjo Jarecki Diena
Sekmadienį, Rugsėjo 18 d

Rivervie* Parke
Paskutinę Riverview Dieną

Teisėjo JARECKI DIENOS KOMITETAS.

atsilaikė 
Nors 

bet jai viltis 
progos pakil-

kiti draugaižagariečiai ir 
kuriems laikas pavėlina, aplan
kykite musų gerą draugę, iš
reiškime savo užuojautą sun
kioj valandoj. Lankymo 'valan
dos: 
4-tos, 
8-tos. 
šte.

dieną, — nuo 2ros iki 
vakare — nuo 7-tos iki 
Kambarys antram auk-

Sveiksta po 
Operacijų

BRIGHTON PAR. — Trum
pą laiką atgal buvo padaryta 
tonsilų operacijos poniai P. 
Shlaustienei ir jos šuneliui Ri
chardui, 4410 South Rockwell 
Street.

Abi operacijos buvo labai pa
sekmingos, nes ligoniams nete
ko nei ligoninėj, nei namie lo
voj gulėti. Abu jaučiasi 
geriausiai.

Operacijas darė Dr. W. 
tukas. —Draugė.

Viešnia iš 
DeKalb, III.

BRIDGEPORT. — Pas 
mą Bridgeporto biznierių 
Tarutį iš DeKalb, III., i 
giminaitė p. Mary, Biliūnienė.

Ji čia atostogauja ir žada iš
būti apie dvi savaites laiko.

P-ai Biliūnienei dabar pri
klauso p. Taručio namas De
Kalb, III. Tą nuosavybę parda
vęs, jis atvyko Chicagon ir čia 
gyvena jau gana ilgą laiką.

VBA.

Pakeitė
Adresą

Buvęs Bridgeporto biznierius 
Juozas Briedelis, kuris užlaikė 
taverną adresu 3210 S. Halsted 
Street, dabar turi naują biznį, 
adresu 1125 West 59th Street.

Pp. Briedeliai yra draugiški 
žmonės ir abu priklauso Chi
cagos Lietuvių Draugijai. Neuž
ilgo turės vadinamą “Grand 
Opening”. —VBA.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Didelis
Išpardavimas

Vasarai praėjus visur prasi
dėjo biznio judėjimas. Ypatin
gai tas žymiai apsireiškė pas 
Budriką, kuris užlaiko moder
nišką' rakandų ir radid krautu
vę adresu 3409—3417 S. Hals
ted St. Du didžiuliai Budriko 
trokai net nespėja pristatyti 
perkamų rakandų, taip kad pri
sieina dar kitus samdyti.

O taip yra štai kodėl: Vasa
ros laiku, kada kainos buvo že
mos, Budrikas užpirko labai di
delį kiekį namų rakandų ir ra
dijų, pripildė didžiausią “vėrau- 
zę ’, kurią dabar turi apleisti.

■ Todėl dabar viską ir išparduo
da pigiau, negu už pusę tikros 
kainos. $45,000.00 vertės Parlor 
setų, refrigeratorių, skalbiamų 
mašinų, radijų, akordeonų, pe
čių, karpetų, lovų, matracų, 
springsų, “klejonkių” — viskas 
turi būt išparduota į trumpą 
laiką.

Tad, nenuostabu, kad daugu-

Cicero Liet. Liuosybės 
Namo Bendrovė

— rengia —

Saunų Išvažiavimą
Rytoj, Rugsėjo 18 d.

SPAIČIO DARŽE
Archer

Kviečiame visus—visiems—seniems ir jau
niems bus šposų gana.

Pagerbkime tą vyrą, kurs kovojo už jūsų 
taksus ir garbingus rinkimus.

(p J EZ (1 ft fi A n “ Rakandų, Parlor Setų,111111 111R Karpet , Pečių, Elektri- r JlJ y U U U ■ U V nių Ledaunių, Skalbyklų,

Turi Būt Išparduota
»* ' ■ -i !> ■ i' r'l '

Žemiau Kainos

KROEHLER!
13u i lt

Parlor Setai rankų darbo padaryti, įvairių madų ir spalvų po 
S27-so iki S129-00

Stalinės Lempos, vertės $2.00, po...................................... 79 centus
Paduškaitės vertos $1.00, .......................................3 už vieną dolerį
Didelės mieros karpetai, verti $20.00, po ..............................  S9-50
R. C. A. Victor Radios, Zenith Radios 1939 m. šiame išpardavime

po $49-°°
Midget Radio Emmerson, vertos $16.50, pa S8«

Jos.F.Budrik,lnc
3499-21 S. llalsted St

Telefonas YARDS 3088

nauji Platform bateliai. Boston I
Shoe Store stovi ir žemų kai - I X ^^£^1

SHOE STORE 
3435 S. Halsted St

Mergaitės!!
a Berniukai!!

(Skelb.)ll
______ | Prie

Laimėjimo
Giliukingo Numerio

Dykai
Puikus

WRIST WATCH
Mergaitėms

IR

Laikrodėlį, Peili
IR

Grandinėlį
Berniukams 

JUS GAUSIT NUMERĮ KADA
PIRKSIT PORĄ BATELIŲ .

ATEIKIT DABAR
Gaukit Batelius ir Numerį

Mes Perstatom

POLL PARROT
IR

STAR BRAND
ILGAM DĖVĖJIMUI

Laimėtojų yra kiek
vieną Mėnesi

GAL JUS BUSIT VIENAS IŠ TŲ

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St
šaukit Tel. YARDS 3408

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 W. «3rd St 
TeL ENG. 5883-5840

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS

TONSILAI IŠIMAMI JM2-50
GYDYMAS SKfi.OO
LIGONINĖJE ....................
RAUDONGYSLES IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje --  $15-00
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama ....... “
VISAS LIGAS GYDOMA 
Ekzami naciją įskait. vaistus ■

DOŲGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Ave^ Chicago. 

Tel. Lawndale 5727.

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

75% Coarse ...     $7.00
Pocahontas Mine Run, West Vlrginla 

75% Coarse ------------------ $7.75
Illinois Nut ------------------------ $5.00
Rex Erg --------------------------- $7.50
Black Band Lump___________ $8.75
Millers Creek Lump_________ $9.00
Chestnut Hard Coal__ $13.00

tetom. 
8980.
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Manageriaus
Pagelbininke

I I 9 .» »»*... .

