
/ ■■■■■■■ ..........................................  nu i.....
The First and Greatest Lithuanian Daily in America 

!■■ ....... ....... .. ........ . ■ I ui.—........ ■

NAUJIENOS
Th« Lithuanian Daily Ntw*

PUBLI8HED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. C0.» INC.
1739 South Halsted Street, Chieago, IlRnoia 

Phone CANa] 8600

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
The Ivithvianian Daily* News

Entered as second-class matter March t, 1914 at the Post Office at Chieago, III., 
under the Act of March 3, 1879

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
THC Lithuanian DAILY NCW*

PUBL1SHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chieago, Illinois

Phone CANal 8500

^Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje^

VOL XXV Kaina 3c Chieago, III., Ketvirtadienis, Rugsėjo-September 22 d., 1938 No. 223
— i ii»i ■■ ■ ■■■———«*—— m i, ---------------------- - - -------------------------- . ----- ■, »- - - - —--- -  • ------ — ----- ---------------------------- - -■»--------- --- ------ - - - ----- ----- ------- ■ - - - -■ - - - ----- - ■ - . ---------- - ----- ‘ - ------------- -  ~ ~ ------- — • - ■- —-- - - -----  - - ----

Čekoslovakija Pasidavė Hitleriui
PRIĖMĖ BESĄLYGINIAI BR1TŲ-FRANCU- 

ZŲ PLANA ČEKŲ VALSTYBEI 
SUDRASKYTI

Čekų minios demonstruoja ir reikalauja 
karo

PRAHA, Čekoslovakija, rūgs. 21. — Grumojama keturių 
armijų — italų, vokiečių, lenkų ir vengrų — Čekoslovakija 
trečiadienį formaliai paskelbė priimanti besąlyginiai anglų- 
franeuzų planą paskutinei centralinės Europos demokratijos 
tvirtovei sugriauti.

žinios apie čekų ministerių kabineto nutarimą pasiduoti 
tapo paskelbto^ Prahoje per garsiakalbius.

Išleistas vyriausybės pranešimas sako:
“Čekų valdžia tapo priversta, nepakeliamu spaudimu taip 

Britanijos, taip Francuzijos vyriausybių, priimti su skausmu
pasiūlymus paruoštus Londone.

Visoj Čekoslovakijoj prasi
dėjo demonstracijos. Įširdusios 
minios reikalavo kariuomenės 
direktorijos vietoj eivilės val
džios ir karo Čekoslovakijos 
pilnumui (čielybei) išlaikyti.

Ministerių kabinetas tuojau 
paskelbė, kad valdžios sprendi
mą turi užgirti parlamentas. 
Taip reikalauja šalies konstitu
ciją, kad ministerių nutarimas 
įeitų galion.

Prezidentas Eduard Benes 
ir jo ministeriai .nutarė trečia
dienio rytą 9 valandą kapitu
liuoti prieš Britanųos- su FraYi • 
euzija reikalavimus ir prieš 
Hitlerio fašistines armiją. Ta
čiau, lyg stebuklo tikėdamasis, 
čekų kabinetas delsė pranešti 
Britanijos ir Francuzijos pa
siuntiniams savo nuosprendį.

Tuo tarpu naujas milžiniškas 
spaudimas daryta į valdžią. Ir 
tik dvi valandas prieš čekų ka
pituliavimo paskelbimą Brita
nijos ir Francuzijos pasiunti
niai Prahai, Newton ir Dela- 
croix, atlankė prezidentą Bene
šą, reikalaudami kad čekų val
džia paskelbtų savo nuospren
dį tuojau.

Faktinai jie prez. Benešą 
įspėjo: “Jeigu jus neišpildysit 
musų reikalavimo, tai mums 
teks žiūrėt į Čekoslovakiją kai
po į kaltininkę.”

Čekoslovakijos .*» likimas šiuo 
momentu pasilieka abejinga* 
Klausimai kįla, ar Hitleris pa
sitenkins Chamberlaino konce
sijomis? ko reikalaus Lenkija 
ir Vengrija? ar nesukils čekų 
armija?

BALTIJO VALSTYBĖS NEBEPRAŠYS 
PROTEKCIJOS

RIGA, Latvija, rūgs. 21. — 
Latvijos, Lietuvos ir Estijos 
valdžios buvo parašiusios pra
šymą Francuzijai, Britanijai ir 
Sovietų Rusijai. Jos prašė ga
rantuoti joms neitralitetą, jei 
kiltų karas. Dabar jos nutarė 
šį projektą padėti į archy
vus.

Vienas Baltijo valstybių at
stovas paaiškino: “Čekoslova
kijos likimas vėl patvirtina, 
kad sutartys, sąjungos ir ga
rantijos turi abejingą vertę 
Europoj. Baltijo santarvė sten
gsis pasilikti neitrali, bet tuo

pačiu laiku mes budriai ste
bėsime ir mėginsime pasirink
ti laimėtoją bet kuriame kon
flikte, kurs grūmos įvelti mu
sų šalis.”

Tas pats atstovas painfor
mavo, jogei Lietuvos vyriausy
bė pasiuntė į Berlyną užtikri
nimą, kad Kaunas neturi nė 
militarios sutarties, nė sąjun
gos su Sovietų Rusija ir kad 
jis yra priešingas bet kokiam 
rusų užsimojimui keliauti per 
Lietuvos teritoriją į Rytų Prū
siją.

ISPANIJOS LOJALISTAI IEŠKO 
TAIKOS

GENEVA, Šveicarija, rūgs.
21. — Visai netikėtai, Tautui 
Sąjungos posėdy, Ispanijos res-l 
publikos premjeras Juan Neg- 
rin trečiadienį pareiškė, kad 
respublikos valdžia tuojau pa 
šalins iŠ Ispanijos savanorius 
kariaujančius lojalistų eiKW?. 
Šis žygis, pasak Negrino, duo
siąs galimumo lojalistams tai
kytis su generolo Franco va
dovaujamais sukilėliais.

Tautų Sąjungos posėdžiui 
svarstant bendras Europos pro
blemas, Negrin staiga paprašė 
balso ir pasakė:

“Ispanijos valdžia nori liu
dyti savo nusistatymą.

“Ji mano, kad kaip tik sve
timos, įsimaišiusios į Ispaniją 
armijos taps ištrauktos, visi 
ispanai bus pasiruošę taikai, 
priežiūroj autoritetingos vald

žios, kuri atsteigs vidaus tai
ką.

“Tikslu įvykdyti šią taiką 
Ispanijos valdžia nutarė tuo
jau ištrauki visus svetimšalius 
kariaujančius Respublikos ar
mijose, įskaitant ir tuos, ku
rie yra naturalizuoti ispanai.”

Negrin paprašė Sąjungą tuo
jau paskirti tarptautinę komi
siją ir pasiųsti ją į Ispaniją, 
kad komisija galėtų paliudyti, 
jogei visi svetimšaliai tapo pa
šalinti iš valdžios kariuomenės 
eilių.
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NUSILENKĖ VOKIETIJAI — Kai Anglijos -ambasadorius Vokietijoj Sir Nevile 
Henderson (vidury), nuėjo pas Vokietijos armijos viršininką maršalą Hermann 
Goeringą (dešinėj,) tai v i s. a s p a s a u 1 i s manė, kad to vizito tik
slas buvo perspėti Vokietiją nešokėįnėti perdaug prieš Čekoslovakiją, nes Angli
ja su Francija ateis ją ginti. Bet šiandien pasaulis žino, kad ambasadoriaus vizito 
tikslas buvo visai kitoks. Jisai nuėjo pas Georingą, Chamberlaino, Anglijos prem
jero (kairėj), pasiųstas paaiškinti Anglijos nusistatymą — tai yra, kad Anglija 
sutinka sudėtus Hitleriui (atiduoti, šiąndidn Chamberlainas važiuoja pas Hitlerį 
“pardavimą” užbaigti. Koks nors netikėtas įvykis dar gali padėti pakeisti, bet ir 
pati Čekoslovakija visos vilties nustojo.

Lojalistai paėmė 17 
kalvų ir 5 kaimus
HENDAYE, Francuzija, rug

sėjo 21. — Stipri sukilėlių ata
ka atnaujino ofensy'vą Ebro 
upės fronte, kur per paskuti
nes septynias -savaites .mūšiai 
kaštavo abiejoms 4iptraėms — 
sukilėliams ir/ lojalistamš“ —• 
apie 100,000 vyrų, čia sukilė
lių ataka įvarė kuone dviejų 
kilometrų kylį į lojalistų ei
les.

