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BRITANIJA IR PRANCŪZIJA SUTIKO 
ČEKOSLOVAKIJOS SUDRASKYMUI

Čekai klausia, ar gali tikėtis paramos 
iš rusų

GENEVA, Šveicariją, nigs. 
19. — Pirmadienio pranešimais 
Čekoslovakija kreipėsi į Sovie
tų Rusijos atstovus, esančius 
Genevoj, prašydama pagalbos. 
Pagalbos čekai prade prieš Hit
lerio užsimojimą sudraskyti jų 
valstybę.

Edouard Heidrich, Čekoslo
vakijos užsienio reikalų minis
terijos ekspertas, turėjo kon
ferenciją su Jakovu Suritsu, 
Rusijos ambasadorium Francu • 
zijai. Vėliau Heidrich pasima
tė su užsienio reikalų komisa
ru Litvinovu. Nei rusų, nei če
kų atstovai nepaaiškino, kokiu 
reikalu jie tarėsi. Tik pasakė, 
kad reikalas esąs “labai opus“.

Asmenys stovintys arti ru
sų ir čekų delegacijų painfor
mavo spaudos atstovus, joge! 
čekai prašė rusus paveikti j 
Francuziją ir Britaniją. Pa
veikti taip, kad francuzai ir 
britai nusiteiktų griežčiau prieš 
Vokietiją, jeigu čekai nesutiks 
priimti Hitlerio sąlygų.

IŠ tų pačių šaltinių patirta, 
kad čekai atsiklausė Suritso ir 
Litvinovo, ar gali jie tikėtis 
gauti militarės paramos iš So
vietų Rusijos, jeigu Čekoslova
kija stotų karan su Hitleriu 
ir jeigu Francuzija ir Brita,- 
nija atsisakytų juos parem
ti.

I

Čekai Ieško Geresnių 
Taikos Sąlygų

Prašo, kad Britanija ir Francuzija išklau
sytų jų argumentų

PRAHA, Čekoslovakija, rug
sėjo 19. — Visą dieną pirma
dienį Čekoslovakijos ministerių 
kabinetas studijavo Britanijos 
planą jų respublikai sudrasky
ti ir tuo budu Europai taiką 
užtikrinti.

Po kabineto posėdžio išleis
tas pareiškimas faktinai nieke 
nepasako. Neoficialiai gauta 
pranešimų, jogei prezidentas

Benes ir premjeras Hodza pra
šys Britaniją išklausyti pilnes
nių paaiškinimų iš čekų pri
sės. Čekai nori, kad Adolfas 
Hitleris pirma paskelbtų savo 
nusistatymą dėl Britanijos ir 
Francuzijos pasiūlymų. Kai ku
rie stebėtojai mano, jogei Če
koslovakijos vyriausybė sutiks 
priimti anglų-francuzų planą 
kaipo pagrindą tolesnėms de
ryboms.

BRITANIJA IR FRANCUZIJA SUTIKO 
ČEKOSLOVAKIJOS SUDRASKYMUI

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
19. — Visi Francuzijos ir Bri
tanijos Vyriausybių.^, pareiški
mai, kad jų šalys ateis čekų 
gelbėti, jeigtf juos puls Hitle
ris, pirmadienį pasirodė išgara
vę į orą.

Paaiškėjo faktas, kad Brita
nijos ir Francuzijos valdžios 
sutiko išpildyti Hitlerio reika
lavimus, sutiko jo užsimojimui 
sudraskyti Čekoslovakiją.

Sekmadienį Britanijos ir 
Francuzijos ministerių kabine
to vyriausieji ir įtakingieji va
dai nusilenkė Hitleriui. Pirma
dienį taip vienos, kaip kitos 
šalies pilni ministerių kabine
tai užgyrė sekmadienio nuta
rimus.

Kai kurios pirmadienio ži
nios dar informavo, kad Cham-

berlain jau ilgoką laiką buvo 
nusitaręs parduoti čekus Vo
kietijai. Tuo sumetimu jis pa
siuntęs į Čekoslovakiją lordą 
Runcimaną publikai suvadžioti 
— busią jis ieškąs čekų-vokie- 
čių taikai galimumų. Jis, Cham- 
berlain, lėkęs pas Hitlerį ne 
tikslu išgelbėti taiką. Taiką bet 
kokia kaina jis galėjo pasiū
lyti Hitleriui ir būdamas Lon
done. Chamberlaino lėkimo pas 
Hitlerį tikroji priežastis buvo 
—paprastus Britanijos ir Fran
cuzijos piliečius suklaidinti; 
įtikinti juos, kad jis mėginęs 
Čekoslovakiją išgelbėti.

šitos žinios, suprantama, yra 
neoficialios. Jos yra greičiau 
interpretacija Chamberlaino žy
gių, kuriems pritarė ir Fran
cuzijos vyriausybė.

ACME-N AUJIENŲ Telephoto
“PARDAVĖ” ČEKOSLOVAKIJĄ — Anglijos premjeras Nevillc Chamberlain, 

kairėj, Croydon (Londono) airporte sveikinasi su Francijos premjeru Edouard 
Daladier. Dešinėj yra Francijos užsienio reikalų ministeris Georgės Bonnet, o 
viduryj (su kepure) Anglijos užsienio sekretorius Lordas Halifax. Francijos 
ministeris ir premjeras atvyko London an apsvarstyti su Chamberlainu atsaky
mą Hitlerio reikalavimams Čekoslovaki-jos klausimu. Jie nutarė Hitleriui atiduo
ti Sudetus, bet “garantuoti” Čekoslovakijai tolimesnę “nepriklausomybę”. Čeko
slovakijos nusistatymas nežinomas, bet ikLšiol įPraga vis tvirtino, kad jokiu bu- 
du lifftoriūi nenū»Hei-si nežiūrint, ką Franci ja ar Anglija nutars.
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Vokiečių pučas Če
koslovakijoj ne

pavyko

Naciai ištraukią ka
ro pabūklus iš Is- 

/panijos

Perėjo i Amerikos 
Darbo Federaci

jos pusę

CHAMBERLAINO IR DALADIERO PLA
NAS HITLERIUI PATENKINTI

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
19. — Britanijos ir Francuzi
jos ministerių vadai sekmadie
nį priėmė planą Hitleriui pa
tenkinti ryšium su Čekoslova
kijos krizių. Pirmadienį planą 
užgyrė Francuzijos ir Britani
jos miniserių kabinetai. Oficia
liai planas dar nepaskelbtas 
publikai. Tačiau, neoficialiomis 
žiniomis, esmėj jis esąs toks:

1 — Visos Čekoslovakijos 
apygardos, kuriose Henleino 
šalininkai gavo šios vasaros 
municipaliuose rinkimuose 75 
nuošimčių ar daugiau balsų, 

w skaitomos kaip pasisakiusios, 
kad jos nori susivienyti su Vo

kietija. Tarptautinė komisija 
nustatys naują Čekoslovakijos 
rubežių, pagal kurį sakytos 
apygardos pereis į Vokietiją.

2 — Apygardose, kur vokie
čių balsų municipaliuose rin
kimuose buvo paduota daugiau 
nei 50, bet mažiau nei 75 nuo
šimčiai, bus paskelbta autono
mija.

3 — Panašus planai bus pri
taikyti lenkų ir vengrų tauti
nių mažumų, gyvenančių Čeko
slovakijoj, reikalavimams pa
tenkinti.

Pagaliau Čekoslovakijos su
tartys ir ryšiai su Sovietų Ru
sija bus nutraukti.

EGER, Čekoslovakija, rūgs. 
19. — Zudetų vokiečiai pain
formavo pirmadienį, kad jie 
planavo pučą arba sukilimą 
Čekoslovakijoj tuoj po Hitle
rio kalbos, pasakytos Nurem- 
berge rugsėjo 12 dieną. Tačiau 
pučą sulaikė karo stovis, ku
rį paskelbė Čekoslovakijos val
džia zudetų apylinkėse. Zudetų 
planai taipgi pakriko dėl to, 
kad Hitleris nepafeiunlc savo 
kariuomenes į Čekoslovakiją.

Antradienį reikš
mingos nomina-

WASIIINGTON, D. C., rūgs. 
19. — Gauta konfidencialių 
pranešimų, jogei Vokietijos ka
ro pabūklai —- bent dalis tų 
pabūklų — tapo ištraukti .iš 
Ispanijos karo frontų. IkišTčl 
vokiečių parama Ispanijos su
kilėliams svarbiausia dalimi 

f susidarė ne iš kariuomenės, 
bet iš ekspertų patarėjų ir ka
ro pabūklų.

Kiti pasiekią Washingtoną 
pranešimai sako, kad Vokieti
ja įsteigė savo submarinams 
bazę prie Los Pasages, Ispa
nijoj, tik dešimties mylių at
stumo j nuo Francuzijos rube- 
žiaus.

LYNCH, Ky., rūgs. 19. — 
W. G. Corn, Lynch Employes 
angliakasių organizacijos pre
zidentas, pirmadienį paskelbė, 
jogei jo vadovaujama grupe 
nutarė įstoti į Progressive Mi- 
ners uniją priklausančią Ame
rikos Darbo Federacijai. Corno 
vadovaujama organizacija pri
skaito 1,208 narius.

ČEKAI STUDIJUOJA BRITŲ-FRANCU- 
ZŲ PLANĄ ČEKOSLOVAKIJAI 

SUDRASKYTI

cijos
NEW YORK, N. Y., rūgs. 

19. — Antradienį įvyksta no
minacijos kandidato į Jungt. 
Valstijų atstovų butą New 
Yorko valstijose 16 me kongre
siniame distrikte. Pažangiųjų 
jėgų Kandidatu čia yra James 
H. Fa y, prez. Roosevelto už- 
girtas Naujosios Dalybos šali
ninkas. Jo oponentu eina John 
J. O’Connor, reakcionierius 
Tammany organizacijos šulas 
ir pažangiųjų reformų priešas. 
O’Connoro kandidatūra, kaip ir 
Fay, statoma demokratų par
tijos sąrašu. Jis betgi ieško ir 
republikonų nominacijos, no
rėdamos sudaryti reakcingųjų 
demokratų ir republikonų ko
aliciją.

Rengiasi išlaisvinti 
Čekoslovakijos 

lenkus
KAT0WICE, Lenkija, rūgs. 

19. —- Čia susiorganizavo “ko
vojantis komietas” tikslu iš
laisvinti 100,000 lenkų gyve
nančių Čekoslovakijoj. Komite
tas, veikiąs su pritarimu len
kų vyriausybės, duoda instruk
cijas lenkams gyvenantiems 
čekų valstybėje. Komiteto ra
dijo stotis įspėjo Čekoslovaki
jos lenkus: “Bukit prisiruošę 
— išlaisvinimo valanda arti!”

PRAHA, Čekoslovakija, rug-[ statymą prieštaravo vieni ki- 
sėjo 19. — Čekoslovakijos mi- tiems. Vieni jų aiškino, jogei 
nisterių kabinetas pirmadienį vyriausybė esanti priešinga ša- 
gavo britų ir francuzų planą; lies padalinimui. Kiti vėl tvir- 
Hitleriui nuraminti Čekoslova- tino, kad valdžia svyruoja, 
kijos kaštais. Popietiniai prd- Nes karas vienos Čekoslovaki

jos prieš Vokietiją reikštų če
kams ne Ispanijos nelaimę,

Gandai apie kabineto. nusi- kur kova vis dar tebeina, bet

nešimai sakė, kad kabinetas 
studijuoja plano sąlygas.

Etiopijos likimą. Karo su vo
kiečiais pasėkoj Čekoslovakija 
paliautų ekzistavusi kaipo ne
priklausoma valstybė.

Čekoslovakijos liaudy, sako
ma, reiškiasi nuotaika kariau
ti ir, jei bus lemta, žūti ka
riaujant.

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

Lojalistai atmušė 
sukilėlius Ebro 

fronte
HENDAYE, Francuzija, rug 

sėjo 19. — Ispanijos respub
likos valdžia šiandie pranešė, 
kad penkta paeiliui sukilėlių 
ataka Ebro upės fronte, tikslu 
pralaužti lojalistų eiles, buvo 
atremta. Barcelonos komuni
katas pripažino, jogei sukilė
liai buvo užgriebę pirmą, loja
listų tranšėjų ruožą, bet vėliau 
respublikos gynėjai tranšėjas 
atsiėmė.

Ispanijos auksas pa
siekė Francuziją

CERBERE, Francuzija, rug
sėjo 19. — Vietos muitinės vir
šininkai painformavo, kad čia 
gauta $4,325,000 vertės aukso 
ir sidabro Šluotų. Auksas ir 
sidabras atsiųsti iš Barcelonos, 
Ispanijos respublikos sostinės, 
apmokėjimui reikmenų pirktų 
užsieniuose. Vertingas metalas 
išvežtas į Paryžių.

Bendrai giedra; šalta; vidu
tinio stiprumo pietų vakarų vė
jai pasikeičią į šiaurės vakarų 
vėjus; saulė teka 6:34, leid
žiasi 6:53 valandą.

NEWCASTLE, Ind., rūgs.
19. —- Pirmadienį išėjo j strei
ką Chrysler Motor Corporation 
įmonės darbininkai. Dirbtuvių 
vartus pįkietavo 300 žmonių. 
Chrysler įmonė čia samdo tarp 
1,800 ir 2,000 darbininkų.

Čekoslovakijos ministerių kabinetas keti
nąs rezignuoti. Chamberlaino-Hitlerio pa
simatymas įvyks trečiadienį. Francuzija 

paliovė dariusi prisiruošimus karui.
BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 19. — Nacių kontroliuojama 

spauda reiškė bendrą nuomonę, jogei Francuzija ir Britanija 
paaukavusios Čekoslovakiją. Vyriausybės atstovai buvo atsar
gesni savo pareiškimuose.

•PRAHA, Čekoslovakija, rūgs. 19. — Pasklido gandų, kad 
Čekoslovakijos' ministerių kabinetas ketina rezignuoti.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 19. — Antras Chamberlaino- 
Hitlerio pasimatymas įvyks Godesberge, Vokietijoj, trečiadienį.

PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 19. — Francuzijos vyriau
sybė paliovė dariusi prisiruošimus karui.

Lietuvos Naujienos
LOZORAITIS TAUTŲ 

SĄJUNGOJE.
ATPIGINAMI VAISTAI DAR

BININKAMS IR ŪKININ
KAMS.

GENEVA, rugsėjo 16 dien.
— Šiomis dienomis vykstan
čiuose Tautų Sąjungos posė
džiuose Lietuvos užsienių rei
kalų ministras Lozoraitis iš
rinktas Tautų Sąjungos Darbo
tvarkės Komisijos pirmininku 
ir taip pat išrinktas Pilnaties 
Prezidiuman.

UŽSIBAIGĖ TARPARLAMEN- 
TINĖ’ EKONOMINĖ KONFE

RENCIJA VARŠUVOJE.

KAUNAS, rugsėjo 17 dien. 
šiomis dienomis Varšuvoje 

užsibaigė Tarparlamentinė Eko
nominė Konferencija, iš kurios 
Lietuvos seimo atstovai Bar- 
kariskas ir Viliušis jau grį- v zo.

TARPTAUTINĖS RAUDONO
JO KRYŽIAUS LYGOS GENE

RALINIS (SEKRETORIUS 
KAUNE.

KAUNAS, rugsėjo 16 dien.
— šiomis dienomis Lietuvoje 
viešėjo Tarptautinės Raudono* 
jo Kryžiaus Lygos Generalinis 
Sekretorius Gelgudas, kuris sa
vo laiku užtarė Lietuvą prieš 
lenkų intrigas. Taip pat vie
šėjo pasaulinės Rotary Klubų 
Sąjungos pirmininkas Hage- 
ris.

KAUNAS, rugsėjo 16 dien. 
— Netolimoje ateityje numa
toma atpiginti vaistus darbinin
kams ir ūkininkams iki 60%.

PASIBAIGĖ DIDIEJI KA
RIUOMENĖS MANEVRAI.

KAUNAS, rugsėjo 15 dien. 
pasibaigė didieji Lietuvos ka
riuomenės manevrai.

ATIDARYTA LIETUVOS SEI
MO RUDENS SESIJA.

KAUNAS, rugsėjo 15 dien. 
ministras pirmininkas kun. Mi
ronas atidarė Seimo rudens se
siją. Rugsėjo 16 dien. išrink
ta peticijų komisija, kurios pir
mininku išrinktas atstovas 
Merkys.

G. K.
New York City 
1938/IX/17 d.

RUGSĖJO MEN.
(September)

Naujienų Raštinė 
SEKMADIENIAIS 

bus uždaryta 
Atidaryta Kasdien 
nuo 8 iki 8 ir

ŠEŠTADIENIAIS nno 8 
ryto iki 6 vaL vakaro.

NAUJIENŲ ADM.
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KLAPCIUKVKLAUSIMU
Prašau nesijuokti iš nihft6 Tffėttkftk Tte vienas

tai atsirado ‘man-[utelėmis, blusomis,

pakelto klausimo.Aš jūsų mintis žinau. Vieni iš jus sako: “Kada pasaulinė laika kaip ant platiko kabo, tai, štai, šmakšt, išlenda ‘pilypas iš kanapių’ su klapčiukų klatisi- mti.”Kiti iš jus sako: ‘*kada deirfd- kratija stoja į žūtbūtinę kovų su fašizmu,drapypkis’ gvildenti klapčiukų klausimų. Nei šis — nei tas.”O Komos katalikas čia Sako: “Pasaulis skyla į du abazu. Vieni rikiuojasi su Nlaškva, kiti su Roma ir galutinos kovos dundėjimas jau gičdisi. Tai ar laikas, gerbiamieji, dabar svarstyti klapčiukų klausimų?”Toliau daugelės vienu b&lšti sušuks: “Kvaila ir juokinga svarstyti tokį klausimų.”Gerai, gerbiamieji. Aš pripažįstu. kad klapčiukų klausimas yra menkas. Be to, tas klausimas liečia ne plačiųjų visuomenę, o lik Romos katalikų parapijomis. Bet ar ne visi jus žinote, kad kariais ir mažas kupstas didelį vėžinių apverčia? Vėl, ar nežinote pasakaitės a- pie tai, kaip vienas karo vadas

iš jūsų pasakys.Gerai, ieškokime tvirtesnių argumentų.Ar žmogus isterijos bėgyje teturėjo gruintik tik šti liūtais, tigraib, vilkais ir kitokiais didžiuliais žVeriinis? Ar nereike- jo jam krirth karianti tr su Vi- sok’fttts kirminais, gyvatėmis, prūsokais,mugėmis, uod&is?
IVTfkrdškopai ir VeteškbpaiDabar aš inatau, kad jūsų veidai pradėjo iširti tėti ir jau galėčiau eiti ;priė klapčiukų klausimo. Bet dhr vienas palyginimas.Imkime gamtininkus. Ar gamtininkai tedaro savo tyri n ė- jimh’s lik sti"teleskopais? Ar jie tik didžiuosius visatos kimus tetyrinėja? Visai ne. Kartu su teleskopu atsirado ir mikroskopas. Kas tik šiek tiek yra laižęs mokslo, tai tas pripažins, kad begalo svarbių, įdomių ir naudingų daiktų susekta kaip j su teleskopu, taip ir su mikros- ' kopų.Man rodosi, kad sdcialogai, ekonomistai, teisininkai, ir di- pralaimėjo didelį mūšį dėl to, ’ plonintai, nelaimei, nesekė sakini jo arklio pasagoj truko vo draugų gamtininkų pavyz- vienos vinies. Mūšio melu ark- džio. Socialogai, ekonomistai, lys dėl vinies stokos pametė pa- teisininkai ir diplomatai tik le- sagų, paskui dėl to ėmė raišti, leskopišktis, tai yra, tik didžius vadas negalėjo savo pareigų ei- klausimus teriša, o mikrasko- li ir mušis buvo pralaimėtas. piškus, tai yra menkųjų klau- ITiežodis ir pasakaitė tai šimų, visai nepaiso.