P-lė S. Bernotaitė
B-Ję S. Ęęrnotaitė yra iš pro

fesijos špfcėja.
Ji pasižymėjo savo charakte

ringais šokiais ne vien Suvięny- 
|osę Valstijose, bet ir Paryžiu
je, Berlyne ir Vienoje.

Bę| niekas nėra amžina, ir 
pęyipuoipet laimė lydi žmogaus 
gyvęjjyną. Taip atsitiko ir $ų 
p-|e S. ĮJernoĮaite. Trys metai 
ątgąl bešę^ant jai įvyko nelai- 
pję, jos nugarkaulis tapo sužei
stas ir ji turėjo apleisti savo 
mėgiamą šokėjos profesiją. Bet 
gyyenti reikia, tad p-lė Berno
taitė neseniai užėmė manadže-, I 'J • 
riaus pagelbininko vietą gra
žiausiame South Sidės restora-
ne.

Restauranas yra puikiai pa
puoštas. Kai atsilankysi t, neuž
mirškit paprašyti p-lės Berno
taitės, kad parodytų jums gra
žų Amerikos Istorijos kambarį 
ir kitus moderniškai papuoštus 
kambarius. Paskaitykit apgarsi
nimą, kuris tilps Naujienose 
pirmadienį.

Šios smagios ir gražios Mar-

lyn Cocktail Lounge atidarymas 
įvyks pirmadienį, ądresų 118 E. 
Cermak Rd. Lietuviai yra šir
dingai kviečiami atsilankyti. 
Klauskit p-lės Bernotaitės, ji 
jums viską parodys jr jus sma
giai ir linksmai vakarą pralei
site.

P-lė Bernotaitė yra tikra lie
tuvaitė. Ji praėjusią vasarą at
lankė savo dėdę Lietuvoje, prof. 
Joną Šimkų, kuris yra chemi
jos skyriaus vedėju Lietuvos 
Universitete, Kaune. Su ja susi
kalbėsi t lietuviškai.

SLA. 134-tos Moterą 
Kuopos Bankietas 
Švęs 15-kos Metų 
Sukaktį

Šįmet sukapka 15 ka metų 
nuo susiorganizavimo SLA 134- 
tos moterų kuopos, kuri savo 
gyvavimo laikptarpiu pasižy
mėjo gražiais lietuvybės, kul
tūros ir labdarybės darbais.

To viso pažymėjimui dabar 
rengiama šaunus jubiliejinis 
bankietas, rugsėjo 25 d. (sek
madieny) “Syrena” svetainėje, 
4270 /Yrcher Avė. Pradžia 6 
vai. vak.

Atsilankyti kviečiami visi lie
tuviai, nes bus įvairių nauje
nybių, taipgi skani vakarienė, 
programas ir šokiai.

Reng. Komisija.

Mirė USA Oro Biu
rų Viršininkas

Širdies liga vakar Chicagoj 
pasimirė Dr. William R. Gregg, 
USA oro biurų viršininkas. Jis 
čia buvo atvykęs iš Washingto- 
no aviacijos suvažiavimui.

“Jareckio Diena

ALTOS-TRUCKS—MISCELLAN. REAL ESTATE
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NEREIKIA IMOKESNIO—30 MENESIŲ IŠ
MOKĖTI. VisižKas peržiūrėjimas, male- 
vojimas body. fenderio darbų, baterės, 
radijo ir priedui. Freimo, ašti sustiprini
mas. Viskas nuo virSaus iki tairų. 15 
metų uatyrimas, musų garantija. Atdara 
vakarais, sekm. Apskaičiavimas, towingr 
dykai. Taipgi pilnas ' pasirinktinas naujų 
ir vartotų karų. Be {mokėjimo pinigų. 
2501) MILWAUKEE AV. Belmont 4844.

ATįJMALS—DQGS—BIRDS—PĘTS 
GyvuRai—šunys—Paukščiai etc.
PARSIDUODA POLICp §UQ. 

Geras prie biznio. Aš apleidžiu biz
nį. 5740 W. 64th PI. Tel. Portą- 
mouth 7737. 

I

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

ŽIŪRĖK!! Naujas geltonų plytų 
6x5 kambarių apartmentas. Saulėti 
frontiniai ir miegami porčiai, refri- 
geracija. 5 ’ karų plytinis garažas. 
Rėiida: $3,660—Kaina $16,000 Libe
ralus terminai. . - -
FIRST STATE MpRTGAGE CO., 

4752 Fulletton—Capital 3020 •
SITUATION WANTED 

K * Ieško Dafbo

PAIEŠKAU DARBO
Penteris ir popieruotojaš iš vi

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

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

REIKALINGAS DARBAS, kaipo 
janitoriaus pagelbininkas arba por
teris. Esu patyrus. FRANK, Tel. 
Grovehill 3651.

'7/:
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HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

Divefsey '5786.

-TEISĖJAS EDMŲND J. JARECKI
Gubernatorius Horner ir keletas kitų stambių Illinois de

mokratų rytoj po pietų kalbės didžiuliam išvažiavime, kuris 
įvyks Riverview Parke, tolimoj Chicagos šiaurėj prie Wes|ęrn 
avenue. Išvažiavimas bus “Judgc Jareckį Day” politinio po
būdžio parengimas, kurį ruošia teisėjo Jareckio pritarėjai.

Lietuviai yra kviečiami atsilankyti. (Sp.)

REIKALINGA patyrus moteris 
prie skirstymo skudurų.

GOLDMAN TRADING CO.
1415 W. 21st St.

HELP WANTED-MALĖ-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia

BARGENAS: Nupirkšite su ma- 
žais pinigais, grosernę ir delica- 
tessen, per daug mėtų išdirbtas 
kampinis biznis. 3465 So. Lituanica 
Avenue.

PARSIDUODA ČEVERYKŲ tai
symo krautuvė. Biznis išdirbtas per 
18 metų. Naujos mašinos.

21Q7 So. Halsted St.

PARDUODU BUČERNĘ ir gro- 
sernę, biznis išdirbtas per 20 me
tų, nebrangiai. Atsišaukite greitai.