Kitoj vietoj, būtent Manza- 
nėra sdktore, lojalistai pasistū
mė pirmyn ir paėmė penkis 
kaimus ir 17 kalvų. Lojalistų 
ofensyvas grūmojo Teruel-Sa- 
gunto vieškeliui, svarbiam ruo
žui, kuriuo sukilėliai gabena 
reikmenas savo armijai.

Patys sukorė, patys 
pardavė Čekoslo

vakiją
PRAHA, Čekoslovakija, rug

sėjo 21. — Versaliaus taikos 
konferencijoj Dr. Benes, da-

BERLYNAS* Vokietija, rug
sėjo 21. — 110,000 Vokietijos 
žydų, kurie turi darbus kaip 
keliaujantys sėlsmanai, laisniai 
išsibaigia rugsėjo pabaigoje. 
Pranešimai sako, naciai pla
nuoją nebeatnaujinti žydams 
tų laisnių.

, • , \ •

bartinis Čekoslovakijos prezi
dentas, ir buvęs premjeras Kra- 
mer priešinosi paskyrimui zu
detų sričių Čekoslovakijai. Jis 
norėjo turėti vienodos tautos 
šalį. Bet franeuzų generalis 
štabas prikergė / jiems lenkų, 
vengrų ir vokiečių mažumas. 
Franeuzų tikslas buvo suteik
ti čekams kalnuotą apsigyni
mui rubežių.

Dar tik prieš porą metų če
kai turėjo progos padaryti- su 
Vokiečiais sutartį, kuri butų 
apsaugojusi juos nuo vokiečių 
puolimų bent dešimtį metų. 
Bet Čekoslovakija jautė, kad 
ji privalo pasilikti ištikima 
Francuzijai ir bendrai su fran- 
euzais stovėti prieš vokiečių 
pavojų.

šiandien Francuzijos valdžia 
pardavė ją.

Naujas teismas 
Hinesui

NEW YORK, N. Y., nigs. 
21. — Distrikto prokurorui 
Dewey reikalaujant, teisėjas 
Pęcora perkėlė Tammany boso 
Hineso bylą iš savo teismo į 
Court of General Sesšions.

O’Connor prakišo 
demokratų sąrašu, 
laimėjo kaip re- 

publikonas
NEW YORK, N. Y., rūgs. 

21. — Antrądienio nominacijo
se kandidato į r Jungta Valsti- 
jų atstovų’f. butą demokratų 
partijos sąrašu laimėjo Naujo
sios Dalybos kandidatas Fay, 
kurį rėmė prez. RooSeveltas ir 
New Yorko Darbo Partija. No
minaciją phakišo O’Connor, 
vienas stambiausiųjų Tamma- 
ny Hali organizacijos , šulų ir 
Naujosios Dalybos priešas.

Tačiau O’Connor laimėjo no
minaciją republikonų partijos 
sąrašu, ir jeigu jis bus išrink
tas rudens rinkimuose, tai įeis 
į atstovų butą jau ne kaipo 
demokratas, bet kaip republi- 
konas.

La Follette laimėjo 
nominaciją 5 prieš 1 

balsų dauguma

Planuoja sąjungą 
“izmams” kovoti

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
21. — Jungt. Valstijų atstovų 
buto anti-amerikoniškai veik
lai tyrinėti komiteto pirminin
kas, Martin Dies, trečiadieni 
pąskelH, *kad-jis ir^ jo grupę 
planuoja įsteigti organizaciją 
vardu “The League for Peace 
and Americanism,, Ine.” Pasak 
Dies, nauja organizacija tiki 
si greitu laiku suverbuoti apie 
5,000,000 narių. Ji kovosianti 
taip fašizmą, kaip ir komuniz
mą. Kitos žinios duoda supras
ti, kad Dies organizacija grei
čiau bus visų Amerikos fašis
tinių elementų sąjunga.

Japonai taikosi pa
imti kinų geležin

keli I
SHANGHAI, Kinija, rūgs. 

21. — Japonų kariuomenė tre
čiadienį paėmė miestą Kwang- 
shan. Dėka to arčiau pasistū
mė linkui didelės svarbos ki-

PROTESTŲ AUDRA ANGLIJOJ
PROTESTUOJA NET CHAMBERLAINO PARTIJOS NARIAI. 
CHAMBERLAIN PASIMATYS SU HITLERIU. VOKIEČIAI GA
BENA SVASTIKAS I ZUDETUS. ČEKAI TRAUKIASI Iš ZU

DETŲ SRIČIŲ. PREZ. BENES PLANUOJA REZIGNUOTI

LONDONAS, Anglija, rūgs. 21. — Opozicija Britanijos- 
Francuzijos planui sudraskyti Čekoslovakiją trečiadienį čia vis 
augo. Planui reiškėsi priešingumo net paties Chamberlaino va- 
dovaujamoj konservatorių partijoj. Griežčiausio priešingumo 
čekų valstybės draskymui reiškėsi ir Francuzijoj.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 21. — Gavęs čekų atsakymą, 
kad jie priėmė jo planą, Chamberlain pradėjo ruoštis kelionei 
pas Hitlerį. Pasimatys jis su Hitleriu ketvirtadienį Godesberge, 
Vokietijoj.

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 21. — Vagonai svastikų tre
čiadienį pasiųsta į Čekoslovakijos pasienį. Tai prisiruošimai iš
kilmėms, kai vokiečiai užims zudetų sritis ir, spėjama, Hitleris 
pats į jas triumfaliai įvažiuos, kaip kad jis įvažiavo į Austriją.

PRAHA, Čekoslovakija, rūgs. 21. — Paplito gandai, kad 
prez. Eduard Benes planuoja rezignuoti.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 21. — Gauta pranešimų, kad
Čekoslovakijos kariuomenė ir policija pasitraukė iš Egerio, zu
detų apylinkės miesto. Naciai paėmė miesto administraciją.

Rumunija susirū
pinusi

BUCHAREST, Rumunija, 
rūgs. 21. — Ryšium su Venr. 
grijos ir Lenkijos reikalavi
mais,' kad lenkų ir vengrų ma
žumos Čekoslovakijoj butų ati
duotos Lenkijai ir Vengrijai, 
baimė apėmė Rumuniją: prisi- 
bijoma, kad teks atiduoti Ru
munijos vengrų mažumą Ven
grijai.

Hitleris — Europos 
valdovas

BERLYNAS, Vokietija, rug
sėjo 21. — Čekoslovakija pa
sidavė Hitleriui. Vokietijoj dar 
keliama klausimas, ar jis pri
ims sąlygas paruoštas Britani
jos ir Francuzijos. Tačiau jau
čiama, (kad taika laikinai ga
rantuota. Antra vertus, reiš
kiama nuomonė, kad Hitleris 
ir ateity kartas nuo karto sta
tys tokius ar kitokius reikalą-

Geležinkelių darbi
ninkai balsuoja 

streiko klausimą
AVASHINGTON, D. C., rūgs. 

21 j — šiuo metu geležinkelių 
unijų nariai, balsuoja klausimą, 
ar paskelbti streiką, jei sam
dytojai nukapos jų algas 15 
nuošimčių. Tuo tarpu prez. 
Rooseveltas atsišaukė taip į 
darbininkus, taip į samdytojus 
prašymu bendromis jėgomis ir 
pastangomis ieškoti išeities iš 
konflikto kilusio dėl kompani
jų noro nukapoti darbininkų 
algas.

Curley laimėjo Mas- 
sachusetts nomi

naciją
BOSTON, Mass., rūgs. 21. 

— Balsų skaitymas trečiadie
nį rodė, kad nominaciją į gu
bernatorius demokratų parti-

MILWAUKEE, Wis., rūgs. 
21. — Gubernatorius Philip La 
Follette antradienį laimėjo no
minaciją Progresyvių partijos 
sąrašu j Wisconsin gubernato
rius ketvirtam terminui. Jis 
surinko penkis kartus tiek bal
sų, kiek surinko jo oponentas 
Glenn P. Turner, socialistas.