CRANĖ COAL COMPANY 
5332 So. Loji# Avenue 

Tėl. Portamouth 9022
POCAHONTAS' Mine Run $7.50

> SMULKESNES DAUG PIGESNES 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

. gi KĄINA TIK TRUMPAM LAIKUI, ,

Moterys-žiurekit!
JUS GALIT LENGVAI ĮSIGYTI

ROGERS SIDABRĄ

GALIT GAUTI TlIK SETŲ KIEK NORITE.

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ

Nėra 't/bejoiies, *kad kl&įiėiu- kų KlaV'hihiaš š6cialoghnls, 'teisi ninkaMs ir'‘ėk’onomišthrflk yra 
m ėh kilti s, ririlrfo^ko^iš-kas ktaušftnas. *Todėl klasei tiku kiaušinio niekas niekur ir neiškėlė. Kitaip KtitU 'buvę, jei Ekonomistai, sociologai ir teisininkai butų tokie, kaip jų broliai gamtininkai.Gamtininkų ir WWėjį dėka,; 'žnltfgtiš laimėjo daug pergalių kovoje su didžiuliai žvėrimis ir mažais gyvūnais. GhhVtiriinkų dėka, įyftšaliftfa iš žtfionijos tar- 06 daiYg li$į. kurihk Prikelia mažyčiai, Mik?6kk<$iski gyvūnėliai. Y'as viskas laimėta, kaip sakiau dėl to, kad gamtininkai Tyrinėjo ir tyrinėja su lygiu už-; si'.pyi imu ir didžius ir mažyčius dalykti’Š.Žmofiijds khritVarkoje tokių laimėjimų tfetttiirrie. Netrukus dėl to, kad kdėidldgai, ekoho- mi s ta i, diplomatai ir teisininkai pro piršttiš žiurėjo į piažubsius fcasdieiMfa's kiaušinius. Pavyzdžiui, kaip minėjau, klapčiukų klausiihaš btiVo ir tebėra visų ignoruojamas. O taip neturi bii- 'ti.

Kak Vra tie klapčiukai?Klapčiukai yra tai vaikai, kurie larhauja kunigams laike mišių, laidottivių, šliubų ir kitokių bažnytinių cė^enibnijų ir iškilmių. Taki paskirtoji šestto- vienuolė — mokytoja klripčiu- kus išrenka iš tarpo parapijos mokyklos vaikų. Ta sesuo juos ir išmokina kaip jiems skirtas, užduotis atlikti. Ta pati SesUd nustato, kurie klapčiukai kada turi tarnauti. Didelėse parapijose, kur rhndasi trys ar net keturi kunigai, klapčiukų skaičius yra nevisai menkas. Jų būna net iki keturių desėtkų.Ir klapčiukai SUdaTo tiim tikrų draugijų. Įštojitrio mokestis į tų draugijų yra $5.66, b na¥i-; ne mokestis po dešimts cehtų menesiui. Iš tų pinigų klapčiii- kams įtaisoma kailižos it jupė- lės. . 7; i- /Už patarnavimus klebonai klapčiukams moka daug maž po 10 centų į savaitę. Retkarčiais dešimtukų išmeta ir kai kurie Vikarai. Yra kunigų, kurie plačiai yra pagarsėję savo duosnumu ir mhndagiu apsiėjimu su klapčiukais. Tokių tarpe yra kunigas Ignas Albavičius, Dievo Apvėizdos parap. klebonas. O kaip, ve, kun. A. Briška, Briglitdn Parko lietuvių klebonas, pagarsėjo iš kito galo. Kunigus, nepasižymėjusius duos- numti, klapčiukai vadina “stin- glhis” arba “maizėriais”.Vešttivihihkai ir pagrabinin- kai neretai klapčiukanis išmeta po piisdolerį, dolerį ar net daugiau. Pagbl nustatytų taisyklę, tuos pinigus klapČibkai privalo atiduoti savo pėrdetinėi seserei — mokytojai. Op’ iš savo malonės dalį jiems gražina, po nikelį ar daugiau. Bet klapčiukai gavę didesnę dovanų, paprastai nesirodb savo perpetinei. Sesuo gi irgi ne grinorka, žino vaikų triksiis. Todėl tėmija ar po ceremonijų vaikai gauna kų nors liiib pagrabinihkų arba vestuvininkų. Jei pamato, kad gauna, tai žino kų daryti. Bet vaikams liepriseina perdaug nusi- gųšti iš to perpetinės šnipinėjimo, nes klebonas pasako, kad tuos ekstra gautus pinigus klapčiukai “be grlėko” gali pasilaikyti sau.(Bus daugiau)

H-NAŪJIĘNU . Telephoto 
iPADEGĖJAS. —EmilGu-

. • • .... n

ėrieri, kuris prisipažino po
licijai, kad Su draugu Frarik | 
Kolesiak padegė Center vie
šbutį, prie Mhdisbn gatvės, 
balahdžios 6 Ž Xšfp6hi 
žiiidriėš SUdeįė.

Iš L.i’btUVOS
A>a\ OGE AT'ie Mo lAtŲ

JAUNAS VAIKINAS vk NE
LEGALIA KOnESPONDEN- 
CIJĄ ^NUBAUSTAS DVEJAIS 

MIETAIS KALĖJIlrfd

VERTINGAS SIDABRINIŲ tiAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Dl.

Užsakymai per telefoną nepriimami Ir kuponai turi būti asme
nini pristatyti j ofisą. Tie, kurte gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 10c riaŠto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c.

Z

Siunčiu ............... kuponus. Taipgi pinigais .......  :....................

Atsiųskit man .....................      ;........ ................... ;........•

Vardas ....................................—........ ......-----------------------

Miestas ...................  ...------- --- --------------- Valstija

Buy gloves wlfh 
it savęs

M#*?1
TRerttte TvyVt

Ud*M« • o»rslduo<i» Jy

< » u»5
nltltnUltev .įa * T tr

TOOTH PAŠTE■ as* ■

KIDULIAI — Gėčių km., Katilių valšč. uk. Pr. Alijošai- '£is, vienų vakarų savo kamba- Yj nėužYakirfęS, išėjo iš namų į kaimų pas draugus. Parėjęs vėlai naktį atsigulė ir užmigo. Ryto 'metų atsikėlęs nustebo, kad nebėra kambaryje paliktos W visais pinigais ir dokurh&ti- this dėžės (kupartėlio). Jtim išėjus iš namų, kažkas hsiktį atėjęs į jo khmba’rį, išsinešęs Vfša dėžę su pinigas ir 1cf. ’dO-' kumentais. Po kelių dienų dėžė rasta sode, atplėšta, su vigais dokumentais, Wt Kė ’įningų.Pinigai btiV6 kėlių mėtų su- taupus 'ir stafdbiaiš bhnkuotais. Kadangi ifė Vienas banknoto numeris hėžitidfiias ir vagišius neįtariamas, Vargu pavyks ’įiitiighs ši pamoka turėtų ^ė^^pėti visus, kad šuth'dpas pasidėtų į batiką, hėlfeiikytų, po ‘-atitVO^ti”.
GRiAijNaMi seNi Namai ■■ ■BUS IMA)«n SAVANORIAI

Klaipėdos kraštoŽAGARĖ — Senosios žaga- /i rėš turgavietėje buvo daug Senų lūšnų, ktirios dabar ’hugriau- Danids. Tose lūšnose ligŠidl buvo įvairių prekių krhutuvėlės. Be to, iv kitose Žagarės vietose griaunami seni namai Apytikriai nugriaunama per 30 luš- n. Neturtingieji Itfšiių savininkai skundžiasi, kad neturėsiu kur prisiglah^ti, o-'kiti džiau giasi, kad Žagarė pagrasysianti.

DR. BERTASH
756 WCst 35th St

> . C6r. ;<jf 35th imd Halsted Sis. s

Rfet. 4910 «O. MICHIGAN BLVD 
Tel. Kenwood 5107 ,

Pas kaunietį Maušą Rozen • talį saugumo policija pabarė kratą ir rado nelegalios lite J Oftap TpL yįĮh0niaOQ3q raturos ir korespondencijos LJ^ideWkomunistų partijos bfgahTžėči-' DR. T. DUNDULISniais reikalais.Rūmai Rozentalį nubaudė dvejais metais sunkiųjų darbų kalėjimo, bet dėl jo rtepilrtų 'metų % bfetusfttes numušė.
GYDYTOJAS IR dUftlfftGA's 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: t k 

6—8 vai. SrekiKbnuo
Relfidenciją:

8089 soiftta cLab?em6nt avb

We RRidgE'po'rT - . ■
KNITTING MILLS

J3L. F. SeletadriavichU,*-/^.1>«is»«Mį*.Y?n
Sveterių, Krautu
vė Atdara Kas-rais — Ir Sekmadieniais. i.

Telefonas Victory 3486
504 West 33rd Street

IŠ ADVOKATAI

GYDYfOJAS^BllfctkįA^ fc-t&Y 
Valandos kasdien 2-4 ir <>-9 vak. 
1957 W. GaVfRM Dtvd. 
Cor. Damen Hemlock 6699

A. Mohtvkl, M.ft.
West Town State Bank Bldg. 

2400 WEST MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3

-Naifali telefonas Bnncrvdidk 0597

ietų, 6 iki 8 ak.

KLAIPĖDA — Klaipėdos krašto kOftieManturoje daug kas teiraujasi, kada ir kokiu bticlu patekti Savanoriais į musų kafiuomėnę. Klaipėdos krašto komendantas paskelbė, kad Klaipėdos krašto savanoriai bus imami šių metų naujokų ėmimo metu, t. y. nuo rugsėju tfien. 20 d. iki spalių riiėn. 13 d. naujokams imti tVarkraštyjc numatytomis dienomis

K. ft Irllfi IS ;
ADVokataš

Miesto ofishs—127 N. Dearbom St 
Kamb, 1431.-143.4-TeJ. CeritrąL4411-2 
Namų ofisas -- 3323 So. Halsted St 
Valandos, vakarais nuo 6 iki 8:30 

T&eforiite YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

J0SE1PII J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephorie: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 S o. Rockwell S t 
Telephone: Republic 9723

DR ST. NAIKUIS
Ph'ysiejau and Surgeon 

3103 SOUTH HALSTED «T, 
Res. 3261 So. Halsted ‘Streėt

Dr. A. J. Shimktis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

oKsai
4302 Š. Falrfield Avė. Laf. 8014

Valandos nUo 2 iki 4 VML p. p. k
4735 S. Western Blvd. Laf. 0361-8016 

Valandos:
7—-9 vakare kasdien. Ned. O—f12r.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUSJohn F. Eudeikis
koplyčios visose

TUKIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE .MIESTO ..
DALYSE

SĖNIAŪŠM^R ^blD^TAŪŠlA YAlDOJIMO ĮSTAIGA

' ' AmMjiLANCE' •
DIENA IR NAKTĮ

Vfei Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitagę Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAI-AYETTE 0727

i * , • • ' L

Klausykite musrtj Lietuvių radio prograiųy šeštadienio vakarais
7 vai. vakaro iš W. ii. F. O. , stotie^ (1420 K.)—Pranešėjas 

b p. šal^imi^rAs.
i **Mn*A.»T*M**A» A. V/ «♦ v

Direktoriai

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room ’1W)..

?0iiso Tęl. CENTRAL 1824
Namų Tek—Hyde Park 3395

KAL & ZARETSKY 
lietuviai Advokatai 

6322 So. WeKtefn Avė.
• VALANDOS: 1

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

Sėredoj ir Pčtnyčioj nuo 2 Iki 6 v.v.
Subątoj nuo 12 iki, 6 v.v. 

Tel. Prospect 1012

AKU SPECIALISTAI

DR. STRIKGL’IS 
Gydytojas ir ČhiTūfgks 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AYE* 

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

Ofiso Tel.: .VARAS 4787 
Namų Tel.: Prbspect 1930

DR. C. Z. VEZELTS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
i arti 47th Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9;iM *8 vakaro 

Sėredoj pilgal sutarti.

kiti Liettf&H DMKUftF

^mtŠlCIAN and ’StfkGĖbN 
4309 W. Fullcrttiii Avė. 

/Hesldenče & Ofiice) 
TEL. CAPITOL 2828 

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

NARIAI ‘ 
C’hicagos,' 

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos, ■

Patarįiavi- 
Bičrią 

ir Naktį

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 ritėtų praktikavimas, 
jūsų gatahtąVitnas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina hkių įtempimą, kuris 

ėšti ^priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo,, akių aptemimo, nefvuotų- 
mo, skaudamą akių karštį, atiĮaiso 
trumparegystę ir toliregysfę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at-. 
sitikimuose egzaminavimas daromas 
sų elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Svečiais atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. KrėiVos "akys 
atitaisomos. , .
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be. akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South As/hlahd A v.

Thohe YA&bŠ 1373

Dr. Margeris
-8325 So. Halsted St.

Valandos: nub 10 t.iki 'ž.’pb 'pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro 

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 72$9

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Šttsanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gjHytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4fpo pįetų, 7—8 vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis 

ua»fTgfnri i... :■■■

LACHAWICZ IR SŪNŪS
‘2314 West 23rd Place Phone . Ganai 2515 t
SKYRIUS: 42-44 Ea8t 108th Street Tel. Pullman 1270

ALBĘRT V, PETKUS IR EUDEIKIS
47i$4 Šb. SVėštei-n AVe. Phbfte Virginfa b883 J

ANTANAS M. PHIIjLIPS
3307 EitUaniča Aveime Photie Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS >
Phohe CtoVebill 6142 'i 

Cičeto Pllbrie Čicėrb 2109 ' —;—:  1- S     ;;-7. f ?—L. f

t(8$4 So. Westerh Avė.
1410 Sdūth 49th Coiirt

J.UULĖVR1US
4348 So. Califorhia Avfenue ’Phdnė ‘Lafayette 3572

p. j. Ridikas
3354 So. Halsted Street ,L YARDS 1419 i:
■■■'■ ■ ■ 1 ........................f'1 ■ „II ........   — .....-.......

I.J.ZOLP Phone Yards 0781 |
1646 West 46lh Street Yards 0782 t!
•' - . !..L2 •‘VA ■ J

1 lis

S319 Lituanica ftLveiiue arda 1138

KlTATAtaAl
DU G. SERNER

LIETUVIS AKIU gydytojas
Tėl. Yaf ds 1829 
fMtaiko Akinius 

Kręiyas Akis 
Ištaiso

Ofisas Ir Akinių, Dirbtuvė 
756 IVėst 35tb S t. 
kampas HalStėd St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
NėdAHoifrtfR baeal sutarti 

-ir f i1

LIETUVIAI
8

gydytojai ir deM^stai 
Amerikos Lietusių, Daktarų 

 Draugi jos Nariai 
Phone CANAL 6122

DR. S. BtEŽIS
GYDYTOJAS tR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedSl. pagal sutari j 
’ Rezi .6631 So. California Aventie

Telefonu Renuhlic 7868

iŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per. 31 

foėtus kaipo patybęs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. . .

Gydo .staigiąs ir chropiškųs ligas 
vyrų, moterų ir Vantų pagal nau
jausius nąetodus X-Ray 'ir kitokius 
elėktros prietaisus. .

Ofisas ’ir Laboratoria
1034 W. 18th S t,.netoli Morgan St

Vąlandos nuo 10—12 pietų ir 
riėo 6 iki 7:30 vai. vakafo.

TeL Oanal. . 3110
Rezidencijos telefonai:. . 

Sift&foi* 0454 kr Odritoftl

4729 So. A«hland -Avė.
2-ros idbos 

CHICAGO, ILL.
OĖISO VALANDOS 

fruo lt) iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vah 
vakaro. ’NedėliomiB *huo 10 iki 12

. 1 A. * M*

GYDYTO JAS te CHtelfRGAS

ŽŠ08 Wėst 63rd St
VALANbOŠ: 2—4 pApiėt ir 7—1 
WRaro. -trediadltTttafs ir ^kihadiė-

Telefonas Yards 0994

T>r. Matlfičfe
«3i SttutH AsmANb aVŽ.

-OftSb valalrtftfe
Nuo 10 Iki '» 'dieno, t
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GUY DE MAUPASSANT

MANO ŽMONA
Tai buvo vyrų pietus. Tie vy

rai vis dar retkarčiais susirinlo- 
davo be savo žmonų, kaip jie 
darydavo, kada buvo dar neve
dę. Jie valgydavo 'ilgą laiką, 
gerdavo ilgą laiką; kalbėdavo
si jie apie viską, sužadindavo 
senus ir smagius atsiminimus, 
kurie iššaukdavo šypseną to
puose ir virpėjimą širdyje. Vie
nas iš jų tardavo: “Georgės, 
r.r tu atsimeni musų ekskursi
ją į Sain<t-Germain su tomis 
dviejomis jaunomis * mergaitė
mis iš Montmartre?” 

“žinoma, atsimenu!”
Ir čia prisimindavo vieną ki

tą mažą smulkmeną, ir visi tie 
dalykai suteikdavo širdžiai sma
gumo.

Pasikalbėjimas nukrypo j ve
dybas ir kiekvienas sakė su 
nuoširdumu: “O, kad galima 
butų viską iš naujo pakeisti!” 
George Duportin gi pridūrė: 
“Keista, kaip lengvai įpuoli į 
jas. Tvirtai nusisprendi niekad 
nevesti; ir tada pavasarį išva
žiuoji į kaimą; oras šiltas; va
sara graži; laukai yra pilni gėl
ių; savo draugo namuose susi
tinki jauną mergaitę—ir vis
kas baigta. Tu sugrįžti vedęs!” 

Pierre Letoile sušuko: “Tie
sa! taip buvo su manim, tik 
čia įvyko kai kurie keisti inci
dentai—”

Jo draugas nutraukė jį: Jus 
nėturke jokios priežasties skų
stis. Jus turite žavingiausią 
žmoną pasaulyje, gražią, drau
gišką, tobulą moterį! Be abe
jonės, jus esate laimingiausias 
iš musų visų.”

Pirmasis tęsė: “Bet tai nė
ra mano kaltė.”

“Kaip tai?”
“Tas tiesa, kad aš turiu ge

riausią žmoną, bet aš tikrai ap
sivedžiau su ja pridš mano dic 
džiaus} norą.”

“Tuščia pasakai*,.
“Taip—tai buvo nuotykis. 

Aš buvau trisdešimt penkių 
metų ir apie apsivedimą tiek 
pat galvojau, kiek apie pasiko
rimą. Jaunos merginos išrodė 
man tuščios, o aš gi mėgau 
smagumą.