4530 So. Wood Street.
I • A

PHOTO STUDIO, labai gera vie
ta—nėra kompeticijos — biznis iš
dirbtas per 20 metų. Didelė lietuvių 
kolonija. Pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos. Galima išmokėji
mui. Kreipkitės, 1739 So. Halsted 
S|.,’ Box 874.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir gro
sernė biznis išdirbtas per daug 
mėtiį. Moderniškai ištaisyta. Tel. 
YĄRDS 2527.

PARDAVIMUI ar priimsiu pusi
ninką į Tavferno biznį. Man vienai 
per sunku. Mrs. Suzanna Adomai
tis, 1825 Wabansia Ąve.

PASKAITA K 
BIBLIJOS

VYRAI IR MOTERS. Dalis laiko. 
Taipgi High School ir Kolegijos 
studentai uždarbiaukite, kol tebei- 
nat j mokyklą. Malonus darbas. 
STAR PRODUCTS, 113 W. Hub- 
bard St.

PARDAVIMUI TAVERNAS — 
$600.90 - nupirks didėlę vietą, pilnai 
įrengta, gatavą bizniui vesti.

- 1106 West 63rd Street.
. . r ’ v ...

■"------- --------- ------- -------------
CLUBS AND SOCIETIES 

Klubai ir Draugijos

NAMAS, kurį pamėgsit, 6239 So. 
Artesian avęnue, metų senumo, 
5 kambariai, plytinis. ' Puikiausias 
plumbingas, Šildymo įrengimas ’ su 
vėliausio stiliaus aliejiniu^ degintų- 
vu. Visas beismentas baigtą^ Su 
ekstra virtuvę, toiletū, matfdynė. 
$49p0. Lengvus terminai. Atdara 
pažiūrėjimui šeštadienį ir sekma
dienį. f ?

PARDAVIMUI ar RENDAI ke- 
Bykla su gyvenamais kambariais

• šapa. Išdirbta 13 metų. Prospect
2707.

FURNITURE-FIXTURE FORSALE

ĮŠPĄRPUOPAME BARŲ FIK- 
ČĖHIUS 1938, visokio didžio pu 
Coil Baksais ir sinkoni.'Taipgi Sto
rų fikčerius dėl bile kdrio biznio 
iškaitant svarą . , t
iče baksius. Cašh arba ant išmokė
jimo/' Pamatykite mūs pirm 'negu 
pirksite kitur.
‘ S.' Ė. SOSTHEIM & SONS

1915 SO. STATE STREET' 
CALumef 5269Į. ‘ ’

kė-

PARSĮPUODA PERAS žieminis 
PEČIUS,' tinkamas Štorui. 934 W. 
29th St., šaukite Tel. Hemlock 0707

E-FIXTURE)V4NTEp

KAS TURIT PARDUOT pigius 
for'ničius. Atsišauki| pėr laišką,’ ko
kius forniučius turite. J. D. 1410 
So. Union Avė.. t • • . . * . /

Bus svarbi paskaita sekma
dienį, rugsėjo 18 d, 1938, sve
tainėje po num. 2458 W. 38 St. 
ir Campbell avė., Brighton 
Bark apielinkėj, Chicago. Pra
džia lygiai nuo 10 vai.

SVARBUS IR DRAUGIŠKAS 
SUSIRINKIMAS IR LINKSMAI 
laiko praleidimas: Ateinantį ir kiek
vieną septintadienį—7 iki 11 vai. 
vak. Šv. Marijos Parapijos Svetai
nėje, 35 ir Union Avė. Visi drau
gai rėmėjai ir sįpipatizatoriai esate 
užkviečiami atsilankyti. Parapijos 
Klebonas Kun. St. Linkus ir Val
dyba. A. Rdsįa^^y parap. rašt.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs DARBI
NINKAS apavų taisymo dirbtuvėj. 

2405 West 47th St.

PARDAVIMUI BIZNIAVAS NA
MAS 2 aukštų, 2 flatų ir Storas ant 
63 ir California Avė. Tel. Repųblic 
3719 arba Repųblic 3714.

ryto.

Šventą

Biblijos

Kalbės S. Bcneckąs 
“Sugryžimas Žydų in 
Žemę.->

Tas yra Įsipildymas 
pažadų, ir ką tas ręįskią^

Tie dalykai yrą įdomus kiek
vienam protaujančiam žmogui.

Todęl kviečįąipe visus atsi
lankyti į viršminėtąs paskaitas.

Rengia ir kviečia Biblijos 
Tyrinėtojai. Įžanga veltui, rink
liavos nebus.

A. A

BARBORA 
ŽVIRBLIENĖ,

po pirmu vyru Navakauskiene
Gyveno 3416 Lituanica Av.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 13 d., 11:20 vai. vak., 
1938 m., sujaukus pusės amŽ., 
gimus Telšių apskr., Kalvari
jos parap., Pučkorių kaime.

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Juozapą Žvirblį, 
sesėrs sūnų Pranciškų Si
maitį ir žmoną Karoliną, jų 
šeimynas ir kitas gimines.

J » * A f t * » ,

Kūnas pašarvotas Antano 
M.. Phillips koplyčioj, 3307 
S. Lituanica Avė. Laidotuvės 
įvyks rugsėjo 17 d., 1:00 vaj. 
popiet iš koplyčios į Tautiš
kas kabinęs. * -

Visi a. a. Barboros Žvirb
lienės giminės, dyaugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį

EMILIJA LEMSAHGIS 
po tėvais žuosaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 15. d-., 11:00 vai. ryto, 
1938 m., sulaukęs pusės ąmž., 
gimus Tauragės apskr., Švėk
šnos parap., žąsyčių kaime. ’

Amerikoj išgyveno 35 m.
Pėliko dideliame nuliudimę 

vyrą Kazimierą, du surius —■ 
Benediktą ir jo žmoną Ber- 
nice, ir Domininką, seserį A- 
nąstasiją ir jos šeimyną, pus
brolį Joną Massachussetts ir 
gimines, o Lietuvoj 3 brolius 
ir vieną seserį ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
6840 So. Campbell Avė. Lai
dotuvės įvykš' Pirmad., Rug
sėjo 19 cį., 8:00 vai. ryto iš 
namų į Giminįo Pan. šv. par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio- 

Į nės sielą, o išvien bus nulydė- 
Į ta į Šv. Kazimįero kapines.