Wisconsino konservatyvieji 
republikonai ir demokratai mė
gino sudaryti koaliciją šioms 
nominacijoms. Tačiau balsavi
mų daviniai rodo, kad konser
vatyviųjų balsai yra taip su
siskaldę, jogei veiklios, pakan
kamai galingos (koalicijos La 
Follettui įveikti ateinančiuose 
rinkimuose jie kol kas nepa
jėgia sudaryti.

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

Giedra; truputį šilčiau; fen- 
gvi pasikeičią vėjai; saulė teka 
6:86, leidžiasi 6:50 valandą.i. . 7 • . • . , " . »'■■■■ 'J • ' 'V.- z ' ■

nams Peiping-Hankow geležin
kelio. Kiti pranešimai sako, kad 
japonų kariuomenės būrys pa
siekė apylinkę 35 mylių atstu
mo j nuo Sinyang. Jeigu japo
nai paims Sinyangą, tai jis 
taps baze tolesnėms jų opera
cijoms prieš Hankową, laiki
nąją Kinijos sostinę.

Stebėtojai mano, jogei kinai 
paskandino daug japonų laivų 
Yangtze upėje, ši nuomonė re
miama tuo, kad japonai trau
kė pataisoms septynis sužalo
tus laivus.

Ūkių produktų eks
portas pašoko 550 

nuošimčių
WASHINGTON, D. C., rūgs. 

21. — Išleistas trečiadienį Pirš
lybos Buto raportas rodo di
delį padaugėjimą Jungt. Val
stijų žemes ūkio produktų eks
portuotų 1938 metais j užsie
nius. 1937 metų pirmą pusme
tį šalies ūkio produktų buvo 
eksportuota už $23,878,000, o 
1988 metais per tą patį laiką 
jų buvo eksportuota suma 
$152,092,000. Skaitlinės rodo 
550; nuošimčių padaugėjimą.

vimus ir kitoms valstybėms. Ir 
kodėl nestatyti — jis juk pa
sidarė Europos valdovas.

Įspėjo apie audros 
pavoj

WILMINGTON, N. C., rūgs. 
21. — Valdžios oro biuras tre
čiadienį įspėjo North Carolina 
gyventojus, gyvenančius At- 
lantiko pakraščiais, kad arti
nasi smarki audra ir aukštos 
vandenyno vilnys. Įspėjimai 
padaryti apielinkėms nuo Wil- 
mingtono iki Atlantic City, 
New Jersey valstijoj.

Potvyniai gręsia ke
turioms valstijoms

BOSTON, Mass., rūgs. 21. 
— Keturias dienas siautė lie
taus audra Naujojoj Anglijoj. 
Dešimt žmonių žuvo dėl aud
ros, du traukiniai nušoko nuo 
bėgių, keletas žmonių sužeista. 
Upėse ir upeliuose vanduo pa
vojingai pakilo ir nauji potvy
niai gręsė Massachusetts, 
Rhode Island, New Hampshire 
ir Connecticut valstijoms.

jos sąrašu Massachusetts val
stijoj laimėjo James M. Curley. 
Jis buvo gavęs 201,901 balsą, 
kuomet artimiausias jo konku
rentas teturėjo tik 96,249 bal
sus. Tuo metu dar ne visi bal
sai buvo suskaityti.

ALYTUS. — Truputį nupigi
nus trąšas (zuperį) ir, be to, 
geriau sutvarkius jų pristaty
mą į provincijų miestelius, ūki
ninkai šiam rudeniui gausiai 
perka žiemkenčiams trąšas.

Alytaus apskr. trąšų prista
tymu rūpinasi Alytaus Žemės 
ūkio dr-ja per savo skyrius ir 
pienines. Pieno statytojai jų 
gauna išmokėjimui.

RUGSĖJO MEN.
(September)

Naujienų Raštinė 
SEKMADIENIAIS 
bus uždaryta
Atidaryta Kasdien 
nuo 8 Iki 8 ir

SESTADIENIAIS nuo 8 
ryto iki 8 vai. vakaro

NAUJIENŲ ADM.
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Romos Bažnyčia fa Rartininkų Klausines

Butų Klaidą sąkyti, kąd Įtar
iuos katalikų bažnyčia ignoruo
ją socialią teisingumo klausi
mus. Taipgi butų klaida saky
ti, kad Romos katalikų bažny
čia paląikp kapitalistų pusę 
sąvp spaudoje ir eina prieš 
darbininkų buvią pdgerjnipią.

Romos katalikų spauda rem
damasi įvairių popiežių enci
klikomis, apsčiai įrodo, kad 
Romos bažnyčiai labai rūpėjo 
ir teberupi socialio teisingumo 
klausimai ir darbininkų reika
lai. To pavyzdžių iš Romos ką: 
tai ik ų spaudos galėtume prisi
pešioti kiek tik norime.

Štai Bostono “Darbininkas” 
rugpiučio 12 d. cituoja kunigą 
Dr. Arthur D. Ryan, kurs per 
radijo pasakė: “Dabartinėje 
kapitalistinėje tvarkoje žmo
nes neturi progos įsigyti jokios 
nuosavybės. Kiek darbininkų 
turi savo žemes ar savo na
mus?... Katalikų bažnyčia 
smerkia tokią kapitalizmo tvar
kų, kuri neleidžia žmonėms įsi
gyti nuosavybes. Kapitalistai 
valdo visus turtus ir naudoja
si visomis gerybėmis, kada 
tūkstančiai žmonių badauja ir 
vargsta. Katalikų bažnyčia rei
kalauja, kad darbdaviai mokė
tų darbininkams teisingą pra
gyvenamų atlyginimą. Kad juos! 
laikytų už žmones, o ne ko
kias mašinas.

Vim
O. liepus 12 d. 19.3.8 m- minė- 

tas Bostono “Darbininkas” tu
rėjo ilgą raštą su imponuojan
čiu ąnlrašte: “Nąųjps darbinin
kų pastąpgos dėl ŽĮpoąjšlęo gy- 
vępimo-* Tq stvąip?nio auto
riuj K. Cibiyas, Lįetuvo,? jau- 

ir

pu-

nęspiesės kąrlo? rąšytojtąs 
veikėjas.

Apie socialį teisingumą 
Čibiras rašo: “K bažnyčios
sės dažnai buvo ne tik pastebė
ta, bet ir nurodyta geresnio 
susitvarkymo būdų bei galimu
mų, ne kartą popiežiai maldau
jamai ragino tikinčiuosius. ir 
visus kitus nuoširdžiai susirū
pinti socialinio gyvenimo per
tvarkymu bei darbininkų būk
lės pagerinimu. Reikia tik įsi
gilinti į enciklikų Rerum No- 
varum ir Quadragesimo Anno 
mintis.”

Kas gali nesutikti su šiuo 
pareiškimu? Juk čią aiškiui pa
sakyta, kad Romos bažnyčia 
stovi už socialį teisingumą ir 
už darbininkų reikalus.

Toliau tas auįoyius rašo:

ne?

tpliąu bus suimti į kelias de
šimtis milžiniškų koncernų ir 
kelioliką stambiausių bankų, 

i kurių ąkcininkaį yęa tų turtų 
j savininkai, o didelė dauguma 
taps proletarais, daugiau nieko 
neturinčiais, kaip tik tiek, kiek 

dieną uždirba, tai tokia V
per

Ąr padėtis nežada nieko gero.
Čia irgi nieko sau pasakyta.

rit p i1* L * * ii

GRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

TeL Portsruoufh 9022 
POCAHONTAS Minė Run $7.50
(Screened) Tona? ......................... ,..... ‘ I

SMULKESNES DAUG PIGESNES 
Perkant 5, Topų? ar Daųęiąu 

UMPAM LAIKUISI
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Moterys-žiureKit!
JUS GALIT LENGVAI ĮSIGYTI

ROGERS SIDABRĄ

iki jipaprastai sugrotą — via 
iau tčl, kol flesuraši priežas

tie?.
Ją ųąųgu^— 

tik duoną, mėsą, bulves,—tai kai 
tik ir yra tų- negalavimų priežas-

Dąugęlį? tauriu užktętS- 
jąnąTuęj ?takiasiTąntynoš ir, pa
ėmęs vaistų, bando viską užmir
šta