• “Gegužės mėnesį aš buvau 
pakviestas į vestuves savo pus
brolio Simon d’Erabel Norman-♦ 
dijoj. Tai buvo tikros norman- 
diškos vestuvės. Mes atsisėdo
me prie stalo penktą valandą 
vakaro ir vienuoliktą mes vis 
dar valgėm. Tąja pfroga aš bu
vau suporuotas su Mademoisel- 
le Dumoulin, dukteria išėjusio 
atsargon pulkininko, jauna, 
šviesiaplaukė, kareiviška mer
gina, gražaus kūno, atvira ir 
iškalbia. Ji pilnai užvaldė mane 
visai dienai, nutempė mane į 
parką, privertė mane šokti nuo
bodžiausius šokius, nuobodino 
mane iki gyvo kaulo. Aš tariau 
sau: ‘Tai labai gerai vienai die
nai, bet rytoj aš išsinešdinsiu. 
Tai bus ir viskas!’

“Apie vienuoliktą valandą 
moterys nuėjo į savo kamba
rius ; vyrai gi pasiliko, rūky
dami kol jie gėrė, ar gėrė, kol 
jie rūkė, kaip jiems tinka.

‘“Per atvirą langą aš galėjau 
matyti valstiečius šokant. Kai
miečiai ir kaimietės šokinėjo 
ratu, visa gerkle šaukdami šo
kio melodiją, silpnai pritariant 
dviem smuikams ir klarnetui. 
Laukinė kaimiečių daina kar
tais visai nustelbdavo instru-

kus kibire vandens ir tuojau 
pakišdavo juos po kranais, iš 
kurių liejosi raudona sriovė 
vyno ar auksinė srovė tyros 
obuolių giros; ir ištroškę šo
kėjai, senieji patylomis, mer
gaitės uždususios, prieidavo, iš
tiesdavo savo tankas, pasiim
davo indą, atversdavo galvą ir 
supildavo į savo gerklę pasi
rinktą gėrimą. Ant stalo gi bu
vo duonos, sviesto, sūrio ir deš
rų. Kiekvienas laikas nuo lai
ko prieidavo ir užsikąsdavo, ir 
po žvaigždėtu dangumi ši svei
ka ir smarki mankšta buvo ma
lonus reginys, viliojąs eiti išsi
gerti iš šių didelių statinių ir 
užkąsti trupios duonos su svie
stu ir žaliais cibuliais.

“Mane apėmė pašėlęs noras 
prisidėti prie šios siausties ir 
aš palikau savo draugus. Aš 
turiu prisipažinti, kad gal bu
vau kiek įsigėręs, bet netrukus 
buvau visiškai girtas.

“Aš pasitvėriau už rankos 
didelę uždususią kaimietę ir šo
kinėjau su ja iki pats uždusau.

Tada aš išgėriau kiek vyno 
ir stvėriau kitą mergaitę. ’Kad 
kiek galėčiau atsigaivinti, aš 
nurijau puodą obuolių giros, ir 
vėl pradėjau šokinėti aplink 
kaip padūkęs.

“Mano kojos buvo labai leng
vos. Vaikinai su pasitenkinimu 
žiurėjo į mane ir bandė pa
mėgdžioti mane; visos gi mer
ginos norėjo su manim šokti ir 
šokinėjo aplink su karvės gra
cija.

“Po kiekvieno šokio aš iš
gerdavau po stiklą vyno ar sti
klą obuolių giros ir atėjus an
trai valandai ryto aš buvau 
tiek girtas, kad vos galėjau 
pastovėti ant kojų.

“Aš supratau savo stovį ir 
bandžiau eiti į savo kambarį. 
Visi- jau miegojo ir namas bu
vo tamsus ir tylus ...

“Aš neturėjau degtukų, visi 
gi gulėjo savo lovose. Kaip tik 
aš įėjau į prieškambarį, aš pa
jutau svaigulį. Aš turėjau daug 
vargo iki suradau laiptų tvar- 
klius. Pagaliau, netikėtai mano 
ranka užgriebė juos ir aš atsi
sėdau ant laiptų susigaudyti 
kas toliau daryti.

“Mano kambarys buvo antra
me aukšte; tai buvo trečios du
rys po kairei. Laimei, to aš 
neužmiršau. Apsiginklavęs tuo 
žinojimu, aš su vargu atsikė
liau ir pradėjau lipti laiptas 
už laipto. Savo rankomis aš 
stiprai nusitvėriau už geležinių 
tvarklių, kad nenukrisčiau že
mėn ir dėjau dideles pastan
gas nesukelti triukšmo.

“Tik tris ar keturis kantus 
mano koja nepataikė laiptą ir 
aš suklupau; bet ačiū mano ran
kų energijai ir stiprumui savo 
valios, aš visgi nenukritau nuo 
laiptų.

“Pagaliau, aš pasiekiau an
trą aukštą ir prasidėjo mano 
kelionė koridorium, apgraibant 
sienas. Aš užčiupau vienas du
ris; aš skaitliavau: ‘Vienos’; 
bet staigus svaigulys privertė 
mane paleisti sieną, keistai pa
sisukti ir nugriūti prie kitos 
pusės sienos. Aš norėjau pasi
sukti tiesia linija: pereiti sker
sai koridorių buvo taip toli ir 
taip sunku. Pagaliau aš pasie
kiau sieną ir, išmintingai, aš 
pradėjau slinkti palei ją iki aš 
užtikau antras duris. Kad tik-

A. HITLERIS 2V. CHAMBERLAIN

Daugėliškio ir Vydiškių para
pijose.

Buvusios trumpos bet stai
gios perkūnijos didesnių nuo
stolių nepadarė, kaip tik uždeg- 

, dainos Guriuose E; Petkelio ru- 
, šiės stogą, kuris tuojau buvo 
apgesintas.

Rytojaus dieną teko patirti, 
kad visi nelaimes išliktieji u- 
kininkai kreipsis su prašymais 
į atatinkamas įstaigas prašyda
mi, kad, jeigu jau jiems jokių 
kitų lengvatų nemanoma busią 
duoti, tai bent kad iš dalies su
mažintų kai kuriuos mokesčius.

Šio men. 12 d. nukentėju-

sirupinus, rajoninis agronomas 
apžiurėjo ištiktus nelaimės lau
kus. surašydamas dėl kiekvieno 
ūkininko pasėlių atskirų žinių, 
kuriomis remdamasis sakėsi 
klabensiąs aukščiau, kad butų 
atsižvelgta Į nelaimės ištiktuo
sius. Su rajoniniu agronomu 
vaikščiojo vietos šaltyšiai ir du 
liudytojai.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams

šiems nuo ledų ūkininkams pa-J santaikos.

PASIKORĖ ŽMOGUS

PAPILYS — Liepos 19 d. 
Sauginų k. Papilio valse, pasi
korė pil. Zimka. Manoma, kad 
jis nusižudė dėl šeimyninės ne-

KARAS AR TAIKA. — Visokie gandai pasklido pasau
lyje P° istorinės Chamberlaino ir Hitlerio konferencijos 
Berclriesgadene, Vokietijoje. Vieni sako, kad Hitleris rei
kalavo Sudetų prijungimo, kiti kad Chamberlain’as su tuo 
sutikęs. Gandai palieka gandais ir klausimas, kas bus 
Europoj—KARAS ar TAIKA dar neatsakytas.

[ACME-NĄUJIENŲ Foto]
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IŠ ŠVENČIONIŲ
APYLINKES

Ledų padaryti nuostoliai
Kiekvieni metai rugpiučio 

mėn. 10 dieną Palūšėje būna 
šv. Lauryno atlaidai. Vietos 
žmones jau nuo seniai kalba, 
kad nebuvę dar metų, per ku
riuos Lauryne neliję. Taip buvo 
ir šiemet. Iš pat ryto giedri die
na. Žmonės skuba į atlaidus. 
Niekas nė nepagalvoja, kad na
muose galinti nelaimė ištikti 
viską, ką jie Aukščiausiojo glo-

likusieji pusės lapų netekę, ki
tus visus skylėtus beturi.

Ledai, krūvomis sunešti ir 
šiaip po laukus iškritę, dauge
ly vietų išgulėjo iki rytojaus 
dienos dvyliktos valandos, o 
kai kur net ir iki vakaro. Sluok
snis, kuris tik baigus ledams 
kristi galima buvo stebėti, bu
vo nuo 10 iki 100 cm. storio. 
Ledai ėjo trijų kilometrų ruo
žu. Prasidėjo maždaug apie Kli- 
niškes ir Ažusienį ir siekdami 
Becionis, Pavietą, Labečiškę, 
Narsutiškes, Gurius, Mieciunus 
nusitęsė vakarų link tarp Palū
šės ir siekė kai kuriuos kaimus

Čionai Lietuviai Perka!!!
APŠILDYMĄ — PLUMBINGĄ — MALEVĄ 

LINK-BELT STOKERIŲ CENTRAS

Pirkite kur visi Lietuviai Perka!

South Center tabing& Heating Supply Co., Ino.
N. W. kampas State ir 55th St.

VISI TELEFONAI — ATLANTIC 4290 — VISI TELEFONAI

LIETUVIŲ KEISTUČIO PASEL- 
POS KLIUBO VALDYBA 1988 ME- 
TAMS: Jomes Sholteman, 8237 W..

Le Moyne St., Pirm.; Juozapas 
Stalioraitis, 7244 So. Talman Avė., 
Pirm. Pagelbininkas; Miss. He- 
len Chapas, 4403 So. Albany Avė., 
Nut. Rašt.; Walter Sharka, 4685 
So. Washtenaw Avė., Tel. Lafa- 
yette 0559, Finansų Rašt.; Mrs. 
Mary Warnis, 3838 So. Kedzie 
Avė., Kasierka; Petras Olišaus- 
kas, 8145 W. 40th Place, Kont. 
Rašt.; Leonas Klimavičia, 2534 
W. 46th St.. Kasos Globėjas; Dr. 
M. T. Strikol. 4645 So. Ashland 
Av., Tel. Boulevard 7820, Gydyto
jas; George Menka-*, 127 N. Dear- 
bom St. Tel. Central 4410, Pata
rėjas; Mike Kasparaitis, 6556 So. 
Bishop St., Knygius; Jonas Kon- 
droška, 2841 W. 40th St.. Kont
rolės Pirm.; Miss. Adelė Ambro- 
zaitė. 1423 So. 51 st Ct., Vajaus 
Rašt.; Mrs. Marijona Sakalienė, 
3137 W. 44th St., Biznio Rašt.; 
Juozapas Bendokaitis, 3116 So. 
Halsted St., Korespondentas. Su
sirinkimai atsibuna kožnų mėnesi 
kas pirma sekmadieni 12 vai. d. 
Hollywood svet., 2417 W. 43rd 
St.. Chicago, III. Mokesčiai pri
imami 11 vai. iš ryto.

SIMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS VALDYBA 1938 METAMS SE
KANTI: Vinc. Kriščiūnas—pirm.,

9257 So. Cattage Grove Avė.; J. 
Raceviče—pirm, pagelb., 3326 So. 
Union Avė.; P. Kiltis—nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.; A. J. 
Zalatoris—iždininkas, 827 West 
33rd St.; A. Kaulakis — turto 
rašt., 3842 So. Union Avė.; Iz. 
Masaitis—kontrolės rašt.; J. Ma- 
saitis—kontrolės rašt.; J. Mali
nauskas —apiekunas iždo; K. Va
laitis—maršalka; A. Vilkis —kny
gyno prižiūrėtojas; K. Valaitis— 
ligonių prižiūrėtojas; Dr. J. P. 
Poška—draugijos kvotėjas 3138 
So. Halsted St., Tel. Vjctory 3687 
Rez. 6504 So. Artesian Avė. tel. 
HemJock 2374. Susirinkimus laiko 
kas pirmų sekmadienį kiekvieno 
mėnesi 12 vai. dienų, Lietuvių 
Auditorijoje.

mentus, ir slipna muzika, nu
traukiama nesuvaldomų balsų, 
pasiekdavo mus atskiromis iš
blaškytomis gaidomis. Dvi di
delės statinės, apsuptos liepsno
jančių dervų, buvo pilnos gė
rimų miniai. Du žmonės visą 
laiką plovė stiklus ir puodu-

rai nepadarius klaidos, aš vėl 
garsiai skaičiavau ‘Dvi’. Aš 
pradėjau eiti tolyn. Pagaliau aš 
suradau trečias duris. Aš ta
riau: “Trečios, tai mano kam
barys’, ir pasukau rankieną. 
Durys atsidarė. Nežiūrint apte
musio proto, aš pagalvojau: 
‘Kadangi durys atsidaro, tai tu
ri būti mano kambarys*. Ty
kiai uždaręs duris, aš atsidū
riau tamsoj. Aš atsimušiau 
ką tai minkštą: mano minkštą
ją kėdę. Ir tuojau joje išsitie
siau.

(Bus daugiau)

bai palieka. PaluŠeje žmonių 
prisirinko gan daug, bet vis tik 
ne taip, kaip būdavo kitais me
tais. Daug kam sutrukdė kai 
kurios, ne nuo jų pačių pri
klausančios, sąlygos, viena jų—- 
pasienio ruožas. /

Be girtų, be muštynių tačiau 
Palūšėje neapsieita. Laimei, per 
tas muštynes šiemet niekas 
smarkiau nenukentėjo.

Jau žmonėms iš atlaidų grįž
tant, pasirodė rytų pusėje ma
žas, pilkas, skystas debesėlis. 
Kai kurie kalbėjo, busią lietaus; 
eiti, kad tik nebūtų blogo, o 
buvo ir tokių, kurie teigė, jog 
iš tokio debesio lašėsią pora la
šų, ir vėl busianti giedra kaip 
juvusi.

Ketvirtą valandą, keletą kar
tų kimiai perkūnui sudundėjus, 
pradėjo lyti. Pradžioj tik stam
bus lašai, po kelių minučių jau 
vienas kitas pupos didumo le
do gabalas, o po kurio dar lai- 
kopylėsi ledai taip, kad sunku 
buvo atskirti: žiemą visa tai 
vyksta ar vasarą. Daugumoj 
buvo uždengiami langai, kad 
nebūtų išdaužyti. Po pusvalan
džio, kai jau ledai praėjo, žmo
nes, namuose pasilikusieji ar 
jau iš atlaidų atvažiavusieji, ė- 
jo žiūrėti, ką jiems Dievo baus
me padariusi. Tie, kurie dar ke
lyje buvo skubėjo glaustis kur 
nors prie trobų ar šiaip į už
uovėją. Gyvuliai, piemenų lan
kuose ganomi, lėkė kur arčiau 
į miškus, slėpėsi tankmėse, kad 
išvengtų bent iš dalies audros. 
Pradžioj pakilęs vėlas vėliau 
nutilo.

Ledų padaryta didelių nuo
stolių. Daržuose viskas sumai
šyta su žemėmis, suplakta. So
duose, kuriuose buvo šiemet o- 
buolių, pusė jų iškrėsta žemėn, 
kita pusė likusi ant obelų, bet 
ir tie jau niekam tikę — su
mušti, sukapoti, pajuodę. Lau
kuose, žinia, labiausiai nukentė
jo vasarojus. Avižos iškultos 
taip, kad valkštyse liko tik sėk
la, visa kita guli dirvose iškrės
tos, mykoliukais sustatytos 
smarkiai iškultos. Miežių iškul
ta pusė, žirniai ir lyšiai — vos 
žymu, kad buvę sėti ir gerai 
augę. Dobilai, daugiausia jau 
antroji ankstyvųjų žolė, suklo
ti, suguldyti, kad su dalgiu prie 
jų nė nebeįmanoma prieiti. Miš
kuose daug išlaužtų medžių, o

nieko nekainuoja
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Užtikrink savo indeliams tikrą apsaugą 
ir pelną

Čia visų INDELIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

or vou.
Sįy tKVtHMtNT

Darbas, Taupa-- Gyvenimo Palaima

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

NAUJIENŲ SPULKA. Patarimas ir patarnavimas čia

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

TELEFONAS, CANAL 8500

NEPRIGULMINGO LIETUVIŲ P] 
LIEČIU KLIUBO VALDYBA 1938 
METAMS yra sekama: Pirm. Juo

zas Jankaitis, Vice-Pirm. Anta
nas Zolis, Fin. Rašt. Adolf Jane- 
liunas; Prot. Rašt. Wm. Evans; 
Ižd. Rašt. David Baron; Iždo glo
bėjai: P. Tamanauskas ir A. Stat- 
kevičius. Visokiais reikalais kreip
kitės pas prot. rašt. arba susir
gus duokit greitai jam žinių, kad 
tuoj galėtų pasiųsti ligonių lan
kytojus. Jo antrašas: Wm. Evans,

1010 — 8th St., Rockford, III. arba 
pašaukite per telefonas Maįn 5928.

DRAUGYSTĖS TAUTISZKA GAR
SUS WARDAS LIET. IR LIETU
VAIČIŲ 1938 METŲ VALDYBA: 

Pirmininkas Petras Ukockis; Pa
gelbininkas Stanley Stoškus; Raš
tininkė Lucy Diktus; Finansų 
Raštininkas Bruno Judaiko; Ka- 
sierius P. Pikturna; Kasos Globė
jai: K. Cibulskis ir F. Venckus; 
Sudžia F. Diktus.

30 Years Success! Doctor’s 
Amazing Liquid f or I tehing off 

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

Iš pirmo sykio Žemo neša nuostabių pa- 
gelbų. Po to jo ypatingas gydymas (turi 18 
skirtingų įtakingų dalių) padeda Gamtai 
greitesni gydymų. Mums dėkingi vartotojai 
rašo iš visur, garbindami gautas pasėkas, 
štai kaip rašo p. F. M. iŠ Jersey City: “X 
keletą savaičių nuostabiai pasigydžiau su Že
mo nuo Eczema. kuri mane vargino per SS 
metus.’’

Neregimas, nedėmėtas — palik Žemo per 
dienų 'ar naktį gydant Eczema, spaugus, de- 
dedervines ir kitokius odos Įdegimus. Tik 35c. 
TIKRO PATARNAVIMO atsitikimais gal pri
reiks $1.25 Extra Jėgos. Yra pas visus Žy
mesnius vaistininkus.

Preferred by millions 
to mayonnaise..

GILUS
BLIUDAS 

IR DVI 
TORIELKAITES 

KOMPOTUI 
AR 

DEZERTUI 
PADUOTI

Full-flavored

• Kraft American has a mellow, 
full-flavored richneee that makos 
it perfect for sandiriches. And fbr 
cooked dishes you can depend on 
thu American Cbceso to mėlt
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.75 AR SOVIETŲ VALDŽIA 
“UŽBLOKUOTA”?

Lietuviškos rugienos

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, 111. under the act of 
March 3rd 1879.

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

Užsakymo kainai
Chicagoje «— paštu:

Metams ______________
Pusei metų ----------------
Trims mėnesiams _____
Dviem mėnesiams_____
Vienam mėnesiui _____

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija________________ 3c
Savaitei ______   18c
Mėnesiui _________________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams -------------   $5.00
Pusei metų ---------------------- 2.75
Trims mėnesiams .........— 1.50

' Dviem menesiams _________  1.00
Vienam mėnesiui ____ _— .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

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

Orderiu kartu su užsakymu.Kapituliacija
įvyko tai,- ko, rodos, niekas negalėjo tikėtis. Brita

nijos ir Francuzijos valdžios kapituliavo prieš Hitlerį I
Chamberlaino sumanymui atiduoti Vokietijai Čeko

slovakijos pakraščius, kuriuose gyvena dauguma vokie
čių, pritarė Francuzijos vyriausybės atstovai, o paskui 
“vienbalsiai” patvirtino abiejų valstybių kabinetai.