Visi a. a. Emilijos Lemsar- 
gis giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nūliudę liekame, 
Vyras, Sunai, Sesuo ir kitos 

7 ' ■ \ '' gimines.
Laid. Dir. Antanas Petkus, 

Tel. Grovehiir 0142.

REIKALINGAS JANITORIUS,— 
kad suprastų karpenterystę ir de-^ 
koravimą apie namus. Pagyveni
mas ant vietos. Valgis, guolis — 

3740 So. Halsted St.

REIKALINGAS ŽMOGUS į ūkį 
dirbti. • Atsišaukite laišku. S. S. 
Gobies, Mięh. R. No. 2.

NORĮ URMO; GROSERIŲ lietu
vių pardavėjų, su išdirbta klientū
ra/ Nūb’šMnr pVoga darbštiems vy
rams. Paskyrimas tiktai laišku, pil
nai "aprašant' išsilavinimu,' •< patyri
mą. Visi atsakyčiai biis laikomi 
slaptai.

HOLLEB & CpMPANY, 
167 South Water Market.f V 1 .>• / > .. A' )■(: . •_ VfčF’tV_____

REIKALINGAS ĘRESEĘIS ran
komis prosyti ir knatičius. 810 W. 
19th Street, Denniš Ęacius.

PLAČIAI ŽINOMA GYVYBĖS 
APDRAUDOS bendrovė atidarė vy
rams 30-45 lietuviams apdraudos 
išdirbtą biznį Chięagos teriĮorijoje. 
Rašykite ' kvalifikacijas ir dabartinį 
finansinį stovį. 1739 So. Halsted, 
Box 875.

I»ARTNERŠ WANTEp

REIKALAUJU PUSINIŲKO į 
tayerno biznį. Nedaro skirtumo ar 
moteriška ' ar vyras.

1 53QQ So. Halsted St.
-7—.T.'." ?■' 1 j" 1 » ■----------------------

FVĖNISĘPEB RQQMS—TQ RENT Gyvenimui Kambariai
RENDON KAMBARIAI vaiki

nams' karštu vandeniu šildomi, su 
arba bė vžlgip. 3312 So. Uhion. Tel. 
YARDS 2935.

■ 6 Mėnesių Mirties šū kak t u Ves RENDON DIDELIS KAMBARYS 
Kreipkitės subatoj arba vakarais 
pd' 6. 4Š30 So: Whipplė St. antros 
lūbos iš 'priekio. ‘ ‘ '

2 FURNIŠIUOTI KAMBARIAI 
rendai, antras aukštas—pavieniam 
ąr.? vedusiai porai. <$,4T O^th St.

Nuliūdę liekame, ;inka- 
iznio.
:ti ir

čiais ši) 
dbo. 72

Al — pe
litas van-

ir Weu, 
k^aUrtiVė— nęprąngląĮ. ^iĮVėpnan, 
2345 E. 71st

& krautuvė, 
is pėr 25 metus, 
iom Yard^‘2414

—vir- 
’est 59

11 w p*

lienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse it suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą;Nuliūdę liekame,

Laid. Dir. Ąntanas M- Phil
lips, Tel. YARPS 4908.

Įvyks paskaita Biblijos Ty- 
ririėtojų kas' vakarą kai 7:30 
valandą. T ■

GROSERNĖ ir Mėsos Marketas, 
15 metų. Gyvenimui kambariai už
pakaly; geras biznis. 2955 South 
Emerald.

PARDAVIMUI greitai ir pigiai 
grosernė delicatesseh ir notion što- 
ras. 4 kambariai pagyvenimui.

3512 So. Lowe Avenue.

TAVERNAS PARDAVIMUI — 
5957 W. North Avė. Geras pirki
nys. Veik greitai. Merrimac 2009._,

EIK Į SAVO BIZNĮ — daryk sa
vo Draft Root Beer statinėse. Par
duok tavernoms — didelis pelnas. 
Root Beer mašina $99. Ir į butelius 
supylimo mašina pusgalioniais. 
3247 West 51st St. Prospect 4310.

REAL ESTATE FOR SĄLE 
Namai-Žemė Pardavimui

COTTAGE GROVĘ, arti 79-os 2 
aukštų plytinė krautuvė, 6 kamba
rių apartmentas, modernas frontas, 
pilnas beismentas, 2 karų plytinis 
garažas, 48x125 greitai pardavimui 
—tiktai $8000.00. Pinigais $2,000.00. 
Renda $1260.00. Radcliffe 4401.

PARSIDUODA BIZNIAVA nuo
savybė, 2 ’flatisv plytinis; taipgi, ta
vernas, biznis išdirbtas per 16 me
tų, Nebrangiai. 739 E. 92 PI.

BRIGHTON PARKE prie Archer 
Avė. ir California Avė. 2 flatų po 
4 kambarius.' Visi įtaisymai, augš- 
tas' cementuotas beismontas, pirmas 
flatas anšildomas, garadžius, kai
na $3750. Turim apie 100 namų, 
galima pigiąi pirkti arba mainyti 
ant bile ko jus turite.

C. P. SUROMSKIS 
2502 Węst 69th Street 
'Tėl. Grovehill 0306.

PARDUODU 4 KAMBARIŲ ra
kandus; greitu laiku turi būti par
duota, nes savininkas turi išeiti iš 
namų. 3322 Lexington St. 1 lubos. 
Tel. Van Ęuren 5810.

KRAUTUVĘ ir MĖSOS marketas 
flatas, garo šiluma. Bargenas. Ge
ra biznio vieta. 5906 So. Wentworth 
St. Tel. Normai 5793.

iširas taptijąs
Peršiskyfė su šiuo pasauliu 

16 dieną kovo mėn., 1938 m. 
sulaukęs 48 metų amž, gimęs 
Jdnavoš kąin)ę, Dūkštų par.’, 
Ežerėmį apskr.
" Paliko didėliame nuliudimę 
moterį Kazimierą, po tėvais 
Glrtį^ę, brolį Antaną', brolie
nę Agniešką, švogerį Kastan
tą Girtą ir jų Šeimyną, dėdę 
Joną Jokdbauską ir jo šei- 
ihyną ir' giminės.

r Mes tave musų brangusis 
vyfė ir broli, riiękubrnęt nfe- 
ųzmiršime. Tų pas mus jau 
nebesugrįši, tfęt mes anksčiau 
ar Vėliaus pate Tavė ątęįsime. 
Lauk muš ateinant!