(ACME-NAUJIENŲ ffofcp

p\ĘKĄS ANT RĖGIŲ — 
Čeko?lovąkiją tupi mažą, bet 
gęęąi išlavintą ir aprūpin
tą armiją/Paveikslas parodo 
šarvuotį, pritaikintą opera- 

\ vimui ant gęlžkelių bėgių.
(Pan^jų tankų ta Šarvuotų 
traukinių Čekoslovakiją tu
ri ganą dnug.;

■ I...- »> !>,!!,.!■. U...,'.! »

Toltaų autorius įrodinėja, 
kad tįę, kųvie ta ^dtaM^^t 
gauną dįdę|ęs ąjga? ąr įŠL Stam
baus kaitai0! pypeenta ^yv^na 
ir gyveniiųe prųb^n^o.mis 
dojasi, turėtų a įsiminti, kad y-; 
ra kitą klasė, darbo žmonių 
klase, Bp tų autorius Šitaip pa: 
reiškią:

“Gąl šitoks prisimiųimas pa
dėtų išvengti klaidos, kurią vi
si didieji Rusijos dvarininkai ir. 
biznio mągnatąi ?up(ra|o, ^eja, 
jau po laiko. Ar negeriau butų 
buvę ląisvų noru atiduoti pusę 
savo pajamų, negu visko netek
ti? Jie butų patys sau, savo šei
moms, savo tėvynęi ir visam 
pasauįįui milžiniškai pasitarna
vę, jeį butų gęrųojų rykšte, ku
ri prievarta užtraukta, tajp 
skaudžiai juos pačius nuplakė”.

Antroji Medaliaus Pusė
Šventą teisybė. Visi pripažin

sime, kad Rusiją butų tikrai iš
vengusi baisios revoliucijos, jei 

j ten caro laikais butų buvęs vy
kinamas socialis teisingumas. 
Visi pripažinsime, kad jei Rusi
jos caras su savo didikais bu
tų geruoju sutikę* išdalinti žmo
nėms žemes ir jei kitose srity
se palengvinę biednuomenes 
gyvenimą, lai jie butų išgelbė
ję savo kailį, butų pasitarnavę 
savo tėvynei ir visam pasauliui. 
Reiškia, tas ką p. Čibiras para
še, yra tiesa.

Ęet nerelaį huną taip, kad 
jstvąipspis būna ne tiek, įdomus 
luomi kas jame parašyta, kiek 
tuomi, ko jame uėya- Rrie ta"

M*ot it ONEIDA ifal
• * * */ ! • ' I

«OILYWOW®W

u
■ "Wlgl »- I
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vaš suvalgyti, tai' reiškia tą mai
sto rųšį, kuris viduriuose lieka 
ąęąuvartotas ir susidaro. į minkš
tą “rupią” masę, kuri padedą iš- 
sįvąįyb’jei taj yra jūsų negalavimų 
prięžaątį?, tai viską? kas reikia 
padaryti, tik Išvalgyti lėkštę 
gruzdžių Kellogg’s All-Bran pus
ryčiams. Jis turi “rupumo” ir 
plūs didį Gamtos vidurių to’nikof 
vitaminų BĮ.

i jį kasdien, gerkite 
ms ir prisidėkite prie 
ių 1 Dąroąiaš Kellpgg 
Jreek. '

I ...........  '■

ir tebėra viskas tyloje ir so- 
ciąli? teisingumą? grąžiąųąiai 
vykinama?. Iš |ikrųjų gi Romos 
katalikiškos šalys buvo tiek 
tyąrkoję kiek ^pvq įę prąvosla- 
viška Rusija. Todėl ir vienokio 
jikimo susilaukė.

To viso akyvaizdoje, ko ver
tos visos popiežių enciklikos 
darbininkų reikalais? Tos enci
klikos* kaip rnatqme, nėra pa
remto.? bąžnyčio? valdytoją 
darbais. Kaip popieriniai pini
gai yra beverčiai, jei jie perą 
parėmę ąuk?ų, tąj taįp ir po
piežių ęnciklikos neparemtos 
darbais yrą bevertės. Po.pieziąus 
enciklikos tiek tevertos, kiek 
caro popieriniai rubliai dabar
tinių laikų.

Dąrbo Draugas

Atėjo Nauja 
Kultūra No. 8

TURINYS:
Gamtiniai moralės principai — P. 

H. Holbach.
Astronomijos tikslas ir reikšmė — 

Dr. V. Mejeris.
Kalendoriau? reforma — V. A. Ro- 

sovskają.
Žingsniai prie tėvo kapo—Julmis.
Martui Andersen Nexone—O. Breivė 
.Lidija Mursija—Julmis.
Apžvalga ir Populiaris Mokslas 

t.
ir

t.
KAINA 45 CENTAI

Galima gauti
NAUJIENOSE

J739. S. HALSTED ST., CHICAGO.

OtlN T«L m* 
DR. BERTASH 
756 West 35th St

Cor. of 35th and Halsted SU 
Ofiso valandos »uo 1-3 nuo 6:30-8:3Q 
R„. ^‘sM^iG^rkLVD. 

TeL Kenwood 5107 
------Ofiso TėL Vl^rita ’ 
Residence Tel. BEVERLY 82M

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir riUo 6—8 vaL vakaro 
Rątadencija:

8939 SOUTH CŲAEEMONT AV& 
Valandos - 10 A. M.
Nędėlioj pagal sutartį.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

mo^ h^žuyčįą dęjuoją dėl įvy- 
įpų Me^sįk?^-

Ko.dėj Jta*W kątąltaų hąžny- 
ętas ta ta| pąąąiilįniai

tapani- 
tadį ta ^ę|ss.iH04 savo 
Statau, lipdei jię ląibų tas, |dai- 
das uesigviebė atitaisyti? Ar ne
geriau butų jietųs buvę ląisvu 
poru atiduoti uots,. pusę savo 
turtų, liesu viąliU uetęHti? Ar 
Homos bątąlikų ^vaąišta ir 
svietiški magnatai Prancūzijoj, 
IspąnijojĮ ir Meksikoj nukertė
jo ne vlėl įų pąt pji^ąsčių, ę^el 
kųrįų nųkęntęj(O p^avo^ląvišįa 
Rusija? žinoma, kąd taip.

Ręt Ijoįųos katalikų rašytojai 
to ąemąlo ąr ueuoyi mątyti. Jie 
nuvodo tik į pvąvpsjavišką Ru
siją, o į save nenori pažiūrėti.
Tąrsj savųjų tarpe butų buvę žį prie plento darbų.

Iš Metu vos
Belųšdmni Kortomis Su- 

sipiaustė Peiliais
: I’ANKVfiŽYS — Rugp. 20 d. 
Aę^tadienio vakarą Piniavos 
tęisiąnm plento dąybininkai 
Susirinka Piniavos vienk. ir 
prądėjo lošti kortomis iš pi
nigų. Belosiant kilo ginčas, o 
vėliau ir muštynės, per kurias 
p. Deląinįs, 30 ip. amž-, peiliu 
sunkiai sužalojo Balį Sidlą, 
25. m. amž., perpjaudamas ran
kos raumenis ir papjaudamas

F. Selemonavich 
Sveterių Krautu
ve Atdara Kas- 
Dieną ir Vaka
rais — Ir Sek
madieniais.

Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

brolius Vladą ir Bronių Kaze
li us.

Šie visi darbininkai yra

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

1 pagal sutartį.

ienos apskr., atvykę į Panevė-

LAIDOTUVIŲ DniĘKTORIUS

John F. Endeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ i 

Visi Telefonai YARDS 1741-4742 
4605-O7 So. Hępnitage Avė. 
4447- South Fairfield Avenue 

'•:',jiTel. LAFAYETTE 0727
i. i./ jum.1 j M”- '.i ' '■ .'i.Rr-r'" ■,.liii!yyfw»i—'R-i-tiRi . i .  .............

T “S — r J 4 koplyčios visose 
IC cll Chicagos dalyse

JOSEPH J. GRISK
T IETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockvvell SL 
Telephone: Republic 9723

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 Sq. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

Papedėlį. Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vąl. vakare.

Serędoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v.v. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v.v.

Tek Prųspect 1012

AKIU SPECIALISTAI

Dr, F. Pulsuoki Le Vau 
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY 

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

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

24QQ WEST MAD1SON STREET
Vąl. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 ak.