Dabar Londonas ir Paryžius reikalauja, kad Čeko
slovakija, be kurios žinios šitas pardavimo “planas” bu
vo padarytas, jį priimtų.

Francuzija parduoda savo sąjungininkę Čekoslova
kiją, begėdiškai laužydama sutartį, kurią ji turėjo su 
čekais nuo 1925 metų. O Anglija verčia savo sąjungi
ninkę Francuziją, kad ji prispirtų čekus šitai judošystei 
pasiduoti!

Tokio dviejų galingų valstybių nusižeminimo dar, 
tur būt, nėra mačiusi istorija.

Ir kuriam tikslui tai daroma? . Londono ir Pary
žiaus paTdavikai sako, kad šituo vergišku nusilenkimu’ 
diktatoriui busianti nupirkta taika. Bet ar bus? Kas ga
li užtikrinti, kad Hitleris, pasižadėjęs už šitą Čekoslova- 
kjios sudraskymą respektuoti kitų valstybių sienas, ne
pradės už mėnesio kito naują “viengenčių vadavimo” 
kampaniją — prieš Lietuvą, prieš Lenkiją, Daniją arba 
net ir Francuziją? ~

Visas nacių viešpatavimo laikas yra nepasiliaujajiti 
smurto aktų virtinė*: įrtiurto prieš savo krašto konstitu
ciją, smurto prieš savo krašto piliečius, smurto prieš 
Austriją, smurto prieš Ispaniją ir dabar prieš Čękoslo- 
vakiją. Yra beprotystė tikėti, kad valdžia, visą laiką at
virai laužiusi įstatymus ir tarptautines sutartis, dabar 
staiga ims elgtis, kaip civilizuoti žmonės.

Ne taiką perka anglų ir franeuzų diplomatai šituo 
begėdišku čekų respublikos pardavimu, bet tik didina 
plėšrius nacių apetitus, stiprina smurto jėgas Europoje 
ir ruošia dirvą dar baisesniems konfliktams ateityje.

Nejaugi Anglijos ir Francuzijos žmones nepakels 
balso prieš tą šlykščią valdžių kapituliaciją diktatūrai?Čekoslovakija ir Rusija — ka jiedvi darys?

Kad Londono-Paryžiaus “planas” galėtų būti įvy
kintas, jį pirmiausia turi priimti Čekoslovakija.

Ar ji priims?
Iki šiol čekai nerodė nė vieno ženklo, kad jie sutik

tų duoti savo kraštą naciams sudraskyti. Jie sutrempė 
ginkluota jėga hitlerininkų maištus ir sumobilizavo ar
miją karui. Kaip jie dabar gali atsiklaupti prieš Hitle
rį ir be kovos pasiduoti?

Nesinori tikėti, kad pasiduotų prezidentas Benešąs 
arba jo ministerių kabineto nariai. Bet jeigu jie ir ne
drįstų stoti į kovą, kuomet didžiosios valstybės atsisa
ko Čekoslovakijai padėti, tai vargiai sutiks nusilenkti 
Čekoslovakijos žmonės ir armija.

Sunku įsivaizduoti didesnę tragediją, kaip ta, kurią 
dabar tenka suvaidinti Čekoslovakijos valdžiai 'ir jos 
žmonėms. Jiems beveik nėra išeities, kuri negręstų pra
žūtim. Pasidavimas Hitleriui reikš desperaciją minioms 
ir suirimą respublikai. Karas prieš Hitlerį reikš mirtį 
šimtams tūkstančių žmonių, krašto sunaikinimą ir, gal 
būt, vistiek neišvengiamą pralaimėjimą.

Šitam tragiškam momente Čekoslovakiją galėtų iš
gelbėtą tiktai Rusija — jeigu ji tuojaus, nesvyruodama, 
ateitų čekams į pagalbą.

Maskva turi skubintis, kol dar Hitlerio gaujos ne- 
parbloškė Čekoslovakijos arba kol nesusmuko jos val
džia, spaudžiama iš vidaus ir iš oro. Sovietams dabar 
yra proga, gal būt, paskutinė proga patarnauti, Europos 
demokratijai, netekusiai drąsos ir pasitikėjimo savo.jė
gomis. ’ . •

Jeigu Rusija tuojaus užtikrins čekus, kad ji jiems 
padės, tai Čekoslovakija kovos — ir tuomet, kad ir ne
norėdami, turės stoti jai į pagalbą franeuzai.

Bet jeigu Rusija tylės ir leis Hitleriui Čekoslovaki
ją sunaikinti, tai sovietų valdžia ne tik pražudys visą

“Naujienose” buvo pažymėta, kad Sovietų Sąjungos valdžia dabartinėje Europos krizėje dėl Čekoslovakijos elgėsi labai keistai. Ji ne tik nepareikalavo sau balso diplomatinėse derybose, kurias vedė Anglija su Vokietija, bet nedarė jokių karinių pasiruošimų Čekoslovakijai ginti ir nevedė jokios agitacijos ' visuomenėje Čekoslovakijai paremti. •Tai yra faktai, kurių niekas negali užginčyti. Bet komunistai bando šitą skandalingą Maskvos politiką pateisinti, nes jie viską teisina, ką “batiuška” Stalinas daro. Abekas komunistų orgaue rašo:“O jei tais reikalais (kurie liečia visos žmonijos ateitį.— 
“N.” Red.) vesti derybas užblokuoja kelią Anglija ir jos įtakoje esanti Franci j a, tai kas lieka daryti Sovietų Sąjungai, apart to, ką jau ji yra padarius ?”Bet ar sovietų valdžia reika

lavo, kad jai butų suteiktas balsas derybose dėl Čekoslovakijos? Apie tokį reikalavimą niekur iki šiol nebuvo girdėti. Maskva nebuvo kviesta — ir pasiliko sėdėti užpečkyje, tai ir viskas.Tačiau, jeigu sovietų valdžia ir nebūtų buvusi priimta į de-! rybas, tai kas jai neleido ttib laiku, kai lordas Runcimanas tarėsi su sudėtais ir vertė čekus vis prie didesnių ir didesnių nuolaidų, daryti viešus pareiškimus čekų pusės palaikymui? Bet tokių pareiškimų Maskva nedarė nė per savo diplomatus užsieniuose, nei atsakomingų vai d žjbs ‘ har ifį is. ' J'Per tą visą $tuh,ęįinaiio mek- leriavimo laiką sovietų valdžia užsilaikė taip tyliai, kad Čekoslovakijoje kilo pasipiktinimas ir įtarimas, kad Maskva, ga būt, jos visai nerems, jeigu ir kils karas. O ji juk turi pasirašytą su čekoslovakais apsigy: nimo sutartį! -įAr čia buvo kaltas Anglijos ir Francuzijos Uužblokavimas”, kad Stalinas užsičiaupęs tylėjo?“Naujienose” buvo nurodytas tas faktas, kad ir sovietų 
spauda nevedė jokios kampanijos už Čekoslovakiją. Visuomet, kai iškyla koks svarbus klausimas, liečiąs Rusiją arba jos tarptautinius santykius (sakysime, Ispanijos pilietinis karas), tai “Pravdos” ir “Izvestija” špaltos būna užpildytos karštais agitaciniais straipsniais ir masinių mitingų rezoliucijomis. Bet Čekoslovakijos klausime nei tokių straipsnių, nei rezoliucijų sovietų laikraščiai nedėjo — matyt, kad visai nebuvo stengtasi tuo klausimu platesnes minias suinteresuoti. Tai ar ir čia bolševikus “užblokavo” Anglija su Francuzija?Pagalios, svarbiausias dalykas yra ginkluotų jėgų paruošimas kovai su užpuolikais. Hitleris po priedanga “manievrų” sumobilizavo du milionu kareivių. Francuzija, nors bailiai šnairuodama į Londono pusę, irgi ėmė mobilizuotis—ir spaudoje buvo kasdien paduodamos žinios, kaip franeuzų kareiviai užima pozicijas “Maginot linijos” tvirtovėse, kaip armijos rezervai šaukiami prie ginklo, ir t. L Dagi buvo nemažai pranešimų apie šiokius-tokius Anglijos pasiruošimus: laivyno sukoncentravimą šiaurės juroje, anglų generalinio štabo pasita-

rimus su franeuzų generaliniu štabu ir anglų lėktuvų gabenimą Francuzijon.O kokių žinių pasaulis turėjo apie sovietų pUsitUošimus atremti Hitlerio puolimą prieš Čekoslovakiją? Jokių ! Nei apie armijos mobilizaciją, nei apie bent kokius sovietų valdžios planus eiti į pagalbą čekams.Ar ir šitą Maskvos veikimą “užblokavo” Anglija su Prancūzija ?Rezultatas šito sovietų pasyvumo pavojaus valandoje yra tas, kad anglų ir franeuzų diplomatai jau padarė planą atiduoti Čekoslovakiją suėsti naciams — tuo tarpu kai Rusija su savo 19 milionų armija žiuri ir nežino ką pradėti. Bolševikų lyderiai (ir jų gramofonai vadinamose komunistų partijose) dabar rėks, kad anglai ir franeuzai čekus “pardavė” — bet ar čekams bus nuo to lengviau? Ar šitas riksmas padės pačiai Rusijai, prieš kurią Hitleris galanda peilį, naikindamas čekų respubliką ?( iAbekas niekus tauzija, kada jisai pasakoja, kad “Naujienos” turinčios kokius tai blogus norus prieš sovietų Rusiją. Kaip tik priešingai! “Naujienos“ nurodė, kad sovietų Rusija šioje krizėje turėjo puikiausią progą sustiprinti savo poziciją Europoje ir patarnauti visai žmonijai, GRIEŽTAI IR ENERGINGAI STODAMA UŽ ČEKOSLOVAKIJĄ. Bet, deja, ji šitą gą praleido, užkenkdama sau.Tačiau du o ir dabar ne

1. Tautiškos minties reiškėjas. — 2. U.S.A. vyčiai
- 4. Susirinkimo “tvarka”
6. Poniški butai.— 7. Kurapkos.
— 9. Langų išdaužymas. — 10.

Fakšto straipsnis.
11,000 savanorių.—
— 8. Neveravičius
Užmuštas kareivis. — 11. Krokodilo ašaros

3.

Rašo K. Arimninkas(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)
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gali išei- anie kur

pro-1 pativėlu gelbėti situaciją. Čekoslovakija dar nėra pasidavusi. Jeigu ji nemes ginkld 'į Šalį — kaip Ispanijos respublika kad jo nemetė, ir jeigu Soviėtų Sąjunga su jos milžiniška aimija’ ir milžinišku oro laivynu, neatidėliodama, stos čekams į pagalbą, tai diplomatų f‘skyinai” parduoti čeu kų respubliką nueis velniop.
, 11 '» ” 1.2 .Taigi, užuot šliaužioję ant pilvo prieš Staliną, komunistai dabar, kol dąr nėra viskas pražudyta, turėtų šaukti Maskvą, kad ji stotų griežtoji kovon prieš agresorius.

Margumynai
Kur Prakaitu Apsipila 

Kristaus Statula?Peruvijoje, Lima mieste yra bažnyčia EI Prado. Vietos gyventojai tikrai tiki, kad Kristaus statulos veidas prakaituoja, kai peruviečius prislegia didėlė mokesčių našta. Ar tai turi įtakos į inokesčius — nežinome, bet faktas yra, kad statulos tariamas prakaitavimas kartais teikia vyriausybei tikro siisiriipiiiimo.
Kur ir Kas Sumokėjo 
300,000 Litų už Vieną 

Žodį?Tokią sumą sumokėjo Egipu to valdovas įsmaelis I-sis, gyvenęs nuo 1830 ligi 1895 metų. Tas žodis buvo “Khedive”, reiškia “princas” arba “valdovas”. Tokią sumą įsmaelis sumokėjo Fctad Pašai, didžiajam Turki jot? vizyrui, kaipo' kyšį, kad jis paveiktų Turkijos sultoną ir gau- tų IsiMaeliui leidimą dėti prie sąvo vardo ir titulą “Khedive”; Leidiiiias buvo gautas. įsmaelis valdė Egiptą pte# 16 metų: 1879 metaiš buvo nuverstas nuo sosto it turėjo pabėgti iš Egipto j užsitiiius.
■ęr“ ■ •/ . ■ ’r> ■' ■ ’ ~ \ ~ '
savo įtaką Europoje, bet pasiliks Viena, be' sąjungininkų 
ir draugų, kai sustiprėjęs Hitleris puls ją pačią.

Čekų tvirtovės ir rusų 19 hiilionų armija galėtų 
Hitlerį sustabdyti, — jeigu sovietų Rusijai tikrai rupi 
demokratijos ateitis Europoje

važiuojantieji, keikia mašinas, kad jos vasarą kelia dulkes, rudenį taško purvus arba baido arklius, o mašinoms važiuojantieji šaukia ant pirmųjų (ūkininkų), kad šie vežimais gadina plentą, trukdo greit važinėti ir panašiai”.Priaugančioje kartoje esą tokių vaikų, kurie “važiuojan- Įčiam automobiliui ar motociklui skersai kelią permeta kokią lazdą ar pravažiuojantį net akmenimis palydi.” Čia, girdi, “administracija taisyklėmis ir į-1. Kaune eina taip vadinamas tautiškas minties reiškėjas”,laikraštis — “Lietuvos Aidas”, net po du kartu į dieną. Labai gražu ir malonu, kad Lietuva susilaukė tų dienų, kad skaityti net. dusyk į dieną nantį dienraštį. Tai ne spaudos draudimo laikai,“Varpas” bei “Ūkininkas”, po keletą lapelių vos į mėnesį po sykį išeidavo, čia dabar laikraščių kaip šieno ir skaitymo kaip bulvinės košės — pilni pakampiai, pilni grioviai. Tik visa bėda, kad tas “L Aidas” toks, o ne kitoks. Kad jo skaitytojai tik šiltų vietelių ir minkštų lizdelių paukšteliai, prie minkšto tėvynės sijonėlio prisiglaudę sūneliai Jr dukreles. Ir ta “tautiškoji mintis” ne iš vidaus, ne iš Lietuvos žmonių krutinės bei sielos, bet iš aukšto, iš viršaus pumpuojama. Tą jaučia, mato ir užuodžia visi Lietuvos žmones — laikraščių skaitytojai.2. “Liet. Aido” Nr. 383 (rugpjūčio 26 d. 1938 m.) išspausdintas apie Amer. vyčius straipsnis aprašo Am. Vyčių 26-tą suvažiavimą, kame dalyvavo 72 delegatai, 40 svečių (Oi kaip mažai! — K. Ar.) ir 8 katalikų kunigai (kaip jų daug?). Geras yra daiktas, kad amerikone j ančių lietuvių jaunuomenę stengiamasi palaikyti lietuvybėje, bet . . . vyčiai savo suvažiavimą ve kaip užbaigė: “išplaukė laivu į platų Michigano ežerą, kur skambėjo lietuviškos dainos (Oi kaip svarbu ežerui tos liet, dainos! — K. Ar.), surengė bankielą ir šokius gražiausiuose Chicagos viešbučiuose. (Tai bent veikimas! Bravo vyčiai!3. Profesorius Pakštas, tai Lietuvoje žinomas didelis klerikalų šulas, net stebėtina, kad jis “neklaidingumo” pilniems taurininkams tokį akybrakštį padare. Jis Chicagos katalikų “Drauge” apie Lietuvos darbo žmones šitaip šuktelėjo:“Visur ir visiems garsiai šaukiu, kad vergai ir skurdžiai tėvynes neturi. Nekalbėkime jiems apie patriotizmą. Duokime jiems darbo ii' duonos, sudarykime jiems geresnes gyvenimo sąlygas, tuomet nereikės ir propagandos biurų patriotizmui įkvėpti. Atsukime savo veidą į kaimą, jį sukultūrinkime, nepermaldaujamas pažangos e- lenientais jį užkrėskime.”Tūlas “L. Aido” šulas koks tai V. A. Palangos viloje sėdėdamas prof. Pakštą “L. Aide” išbarė, iškoneveikė, “dinamistu” išvadino. Jis kartą išėjo iš Palangos kurorto sienų ir nuėjo į ne turtingos moteriškėlės bakūžėlę, ten radęs neturtingą moteriškėlę prie mažo kūdikio, apkaltino ją tinginyste, apsileidimą ir 1.1. Ir daro išvadą: “Tokių skurdžių Lietuvoje yra nemaža ir, kyla klausimas, kaip padaryti, kad jie nebenorėtų būti skurdžiai, kad jie pamėgtų darbą, kad jie panorėtų gyventi šVfesiau ir jaukiau? Kitaip sakant, kad tie skurdžiai pasidarytų nauji žmonės.”Nėra abejonės, kad ta prie Palangos gyvenanti su mažais vaikais vargšė moterėlė nežino- ktlrofto malonumų, nes jai turi rūpėti vaikams ir sau duonelę užsidirbti. Bėpiga surištą žmogų mušti! Bcpiga Palangos kurorte pilvą išvertus sėdėti — tamsunelius ir neturtėlius kaltinti, kam jie “vasarą prisisudo po keletą statinių žuvies ir per žiemą ghli ant pečiaus”, kai jie nė skaityti nė rašyti nemoka ir

juos peckeliuoja. Kad žinotų, tai jie tam ponui parodytų, kur ripirai auga...4. Tame pačiame “L. A.” tu-1 vairiomis baudomis geros susius In. Jasilionis straipsnyje siekimo tvarkos neįgyvendins”. “Kuomet įgyvendinsime susisie- Baigdamas straipsnį In. Jasilio kimo tvarką” labai džiaugiasi njs šaukia: susiprasti, įsitikin- augančia Lietuvos motorizacija ti, “į susisiekimo tvarkos reika- (automobilizmo išsiplėtimu), ]ą pažiūrėti gyvenimiškai.” O bet tuoj vėl susiraukia, kad vargšas “L. Aido” autorėlis ne- “veik kasdien įvykstančios au- žino, kad visokia motorizacija to mašinų katastrofos, kurios Lietuvos ūkininkui liga ir mir- labai retai apsieina be skaudės- tis. Kad tas susisiekimas ukinin- nių aukų. Per tokias katastro- kui ir darbininkui perbrnngus. fas sužeistų ir žuvusių skaičius, Kad tai išponėjusių Lietuvos ypač šią vasarą prašoka visas chamų (? — Red.) padaras, ribas...” Kad už visokius motorus, gumasPrahoje esą 1 milijonas gy- ir benziną svetimiems (užsie- ventojų, per Sakalų sąskrįdį su-Įniui) išmetami plaukė 4 milijonai žmonių ir neįvykę jokios susisiekimo nelaimės.Toliau In. Jasilionis mėgina mazgų galus surasti ir opų klausimą išnarplioti. Girdi, —- “ūkininkai, su vežimais keliu

dideli pinigai, kurie iš ūkininko be pasigailėjimo išlupami. O ūkininko arkliai arkleliai neapsakomai nupiginti, plikose dobilienose dairosi. štai kur Lietuvos motoriza- cijai neapykantos šuo pakastas! (Bus daugiau)