NūlSidę liekame,

s

Remkite tuos, kųpe
((

ĄNT REŲDOS STORAS ti. 
mąš dėl'taverno'ar kitokio oi. 
Archer ir* California. Gali pirk 
namą. 4p71 Archer Ąye. .^Įsišauki
te po 6 vakėre. 40^3 Mųntgdmery 
St., 3 lųpps. Urbonas. ?'

PARDAVIMUI AR MAINUI ka- 
tedž, 7 kambarių rezidencija, fur- 
naso šiluma. Vieta 3504 So. Mozart. 
St. Yards 2414.

PARSIDUODA FORCLOSERIAI, 
PRIE MARQUETTE PARKO.
4 flatai po 5 kamb. octagon fron

tas, 4 karų muro garažas, pigiai.
5 flatai £o 4 kambarius, English

basementas, 4 karų muro garažas; 
kampas ............................ $13.000.00

6 flatų visi po 4 kambarius kam
pas, octagon frontas, 4 karų mūri
nis garažas, .... ..............  $15,000.00

Bizniavą namą mainysiu ant pri- 
vatiško namo.

Teisingas patarnavimas. Rašykite 
CHAS URNICH (Urnikas)

56 W. Washington St. Room 514.

SS

SAVININKAS TURI atsipalai
duoti tuojau. 6 kambarių plytinis 
bungalow,’ modernas. Skirtingas 
bargenas. Lengvus terminai. HOLC 
finansai. Sekmadieniais vietoje. 
6019 So. Rockvvell st. Kreiptis S. 
Freedman 139 N. Clark. Dearborn 
8428.

IEŠKO 3, 4 ar 5 KAMBARIŲ 
fleto North Side apielinkėj, apšil
domo ar ne. Maža . šeimyna, suau
gi. Dirba.' Rašykit' Mūtiūskks.

’ 190T &o. HalMčtf St*'

PARDAVIMUI AR MAINUI 3 
naujos krautuvės—žiemių vakarų 
kampas 69 ir Rockwell—58x125 — 
National Tea Co.—5 metų lysas — 
prie kampo.' Kąlna $17,500. Tel. 
Ddrchester 0883:

■ ■w 1'11, ' ji ' i ;«-----------
AutomčbiL _ - - -

ĄTEIK į didžiaųsį nąujų įr 
atimtų ąutopiobilių išpardavi
mą— toĮęį, kokio Chicago nėja 
bet kada mą£iusi pag—

COOK COUNTY FINANCE 
coiuęany 

ties 1340 West 63rd St.
Virš 300 naujų ir vartotų karų 

bus parduodama tiesiog publikai 
Jus galite nusipirkti tikrą 1938 me
tų karą už tik $395 ir 1937 karą už 
tik $205. Ne daugiau. Taipgi se
nesnių modelių karai už taip pi
giai kaip $35. ‘

Nepirki|e naujo ar vaętoto ka
ro tol, kol nebusi ' matęs mūsų 
PSrędos 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 išsimokėtu 

• Nesvarbu kur gyveni, ' nepra
leisk nuostabios progos.

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
80p \Vesit 31st Street

Telefonas VICTORY 169^
!' II ■ j i? M ■ 'V M 'I 7/FINANCIAL 

Finansal-PaJfltolos
?? AR JUMS REIKIA PASKOLOS 

ANT NAMO ??
Mes darome parinktinas paskolas 

ant namų tik už 4% nuošimčius. O 
ilgo laiko paskolos už 5 nuošim
čius. Dėl jaugiau informacijų krei
pkitės į

Z. S. MĮCKEVĮCE CO., 
6816 So. Western Avenue 

Hemlok 0800:

BUSINESS SERVICE 
Biznio* 'Patariiavimas
Tel. Victory 4965.

STqGPENCg^|AĮR BL^q?
35 metai bizny, tufi pilną apdraųdą

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET MSB CQ. 

3216* So; Halsted Streęt

DYKAI — 26 šmotų sidabrinis 
setas su kiekvienu pertaisymo dar
bu — Sofa — ^16.00—Kėdę—$9.0Q. 
Galite pasirinkti visokias spalvas. 
Pinigais arba išmokėjimais. Dykai 
pasiimam ir atvežąm. Dykai ap
skaičiuojame. : . .

NICKŲS UPHOLSTERING 
Klauskime Niekaus, (Steykrt 5876

COAV-AVOotfLoffi^^ 
AnglyS^-Malkb^-Aliejus 

kainos " - : ; '

EGG .00

SORBENINGS
PIRKIT DABAR 1 — SAUKITE

DIENĄ AR NAKTĮ- * ’ " 
PRISTATYMAS MIESTE IR

PRIEMIĖSOICrO^E. ”

Tel ARDMORE 6975



WPA DARBININKAI TURĖS DARYTI 
ĮPLAUKŲ RAPORTUS

Už patvarkymo nesilaikymą šalins iš dar 
bo ir baus

WPA administracija Illinois 
valstijai vakar paskelbė ypa
tingą patvarkymą:

Visi darbininkai privalo ne
vėliau rugsėjo' 30 d., priduoti 
administracijai raportą apie 
savo įplaukas per paskutinius 
tris mėnesius.

Patvarkymas paliečia 255,- 
000 pašalpos darbininkų vals
tijoj.

Kas patvarkymo nepildys, 
tas bus prašalintas iš darbo.

Kas padarys melagingą ra
portą, tas bus nubaustas kalė
jimu arba turės sumokėti pi
niginę bausmę.

Maksimum bausmė bus du 
metai kalėjimo arba $2,000 pi
nigais arba abi bausmės kar
tu.

Valstijos WPA administra
torius Charles E. Miner aiški
na, kad:

• L Darbininkai turės duoti 
raportus kas tris mėnesius;

2. Jeigu turi įplaukų tiktai 
iš WPA, tai turi tai pasakyti;

3. Jeigu turi kitų įplaukų ir 
bandys jas pašiepti, bedarbis 
gali būti nubaustas.

4. Jeigu bus atrasta, kad 
WPA darbininkas gauna iš 
kitų Šaltinių tiek įplaukų, kad 
jų užtenka pragyvenimui, tai 
toks darbininkas bus atleistas 
ir jo vieta bus užleista kitam, 
kuris jokio darbo neturi.