Tek Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

--------------—r~—:----—r—-------
Office and Res. Phone Calumet 7472 
Office Ifours: 2-4 p. ią. 7-8:34 fe. m.

DR. ST. NA1KEUS
Physician and Surgeoų 

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

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 801| 

Valandos nuo 2 iki 4 vai. p. p.
4735 S. VVesįern Blvd. Laf. 0861-8016 

Valando?:
7—9 vakare kasdien. Ned. 9—12 r.

DR. STPJKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4«4Ą SO. ASHLAND ĄVR

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 b nuo Q ikiQ 
vak. Nedalioj pagal susitarimą

' Ofiso Tel.: YARDS 4787 
Nąpaų Tek: Prospect 19,30

DR. C. Z. VEZEL’IS
DE.NTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
i1 arti 47th Street
i j .TeL. Yards 2246 j - n 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti

Dr. W. J. Kirstuk
PHISICIAN and SURGEON

4309 W. Fullerton Avė.
(Residence 8ę Office)
TEL. CAPPęOL 2828 

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

Klausykite musų Lietuviu radio programų šeštadienio vakarais 
i vai. yąkWr W. F, C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas 

p. $ąlt^mierąs.
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS
Mano 20 mętų praktikavimas, 

jūsų garantavimas.
OptometricaUy Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotų- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klajdas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklo? vaiku?. Kreivos aky? 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nędėlioj tiktai pagal susitarimą.

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

Pbon^ YARDS 1373

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po p.iętų 
ir nuo 6 iki 8 yąkaro 

Šventadieniais tik susitarus 
Phone TARPS 7?99 ’

ir minėtas “Darbininke” tilpęs 
p. Čibiro sįrąip^ius. Pradėjęs ra- 

I šyti apie Pravoslaviškos Rusi
jos didikų užsimęrkimą ir kįę- 
taširdystę, ko,dėl jis nutyli apie 
savuosius?

Nereikia gilaus i^tojįjįcts paži
nimo, kad žinoti tą, jog mintięg 
pasaulyje vadovauti ir socialia 
teisingumo vykinime pirmeny
bė buvo duota ųe pravoslaviš
kai Rusijai, p Romos katalikiš
koms tautoms. O kaip, Ęomos 
katalikiškos bažnyčios Įiierarhi- 
ja pasirodė? Ji praęado ir min
ties pasaulyje vadovybę ir nie
ku geru nepasirodė socialia tei
singumo vykinime. Jei 18-to 
amžiaus Prancūzijos dvasiški įr 
svietiški dvarininkai ir magna
tai butų geruoju suįikę beže
miams suteikti žemes iš savo 
valdomųjų dvarų, tai tąsyk 
Prancūzija butų išvengus revo
liucijos baisenybių.

Romos katalikiškos Prąncu- 
zijos hierarchija ir dvarininkai 
po laiko tesuprato savo kląicĮąs,. 
Bet įcąiipyni$k°ji Ęopio^ katą-' 
likiš,ką Ispanija & Prancpzijos 
klaidų nė kiek nepasimokino. 
Romos kątąlįkUkojį Ispanija 
nepasimpkįn° neį įš Ęuąįjos 
bąi^ęnybių. U^sikirtę Ronioą 
kątalikiškos Ispanijos ^yą^iški 
ię ^vietiški magintai nęątbpjo 
neį to, kąd Leninas pirštu pą- 
rodę į Įspąnįją ir sąkė, kad po 
Rusijos Ispanijoj seks ręvolių- 
eija.J

Rpiflo^ kątąĮikįškoji bąžnyčh
nęshjupina vykinti reforma^ nei 
Meksikoj. Geruoju nedaliiy) są-; 
vp pagrphtu
ir jau desetkai mętų, kai Ęp-

Laidotuvių Djręktoriai

8

LIETUVIAI

*

kMV9«H8- WSiunčiu

Adresas

Miestas
1

PER
SĖT

Atsiųskit mąn

Vardas .........

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 va 
išskyrus seredomis ir subatorąis

Tel. Office Weątwqrth 6330 
Rez. Hydė Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

Tel«fww
Dr. Maurice Kahn 
«31 SOUTH AŠHLANR AVR.

■ • ♦----- 1 V------- .'S "L--------- TT7---- Į-T.TFr

VERTINGAS SIPĄHUNJŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS
1739 So. Halsted SL, Chieago, IU

Užsakymai per telefoną neprUmąmi ų kuPODąl turi hutu ąąiųe- 
niai pristatyti į ofisą. Tie, kupė gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 16ę pašto ir pa
kavimo |šla\doms padengti, arbą išy&o Sl.l-Į. Užąakąot dėže paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c. ‘ ~

6 ŠMOTAI 
AUKŠTOS RŪŠIES,

1 Peilis
2 Šakutės
1 šaukštas
2 šaukštųkąi

SU 6 KUPONAIS,
TIRTĄL

10 _
Phone MIDWAY 2880 '

wm '4 ■ H I

2-ros lubos 
CHĮCAGC 

OFISO VA 
Nuo ją iki IŽ.Vftl.

valandai dieną.

.r-----  yąletaM
■rr-.- <"?i. ii i!»jg'! 'r

Taupyki!
Kuponus

GALIT GAUTI TIEK §ĘT^ ĄIOR^TE.

TURIME EXTĘA GABALUS IR DĖŽĘ

jt

-r

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSI

ANTHONY B, PETKUS
Q83,4 $,0> Węą|ęrp Aye. Phone GrovehUJ 0142
j41Q 49th Co.ųrt Cjįęęyą Phone Cicero 2109

J. LIULĘVOUS
4348 So. California Avenue Phone LafayetĮę 3į572,

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tęl. Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso ♦ r

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 
kampa? jiąlsted St

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedaliomis pasai sutarti» ‘Ii • . i / -___ __

Kitur 
Kąinuųja 

$2.75

NARIAI 
Chicągos, 

Cicerų
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ąmbulance 
Patamavb 
mas Dieną 
ir Naktį

lachąmtcz įr SŪNŪS
2314 West 23r4 Plące Phone Canąl 2515,
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pulliųan 1270

ĄLBERT v. PETKUS IR EUDĘĮKIS
4704 $>Q. Westęrn Avė. Pllpne Vtagįnia 0883

s ' x ................ i ii ■■■■■■■ n 11 >i »■ ■■■ " • 1 ■

■ ANTANAS M. PHILLIPS ' ’ ,
33Q7 Lituanicą Avenue Pbone Yąrcjs 4908

- "II. "■ ■■■ II ........................... ................. ..

P. J. RIDIKAS
reet YARĮJįS 1419

....   Į ——— -----------------7——r-T————----------  
Į. J. ZOLP Phone Yards 0781

16,4$ We9t 46th Streęt------------------------------ Yards 0782

S. P. MAŽEIKA
3319 Liti>anfoa Avenue

Yards 1139
Yards 1138

_ * ,

■SPi-j f. >

GYDYTQJAI ir dentistai 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
»• ✓ « v p '

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Renuhlir 7868

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAŠ 

gydytojas ir chirurgas 
2808 West 63rd St 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—t

Telefonas HEMLOCK UU

KITATAUČIAI
~DĘ. WZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratoria 
1034 W. 18ih SL, netoli Morgan S t 
' VaĮąpdęs ųųo IfrrrU ir ' 

nuo 6 iki 7:^0 vai vakaro.
Tel. Canal 3110

Rezidencįįoą tęJ^foUak 
Supęrior 9$54 ar CentrąĮ 7464

Dr, Charles Sęgal



Iš Lietuvos
Clevelando ir Ohio Žinios

#31.

TAUPYKIT KUPONUS

Kntik

Darbas, Taupa-- Gyvenimo Palaima
ir sto

LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND SAVINCS ASS’N
TELEFONAS, CANAL 8500

PADUOTI

J>'K

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Bet Čalis nemoka geogrpfiios 
Dirva randasi ant Superior avė- 
nue, o L. Darželis ant E. Boule- 
vard. Tai kur čia tas pats ke
lias?

ažymėtus indus, 
ikusi setui indai

neva ramu

JVEDA “DRAIVERIŲ laisnius 
Važiavo ukin 
DRĄ BALIŲ. — 
“VALDININKĖ 
“KOLEKTAVO’ 
RYMAI 
NIOS.