Nuomaru Sergantiems 
Pagelba

DR. P. MONTVILASKada atsirado daugiau ir visokių rašytojų, aš išėjau ant streiko: nerašau iš sveikatos srities ir nerašau beveik nieko kito. Kažkaip neramu tylėti, kada tapo surasta šiokia tokią pagelba nuomaru epilepsiją sergantiems. Jų apie pusė mi- liono Amerikoj. Apmirimai arba puolimai pas vienus pasikartoja kas kelinta savaitė, pas kitus po kelis sykius kas diena. Nesaugu jiems maudytis, bile kur išeiti, dirbti.Iki šiol buvo vartojama įvairus vaistai ir nustatytas valgis šiokios tokios pagelbos suteiki-

ga-pa-

palengvinimui.šiemet Amerikos Medikalės Asociacijos konferencijoj daktarai H. Houston ir T. Putnam padare pranešimų apie savo patyrimus gydant epileptekus sodium diphenyl bydantoina- tu. Tai yra cheminis junginys, tai yra chemine druska, kurios nurodytą dožą geria ligonis tris ar keturis sykius per dieną. Dožą turi pritaikyt Lydytojas ir ligoniai privalo lankytis pas jį dėl patikrinimo, ar vaistai nedaro kokių suiručių. Kaip tik kas kenksmingo pasireiškia, doza mažinama arba laikinai vaistai neduodami. Čielų metų obzervacijos buvo sekamos: iš 118 epileptikų 58 nuošimtis visai pasiliuosavo nuo apmirimų, pas 27 nuošimtį apmirimai žymiai suretėjo ir tik 15 nuošimtis menkos naudos teturėjo arba visai neturėjo.

doti tuos metodus, kurie prižada dar didesnį progresą ateityje. Svarbu žinoti kairiuos faktus apie džiovą.Džiova nėra paveldima, iššaukia bakterijos, kurios Įima užmatyti tik po labaididinančiu stiklu ir mikroskopu. Ligą perduoda tiesioginiai vienas žmogus kitam seilėmis, kosėjimu, čiaudėjimu ar, susisiekimu su atvira liga. Džiovos pavojaus ženklai yra nepasi- liaujantis kosėjimas, su ar be spjaudalų, kuris hęsesi ilgiau šešių savaičių; kosėjimas krau j u didesniame ar mažesniame kiekyje; praradimas svorio ar apetito, praradimas gyvumo, lengvas nuovargis.Vaistų ar Čicpų, kurie išgydytų džiovą dar nesurasta. Ilgas poilsis, maistingas maistas, tyras oras ir kompetentiška medikalė priežiūra pasilieka vieninteliai žinomi budai, kurie sulaiko ar pagydo ligą. Chirurgija, kada yra patariama gydytojo, yra labai didelės vertės pagreitinime gydyme ligos.Džiova galima išnaikinti, jei visi žinomi susirgimai bus pavesti kontrolei. Nenužiurimi su sirgimai, o jų yra didelis skaičius, reiškia didelį skaičių užkrėtimų. Jie turi būti išnaikinti. Tik tada ir tik tada plitimas ligos nuo sergančiųjų gali būti sulaikytas. Žmones, kurie gyvena kariu ar artimai su sergančiais džiova, turi pasiduoti pilnai medikalei egzami- nacijai, jų tarpe odos tyrimui
“Kalbant Apie Džiovą”

JULIUS B. NOVAKAS, M. D.
Iš Tuberculosis Institute of Chicago

Yra svarbu atsiminti, kad džiova yra apkrečiama liga. Nei vienas namas nebus saugus tol, kol visi namai nebus saugus.
150,000 gyvasčių išgelbėta kasmet, tikrai reikšmingas faktas. Didelis progresas padarytas per pastaruosius 25 metus. Bet visgi tebėra tragiškas faktas, kari 800,000 vyrų, moterų ir vaikų kasmet suserga džiova. ši liga pasilieka svarbiausia priežastis mirčių nuo 18 iki 25 metų amžiaus.Nors progresas ir buvo padarytas, bet vistiek turim prieš save didelį darbą. Dabartiniai metodai sumažino trečdaliu buvusį mirtingumą, kas nėra

Kokia Yra Geriausia 
žinoma Arabų 

Patarlė?Geriausia arabų patarlė yra ši: “Tas, kurs žino ir nežinot kad žino, vadinasi, miega, PRI
KELK JĮ!”“Tas, kurs kad nežino, 
MOKYK JJ f’“Tas, kurskad nežino, yla kvailas, SAU
GOKIS JO!”

“Tas, kurs žino ir žino, kad žino, yra prodngM EM SU

nežino ir žino, 
yra prasčiokėlis,

nežino ir nežino.

•/ — - DUVUOJ 11111 <41I1<29 nuo 111x1(1 J***nežino, ką “L. Aido” V. A. apie užtektinai. Mes turime panau-|JUO LIGI PAT GALOP*
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ALSĖDŽIAI - JAU NE BEGĖDŽIAI

Neseniai įsikūrė Alsėdžiuos 
“šviesos” knygynas, kurį val
do* p. BereniSk Tačiau elek
tros šviešok Alsėdžiai neturi, 
nors jos prošvaistės aplinkui 
matyti. Štai, elektros Šviesą

sėvo įmonei tpri Berėnio vilnų 
karšykla, taip pat ir Smilge- 
čiaus vandens malūnas su 
lentpiuve ją turi. Yra dar ir 
kitas — Dočkaus — malūnas 
Galėtų iš vienos ar kitos įstai-

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių Ir Kultūros Draugija 

Draugijos Ofisas, 1739 S o. Halsted Street Telefonas CZftal 0117
VALDYBA _

R. KAIRIS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. AUGUSTAS, vice-prezidenta* P. GALSKIS, trųstisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustfsas

P. MILLER, finansų sekrėtoTiūS
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktarus, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, 

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

Iš Draugijos 
susirinkimo

Kultūros Draugijos 
konferencija

Rugsėjo 13 d., vai. vakare 
įvyko Chicagos Liettuvių Drau 
gijos mėnesinis susirinkimas, 
North-West Masonic Temple 
svetainėje, 1547 N. Leavitt St. 
Susirinkimą tvarkė draugijos 
prezidentas C. Kairis. Maršal
kom tam susirinkimui liko pa
skirti Jos. Ascilla ir K. Čėpu- 
kas; balsų skaitytojais J. Ma
tulis, K. Rugis ir X. Saikus, 
šiame posėdyje dalyvavo visi 
valdybos nariai; narių atsi
lankė neskaitlingai.

Pirmininkas C. Kairis pra
nešė, kad bėgyje mėnesio pa
simirė draugijos narė Jieva 
Marcinkienė ir paprašė susi
rinkimo atsistojimu minėtai 
nariai atiduoti paskutinę pa
garbą..

Toliaus iš valdybos narių 
raportų patirta, kad rengia
masi daryti nekurios konsti
tucijos pataisos; rengiamasi 
prie nanjo, 30 metų jubilie
jaus vajaus, rengiamasi sau
sio mėnesį surengti šaunų ju
biliejinį draugijos vakarą.

Šiuomi laikotarpiu draugija 
turi 41 ligonį, didžiuma serga 
iš priežasties įvairių susižeidi- 
mų arba su visokiom operaci
jom.

Vasaros periodu naujų na* 
irių įrašinėjimas buvo kiek ap
sistojęs — rugpiučio menesį į- 
raŠyta tik 20 narių, šį menesį 
iki 13 d. jau įrašyta 14, mano
ma, kad iki galo mėnesio bus 
dar apie 20 įrašyta. Pašalpų 
už rugpiučio mėnesį įmokėta 
$881.65. Didžiuma narių savo 
duokles atneša užsimokėti į 
draugijos raštinę kuomet 
jiems patogiau. Rugpiučio mė
nesį įplaukų turėta viso $3694. 
21; padengus pašalpas, pomir
tinę ir kitas bėgančias išlaidas, 
perviršius lieka $1,422.53.

Naujų sumanymų nesirado, 
diskusijų nebuvo, susirinkimas 
buvo gana trumpas.

Gal būt su sekančiu susirin
kimu bus pradėta teikti kul
tūriniai programai po susi
rinkimų, tuomet pasidarys 
susirinkimai skaitlingesni ir 
įvairesni. ,W. V. M.

Rugsėjo 13 d. įvyko Kultū
ros Draugijos Centro Valdy
bos posėdis, kur aptarta dau
gelis draugijos reikalų. Svar
biausiu nutarimu buvo paski- 
rimas laiko ir vietos draugi
jos skyrių atstovų metiniai 
konferencijai, konferencija šį 
metą įvyks Roseland, 111., Dar
bininkų svetainėje, spalio 23 
dieną. Visų kultūros draugi
jos skyrių yra prašoma, savo 
susirinkimuose pateikti nau
jų sumanymų arba paskirti 
delegatus į konferenciją. Tu
rėtų dalyvauti visi skyrių val
dybų nariai arba jųjų atsto
vai ir nuo kiekvieno šimto na
rių po vieną delegatą.

Konferencijos dienotvarkė 
ir programa bus paskelbta vė
liau.

Pamokslininkas pagina į 
r 
grynai katalikiškas organiza
cijas, kur Dievas neabejotinai 
pirmoj vielos. Plačiai kalba 
apie kairiųjų laikraščių Skai
tymo pavojų. Keista buvo gir
dėti, kad Alsėdžiuos būtų toks 
kairiųjų pavojus. IPasiteiravęs 
pas vietos žmonės^ patyTian, 
kad dabar čia kairiaisiais Va»- 
dlnami—jabnulietuvlai ir tau
tininkai..^ Teoretiniuos gin
čuose krikščionys ir tati^nin- 
kal vieni kitiems prikiša krap
štu tinių dešiniųjų policijų, o 
čia, praktikoj, tautininkams 
prisegama “kairiųjų” markė.

Alsėdžių valsčiaus namuos 
naujiena — viešoji valstybinė 
biblioteka, kuri neseniai įstei
gta. Tačiau škaitytojių ji tu-į 
ri'rt'4' nedaug, ' d augiausia tai 
tik miestelio inteligentija ir į 
artimiausia apylinkė. Tikrųjį i 
kaimą knyga labai mažai te- i 
pasiekia. Tuo labiau vasaros

Aš ne; metu, kada laukuos verda 
darbas. Neabejotina musų vai- ’ 
stybinių bibliotekų yda yra f 
mokesčio ėmimas. Nors ir ne
didelis tas mokestis, vos 25 
centai per mėnesį, bet pro-' 
vincijoj tai sudaro psichologl-

INSURANCE
(APDRAUDA)

*

AU-

Melrose Park
Melrose Park Lietuvių 

turos Draugijos mėnesinis 
rinkimas įvyks sekmadienį, 
rugsėjo 25 d., Navickis Hali, 
100 Broadway, 1 vai. po pietų. 
Visi nariai yra kviečiami atsi
lankyti ir atsinešti savo duok
lių knygutes, nes susirfnkiman 
atvyks centro sekretorius, kad‘ 
patikrinti mokesčius. Visims 
nariams yra pasiųsta pakvieti
mo atvirutės, kurie matysite šį 
pranešimą, o negausite atviru
tes, tai žinokite, kad draugijos 
knygose yra klaidingas antra
šas ir malonėkite tai pataisyti.

Ktil-
susi*

Serga K. August
Cli. Liet. Draugijos vice-pre- 

zi (lentas ir šio skyriaus redak
torius K. Augustas jau nuo 
praėjusio antradienio gaila rim
tai serga ir kiek teko girdėti, 
dar teks apie mėnesį laiko su 
liga pakariauti —- vienok jau
čiasi tikru, kad liga bus nuga
lėta.

Valdyba varde visų narių lin
ki musų vice-prezidentui kuo- 
greičiausiai pasveikti.

Sunkiai serga Pijus 
Dubickas

L M tote i
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

gos pasiekti elektros ir Alsė
džiam, be| ligšiol, kaip girdė
ti, nėra pakankamai kandida
tų elektrai suvartoti.

Vieno reikėtų pageidauti A- 
Isėdžiam, kad jie naujai atei- 
statę ir pagražėję jau nebeap- 
sileistų, bet vis kiltų, kaip Ilg
ši oi kyla. Kad švara ir tvarka 
butų ne tik paviršutinė, bet 
teitų į gyventojų kūnų ir krau
ją ir butų geru pavyzdžiu vi
sai apylinkei. “L. Ž.”

GERKIT tik GEftĄ AilŲ) padalytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bėt, priėtd, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
ni aftl, kuri Užvardino NE^TAĖ. Šis Alus yra pagamintas iš irtipor- 
tuOtų pirmos rųšies prdthiktų.

Vrtftti (Wfrolesdle) kdihOmfe pristato į alines ir kitas įstaigas. VI- 
sitOmet kreipkitės pas NORKŲ, kiir gausite greitą ir teisingą patar- 
nav’nųu

■ 2415 W. 04th Street. Tek Hemlock 6240

Atėjo Nauja 
Kultūra No. 8

TURINYS:
Gamtiniai moralės principai -** P. 

H. Holbach.
Astronomijos tikslas ir reikšmė —- 

Dr. V. Mejeris.
Kalehdotiaus reforma — V. A. Ro- 

Isovskaja.
Žingsniai prie tėvo kapo—Jųlmis. 
Martui Aridetsen Nexone—O. BtelVė 
Lieti ja Murai j a—Julmis.
Apžvalga ir Populiaria Mokslas ir 

t. t.
KAINA 45 CENTAI.

Gėlimą gauti
NAUJIENOSE

1739 S. HALSTED STO CHKJAGtf.

• APDRAŪDĄ
UGNIES,

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• A?DftAUDĄ
• APftftAUDĄ

GAUSITE

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NtTO VAGIŲ.
LANGŲ.
GYVASTIES

Nemalonu pranešti^ kad ga
lia sunkiai serga musų draugi
jos vienas iš 
Pijus 
Vffitę 
cijų.
Butų
kas leidžia, kad ligonį aplanky
tų.

seniausių narių 
Dubickas. Praėjusią su
turėjo pavojingą opera- 
Guli Pavieto ligoninėje, 
pageidaujama, kam lai-

(Laiškas iŠ Žemaitijos)

IPrieš 8 metus būdamas Al
sėdžiuose radau tik beriogsan
čius po didžiojo gaisro namų 
griuvėsius. O dabar Alsėdžiai 
jau visiškai apsistatę. Gaisras 
išėjo į naudą miesteliui, kurs 
gal negreit dar tebūtų savo 
veidą pakeitęs ir tebeskurstų 
senuose mediniuos laužuos. 
Miestelio centras grindžiamas 
akmenimis. Tai jau pažanga 
sulyginus su amžinu smiltynu 
ir purvu, kurs lydėjo miestelį 
ilgus amžius ir tik vokiečiai, 
iškasę griovius okupacijos 
metu, kiek purvyną sumažino. 
Bei naujasis “brukąs” važiuo
jančių ne labai džiugina ,nes 
kaimiečių arkliam nelengva 
žingsniuoti per slidžiUs ir ne
lygius akmeflisi Galvoti apie 
m o d er n i šk esnį grindimą*—ta
šytus akmenis, asfaltą ar bi
tuką — musų miesteliai dar 
nedrįsta. Lyg ir per staiga -— 
iš smėlyno į asfaltą,
toks turtingas, kad pigų daik
tą įsigyčiau”—sako vienas be
ne anglų priežodis. Toli mums 
ligi anglų, kaip Alsėdžiam ligi 
asfalto. Bet Alsėdžiam grindi
nys maloni naujenybė ir ne
begalės apie juos sakyti: “Al
sėdžiai—begėdžiai * vyskupo
stalyčio, o nebrukavoti”. Da
bar jie visai padorus mieste
lis.

Alsėdžiai tikrai kadaise gar
sėjo kaip žemaičių vyskupų 
privatinė rezidencija iki Valan 
Čiaus. Dar ir dabar alsėdiškiai 
didžitipjasi vyskupų buvusiu so
du ir tvenkiniais, kurie esą iš
grįsti plytom, nes vyskupų lai
kais čia buvę veisiamos žuvys. 
Ties sena medine Alsėdžių 
bažnyčia yra 1856 m. mirusio 
Vyskupo-nominato Gintilos 
kapas. Tas Gintila, būdamas 
kanauninkas, kaip pasakoja
ma, uoliai rėmęs rusus per 
pirmąjį lenkmetį ir sakęs pa
mokslus, kad žmonės klausy
tų rusų valdžios ir nusilenktų 
carui. Kartą jam su guberna
torium važiuojant, pro ausis 
pradėjusios zvimbti kulkos, ir 
nuo to laiko jis nebebuvęs toks 
aktingas. Už palankumą ru
sams valdžia norėjo Gintilą 
matyti žemaičių vyskupu, bet 
vyskupu buvo paskirtas Va
lančius. Ilgame lenkiškame 
įraše anį kapo paminklo, ku
rį, beje, Gintila pats sau ir 
pasistatydinęs, surašyti visi jo 
titulai ir ordenai, kuriuos jis 
gavęs iš rusų valdžios. 
Vyskupai Alsėdžiuos turėję 
malūną ir grąžą, didelį dvarą.

Puikios Alsėdžhj apylinkės 
labiau vyskupam patikę, kaip 
Varniai, kur buvo vyskupų 
katedra. ;I

Žemaitija tebeUiri “švento
sios Žemaitijos” vardą, bet, 
kaip apskritai teko pastebėti, 
tas šventumas darosi vis pa- 
viršutiniškesnis. Pasivaikščio
jus po šventorii] pamaldų ine- 
‘,u aiškiai matyti, kaip toli 
nuo to senojo pamaldumo, 
kuris buvo žemaičiam budin
gas. Todėl dvasiškija ir čia 
uoliai vykdo modernišką baž- 

uždavinį — “ėjimą į

timui. Ūkininkas apskaičiuoja, 
kad tai per metus 3 litai. O, 
girdi, tų litų nedaug, jų reikia

galimą apsieitu jaunimas mo
kyklon ėjo, rašyti skaityti mo
ka, a Ir tikrai, teko matyti ga
na daug gražiausio jaunimo, 
bet negirdėjau kad tas butų 
nuolatinis knygų skaitytoj as> 
Mes gerai žinom, kad prie 
skaitymo Žmones reikia pra
tinti, kol jie,:pntys jį pamėgs 
ir pamatys skaitymo naudą ir 
malonumą. O Į(tie 25 centai į 
mėnesį .Vąrgiaįj-ąr valstybei su
daro bent kiek, jaučiamą pa
jamų šaltinį. Tad reikėtų juos 
nubraukti ir kiek galint pa
lengvinti formalumus knygai 
gauti. Matom gi užsienio pa
vyzdžius, kur knygų skaity
mas it taip lab'ftl paplitęs, ta
čiau savivaldybių ir valstybės 
bibliotekose nėįmama nei jo
kio užstato, nei mokesčio, pa
sitenkinus tik tarnybą ar tur
tą turinčio žmogaus garanti
ja. Tuo labiau tai reikėtų pa
daryti pas mus, kur žmonių 
pratinimas skaityti yra svar
besnis už viską. Kur kur, O 
Žemaitijoj tai ypatingai svar
bu, nes ji opiai pergyvena tam 
tikrą sunkią dvasios krizę, kU-< 
tios kelias eina liti o primity
vumo, nuo senojo “šventumo’' 
į naują, kulturingesnį gyveni
mą.