Vakar Chicagos Bedarbių 
šelpimo Adm. paskelbė, kad 
iki metų pabaigos pašalpą 
imančios šeimynos gaus 15% 
mažiau pašalpos negu turėtų 
gauti. Trūksta pinigų. —R.

Tikisi Likviduoti 
North Shore Streikų

Ruošiasi Įvesti Autobusus
Vakar pasireiškė viltis, kad 

į 24 valandas gali būti likvi
duotas North Shore gelžkelio 
streikas Chicagoj. Vakar kon 
ferencijai gelžkelio raštinėj su
sitiko gelžkelio advokatai ir 
unijos atstovai.

Konferencijoj dalyvavo ir 
du federaliai arbitratoriai kar
tu su valstijos darbo departa
mento atstovais.

Vakar taipgi paaiškėjo, kad 
valstijos susisiekimo komisija 
davė leidimą Chicagos Willett 
autobusų bendrovei įvesti auto
busus Waukegane ir 
Chicagos miesteliuose, 
paliko be transportacijos 
kui kilus.

North 
kurie 
strei-

Rytoj Lietuvių 
Demokratų Diena 
Spaičio Darže
Kalbės Flynn, Toman ir kili 

kandidatai.
Justice Park didžiuliam dar

že, kuris randasi prie Archer 
ir Kean gatvių, įvyksta lietu
vių politikos veikėjų rengia
ma diena. Šis įvykis net žada 
būti dalinai istoriniu įvykiu, 
nes pirmą kartą lietuvių po
litinis klubas ruošia savo pa
rengimą tokiam didžiuliam 
darže.

Jei ši diena pasiseks, ji tu
rės daug reikšmės lietuvių pri
pažinimui politikoj ateinan
čiais metais.

Rasite daug įvairenybių, 
bus gera orkestrą, programas, 
dovanos ir lenktynės tarpe 
garbės svečių. Žada atvykti 
teisėjas, Jonas Zuris, County 
Clerk Michael J. Flynn, šeri
fas John Toman, ir kiti kan-
didatai, iš kurių lietuviai dar 
nori išgauti daugiau pripaži
nimo. ’

Todėl, visi lietuviai kviečia
mi į Justice parko daržą ne
žiūrint kokios partijos esate.

\ Jonas,

Čekai Jau Surinko 
$100,000 Savo 
Gimtinei!

Fon-Čekoslovakijos Gynimo 
do vedėjai vakar Chicagoj pa
skelbė, kad jau surinko $100.- 
000 aukų — į dvi dienas lai
ko!

Pinigų rinkimas eina per vi
są Ameriką. Aukas sudėjo ir 
čekai ir slovakai.

Panaikino Armour 
“Kompaninę” Uniją

Federalė Darbo Santykių 
taryba vakar panaikino “'kom
paninę” uniją skerdyklų ben
drovės Armour and Co., Chi
cagos dirbtuvėse.

Taryba tuo pačiu sykiu įsa
kė firmai priimti du prašalin
tus darbininkus ir pravesti 
rinkimus tarp darbininkų.

Armour and Co., bendrovę 
organizuoja C. I. O. unija 
Packing House Workers 
America.

of

Iškilminga 
Lietuvių Diena 
East St. Louise

Dainuos Chicagos Pirmyn 
Choras

East St. Louise, III., rytoj 
po pietų įvyks iškilminga “Lie
tuvių Diena”. Ją bengia bend
rai visos miesto lietuviškos or
ganizacijos, po vadovybe drg. 
J. Bulotos, U. Milašiaus ir kitų 
veikėjų.

Parengimo pažiba bus Chi
cagos Lietuvių Choras “Pir
myn”, kuris šiandien po pietų 
išvažiuoja E. St. Louisan pik
nike dalyvauti.

Parengimas turės ir kitų 
kaip pamarginimų, kaip, pav., 
baseball lošimą, $100 dovanų 
padalinimą, šokius, etc. /

“Lietuvių Diena” įvyksta 
Buffalo Parke, prie Maryville, 
III., East St. Louis priemiesčio.

Ristynės, Paskaita 
Apie Sveikatą, 
Avies Kepimas...

“Istoriškas įvykis”
Lietuvių Keistučio Kliubo 

“istoriškas išvažiavimas” įvyk
sta sekmadienį, rugsėjo 18 d., 
Birutės darže. Kodėl “istoriš
kas”? Todėl, kad dar pirmas 
toks išvažiavimas kliubo istori
joj. Bus tokių dalykų, kokių 
kliubo išvažiavimuose nėra bu
vę.

Bus dvi poros ristikų, risis 
pasaulinis ristikas, kuris išva
žinėjo po Ameriką ir laužo 
katilus geriems ristikams, tai 
jaunasis Bancevičius. Oponen
tas Louis Mangėla irgi žada 
nepasiduoti. Antra pora bus 
pats tėvas “Drapiežnas Dzū
kas” ir Jakaitis. Taipgi bus pa
skaita apie sveikatą. Skaitys 
kliubo gydytojas Dr. Strikolis.

Dar bus kepami avis, silkės, 
bulvės, pampuškos ir daug bus 
skanių gėrimų: saldžių, karčių, 
rūgščių ir dar kitokių, kas ko
kio norės, tokio ir gaus.

Taigi kdmisija prašo visus 
atsilankyti ir visa tai pamatyti.

Išvažiavimo darbininkai: K. 
Gusevičienė, A. Giraitienė, Tur- 
nerienė, Kvedaras, Augustinas, 
Kasparaitis, Vaitkevičia, Tur- 
neris, Gegužis, J. Kondroška ir 
M. Warnis. -—Biznio Komisija.

Didžiausia 
Pečiams Dalių 
Vieta

Nelaukite kol oras visai at
vės. Tuojau apžiūrėkite pe
čius. Jeigu jis geram stovyje, 
tai žinosite, kad žiemą nešal- 
šit. Jeigu reikia taisyti—tai 
tuojau šaukite North western 
Stove Repair Company, 662 
West Roosevelt Road, kur ga
lite gauti visokiausias dalis ir 
gerus mechanikus remontui. 
Kainos labai žemos.

Kai reiks kokių dalių, paim
kit pečiaus ir patento nume
rius ir nusivežkitę į virš nuro
dytą vietą. Čia gausite dublika
tą. Beveik kiekvienas gali dar
bą pasidaryti pats.