UŽ MAŽUS PINIGUS JSIGYSIT GRAŽŲ IR 
BRANGU INDU SETĄ

,„ _ ČKRAUKAI Iš. 
: — SLA KUOPOS RUOŠIA BEN- 
NUBAUDĖ BUVUSI MAJORĄ.— 

SU ŠAUTUVU MOKESČIUS
— NAUJI PAŠALPOS PATVAR- 

KITOS CLEVELANDOS IR OHIO žl-

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

RENGIAMASI OBUOLIŲ EK 
SPORTUI

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

Ir Kaimo Jaunimas 
Sportuoja

Bet kur tau perdegs!
Kaip perdegs, kad tiek daug 

kurentojų yra ir vis naujus ža
barus krauna.

O kiek tų žabarų! Kiek viso
kių daiktelių atlikusių iš gyve
nimo randasi pas mus! Jau ir 
be kurentojų sutvertus į krūvas 
tuos atlikusius daiktelius, jie 
patys per save pradės rūkti ir 
degti. Tai jau toks yra gamtos 
parėdymas.

OF YOUR

ta, arba, jei norit — karšta — 
mes vis tiek turim gyventi... Ge 
riau bukim linksmi ir draugiš

sis svieteli, aš vistiek polemiką 
rašysiu. Tokie dabar laikai ir 
mano nuotaika tokia.

Acme-Naujienų Telephoto
NEVA RAMU — Tik vienas kareivis dežuruoja prie 

Sudetų miesto Reichenbergo gelžkelio stoties ir ten 
Bet būriai vokiečių bėgo Vokietijon, o 

kitus gyventojus ėmė nerimas ii’ karo baimė. Bet di
džiuma Čekoslovakijos gyventojų laikosi ramiai ir yra 
griežtai nusistatę prieš priėmimą Francijds-Anglijos 
plano atiduoti sudėtus Vokietijai.

Tylėjau gana ilgai. Laukiau. 
Kentėjau. Juokiaus sau vienas 
ir, kartais, liūdesio prispaustas, 
beviltingai žiurėjau į tą musų 
rūkstantį ir liepsnojantį gyve
nimėlį. Maniau, kad gal nepoil- 
go perdegs ta aistringoji musų 
gyveninio ugnelė ir vėl bus vė
su ir ramu.

KAUNAS — Nuo rugsėjo 
25 d. pradeda Vokietijoj veik
ti sumažinti muitai importuo
jamiems obuoliams. Nuo tos 
dienos ir prasideda iš Lietu
vos į Vokietiją obuolių ekspor
tas. Dabar tariamasi su vokie
čiais dėl obuolių kainų, nes nuo 
to susitarimo pareis obuolių 
kainos ir Lietuvos vidaus rin
koje. Del obuolių kainų su vo
kiečiais tariasi musų atstovy
bės Berlyne patarėjas p. St. 
Kuzminskas.

Praėjusiais metais Pienocen
tras obuolių į Vokietiją išvežė 
už 300 tuksi. Lt, dalį obuolių 
išveža ir privatus prekybinin
kai; šiemet numatoma Vokie
tijon išvežti obuolių per tūks
tantį tonų ir už juos gauti apie 
600 tukst. Lt.

Lietuvoje obuolių supirkinė
jimas prasidės nuo rugsėjo 
mėn. pradžios. Bus perkami 
antaniniai, grapšteinai, reneti- 
niai ir kt. kietųjų atmainų o- 
buoliai. Pienocentras obuolius 
pirks per savo įsteigtus obuolių 
suėmimo punktus.

GELGAUDIŠKIS — Prie 
Mastaičių pradžios mokyklos, 
Gelgaudiškio valse, yra įreng
ta sporto aikštė, kurioje šio 
ir aplinkinių kaimų jaunimas 
susieję žaidžia futbolą ir krep
šinį. Sportu paskutiniu laiku 
kaimo jaunuoliai pradeda la
bai domėtis.

Čionai Lietuviai Perka!!!
APŠILDYMĄ — PLUMBINGĄ — MALEVĄ 

LINK-BELT STOKERIŲ CENTRAS

Man beveik maloni ta lietu
viškojo gyvenimėlio ugnis. Taip 
šilta prie jos, jauku ir linksma. 
Žmogus jautiesi su savaisiais 
begyvenąs...

Ale tu, lietuviškasis svieteli 
brangus, suprask mane ne iš 
prastosios pusės. AŠ čia kalbu 
prilyginimais, tarytum pamėg
džiodamas garsųjį žydų patri- 
jarką Jobą. Ta tariamoji musų 
gyvenimėlio ugnis, tai kritika 
su polemikomis ir kiti stipriai 
karšti raštai, kurie degte dega 
musų spaudoje. Ir suprask, kad 
tai ne bereikalo dega. Tai vis 
kilnus karštis, kilni ugnis. Vie-

žuvo Lietuvis
Automobilis užmušė 52 metų 

clevelandietį Kazį Dambrauską, 
nuo 1633 E. 50th Place. Palai
dotas su bažnytinėmis apeigo
mis. Paliko nubudime žmoną.

Jonas Jarus

Užtikrink savo indeliams tikrą apsaugą 
ir pelną

Čia visų INDELIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

Vietos veikėjas Stasys čerauka 
su šeimyna išvažiavo savaitės 
poilsiui savo giminių ūky j. Lin
kiu nuoširdžiam veikėjui tą sa
vaitę smagiai praleisti. P-s če
rauka daug darbuojasi tarpe 
vietos lietuvių.

Lankėsi Chicagoje
Laidotuvių direktorius N. 

Wilkelis lankėsi Chicagoj biz
nio reikalais. Sakę, kad kelionė 
buvo smagi ir pasekminga.

SLA Piknikas Davė 
Mažai Pelno

Visų vietos SLA kuopų ko
misija turėjo savo posėdį ir ga
lutinai užbaigė bendro pikniko 
reikalus. Viskas buvo gerai su
tvarkyta, tik gaila, kad pelno li
ko labai mažai. Tam priežastis 
buvo ta, kad publikos mažai at
silankė. Dabar visos trys kuo
pos rengiasi prie didelio paren
gimo ateinančią žiemą. Tai bus 
pirmutinis bendras balius šioj 
kolonijoj. Seniau kuopos tokius 
parengimus rengdavo pavieniai.

Atidarė “Draiverių 
Laisnių” Stotis

Jau buvo atidarytos draive
rių laisnių stotys. Dabar visi, 
vyrai ir moterys, kurie “draivi- 
na” automobilius, turi. išsiimti 
laisnius prieš pirmą ateinančio 
mėnesio dieną. Kas naujai pra
deda automobilius vairuoti, tas 
turi pereiti tam tikrus kvoti
mus. Visi automobilių savinin
kai už laisnius turi sumokėti po 
40 centų, o šoferiai, kurie-tar
nauja kitiems, turi mokėti po 
90 centų ir priduoti savo vė
liausią fotografiją.

Cuyahoga apskrityj vairuoto
jai mažiau 18 metų amžiaus ne
gali gauti draiverio laisnių be 
tėvų pasirašymo, o pačiam Cle- 
velande tokie jaunuoliai visai 
negali jų gauti.

Taigi visi, kas turite mašinas 
arba vairuojate kitiems, pasirū
pinkite gauti laisnius, nes šiais 
metais draiverių įstatymas ge
rokai pasunkintas ir skiria 
bausmes prasižengusiems.

Apie čalį ir jo 
žmoną Lietuvoj

Musų Čalis sugalvojo sureng
ti pagerbimo balių savo žmonai. 
Niekas nerengė išleistuvių (ji 
dabar Lietuvoj), tai pats suma
nė rengti priimtuves.

Čalis gana plačiai rašo apie 
žmonos kelionę po Lietuvą. Vis 
pažymi kur ir kaip ir su kuo 
arbatėlę gėrė. Mat, ji prisiun
čia Čaliui kur kokią dieną bu
vo, o tas galvočius iš savo gal
vos prideda smulkmenas. Musų 
Čalis panašiai padaro ir su ki
tų ekskursantų kelionėmis. Jei
gu kas prataria vieną žodį, tai 
tas milžinas pritepa pilną laik
raščio lapą.