Raštinėje per
A. RYPKEVTčtŲ

1739 S. Halsted St

------------------------

Lenktynes

Raštinė atdara kaa Daka
ras iki 8 vaL Sekmadie
niais nuo D ryto fkl 1 VaL

Skelbimai Naujienose

kad paeioe Naujienos 
yra naudingai

Paskutiniuoju laiku tarpe ke
turių draugijos veteranų dar
buotojų: Seno P elfo, Dėdės 
Vaitekūno, Al. AmlA’ozevičiaus 
ir A. Visbaro prasidėjo tafpu- 
savęs lenktynės natijų narių 
įrašinėj i me draugi j dn. Iki ga
lo mėnesio kiekvienas iŠ Jų pa
sižadėjo tapti čempionais. Kiek
vienas iš jų turi gafybes drau
gų ir šaukiasi į jifc pagalbos 
jųjų lenktynėse. Lai geriausia 
vyras laimi I

nyčios 
liaudį”, jei toji liaudis nebei
na į bažnyčią, kaip seniau ė- 
jusi. Tai liudija naujuos špi
tolės namuos įrengtoji didelė 
sale, kurioj įvyksta susirinki
mai ir pavasarininkų vakarė
liai JšUninTo tarpe tad ir gir
dėti daugiau kalbų apie Vaka
rėlį it jame numatomus sma- 
gūrtius, kaip susidomėjimo 
tom bažnytinėm iškilmėm, ku
rias teikia tradiciniai Alsėdžių 
šv. Onos atlaidai.

Ir painoksfinlukaš kunigas 
žymią dali savo pamokslo ski
ria ne tiek grynai bažnyčios, 
kiek katalikų organizaciniams 
reikalams. Jis ilgai kalba 
“apie pavojų iš tų kairiųjų 
organizacijų, kurios prisiden
gia katalikybe, pirmoj vietoj 
etato tėvynę o paskui Dievą,”

... i

ermometras
Į.ę>,Į     jfcl,, |.>,Į.4iM. III. 11h. ■■■* Iii |l||tM»FmtatataFtataWta4tataM«ta

LIETUVOS-AMERIKOS

ŠIS įdomus termo
metras vienu laiku 
parodo oro stovi pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j a m u S; 
T o k i termometrų 
jąs niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ už
sakymą. Bet jus jj 
galite gauti ■

DYKAI
jeigu D A BAR 
užsirašysit “Nilujie- 
fraš” ant mėtų ir 
prisiėsit
Chicagoje ...... $8.00
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina. .. $5.00

Siųskit money orde 
rį arba Čeki —

ct«r

NAUJIENOS
1739 S-
i Itfcd Si

•M

N-i 
80-Į
S0-=

43

10-
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naujienos
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILL.
įm ■■ etai rį MusMrti tai Uita >i
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Bosses Wonrt 
Kire People with 
Halitosis ( BFUEATH )
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable
Znth the best to choose from these days, em* 
ployers favor the person who is most attrao 
tive. In buainess life as in the sočiai worid« 
halitosis (unpleas&nt breath) is cousidered the 
woret of faults.

Unfortunately everybod/ cuffers from this 
offensive condition at some time or other— 
tnany more regularly than they thi.k. Fermeri- 
tation of foocf partlcles skipped by the tooth 
brush is the rausė of most cases. Decayiag 
teeth and poor digestion also cause odors.

The ųuick, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Listerine, the quick deodorant, 
evėry morning and everv night.

Listerine h a! ta fermentation, a major causo 
of odors, and overcomes the odors tbemselves. 
Your breath becomes sweet and agree&ble. It 
-vųi not oflend othere.

H ybu value your job and your friends, ūsą 
Listerine, the safe antiseptic, regularly. Laro* 
bert Pharmaeal Company, St. Louis, Mo.

Don’t offend others * Chec'K 
halitosis with LISTERINE

LIETUVON
Siunčiame Pinigus Paštu 
ir Telegrama. Patarnau-

jame Greitai, Pigiai ir 
Saugiai.

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED ST.

CHICAGO, ILL,

Ofisas atdatds kasdien nuo
8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro

BFFICHKNT
Ulė onl, «lt« l*«i trt- 
spoenful to a <«p af aiSai 

įl.ur far most rteipat.

1O?BAKING
Šame price Today 
ąs 48 years ago 
25ouneM 254

who mak« nothinj būt 
baking powd«r—undar >uparvi>ion 

:1 of aMptrt ahdrtflctt taf Httitottf 
raputaiian.

-r-r—•—tH* -- .
MM

mn»< iihmah.i.i.
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Atsilankykit Pamatyti Šį GRAŽŲ 26-šių ŠMOTŲ

“Rolių ir Lapukų”
s

n -------- ----- '-x-x*w

Kas Naujai Sau Arba Savo Draugui, Be Agentų Tarpininkavimo, 
Užrašyt NAUJIENAS Metams, 

GaUš šį puikų šidabrinį setą d?
TIKTAI Už . . ..

CUICACOJ NAtlJtt^OS MliTAMS «g.<)0
$4.ao

Uttaįrta.H A i r,«i

-... na.oo
I Jjg šfflbfii Mttm....... ....... .......

‘‘N&uJIėnas1’ Mėtains ir Sitais .

Kittir, 9uv. Vaisi, ir R«Mdbj
Naujienos Metams.......... j.  .........................$5.00

Šmotų Setas su persiuhtiifiu ....... $4.50
‘‘Naujienos” Metams it Sėtas ........... $O.5O

OF POLI HDS’ h AVT r r. r >i 
^p.^y,QUR^GOy ĘRH M ENT

rim ir ti

ARE YOU SUFFERING FROM

EYE STRAIN
Do vour eyes bum—feel 
tired, uncorhfortable? Try 
Murinę, It Contains 7 help* 
fui ingredients vvhich 
cleanse and elear eyes red- 
dened from fatigue—make 
your eyes feel clean, fresh,
alive! Mtich more effective than boric acid.
Senei fdr trial bottle. Mail 10c (stamps 
or coin) with your name and address to The 
Murinę Co„ Dept. MF.Chicago, Iii.

Good Hou
* Kun

NAUJIENOS, 1739 Š» MtelŠtefl Štrtėt, ftl.
Prašau užrašyti NAUJIENAS it pakušti Šėtą!

VardasI

Adresas
| : Miestas

M

EYES
AT ALL DRUG STORES

Remkite tuos, kurio 
garsinasi 

NAUJIENOSE”
H ..iltį



Antradienis, rūgs. 20, 1938

DUODAME PINIGUS

—Re p. xxx.

TAUPYKIT KUPONUS

Rep. x-y.

$8-95

Jonikui, geri
nu o 69th ir

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

Stella Riškienė, Ypatingas 
teko ir p. žiaučiui už pui- 
kumpį ir J.

distributoriui

GARSINKI® “NAUJIENOSE"

CHICAGOS DIDŽIAUSIA IR MODERNIŠKIAUSIA 
RUSIŠKA IR TURKIŠKA MAUDYKLĖ 

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

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

Naujas Chicagos Sunkumo Kilnojimo Klubo Namas.

%

ANGLYS—COAL
Kainos perkant 4 tonus ar daugiau:
Pocahontaą Mine Rtm, Vlrginla

75% Coarse -----------------
Pocahontas Mine Run, West ‘ 

75% Coarse
Illinois Nut -

NAUJIENOS; ČMdujo, ffl.

Diena Iš Dienos

po

Pagramantiškių 
Sąmokslininkai

Tik ką grįžo iŠ kelionės 
tėvų kraštą p. Augustas Ze
meckis su šeima, gyv. 7130 S. 
Campbell avė.

Siaučia politiniai sąmokslai, 
nuo jų nesilieka ir šeimyniniai. 
Tokia, mat, gadynė.

— Dabar tai tikėsiu, kad 
galima žmogų apgauti, — pa
sakė p-ia Zemeckienė, tarp ne
lauktų svečių už stalo sėdėda
ma.

Tai tikrovė, kokios ji niekad 
nelaukė. Jos geriausioji drau
gė p-ia Bargailienė pasikviečia S. Fransisco avė.
ją vestuvinei suknelei pagelbė- Marijona Evinskiai, ir duktė 
ti išsirinkti, bet vietoj to, ji] rys, nuo 3431 S. Lowe avė.,

tik parodo kaip jos gražiai 
krautuvių languose ant tų me
dinių gražuolių atrodo ir su
tartam laikui vėl namon vilio
ja. Bet tuo pačiu sykiu namuo
se susirinkę kiti sąmokslinin
kai, papuošia stalus gardumy
nais, pasistato muzikantą į 
sargybą ir patys susėda tam
soje palaukti.

Kas buvo kada sugrįžo p. 
Zemeckienė, “suknelės nenu- 
pirkusi”, nėra reikalo ir apra
šyti: juokai, susijaudinimas, o 
muzika tik klegia gero muzi
kanto p. Bargailos rankose. Po 
to, žinoma, prasidėjo vaišes, 
šokiai ir įspūdžių apie Lietu
vą pasidalinimas, kas užsitęsė 
iki gaidgiesčio.

Į sąmokslą įėjo p.p. Walter 
ir Ona Zemeckiai, gyv. 7139

Juozas ir

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

APKALTINTAS.—S. Da- 
vis Wilson, Philadelphia, 
iPa., majoras, kuris buvo 
kriminaliai apkaltintas ė- 
inirnu kyšių iš prostitucijos 
ir pinigų lošimo įstaigų. 
Philadelphijoje. Teismas 
paskyrė jam $10,000 kauci
ja. Kriminale grand džiurė 
apkaltino gembleriavimo 
palaikymu ir policijos ins
pektorių James E. CIegg.

North West Liet. Moterų Klubo susirinkimas įvyks rug
sėjo 20 d., 7:30 v. v. Barboros Paske bute, 420 N. 
Springfield.

D. L. K. Vytauto Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks ant
radienį, rugsėjo 20 d., 7:30 vai. vakare, Chicagos Lietuvių 
Auditorijos svet., 3133 So. Halsted St. Susirinkimas yra 
svarbus, todėl kiekvienas draugas privalo būtinai pribūti, 
nes turime svarbių klausimų apsvarstyti, taipjau kurie 
esate pasilikę su mokesčiais būtinai pasirūpinkite apsimo
kėti. —P. K., sckr.

UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSIT GRAŽŲ IR 
BRANGŲ INDŲ SETĄ

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNiUOSE 
KUPONUOSE

Kas nori gali dar pradėti taupyti sau puikius, tikru auk
su paauksuotus indus, tik PĄS1SKUBINK1T, nes mažai jų be
liko. 

. I

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

KŪDIKIAMS SKUDURU KALDRELĖ

APPLIOUE QUILT PATTERN 1846

No. 1846 — Pasiukit savo kūdikėliui tokią kaldrelę.

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

No. 1846

čia

Vardas

I Adresas

Miestas

įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

ir pavardė

ir valstija

PETER PEN .

Mabio
Dainuos Genovaitė 
Giedraitienė, Mergaičių 
Duetas.
Radio klausytojai girdės gra

žų radio programą ir galės 
praleisti tikrai smagią ir įdo
mią valandėlę šiandien, antra
dienį, 7 vai. vakare. Iš stoties 
WGES (Peoples Bendrovės lei
džiami programai visuomet 
pasižymi geru turiniu, taip iri 
šiandien dainuos žymi daini
ninkė G. Giedraitienė, mergai
čių duetas ir kiti. Prie to bus 
rinktinos muzikos ir kitokių 
įvairenybių. ,

Tarpe svarbių pranešimų,

| klausytojams bus labai įdomu] 
Į girdėti žinias iš Peoples Bend-' 
| rovės prekybos eigos. Apie ne-’ 
ė Į paprastus bargenus visokių na-, 

mams reikmenų, reikalingų 
rudens ir žiemos sezonams, 
kurias čia dabar galima susi
pirkti su dideliu pinigų sutau- 
pymu. Nepamirškite pasiklau- 

syti- !

DABAR EINA
Vienai Savaitei Tiktai!

Statant Naująją Rusiją
“JAUNUOMENĖS

MIESTAS”
Dramatinė apysaka apie meilę ir 

drąsą, statant “Komsomolsk.”

Sonotone6^^^”
25c iki 1 P. M. išskiriant 
šeštadienį ir Sekmadienį

• Jeigu reikia atnaujinu
morgiČių;

• Jeigu norite taisyti na*
mą;

• Jeigu norite pirkti namą;
• Jeigu norite budavoti na

mą;
• Kreipkitės j Naujienų

Spulką. Gausite ant len
gvų išsimokėjimų leng
vomis sąlygomis.

LITHUANIAN BUILDING 
LOAN AND SAVINGS 

ASSOCIATION
1739 So. Halsted' Street.

Atidarą kasdieną, išskyrus 
nedėldienius nuo 8 ryto iki 

8 vai. vakare
John žiautys su žmona Clear- 
ingo biznierius, gyv. 5940 W. 
63rd PI., p.p. Ričkai, gyv.i7132 
S. Campbell avė., iš Brighton 
Parko p.p. Frank Bargaila su 
žmona, Charles Zemeckis su 
žmona, Jonas ir Sofija Kairiai 
ir šeima.

Beje, šis rašinys butų dar 
tuščias, jei pamirštume šeimy- 
ninkių pastangas. Reikia tik 
stebėtis kokių musų gabių šei- 
myninkių esama, kaip jos mo
ka gardžiai valgius pagaminti 
ir jais gražiai, iš tų pačių kas
dieninių dalykų padarytų, sta
lus papuošti. Žiūrint į taip pa
rėdytą stalą, svetys lyg ir sar- 
matyte sarmatinės, nedrįsti ar
dyti. Tokių nuopelnų ir svečių 
pagarbos šį sykį susilaukė po
nia 
ačiū 
kųjį 
mų
Campbell avė. už

Du Chicagiečiai
Pasikorė

Vakar Chicagoj pasikorė du 
žmonės:

Martin Pachowicz, 46, 13012 
Avenue N, South Chicago, ir

Earl B. Miller, 46 metų be
darbis nuo 4221 Berkeley ave
nue.

Pachowicz pasikorė South 
Chicago policijos nuovadoj, kur 
jis buvo įkalintas už tai, kad 
sumušė žmoną, kai toji atsisa
kė duoti jam pinigų.

Miller’io kūnas buvo rastas 
jo bute. Mirties priežastis buvo 
bedarbė.

5 Žmonės Sužeisti 
Pečių Sprogimuose

(Penki žmones buvo 
kai sužeisti 
sprogimuose.
Hawthorne
3300 Seminary Avenue. Ten 
ke'iuri WPA darbininkai buvo 
apdeginti ir apipiaustyti.

Antras sprogimas įvyno Jo- 
liet garaže, kur darbininkas 
Peter Lepns užpylė kerosino 
ant ugnies peuiuj. Sprogimas 
įlaužė jam krutinę ir sulaužė 
dešinią koją.

sunko- 
pečiųdviejose

Vienas įvyko 
mokykloj, prie

0 AE R f! d f) f) — Rakandų, Parlor Setų, jk/Įzl 111118 1811 KarPet ’ Pečių, Ęlektri-O ■ U U v i U U nių Ledaunių, Skalbyklų,

Turi Būt Išparduota 
Žemiau Kainos

Gražus Indai Ii 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

\ JBiff A J. JAfe

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

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

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

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE į

- . ' MOViNG
Perkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam į tarpias ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St
Šaukit Tel. YARDS 3408

.......  ' ........... . ' .............

Parlor Setai rankų darbo padaryti, įvairių madų ir spalvų po 
$27-50 iki $129-0°

Stalinės Lempos, vertės $2.00, po................................... 79 centus
Paduškaitės vertos $1.00, ................................... 3 už vieną dolerį
Didelės mieros karpetai, verti $20.00, po ............................ $9-5°
R. C. A. Victor Radios, Zenith Radios 1939 m. šiame išpardavime

po $49-0°
Midget Radio Emmerson, vertos $16.50, pa

Jos.F.BudrikJnc
3409-21 S. Halsted St

Telefonas YARDS 3088

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

• FOTOGRAFAS

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. D a r b a ą 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
TeL ENG. 5883-5848

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS

TONSILAI IŠIMAMI -M2-50
GYDYMAS ŠKfVOO
LIGONINĖJE ....................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje -----  »15-°°
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama ........ “ 
VISAS LIGAS GYDOMA AA 
Ek z am i naciją įskftit vaistus ■

DOUGLAS park HOSPITAL 
1900 So. Kedrie Ave^ Chicago. 

Tel. Lawndale 5727.

.75

n
Millers Creek Lump
Chestnut Hard Coal_____

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980.
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Tarp Musų Skaitytojai I ........................... .........
PRISIMINUS FELIKSĄ VAITKŲ

Musų kaimynų laikraščio huvos istorijos lupus, taippat ir 
kai kurie žtttenės ir dar kiti Felikso Vaitkaus padarytas 
ftelihkėjo iakunUi Vaitkui nu- žygis Visados bus atmenamas 

iš A-hierikos į Lietuvą, ir gėfbikinfts, kaip Amerikos 
<jte tatų bmVę “kantenes- lietuvių, taip ir pačios Lietu- 

iii,” Jri vietoj laimingo per- vos.
Skridimo per Atlantiką, Ame
rikos lietuvių prirengus laku- 
ftata ‘birtų žuvęs pačiam vartde-:

R. Šinukas

Iš “Naujos Gadynės”
nao gjuių £UVYB pavx<xm vauuv-: _ r
nyne, kaip Žuvo Amerikos la- OhlOtO •IzŽTuttOteS 
kūnai, Rusijos lakūnai ir kitų----------------
Iftą&ų Ruoštasi atkartoti ^MIKADO
jokld nebūtą dar
di^ėšifeš žaizdois JlAda^tOs A- 
fh^ftcd's li(WVtą tėvijai ir 

-sertąjai tėvyndi 
LTettmri, jei 
frfcgfrMbrtflš datyti dU žygiai 
KethVių Wtd’s ghrbei. Siandiėh 
KKu'nė ŠU sū^ra^kytu !kdhu pHė 
IMim-'GtfčfTė fctll&ų ir W 
bksas Vaitkus. Jdk ir taip 
Skaudu ir ?graudh netekus šių 
dvfeją didvyrių, kurte žuvo 
aht tt tirti y IMtos JJre+uVos aūku-

r.

«|||| Svarbesni JvyHai 
Chhtgos feterijo j

©VB0Š IsMkVMC

CLASSIFIED ADS
.  ■ I m n a i ■■

FARMS FOR SALE 
_______ Ūkiai f arda vtinui_______

5 KAMBARIŲ STUBA, 2% ak
rai. Gera žemė, elektra, bėgantis 
vanduo—arti Dunes State Park— 
South Shore Electric, Route 12, 
Busas—Mokykla. $3200. Išmokėji
mais. Nėra taksų. Box 212, Ches- 
wr>ltžnakara^...... .
FUkNITURE-FIXTURE FOR SALE

NEREIKIA IMOKESNlO-^90 MftNESIŲ IŠ
MOKĖTI. Visiškas nėrfiuhRjimas, male- 
vojinias body, fenderio darbų, baterfis, 
radijo ir priedų. Freimo, afių SUBtlprinl- 
nias. Viskas nuo virfiaus iki tairų. 15 
metų patyrimas, musų garantija. Atdara 
vakarais, sekm. Apskaičiavimas, towing 
dykai. Taipgi pilnas pasirinkimas naujų 
ir . vartotų karų. Be jinokfijimo pinigų. 
2509 MILWAUKEE AV. Belmont 4844.
J.......... M U............I. ,| ....... .. i.4t.—

SITUATlON VVANTED
1',1 • lijįiyoL Jjtayš

PAIEŠKAU DARBO
Pėriteris ir popieruotojas iš vi

daus, iš lauko ir storuose, 10 metų 
prityrus, darbas Užtikrintas. Chica- 
goj ir priemiesčiuose apkainavimas 
dykai.