Perskaitykite smulkmenas jų 
skelbime šiandien Naujienose.

(Skelb.)

Išgėrė Už Žmonos 
Sveikatą Ir 
Pasišovė

Alinėj ties 3934 ' Sheridan 
Road, įvyko tokia scena. 30 
metų bedarbis Duncan B. Ro- 
bertson, nuo 925 Dakin, pakėlė 
stiklą alaus ir tarė:

“Už mano žmonos sveikatą. 
Aš ją labai myliu!”

Taręs tuos žodžius Robertson 
išgėrė alų, išsitraukė revolverį 
ir pasišovė.

Su žmona buvo persisky- 
ręs.

Mirė Nuo Sugedusio 
Maisto

Elmwood Parko apylinkėj 
vienas žmogus pasimirė, o 25 
sunkiai susirgo, kaip atrodo, 
nuo sugedusio maisto.

Mirė Ęarl Bennison, 53 me
tų amžiaus, nuo 2732 N. 76th 
Street, Elmwood Park.

. Nauiienų-Acme Telephoto
. TARIASI APIE KRIZĮ EUROPOJ — Sugrįžęs Washingtonan, D. C., iš Minne-’ 

sotos, kur serga jo sūnus, preziden'fis Rooseveltas tuojau pradėjo pasitarimą įsu 
valstijos sekretorium Cordeli liuli apieĘuropos krizį. Prezidentas skubiai su
šaukė ir kabineto pasitarimą nustatymui USA politikos.

• • • , ’ . . ' . [AOMB-NAUJIENŪ Photo]
. ČIA ĮVYKO RIAUŠĖS — Aussigo miesto dirbtuvių ir kasyklų vaizdas, kur su

dėtų vokiečiai šautuvais ir kulkosvaidžiais, užpuolė Čekoslovakijos policiją ir žanda
rus. Apskaičiuojama, kad tame ir kituose susirėmimuose žuvo apie 50 žmonių.

. i ■ , • • ' ■ • • ,
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NAUJIENOS,; Chicago, ffi.

[Įvairios Žinios Iš 
Cicero lietuvių 
Gyvenimo s-v 
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Liuosybės Namo'Parengimas^—
» ApiePas Kavaliauskus. - 

Siuvėjus

CICERO — Paskutinis išva
žiavimas —- piknikas. Lietuvių 
Liuosybės Namo Bendrovė ren
gia išvažiavimą savo naudai, šį 
sekmadienį, Spaičio darže vi
siems žinomoj vietoj, Archer 
Avė, priešais OTlenry Parką. 
Kas atjaučiat bendrovę ir norit 
smagiai laiką praleisti tyrame 
ore, atvažiuokite. Įžangos nėra, 
o kas neturit su kuom nuva
žiuoti, o norit, tai ateikite prie 
svetaines pirmą valandą po pie
tų. Bus kas nuveža ir parveža 
veltui.

Ruošia “šurum—Burum”
Šį šeštadienį t. y. šiandien, J. 

ir M. Kavaliauskai, Liberty Ta- 
vern savininkai, savo užeigoj, 
1401 S. 49th Ct., rengia “šurum 
burum”. Turės gerą muziką, 
skanių užkandžių, o apie gėri
mus tai nėra kas sakyti. Pas 
juos visados ir viskas “up to 
date.” P. P. Kavaliauskai Liuo
sybės name pirmi biznieriai y- 
ra buvę partneriuos su p. Nu
grėbki u dabar jie liko vieni ir 
savistoviai. Visus patenkina, a- 
bu linksmi, šnekus. Dabar visi 
sako Kavaliauskai geriausį biz<- 
nį daro, bet ir vieta iš visų ge
riausia, kampas Liuosybės na
mo. Aš iš savo puses linkiu Ka
valiauskams gyvuoti pęj.’ daug, 
daug mėtų.
Visos Krauti

S. Kietos krautuvės visos iš
nuomotos, Paskutinę užėmė S. 
Zdonovsky rub&siuvėjas ir tai
sytojas. Bizny jau nenaujas, ke-

^Išnuomotos

Nash Bendrovė 
Derasi Su Unija 
Chicagoj 

t __1 ..------------ - . - I

Congress viešbutyje vyksta 
derybos tarp Nash-Kelvinator 
Corporation ir United Automo
bile Workers unijos. Ginčas ki
lo, kai Nash nutarė uždaryti 
automobilių dirbtuvę Racine, 
Wis., ir sukoncentruoti darbą 
Kenoshoj — “kol biznis page
rės.”

Unija dirbtuvę pikietuoja ir 
neleidžia išvežti įrengimus.

Tennis
Kontestas

Juozo Žuko Atydai!

Professional Lawn Tennis 
Assn. ruošia pro. pavienių ir 
porų tennis čempionato kon- 
testą Chicago Arena, rūgs. 29 
d. iki spalių 2 d. Jau dabar 
yra užsiregistravęs labai dide
lis skaičius žaidėjų. Norima iš
rinkti tokį tenisistą, kuris ga
lėtų dalyvauti nacionaliuose ir 
internacionaliuose kontestuose. 
Tokius tenisistus norima rasti 
tarp chicagiečių.

O kaip su Chicagos čampio- 
nu, J. J. Žuku? (B.) 

lėta metų turėjo krautuvę len
kų distrikte. Kažin kaip seksis 
lietuvių tarpe.

Gerai sekasi
> Rūbų išdirbyštė gerai sekasi 
p. Norichiui, 1339 S. 48th Gt 
Tai tikras kelnių meistras. Dar
bu apsikrovęs, su juo dirba T. 
Bartkus, taipgi pilnai patyręs 
savo amate. Darbą atlieka ge
rai, greitai, užtat jiems ir gerai 
sekasi. D.

K. Steponavičiai 
Atidaro Muzikos 
Studiją

— ■ii

Vėl pradės duoti muzikos 
pamokas

Anelė ir Kazys Steponavičiai, 
neseniai grįžę iš Lietuvos, kur 
vadovavo Pirmyn Choro eks
kursijai, atidaro savo muzikos 
studiją rudens-žiemos sezonui. 
Sekančią' savaitę K. Steponavi
čius pradės duoti smuiko pa
mokas American Conservatory 
of Music, Kimball Hali rūmuo
se, prie Jackson ir Wabash. 
Šįmet jau aštunti metai kaip 
jis ten lavina smuikininkus.