“Kelrodis” Dirvon
Tur būt mažai kas Dirvą ap

lanko, kadangi Čalis pradėjo 
garsinti kelrodį kur ir kaip Dir
vą surasti, - 
lio, kur yra 
ros Darželis

GILUS 
BUUDAS 

IR DVI 
TORIELKAITES 

KOMPOTUI

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

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

Nubaudė Buvusi Majorą
Buvęs Clevelando majoras E- 

ly buvo nubaustas sumokėti 
$6,200 pabaudos už nemokėji
mą federalei valdžiai income 
taksų. Jo byla vyko teisme il
goką laiką, bet galų gale turė
jo bausmę užmokėti.

Keista “Valdininkė”
Pravartu apsisaugoti ir nero

dyti savo dokumentų nežino
miems žmonėms. Viena mote
riškė atėjo į namą adresu 1265 
E. 83rd Street, pasisakė esanti 
valdininkė iš miesto rotušės ir 
čekiuojanti taksų sąskaitas. 
Nieko blogo nemanydami, na
mo gyventojai moteriškei viską 
parodė. Dokumentus neva ap
žiūrėjusi, ji išėjo. Bet netrukus 
ir vėl sugrįžo ir pasiskundė,

Viso tiesioginę pašalpą dabar
tiniu laiku gauna 16,500 šeimy
nos. 900 negali ateiti pašalpos 
pasiimti, nes yra ligoniai. To
kiems orderiai bus prisiųsti.

Daro Automobilių 
Inspekciją

Užlaikykite automobilius ge
roj tvarkoj. • Policija pradėjo 
stabdyti automobilius gatvėse ir 
daryti inspekciją. Jeigu kas ne
tvarkoj, tai uždraudžia važinė
ti. Policija reikalauja, kad ge
rai veiktų šviesos, stabdžiai ir 
kitos svarbesnės automobilių 
dalys.

Automobilių Nelaimės
Automobilių nelaimės nuo 

šių metų pradžios žuvo 87 žmo
nės. Pereitais metais per tą pa
tį laiką žuvo 159. Atrodo, kad 
šiemet nelaimių daug mažiau. 
Per setpynis mėnesius nelai
mingų atsitikimų skaičius buvo 
ypatingai mažas, bet gerokai 
pašoko pereitą mėnesį.

SKAITOT Naująją Gadynę”? 
“NAUJOJI GADYNĖ” yra populiarus savaitinis laikraštis 
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja tik du doleriu i metams.

Tai nedaug.
“NAUJOJI GADYNĖ” lanko visus ir kas savaitę, teikda

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

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

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

blanką ir būt jos skaitytoju.

Pyk ne pykęs tu, lietuviška-į nur žiūrėk tautos idealai kaip 
smilkalai rusena ir skleidžiasi, 
kitur — religijos ugnis kūrena
si, o dar kitur — visokių niek
niekių deginimas vyksta.

Dabartiniu laiku ypatingai 
stipriu karščiu pasižymi ta mu
sų tautiškoji spaudelė. Ir čia tai 
ne kokie niekniekiai deginami, 
ale su pagalba ugnies tautos 
konsolidacija vykdoma. Užten
ka sakysiu tokios “Sandaros” 
vieną puslapį perskaityti, kaip 
tuoj aus tautiškoji nuotaika i- 
ma kilti; tuojaus pajunti lietu
viu esąs! Ir tas lięltiviškas pa
jutimas tartum dtirte duria į 
paslėpsnes ir kažkaip ypatingai 
kutena, kad žmogus skaitai ir 
rausti... O lietuvybe^ taip 
vi akyse f Rodos ? tik apkabink, 
glamonėk, bučiuok...

Tik man liūdna, kad tu, lie
tuviškasis svieteli, neįvertini to
kios karštos spaudelės. Neįver
tini tų karštų lietuvybės mylė
tojų, kurie tiek prakaito išlieja 
prie tautos kojų!

Ak! Nėra pas tave, lietuviška
sis svieteli, dėkingumo, nėrąi 
Nė meilės lietuvybei nėra. Žiu
ri tu kažkaip keistai į tą spau- 
delę, į tuos karštus — lietuvy
bei degančius vyrus ir moteris, 
ir nė rankos neištiesi, nė ačiū 
nepasakai! Dėlto tu esi vertas 
polemikos. Pyk nepykęs, aš tau 
teisybę sakau.

O jus brangus tautininkai, 
karštieji musų tautininkai, 
jums aš ištiesiu draugišką ran
ką. Tegul žino visi, kad aš pa
remsiu jūsų idealus kiek tik ap
linkybės ir laikas leis, štai ma
no ištiesta ranka! Bukite karš
ti ir linksmi.

—Alsėdžių žemaitis

gavusi vidun antrą kartą, “val
dininkė” išsitraukė revolverį ir 
iš namiškių atėmė trisdešimts 
dolerių.

Pirmą kartą įėjusi vidun vis
ką apžiurėjo, o paskui už “tak
sus” “kolektavo” pinigus.
Pašalpos Tvarkos 
Pakeitimas

Bedarbių šelpimo administra
cija įvedė naują patvarkymą. 
Visi bedarbiai, kurie gauna tie
sioginę pašalpą, dabar turės nu
eiti j raštines ir pasiimti pašal
pos orderius. Jų nebeprisiųs į 
namus.

INDAMS KUPONAS
IKI RUGSĖJO 24 D.

Šią savaitę su šiuo kuponu ir 44 centais gausit čia 
jų setas bus nepilnas. Susitaupykite pilną setą, 

eis kas savaitę. 
SU ŠIUO KUPONU 

Galite dar gauti ir pirmiau garsintus indus 
Pažymčkit ką norite.

Pirkite kur visi Lietuviai Perka!

South Center Plumbing & Healing Supply Go., Ine.
N. W. kampas State ir 55th St.

VISI TELEFONAI — ATLANTIC 4290 — VISI TELEFONAI

Adv. Laukaitis
Clevelande

Čalis džiaugiasi, kad adv. 
Laukaitis lankėsi pasitarimui a- 
pie tautinius reikalus. Bet kam 
čia taip džiaugtis? Juk SLA sei
mas dar toli, o kol tas seimas 
ateis, tai gal bus ir piktumų.

Atleidinėja Darbininkus
Pralaimėjęs nominacijas, gu

bernatorius Davey pradėjo at
leidinėti darbininkus. Viso pa
leido virš tris šimtus, daugiau
siai dirbusių prie vieškelių.

Pittsburgho Svečiai
Clevelande lankėsi J. N. Pet

raitis su šeima iš Pittsburgh, 
Pa. Jie čia praleido kelias die
nas.

. . . 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 
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Nusilenkė jėgai

'Z. i^įd

Vakar ryte Čekoslovakijos vyriausybe pranešė Lon
donui, Paryžiui ir Berlynui, kad ji sutiko priimti ope^ 
racijos -planą", kurį padarė tam kraštui Hitleris su 
Chamberlainu.

Čekoslovakija pasidavė, kai Anglija ir Francuzija 
ątsisakė su ja derėtis, o iš Sovietų Sąjungos neatėjo pa
galba. Anglai su franeuzais ne tik nesutiko iš naujo 
svarstyti Čekoslovakijos suskaldymo “principą”, bet pri- 
grąsino Pragai, kad jie neatsako už. čekų valstybės gy
vastį, jeigu ji tuojaus nepaliaus spardytis.

O Rusija atsisakė čekams padėti dėl dviejų forma
lių priežasčių: viena, kad Francuzija neina į karą; ant
ra, kad Rumanija nenori praleisti rusų armijos. Ruma- 
nija, kaip buvo pirmiaus pranešta, buvo sutikusi rusus 
praleisti, bet ji reikalavo, kad Maskva pasirašytų, jogei 
ji nebandys užgrobti Besarabijos (o per Besarabiją so
vietų armijai kaip tik ir butų tekę maršuoti): bet Mask
va šitą sąlygą; matyt, atmetė. • ? • T , . •

Tokiu budu prezidentas Benešąs ir jo ministęriai 
buvo. priversti nusilenkti jėgai.

Dabar belieka pažiūrėti, kaip bus atliktas čekų-sla- 
vokų respublikos skrodimas. Šiandie Chamberlainas vėl 
lekia pasimatyti su Hitleriu. Godesberge (Dievo kalne), 
prie Reino kranto, juodu apsvarstys operacijos “deta
lius", ir paskui bus skubiai imtasi darbo, kol dar žmo
nės Europoje nesuspėjo atsipeikėti ir pakelti audrą 
prieš tą judošišką-demokratijos išdavimą.