J. AUGAI^IS,
1608 S. ftOth Avė., Cicero, CIC. 2633
įStf,*—,■>  .....................   į iiSiii. . .............■ii. u.

r18$l — fertsjtell fe Weacock 
tpktdpo ^hitagos taktis teisėju, 
gal tat jwiimas tarėjas Cook 
taUntėj. #h> taipgi tavo pirmas 
;apšigyym<*s advokatas.

— ^ėnaWiai feiram 
frdhmon 'ir Wflliam fe. Borah 
pradėjo 4frth<a1bU ‘maršrutą

Wil- 
Ver-

IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 
CERIUS 1938, visokio didžio «k 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikčerius dėl bite kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
ice baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirkaite kitur.

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

CALumet 5269.
.. . ...................... . . ii »

AUTOS—TRUCKS FOR SALfa 
Automobiliai ir Trekai Pardavimui

ATEIK j didžiausį naujų ir 
atimtų automobilių išpardavė 
iną— tokį, kokio Ghicago nėra 
bet kada mačiusi pas—
GOOK GOUNTY FINANCE 

COMPANY
ties 1340 West 63rd St.

Virš 300 naujų ir vartotų karų 
bus parduodama tiesiog publikai 
Jus galite nusipirkti tikrą 1938 me
tų kąrą už tik $395 ir 1937 karą už 
tik $295. Ne daugiau. Taipgi se
nesnių modelių karai už taip pi
giai kaip $35.

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

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

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

Per vasarą “Naujos Gady
nėm” chdras 'tuYėjo “atostogas,” 
bet dabar jati 'veikia — eina' 

tutū ■’-ttepa's’išėkė1 pamoka kils ketvirtadienį, 
■ p > * West Side Hali. Mokinas — it 

vėl statys scenoj lapkričio 6 d.1 
Sokolų svetainėj operetę “Mi;j 

Teko girdėti, kad “Naujos 
Gadynės” choras yra užkvies
tas 'į Ričkfdrd suvaidinti ope
retę “Mikado.” Tik nežinia, ar 
galutinai susitarė.

Nors praktikos jau eina po 
vašsiros atostogų, bet< dar keli 
senieji nariai nėra sugrįžę į 
chorą. Nežinia, ko taip ilgai 
atęštbgauja? Ir pagaliau, kad 
jaunuoliai butų taip aptihgę, 
rodos, hebutų malonu nei pri
siminti.

Paskutinėmis savaitėmis į 
Naujos Gadynės chorą įstojo 
keli nauji nariai: Al. Shimbel, 
Ed. Shimbel, AR Kubilis, Li- 
.lian Stuparas, Sfiella Pūkis 
(Parker) ir Charles Belsky.

Bando chorui kenkti
Reikia pastebėti, kad atsira

do — rodos kultūringi žmonės, 
kurie kokiais tai > sumetimais 
pradėjo niekihti “Naujos Ga
dynės” chorą. Rodos tie žmo
nės yrh veikėjai, bet labai ne
kultūringai elgiasi.
Jeigu girdėsim apie jų regreso 
darbus poliau,, ta trtabe^ihi a-

Feliksas Varfkus, nors pavo- 
jirtgi austoj atmosferoj iškilęs 
į spadflhgės, lėkė laimingai ir 
atrtfOj tyudėj 'Okeano nusileido 
Airijos akttiettttOfam lauke, su- 
žaktdamas savo aeroplhną. 
Bet phfis švdlkutfclis išliko, ir 
norėdamas pasidalinti savo 
kelionės įspūdžiais baigė ke
lionę į Lietuvą ir čia jis buvo 
šit btviroriiis širdimis priim
tas ir neišpasakytu džiaugs
mu sutiktas. Kaip Dariaus-Gi
rėno miestuose-miesteliuose 
yra pakrikštytos gatvės jų var
dais, kurie yrh įrašyti ir į Lie-

-MA»OS

i

Petras
Persiskyrė 

ugs. 19 d., 
938 m., sulaukęs pusės amž.,

)Mano siipTEitfrnas yra toks, 
kad jaunimas dalyvaujantis 
chore ar kulttfrihėj Organiza
cijoj yra atitraukiatnas 'nuo 
blogų papločių, kaip kOrtij ir 
karčiamų lankymo.

Vislts visų chorų pdrėnghnus 
lankau tik parėmimui, jei ap
linkybės leidžia. O betgi atsi
randa žmonių, kurie tą jaunų
jų darbą nori griauti. Tai jau 
prastas ir negirtinas reiškinys.

—Reporteris P.

Naujierių-Acihe Tčlėphdtb
LAIMĖJO ARIMO DOVANĄ — Paul Stetfboldt, ūki

ninkas iš Naperville, III., su žmona priihia taurę nuo 
W. W. Boughtono, Plainfielde, iii. Ūkininkas Steifboldt 
laimėjo 61-mį metinį arimo konkursą, kUris ten įvyko 

•■■■■■■■ ....................... ...... .............. ' . .N',,r....;,

Nepamirškim, Kad širdies Liga Mirė
Ateinantis SLA 
Seimas Chicagoj!

78 Mėtų Prašų 
Lietuvė

Dr. Graičunas ragina kuopas 
padvigubinti narių skaičius

SLA kuopos iper daug ^su
rambėjo, sustyro ir tik vargais 
negalais, it malonę kam teik
damos, atlaiko mėnesinius su
sirinkimus, surinkdamos nuo 
narių pripuolamas duokles. 
Apie kultūrines pramogas tik 
reta kuopa paplaliuoja, o dar 
rečiau įkūnija kultūrinę pra
dingą.

Dar pikniką vienh kita kuo
pa surengia, nors ir tieji įvyks
ta be ūpo ir tankiausiai kuo
pai nuostoliai pasidaro, žodžiu, 
SLA kuopose kibirkštėlė gyvy
bės ’pridusinla-'prigesus. Nesi
randa kuopose to švelnaus vė- 
jalio, kuris tąją prigesusią ki
birkštėlę atgaivintų. Visa viltis 

i pasiliko tai organas “Tėvynė”.
Taip, pirmieji numeriai “Tė

vynės”, po 40-to seimo, švel
niu, gaivinančiu vėjaliu į akis 
SLA narių papūtė. Buvau nu
stojęs “Tėvynę” skaityti, nes ji 
mane migdė, liūliavo ir viltis 
'buvo prarasta; bet, štai, po sei
mo ateina “Tėvynė”.

feb. 4658 — 'Sesutei puošni suk- 
rfelė. SJukitptos Yftiefrbs 2, 4, 6, 8, 
10 Ir 12 ritėtų ariižiaus riiergaitėms.

. . . .. • H
. Wrttft ijttiin vieną ttt dali- 

nurodytų pavyzdžių
fotesifefriĮįti paduotą blan-

5ti mierą 
savo Vardą pa-

kūtę gffih $rtifaoti.pįrijttdSfo

tb

lėtai ;

^rffijfąėRlfčsuo

FtVORW\AS 
su šiuo pasauliu 
11:40 vai. ryto,

T J
gimęs Švenčionių apškr. Tve
rečių pflftrap., Dišnos kaitne. 

Amerikoj išgyveno 30 m. 
Paliko dideliame ntdiudime 

moterį Eleną, pb tėvais čel- 
niutę, 3 dukteris Bronislavą, 
Eleną Smith ir Sylvią, 2 su- 
nUs Alfonsą ir Boleslavą ir 
gimines—-Lietuvoj brolį .‘ Alek
sandrą ir seserį Agotą Rudis.

Kurias bus pašarvbtas sere- 
doj, 10714 S. Prairie Ąve., 
Rbšelande, tel. Pullman 6137.

Laidotuvės įvyks šdšt., rūgs. 
24 d., 8:30 vai. ryto iš namų 
bus atlydėtas į Visų 'Šventų 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
pūs gedulingos pamaldos už 
vėlionio sielą, p iš ten bus 
nulydėtas į Sv. Kazimiero ka
binės.

Viši A. A. Petro Pivariuno 
giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Moteris, dūki

Laid. dir. Lachawičz ir Sū
riai, tel. Canal 2515 arba Pull
man 1270.

organas, bet turinys kitas. Skai
tai, žingeidauji, gėriesi ir mie
go nenori. Su kiekvienu nume
riu “Tėvynes” įgiji noro stver
tis, griebis darbo, verbavimo 
'naujų narių savo kuopai. Man 
ir vėl noras atsirado išauginti 
36 kuopą iki vieno tūkstančio 
'narių. Ir tas galima padaryti,

feAUJfEjNOS Patterii D«pt
& Hahted CMeflgo, ffl.

-

(Vardai ir pavardi)

fAdrtttts) i
.aaiuaUi,L.AU.\t:i,a.r s jU

A

Nuliūdę liekame, 
‘ :efys, sunai ir 

kitos giminės

V

Garsinkites “Natose”

‘gaivinus, putus švelniu vėjaliu, 
kuris visus narius gaivina.

Tad padirbėkirti visi kaip 
vienas, hors padvigubihkim sa
vo kuopoje narių 'Skaičių. Sau 
dirbam, ne kitiems. Nepamirš
kim, kad ateinantis seimas 
įvyks Chicagoje.

Tad pasirodykim . pasauliui 
ko verti Ghicagos lietuviai.

D-ras A. L. Graičunas, 
40-to seimo delegatas.

21 metų jaunuolis Stanley 
Matyga, 2634 West 21st street 
buvo nuteistas sėdėti 90 dienų 
pataisos namuose. Jisai pavogė 
$8 huo aklo žmogaus.

l 'a Gėlės Mylintiems 
IrlU U-A Vestuvėms, Bąn- , 
U H n u kietams, Laido-

tuvėnis, Papuoši- t
■GĖLININKAS

4180 Archer Avenue,
Pho'ne LAfA'Yfe’rirĖ H8<»

GMBfiHBttBHlflMHEBMM

pFieš ’p^ide-ntb 
šdftb ^miymą Y&feflktidti 

takbs tatdi^į.
Rugsėjo 11 d.

. ..1898 —- -Remigijų phTlamenlas 
atsidarė įjašahliftėje parodoje.

W04 — Titihi'bbldt parke pa
statytas paminklas Tadui Kos- 
ciuszko, lėiikp ‘'gėhčfoltii Tr po
litikui ir brigaduer generolui 
Amerikos UHilijbj. Tai buvo 
lenkų dovana, kūrinys skulpto- 
riaūs Alėkšahdrb Glioclinški.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

RĖIKIA KELIŲ jaunų netekėju
sių merginų išmokti mezgimo dar
bo dirbti prie pagadytų drabužių; 
turi būt patyrusio? su adata dirbti. 
ADAMS WEAVING COMPANY 

209 South State Street

Glara Markus vakar anksti ry
tą 'pasimirė širdies liga savo 
nainų virtuvėj, 747 čornclia 
Avenuė. i 11'• • - < 5 Į

’ r . .

Ji atvyko Gbicagon iš Prū
su prieš 55 melus laiko. Buvo £ ' 'M •
našlė. '-'M.

15 Sttideri^iĮ už Grotų 
už Pomidorų “Katą”.....

Tarp \Vh$at3no ir Glėnbard 
High schųol mokyklų mokinių 
sėkhiadjcnį įvyko ‘^pomidorų” 
(tomeičių) “k|iiifs”. Policija 

‘brirido “mūšį” nulaikyti, bet ga
vo tiek pomiclųįų’ į akis ir vei
dą, kali turėjo pasitraukti ir tik 
“mūšiui” pasibhigUs pehkioliką 
studentų areštavo.

Rugsėjo 12 d.
183& -— Šbta^tis buvo pa- 

'daryta Ghicagoj šū Poltawa- 
’tdfrie, Ghippėtvo ii- O’ttą\va in
dėnais, sulig kurios jie atidhVė 
Jtmgt. Valstijoms savo žemes 
Illinois ii- WiščOhsino valstijo
se.

1'851 — Padėtas kertinis ak- 
'mub bėildro miesto ir kduntės 
’teisYriabučio kalėjimo Cėhtrė 
viešos aikštės.

1855 — Mirė EmOry A. 
Stbrrs, žymus juristas ir lidrys 
'ChicUgb Bar Ass’n.

1901 — Į Jdliėt nuVažihvo 
I pirmas

1910 
'nirtkai
1 mokslą

MĖRGINA abelnam namų dar
bui, be skalbimo. Savo namai. 
Shaykin, 5011 N. Califorriia. Ra- 
venswood 3548.
'i ■■iirtliUUi I||1 tina i i... .  ■

HELP VVANTED—MALĖ
_______ TDarbiriinką, Rfejkia________

plačiai žinoma gyvybės 
APDRAUDOS bendrovė atidarė vy- 
'rams 30-45 lietuviams apdraudos 
išdirbtą biznį Chicagos teritorijoje. 
Rašykite kvalifikacijas ir dabartinį 
finansįhį stovį. 1739 So. llalsted, 
BoX 876.

REIKALINGAS PORTERIS į ta
verną. Gera mokestis. Darbas ant 
visada. 5305 W. Lake St. Austin 
1156.

REIKALINGAS KRIAUČIUS ku
ris pktyręs dėti pamašalus į kai
linius. 1857 W. 47 St.

HELP WANTED-MALE-FĖMALE 
Darbihirikų->Darbiiiinkių Reikia
VYRAI IR MOTERS. Dalis laiko. 

Taipgi High School ir Kolegijos 
studentai uždarbiaukite, kol tebei- 

‘nat į mokyklą. Malonus darbas. 
STAR PRODUCTS, 113 W. Hub- 
bard St.

1759
1 dabar

elektrikinis traukinys.
— 10 Skerdyklų savi 
liko apkaltinti už 
trukdyti prekybą.
Rugsęjo 13 d.

— Illinois kraštas, kur 
yra Gliichgo, buvo po

'kontrole ’prahcuzų iki gen. 
Wolfe šią dieną paėmė Quebec. 

{Quebec mušis pakeitė likimą 
•šalies ir pačios Ghicagos isto-

SQ-

FURNISIItjD ROOMS—TO RENT

RENDAI kambarys bungalovv na- 
'muose su teise virtuve naudotis ir 
garažu. 7017 S. Paulina St. Pros- 
Ipect 7090,/Šaukti pb 5:00 P. M.

FOR įRENT^JN GENERAL 
Rendai^-Beridrai

DAUGYBE VABTOTŲ KABŲ 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
806 West 31st Street

Telefonąs VICTORY 1696
ef ««>»»> -»t ’

PrNANCIAr 
Finansai-PaskoJos .^

Sukapojo
17 Bukių

policija 
kirviais

Prokuroro Courtney 
fpuoiė 17 bukių ir jas 
sukapojo. Sukapota liko ir la
bai puošniai ' įrbrigla bukių 
įstaiga 160 N. State St.,' 3 aug- 
šte State-Lake pastato.

Kitos sukapotos vietos buvo 
priemiesčiuose.

Trys žmonės liko areštuoti.

'Daktarai Kovoja 
Meditinoš Kontrolę

Nepaprastame Anurical Me- 
'dical Assn. susirinkime gydy: 
!tojai griežtai -prieš poiithi^ 
kontrolę medicinos ir prieš įveį 
'dimą grupių medicinom. 'Gydy
tojai ypač priešinosi sveikatos 
'apdraudai, kuriai valdžia 'yra 
titimačiusi $'850,000,000.

Keturios Mokyklos i 
Kauna Pinigų t

Keturios 'Gdok 'kMUtitės ihigh 
mokyklos gauna pinigų iš vaL 
stijos iždo, pereito legislaturos 
nutarimu.

Maywood jgšuna $26,589, 
Chicago Heights — $7,858, 
Calurhėt Čity — $13,923 ir Blue 
Island — *$2,608.

Chicago rūpinasi, kad įšių

1927 — Keturi žrtionės mirė 
nuo karščių.

1877 — Humane Society įs
teigė vandeniui gerti lovį dėl 
•afklių, nustiptą akmeniu fonla- 
(ną Lihcoln parite.

1*936 — No’rtfegian Lėague 
pastate paminklą kapitonui 
'Mtigriiili Aiidėrseh, kirtis ;ldike 
‘1893 iii. pasaulinės parodbs vi- 
'kiiigų IriiVii htplimkė į Chicago. 
•Skltlpldriū buvo Gari E. Patil
tei!.

Rugsėjo 14 d.
1836 — Išdribtas pirmas lais- 

’nis cirkui ir inėnažėrijai 
‘*Grand Eųūėstridn Arėna”.

1877 — Illinois Augščiausias 
teismas patvifiino mirties 
sprendimą Hayiiidrkėt riaušių 
■byloje ir fiuštitlė Idpkr. 11 d. 
kaipo egžėllucijds dieną.

4889 — 'Gaisrūs ištiko paro
dos ipastate Tytibėj 'MiČhigan 
Avė. pusėj ’terp Mo’rirbe ir 
Jacksdn Rlvd. baudojaniarii in- 
dlistHnei patodai.

4905 — SūsTtihko 'hacidnališ 
komitetas Amūrtehii ’Rėėipro- 
cial ‘Tariff League ir 'išsirinko 
sdvo viršiiiirikus.

1927 — Rooševelto fontanas 
ir bfttsftas pastatytas prie Roo- 
sevėlt High Sčhool, Wilsdn ahd 
Klftiball Avės. 1

Rugsėjo 15 d.
1856 — Miesto ta'ryba priė

mė rnuriicipaiftts 'Įstatymus, sii- 
ririktuš, ^sutvarkytus it kbdlfi- 
iluottfs Gecrtge W. ir Jdhb A. 
Thompson.

1887 -i- Ištiko gaištas saldai-

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

RENDON pigiai 6 kambarių fla- 
tas. Tinka daktarui arba advoka
tui ofisas. Karštu vąrideriiu šildo
mas. Antros lubos. 3327 S. Halstėd 
Street.
!»■ m... H 1 .ti > į>jįW»i)aMBIWWWror»>w»''li,^»W<ąb

BUStNEŠŠ ČH'A'NUfeŠ

?? AR JUMS REIKIA PASKOLOS 
ANT NAMO ??

Mes darome paririktinas paskolas 
ant narnų tik už 4% nuošimčius. O 
ilgo laiko paskolos už 5 nuošim
čius. Dėl daugiau informacijų krei- 
pkrijęs į$ MlęKgVlCE &

6816 So. Western Avenue 
Remlok 0800.

'toi> ' u iiiri

BUSINESS SERVICE 
Biznio PftttfrtftiyimHS

Kietų Amerikos £egiono/kon-rtių ' dirbtuvės užimtame pašth- 
vėncija butų Ghicagbje/ Ir Chifte 211—213 'Lake Bt. Ntidstb-
čągo turi gerą progą tą konH 
venciją g'auli, Rėš ji jau turi 
shkėlusi kdtivėrięijos 'išlaidoms* 
padengti $50^£00^; J

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

- 4530'So. W0bd Street.