Apart to, K. Steponavičius 
užlaiko kartu su p. Steponavi
čiene privatinę studiją, Ste- 
phens Music Studio, 4142 Ar
cher avenue. čia galima imti 
dainavimo, smuikavimo, piani
no ir muzikos teorijos kursus.

P-a Anelė Steponavičienė 
studijoj duoda balso ir piano 
pamokas — pradedantiems ir 
jau pažangusiems mokiniams. 
Pas ją pereitą sezoną mokino
si gana didelis būrys jaunų lie
tuvių dainininkų. Ji jau “iš
leido pasaulin” du chorvedžiu 
ir kelis gerus muzikos moky
toj us.

Tolimesnėms informacijoms 
apie pamokas, laiką ir kainas, 
malonėkit pašaukti telefono nu
merį LAFayelte 7552.

Draugas.

Vyrų Choras 
Rengiasi Prie 
Didelių Darbų

“Senoji gvardija” gyvai 
darbuojasi

Sekmadienį, rugsėjo 18 die
ną/ Jeffdrsoh giriose yra ren
giamas šaunus išvažiavimas, 
kurį rengia Chicagos Lietuvių 
Vyrų choras.

Tai bus jau choro, o gal ir 
visų paskutinis atsisveikinimas 
su giriomis ir pradžia choro 
pamokų po vasaros poilsio. Tad 
nėra abejonės, kad choro rėmė
jai ir pritarėjai skaitlingai at
silankys smagiai praleisti laiką 
dideliam būryj savo draugų ir 
pažįstamų.

Kaip visiems yra žinoma, 
Chicagos Lietuvių Vyrų Cho
ras yra dainų mylėtojų “seno
ji gvardija” ir tėvas kelių cho
rų, kuris nenuilstančiai palaiko 
lietuvių kultūrinį gyvenimą ne 
tik su dainomis, bet ir kito
kiais budais, nežiūrint kad nu
plikę ir pražilę ir su “dvira
čiais” ant akių.

žada aplankyti Lietuvą
Prie to dar mano aplankyti 

ir Lietuvą, savo gentis ir bro
lius ir visą vargingą liaudį, ku
ri dabar yra prikalta prie fa
šistinio kryžiaus.

Tad ir šis parengimas bus 
kaip ir pradžia to sumanymo, 
papuoštas gražiai skambančio
mis dainomis. O kad Chicagos 
Lietuvių Vyrų Chorui nepras
tai sekasi, tai jau atsirado ne
mažai pavydo. Betgi prie tokių 
dalykų choras yra pripratęs, 
nieko neatboja, bet eina savo 
užbrėžtu keliu. Tad tikiuos, 
kad skaitlingai pasimatysime 
ryloj giriose. —X. š.

Ieško Naujo 
Mokesčių 
Sumažinimo

Neseniai grupė stambių na
mų savininkų laimėjo apskri-j 
čio teisme, pas teisėją Jarecki 
apie $2,500,000 1938 metų mo 
kesčių numuŠimą. Ta grupė už 
vedė naują bylą reikalaudama 
mokesčių sąskaitą sumažinti 
dar $3,000,000, kadangi tokia 
suma pajamų sąmatoj esanti 
nelegalė.

• ■, < |^į| •flfefifHiiitfii hfii -iWi 

šeštadienis, rūgs. 17, 1938
- — - -----
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Progresą Sekmadienio Progra
mas Gerai Palinksmins Radio 

Klausytojus
Rytoj, sekmadienį, 11-tą va

landą prieš piet iš stoties WG 
ES skambės reguliaris sekma
dienio programas, kurio leidi
mu rūpinasi Progress Bendro
vės Krautuvė, 3224 South Hal- 
sted Street. Kaip ir visuomet, 
taip ir ryt programe dalyvaus 
grupė žymių dainininkų ir mu
zikų, kurie išpildys rinktinų 
kompozicijų ir gražių liaudies 
dainelių ir muzikos, kaip tai 
Ona Juozaitienė, Jonas Roma
nas ir kiti.

Prie to, kalbės patarėjas 
Adv. K. Gugis, bus svarbių ir 
įdomių pranešimų, ypač apie 
Progress Krautuvės rudeninio 
sezono atidarymo didį išpar
davimą, kame yra nepaprastai 
gerų progų pirkti namam rei
kmenų specialiai sumažintam 
kainom. Nepamirškite pasi
klausyti. Rep. J.

BUDRIKO PROGRAMAS 
WCFL

Primintina ryt vakare, t. y. 
sekmadienį, pasiklausyti gra
žaus lietuviško radio progra- 
mo iš stoties WCFL, nuo 7:30 
iki 8 vai. vakaro, Chicagos lai
ku, kuri duoda Jos. F. Budriko 
moderniška rakandų ir radio 
krautuvė Chicagoje, 3409-3417 
S. Halsted St.

Reikia pastebėti, kad Bu
driko radio programai pasižy
mi gražiomis dainomis, gerais 
dainininkais-solistais, ypatin
gai didžiulia simfonine orkes
trą iš 12 muzikantų, kuri kas 
sekmadienį dalyvauja progra
me su gražiais muzikaliai ku
riniais. ,

Kadangi WCFL radio stotis 
yra pirmos kliasos, tai Budri
ko programai yra girdimi ne 
tik Chicagoje ir jos apylinkėj, 
bet visur Suvienytose Valsti
jose ir Kanadoje. L.

Jauna Lietuvaitė 
Ligoninėj

Chicago ligoninėj (811 E. 
49th Street) guli jauna Adelė 
Miliauskaitė, duktė Z. ir C. Mi
liauskų, nuo 5353 S. Halsted St. 
Jai ten buvo padaryta apen
dikso operacija.

Ligonė jaučiasi gerai. Guli 
kambaryje 306, kur draugai ir 
draugės gali ir yra prašomi ją 
aplankyti. —JZ.

Rusai prisiruošę
HELSINGFOBS, Suomija, 

rūgs. 15. — Laikraštis “Uusi 
Suomi” ketvirtadienį pranešė, 
kad 750,000 rusų karių ir 2,000 
lėktuvų yra sukoncentruotų 
Ukrainoj.

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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