Tel. Victory 44)65. _
■STOčDENGYSTĖ IR BLEKOS

Darbai
35 mėtai bizny, turi pilną apdraudą 
už darbus. Lengvus išmokėjimai

PARSlDtįČDA barberne už tei
singą pąsiUlymą. Vieta Seniai iš
dirbta. 4065 Archer Avė.

3216 So. Halsted Btreet.

COAL-?WOf)D—OtL

PARSIDUODA krautuvė ir 2 fla- 
tų namas, garo šiluma. Bergenas. 
Gera bizriio vieta, 5906 So- Went- 
'vvorth A^e., tel. Normai 6793.

DELIKATESS^N ir gtOšėrnė — 
seniai išdirbta vieta, tendos $35.00 
su 5 kambarių 'flatu, Vėliausios tria
dos fikčeriais, refrigeracija, dide
liu staktų Greitam pirkėjui par
duoda viską už $1400.00, geriau
sias pasiūlymas, vertas daug dau
giau. 43’21 Armitage.

. '...į .. 1....... . s..

REAL ESTATfe FOR SALE
......... -

SAVININKAS TURI atsipalai
duoti tuojau. 6 kambarių plytinis 
bungalow, modernas. Skirtingas 
bargenafe. IiėhgVUs tęfihimd. HOLO 
finansai. 6019 So. Rockwell 
St. Kreiptis B. Freedman 139 fe 
Clark. Deatbofn 8428.

1 '■'■r.į;~

ŽIŪRĖKI! Naujas geltonų plytų 
6x5 kambarių aparimentas. Saulėti 
frontinidi ir mlėgėmi porčiai, rėfri- 
geracija. 5 karų plytinis garažas. 
Renda: $3,60O—Kaina $16,000 Libe
ralus terminai.
FIRST STATE MORTGAGE CO., 

4752 -Fullėtton—Capital 3020
«........

tą paddTyti autorizavo miesto 
taryba.

fcugsėjo d.
1852 — Jolin ^L. Sčripps ir

William Btoss pradėjo leisti 
Daily Berti nerti t ie Press.

1918 —‘'["Cliičago atvyko pir
mas oro paštas.

1923 -— Oakwood kapinėse

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

EGG ______________ ;_____ ,.$«.00
|įiG..LŲW -- --------------- $6.00
IVIINE RUN .......... $5.75
SCREENINGS ________   $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975
iiiiMitmr,

KA PARDUOT
PAGARSfNKlT 
NAUJIENOSE

BARGENŲ

liai siekė $93,204.
1905 — Guberhatdriūs Dėiie-

on nominavo 45 narių nariais atidengta stovyla 'kapitono An- | <
Chicago -Giraitei* komitetu, kaip tirian G. Anson. I

NAUJIENAS
NELAUKIT j
IUGAI I

Pataukit mus 'tuojau '

■C ANA4
Apgarsinimų kuinus pri- i 
žinomos. UŽ pakartoju « 
mus ‘gausit nuolaidą. s

r ,,... X



PASIMIRĖ SENAS CHICAGOS VEIKĖJAS
PETRAS PIVARIUNAS

Buvo Vienas Iš SLA 63-čios Kuopos Stei
gėjų ir Fin. Sekretorium

Einant j spaudą “Naujie
noms** atėjo žinia, kad Petras 
Pivariunas, 1071^ South Prai- 
rie avenue, senas Bumsidės 
veikėjas ir SLA 63-Čios kuopos 
steigėjas ir jos finansų sekre
torius, pasimirė apie 12 valan
dą dieną.

Keletą mėnesių atgal jam 
buvo padaryta smegenų tumo
ro operacija. Ji atrodė pasek
minga ir ligonis pradėjo sveik
ti, bet vėliau dėl nežinomų prie- 
žaščių atpuolė. Operacija tu
rėjo pasiduoti kai nežinomi pik
tadariai skaudžiai sumušė ve
lioniui galvą ir pradėjo vysty
tis tumoras.

šeštadienio rytą sutinku 
draugą B. Popšį, SLA 63 kuo
pos finan. raštininko švogeri. 
Pradėjom kalbėti apie paren
gimą, kurį rengiam pagerbimui 
P. Pivariuno už jo ilgus me
tus darbo kuopai. Mes su B. 
P. esam komisijos nariai pla
tinimui įžangos bilietų, kurių 
buvom atspausdinę 360. Bet jau 
visai mažai paliko, taigi dar 
atspausdinom 150.

Bekalbant Popšis pranešė, 
kad penktadienio vakare jisai 
buvo pakviestas atlankyti švo- 
gėrį Pivariuną. Jisai buvo nu- 
slabęs. Pašauktas daktaras ap
žiurėjo ir davė gyduolių. Tas 
jam skausmus palengvino ir 
ligonis geriau pradėjo jaustis.

Vizitas pas Ligonį.
Aš nutariau tą dieną aplan

kyti ligonį ir pranešiau kuop. 
pirm. P. Kučinskui, kad su Pi- 
variunu yra gana blogai. Tai
gi aš, P. ir G. Kučinskai nu

ėjom pas ligonį. Radom jį pa 
migus.’. Išbuvom apie 20 mi
nučių. Lovoj gulų rankas tru
putį judina, o akys užmerk
tos. Taip mus ir nematė. ,

Jau buvo rašyta, kad SLA 
63 kuop. buvusiam fin. rašti
ninkui P. Pivariunui buvo pa
daryta sunki galvos operacija, 
kuri davė labai gerus rezulta
tus tuoj aus po operacijos. Už 
kokių 3 savaičių buvo pradėjęs 
pasivaikščioti, skaityt, net ir 
rašyti. Bet praslinkus 2 mėne
siams laiko, kas tai pasidarė. 
Nežinia nuo kokių priežaščių 
pradėjo eiti vis blogyn ir blo
gyn. Dabar iki to daėjo, kad 
visai silpnas ir gal šiandien, o 
gal rytoj užbaigs savo gyveni
mo valandas.

Sušelpimo Vakaras.
Taigi, gerbiamieji tvereči- 

niai SLA 63 kuop. -nariai ir vi • 
si P. Pivariuno draugai ir drau
ges, pranešam, kad tam musų 
draugui yra rengiama pager
bimui ir sušelpimui Bunco pa- 
rė su šokiais ir ji įvyks šešta
dienį, spalio 1 d., 7 vai. vak., 
Darbininkų svetainėj, 10413 
So. Michigan Avė. Įžanga 35c 
ypatai.

Komisija visus užkviečia da
lyvauti, nes tai bus įdomus pa
rengimas, kur galėsit gražiai 
laiką praleisti ir sušelpti ne
laimingąją šeimą. Draugas Pi
variunas yra Naujienų skaity
tojas nuo jų įsikūrimo ir bu
vęs korespondentas.

Gerbiamieji, jeigu bus ko
kių nors permainų, tai prane
šiu per spaudą,

Parengimo Komisijoj Narys.

AC>ue~iNUujiuuų leicpiivcu
AR TIKRAI BUVO LINKSMA? — Grižęs Londonan 

su lėktuvu iš Vokietijos, kur pasimatė su Hitleriu, An
glijos premjeras Neville Chainberlain susirinkusiai mi
niai nusišypsojo ir pasakė turėjęs atvirą ir malonų pa
sikalbėjimą su diktatorium. Ko Hitleris reikalavo, šiuos 
žodžius rašant, tikrai nebuvo žinoma, bet gandai sako, 
kad jis pareiškė, jog žut-bui Sudetus nuo Čekoslovaki-

( ACME-NAUJIENŲ Foto I

RUOŠIA KARUI — Čekoslovakijos prezidentas Ed- 
uard Beneš (kairėj) su apsaugos ministeriu M. Machni- 
ku laike kariuomenės inspekcijos Pragoj. Čekų kariuo
menė prisiruošiusi karui su Vokietija.

NAUJIENOS, CMcafO, ffl.

USA MARINAI ŠANCHAJUJE — Kai trys japonai kareiviai bandė terori
zuoti būrį kiniečių USA' distrikte, marinai juos areštavo ir be didelių ceremo
nijų sumetė automobilin ir nuvežė kalėjimai!.

Automobilių
Nelaimės

• Astuoni žmones buvo sun
kokai sužeisti, kai automobilis, 
kuriam jie važiavo, įgriuvo į 
ravą prie 171-mos ir Halsted 
gatvių. Automobilio šoferis, 
Arthur Sutton, nuo 189 E. 154 
Street, Harvey, buvo areštuo
tas.

• Trys moteriškės, viena po- 
licis’iė, buvo sužeistos, kai au
tomobiliu įvažiavo į stulpą 
prie Lake Shore Drive ir Wel- 
lington avenue. Sužeistoji po- 
licistė yra Julia Doyle, 34, nuo 
3024 S. Throop street. Kitos 
dvi — Margaret Arendt, 5915 
S. Fairfield avenue ir Marga
ret Kelly, 5758 S. California 
Avenue.

Antradienis, rūgs. 20, 1938

Įspėjimas
Automobilistams

Dienos Šviesos 
Taupymo Laikas 
Pasibaigia Rūgs. 25

Faktas, Kuris 
Parodo “Naujienų” 
Spulkos Tvirtumų

Armour Kompanine 
Unija Eina Į 
Teismą 4*

Reikės pasukti laikrodžius 
vieną valandą atgal

Ateinantį sekmadienį, rugsė
jo 25 d., Chicagoj ir apylinkė
se pasibaigs Dienos šviesos 
Taupymo Laikas (Daylight 
Saving Time).

Eidami gultų šeštadienio va
kare nepamirškite atsukti laik- 

i 

rodžius vieną valandą atgal.
Taigi, tą naktį gausite vie

ną valandą ilgiau miegoti — 
tą valandą, kurią praradote, 
kai pavarėte laikrodžius vieną 
valandą pirmyn pereitą pava
sarį.

Po sekmadienio Chicagos lai 
kas bus — Centralinis Stan
dartinis Laikas (Central Stan
dard Time). • *4)

Užsinuodijimų Epi
demija Pasireiškė 
Ir Chicagoj

Išviso serga 80 žmonių

Keista užsinuodijimų epide
mija, kuri paguldė apie 50 žmo
nių Elrmvood Parko priemies- 
tyj ir Vienam žmogui atėmė 
gyvybę, vakar pasirodė ir Chi
cagos šiaurvakariuose.

Susirgimų skaičius per vieną 
parą pakilo trimis dešimtimis 
naujų ligonių. Vėliausios aukos 
buvo Dr. Carl Plotkin, 32 me
tų amžiaus, nuo 4259 West Ma- 
dison Street, jo žmona ir Mr. 
ir Mrs. Samuel Wmston, nuo 
1851 S. Milwaukee avenue. Jie 
susirgo suvalgę pusryčius vie
nam Chicagos šiaurvakarinių 
restorane^

Keturi kiti žmonės Chicagoj 
susirgo nuo nuodingų grybų. 
Tai Andrew Minkalių šeimyna, 
gyvenanti adresu 1523 Barry 
avenue. Susirgo Andrew Min- 
kalis Jr., 23 metų amžiaus, bro
lis Charles, 19 metų a., sesuo 
Marie, 13, ir James Maloney, 
29, nuo 2653 North Halsted st 
Visi keturi paguldyti šv. Jo- 
seph’s ligoninėje.

Susirgusių vaikų motina, 
Mrs. Elizabeth Minkalis ir ant
ra jos duktė valgė tų pačių 
grybų, vienok jos nesusirgo.

Valstijos, apskričio ir Elm- 
wood ir Chicagos sveikatos de
partamentai daro visokius tyri
nėjimus, kamantinėja valgyk
las ir maisto krautuvių savi
ninkus tose apylinkėse, kur su-r 
sirgimai pasireiškė, vienok nie-' 
ko nepatyrė. Manyta, kad gal 
susirgimai pasireiškė ne nuo 
sugedusio maisto, bet užkrėsto 
vandens, bet ir tai nuomonei 
paremti faktų nėra.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Home Owners Loan Korpora
cija Perka Lithuanian Build- 
ing and Loan Ass’n. (Nau
jienų Spulka) Šerus. 1
Kad “Naujienų spulka” yra 

tvirta ir gerai vedama, parodo 
tas Taktas, kad Suv. Valstijų 
įstaiga Home Owners Loan 
Corporation šiomis dienomis 
prisiuntė savo čekį už $16/ 
000.00 įvestuodama j šią ben
drovę ant tokių nuošimčių, ko
kius mokės kitiems savo da
lininkams.

Visų šios Bendrovės narių 
įdėliai yra apdrausti iki $5,- 
000.00, bet Horrte'' Ownėrs Loan 
korporacija, žinodama jos tvir
tumą, įdėjo $I#,t)00.00 ir jei
gu atsiras tiek' paskolų, kad 
savais pinigais spulka negales 
aprūpinti, tai 'Oaldžik dės dar 
daugiaus.

žinodami, kad daugelis mu
sų tautiečių laito' pinigus kur 
nors visai bd jokio nuošimčio, 
arba garina višhi mažą, ragi 
name pasidG'rfšią įstaigą, 
kuri iki šiolei ‘ išgalėjo mokėti 
4%. ••••-• *

. . . r

■"Pakartojame, kad visi įdė- 
iiaP yra apdrausti Federal Sa
ving and Loan Insurance kor
poracijos.

24,000,000 Maudėsi 
Chicagos Paplu- 
dymiuose

Chicagos Parkų Distriktas 
ir miesto valdyba skelbia, kad 
per šią 'vasarą (kuri pasibai
gia rytoj) suvirs 24 milionai 
(24,155,189) žmonių naudojosi 
Chicagos papludymiais. Skait
linė neapima paplųdymių Chi
cagos priemiesčiuose, bet tik 
tuos, kurie randasi Chicagos 
ribose. '

II.................... ■ ■'■■■■ ................................ ... I Ii 1 W|

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

• *'■ ■

Paštu ir Tęlegrama 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.

... 1 ===^g^“*s!=l“a!s~

Reikalauja Draudimo Prieš 
Darbo Taryba

Pereitos savaitės pabaigoj 
Federalė Darbo Santykių Ta
ryba įsakė Armour and Com- 
pany mėsos firmai panaikinai 
savo kompaninę uniją Chica
gos dirbtuvėse.

Finansuojama dirbtuvės pi
nigais, ta unija, Employecs 
Mutual Association ruošiasi 
kreiptis į federalį apeliacinį 
teismą Chicagoj ir reikalauti 
draudimo (injunetion) Tary
bai tą nuosprendį vykinti.

Unija sako turinti apie 1,000 
narių. Raštinę užlaiko ties 
5239 S. State Street.
Nauji ifc 

Viršininkai
Chicagoj

Sekmadienį Chicagos Muzi
kų unijos rūmuose, 175 West 
Washington Street, įvyko Chi
cagos Darbo Federacijos me
tiniai valdybos rinkimai. Pre
zidentu 34-tam terminui išrin 
ktas John Fitzpatrick. Kiti val
dininkai seka: Anton Johann- 
sen, vice-prezidentas; Joseph 
D. Keenan — sekretorius; C. 
M. Madsen — iždininkas; L. 
P. Straube — klerkas, ir Char
les Hayman — maršalka.

Tai Bent Gimtadie
nio Dovana!

Rugsėjo 28 d., garsios Chi
cagos pirklių — pramonininkų 
šeimynos Marshall Field įpėdi
nis, anūkas Marshall Field Tre
čiasis/* bus 45 metų amžiaus. 
Jis gaus tokią gimtadienio do
vaną, kokią retas žmogus pa
saulyje tegali gauti. Pagal Mar
shall Field’o III tėvuko testa
mento patvarkymą, jisai 45-to 
gimtadienio dieną gaus $100,- 
000,000 tėvuko palikimo.

Visas palikimas išaugęs iki 
beveik pusė miliono dolerių bus 
atiduotas Marshall Field III 
kai jis sulauks 50 metų am 
žiaus.

• * ■

Pranašauja Galą 
C.I.O. Unijoms

Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas William Green sek
madienį kalbėjo metiniam su
važiavime unijos Brotherhood 
of Sleeping Car Porters, kuris 
įvyko buSaiblę mokyklos rū
muose. Green pareiškė, kad lai
kui bėgant Federacija nugalės 
C. I. O. unijas, taip kaip šiau
rinės valstijos nugalėjo pietines 
valstijas laike Amerikos civilio 
karo. (

Suėmė 18 Met Amž. 
Vagių Vadą
Suėmė ir Tris Kitus Jaunuolius

Policija suėmė 18 metų ber
niuką John Fonzino, nuo 1437 
Taylor street, kaipo vadą gau
jos piktadarių, kurie apiplėšinė- 
davo gatvekarių konduktorius. 
Jis yra McKinley mokyklos mo
kinys ir gabus atletas.

Už gatvekarių apiplėšinėji
mus buvo suimti ir kiti du jau
nuoliai, Michael Galio, nuo 845 
S. Loomis avenue ir Phillip 
D’AgOstino, 1352 Taylor.

Prie Harlem ir Randolph gat
vių policija pašovė ir suėmė 22 
metų jaunuolį Anthony Mudra, 
nuo 10277 N. Hermi tage. Jis 
buvo pavogęs automobilį ir api
plėšė du žmones.

Atsargumas Moka 
Didelius Divi

dendus .
24 žmonės buvo užmušti ir 

296 sužeisti per Darbo dienos 
šventes. Tie žmonės žuvo dė
lei perdaug didelio pasitikėji
mo kitais automobilistais ir 
dėl mažo nealsargumo, nuo 
kurio negali pakelti padidėjęs 
susigrūdimas ant kelių.

Atsargumas moka didelius 
dividendus bile kurį šventa
dienį, bet tokiomis šventėmis, 
kaip Darbo diena, kada būna 
didžiausias susigrūdimas, jus 
negalite būti perdaug atsar
gus. “Yra tūli dalykai, kuriuos 
jus galite kontroliuoti, kurie 
užtikrins jums saugumą. Neuž
tenka vien pasitikėti kitais au
tomobilistais.

“Nevažiuokit perdaug ilgai 
be poilsio ir niekad nestokit 
ant kelio. Suplanuokit savo ke
lionę iš anksto ir bukit atsar
gus su savo valgiu ir gėrimu.

“Klausykit visų trafiko pa
tvarkymų, nežiūrint kaip ma
ži jie butų ir bukit atsargus 
važiuodami nežinomu keliu, 
ypač naktį, kadangi netikėtas 
pasisukimas ir tiltas priekyje 
gali reikšti jums didelę nelai
mę.” ‘ (B)

Florence Carlson, 23 m., 1330 
School St., buvo rasta ant ke
lio į Lake Geneva.

Ji pasisakė, kad jos pažy
stamas vyriškis ją apiplėšė ir 
išmetė iš automobilio.

[ACME-NAUJIENV Fdtor
MANEVRAI FRANCIJOJ. — Bataliono pasiuntiniai 

gauna instrukcijas iš vado kelionei laike naktinių Franci- 
jos armijos manevrų prie Bensancon, netoli Šveicarijos 
sienos.

(ACME-NAUJIENV Photo 1
VOKIETIJOS PASIENYJ — Čekoslovakijos pėstinin

kas apkasuose prie Vokietijos sienos, netoli sudėtų mie
sto Eger, kur pereitą savaitę vokiečiai paskelbė maištą. 
Valdžiai pasisekė jį likviduoti. Dabar visoj Čekoslova
kijoj paskelbtas “Pavojaus” stovis.