Pasibaisėtinas moralus smūgis, kurį Europos visuo
menei kirto Londono ir Paryžiaus diplomatija, laikinai, 
matyt, suparaližiavo demokratijos jėgas ir kuone atėmė 
jai žadą. Ji, gal būt; neatsikvošės, iki Chamberlaino- 
Hitlerio darbas nebus užbaigtas. Ir ką žmonės galėtų 
šioje valandoje daryti, kai valdžios, kurios turi savo, 
rankose galią, atsisako prieš banditą kovoti ir dagi ver
čia to bandito auką pasiduoti? Jeigu žųipnės tas val
džias ir nuverstų, tai jau nebebūtų laiko Čekoslovakiją 
išgelbėti.

Bet kas toliaus?
Ar visa Europa yra pasiryžusi taip, kaip Čekoslo

vakija, atsiklaupti ant kelių prieš rudąjį vokiečių ban
ditą? Vis garsiau kyla balsai Francuzijoje ir Anglijoje, 
kurie sako, kad ne.

Taigi, ilgai nelaukdama, Ęuropą turės ąisįąąi pa^į? 
sakyti. Nuo to, kokią poziciją ji dabąr užims, priklausys 
jos ateitis.

Atžagareivis "išvalytas”

H

$6.00 
4.00 
2.00 
1.50

MIRe F. J. BAGOČIAUS 
UOŠVIS

NetoH Pittsburgho, savo ūky
je, staigiai ųiirę SLA preziden
to žmonos tėvas, p. Kazlauskas. 
Jisai buvo sulaukęs ųetoli 70 
metų amžiaus.

Gavęs Žinių apie savo uošvio 
mirtį, adv. Bagočius su žmona 
skubiai išvyko į laidątuves.

“Naujienos” šįuomi išreiškia 
giliausią užuojautą Birutai Ba- 
gočienei ir jos vyrui.

SUSTOJO KOMUNISTŲ 
“NOVY MIR”

“Ląisvę” prąųęša, }<ąd susto
jo ėjęs rpsų komuiųstų dienraš
tis ‘^Novy Mir”. Jo. bizpį pėrę- 
mė kitas rusų laikraštis “Russ- 
ky Golos”, kuris busiąs bendrai 
“pažangus laikraštis”, leidžią- 
mąs bendrovės.

TUŠČIAS, RLORAS

Komųnis|ąi ineku bųdu peno- 
ri matyti faktų. JĮlp bni'.- 
bulą, kad sovietų Rusija esanti 
“tikriausias ir gąlingiausiąs pa
saulio taikos ir mąžųjų tautų 
gynėjas”. Bet kai atėjo Čeko- 
sloyakijos gynimo, klausimas, 
tai Rusija užėmė visai pąsyyę 
V - •• * • t ■ • J • > » < • • ’ *

poziciją. Ji n.Q tik nereikalavo 
balso dęrybosę dėl Čekoslovaki
jos, ji net per visą tų derybų 
laiką aiškiai ųepąsąkė, kaip ji 
elgsis, jeigu Čekoslovakija bus 
užpulta. Daugiausia, ką ji žadė
jo, tai — kad ji duos pągalbą 
čekams, jeigu juos gelbės fran- 
euzai. Paskui atsirado dar ant
ras “jeigu”: jeigu Rumunija leis 
per savo teritoriją rusų armiją.

Ant to “jeigu’’ dalykas ir pa
sibaigė.

Dabar, visas pasaulis žino, 
kad Francuzija ir Anglija atsi
sakė ginti Čekoslovakiją ir $i 
buvo priversta pasiduoti, šįto 
begėdiško anglų ir franeuzų nu
silenkimo Hitlerio grasinimams 
niekas negali pateisinti. Bet ąr 
Londono ir Paryžiaus kapitu
liacija prieš Hitlerį reiškia, kad 
sovįętų valdžia buvo didvyriš
ka? Kai ąnglai su francuząis 
kapitųlįąvp, tai ir rusai kapitu
liavo.

I, 1 ’i C* . J

Šitie tragiški faktai tiktai dar 
kąrtą pabrėžę, kad sovietų Ru
sijos rolė Europoje buvo pagęl- 

o nuo dalįąr 
nebeloš nė

MASKVA LĄUK$ RAKVIETI- 
MQ — ĮR NRSULAUKį

. • ... t f J

Bą|$ kpptyĮsąrąs Litvinovąs 
pripąžįsįą, kad sovietų valdžia 
nejąyė jokių pasiruošimų Če}<o- 
sloyąūijjąį apginti, kadangi fran- 
eozai jų nekvietė. Vakar Gene- 
voję jisai pąręįškę spaudos at
stovams, kati už kelių djenų 
prieš išvažiuosiant jam į Tautą 
Sąjpn^pjs tarybos ppsędį, Fran
cuzija pirmą kartą i^Iąus^ 
Maskvą, kaip ji elgsis Čekoslo
vakijos kiausįme, ir jisai sovie
tų yąldžios vardu davęs francu- 
zams “aiškų atsakymą”:

“Mes ketiname atlikti savo
. 1 v * •

pareigą pagal sutartį ir kar
tų su Francuzija padėti Če
koslovakijai tais keliais, ku
rie mums yra atdari. Musų 
Karo Departamentas sutipka 
tuojaus dalyvauti Francuzi- 
jos ir Čekoslovakijos karo 
departamentų konferencijoje 
su tikslu apsvarstyji tinkamas 
šiam momentui priemones.”
Tai viskas, ką Maskva “Če

koslovakijos gynimui” atliko.
Čia matome, kad sovietų val

džia visai nesistengė įsikišti 
ginčą dėl Čekoslovakijos — ji 
tik lauke, kad ją pakviestų 
franeuzai. O kai frąncuzai ne- 
p.ąkyiętę, tąį Maskya pasiliko 
šędęti nąmię.

Gulimas dąiktą^, ką$ sovietų 
vąlęlžią ir nęgąlęjo. niejio dary
tį, ypač Stąlinas bijo net 
savo arini jus }r karo laivyno 
yadų. Bet čia eįpa ktąusįiųaęį 
ne apie tąi, dęl kokių priežasčių 
Maskvą apleido čękoslęvakiją. 
KĮąųsimas einą tiktai ąpie pa
tį fąktą, knd'soyįętų Rusiją pa- 
styoflę bęjęįę č^įus ąpginti. Ir 
jį pat}, tur-bųl, tąi gerai žino
jo, jeigu jį ne pasiruošimų ka
rui nedarė.^;
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Aleksandrąs ornau
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(Musų specialaus korespopdento Lię|uvąje),

Galų gąlę, Rpęąevelto pastangos “apvalyti” demo
kratų partiją nuo Naujosios Pąlyb.os priešų dąyė vieną 
teigiamą rezultatą. New Yorke dempkratų nojninaciją 
j kongresą, 16-ame assembly distrikte, laimėjo pažan
gus kandidatas James H. Fay prieš atžagareivį John J. 
0’Connor, kurį prezidentas buyo viešai pasmerkęs. Bet 
O’Connor gavo nominaciją republikonų partijos sąrašu.

Jisai buvo svarbaus Taisyklių Kpmįtęto, pjrpąipiRz 
kas atstovų bute Washingtone ir, kaip įmanydamas, 
trukdė kongrese įstatymų sumanymus, naudingus dar
bo žmonėms. ,

Įdomu, kad prezidento indorsuotą kandidatą Fay, 
kuris sumušė O’Connorą, rėmė ir New ¥orko Darbo 
Partija. »

Ir Ispanija pasiduoda?
matyt, 
ląimėti 

kovą. Telegrama iš Genevos praneša, Tąpįų Sąjun
gos suvažiavime Ispanijos premjeras Jųan Negrin stai
ga padarė pareiškiipą, jogei Ispąjųjos valdžia tuojaus 
išsiųs iš Ispanijos visus svetimų tautų savanorius, kurie 
kovoja už respubliką, kad butų galimas susitaikymas su 
sukilėlių vadu gen. Franco.

Priemjeras Negrin prie

Hitlerio pęrgąlė Čekoslovakijos klausime, 
ątėmė viltį ir Ispanijos respublikos gynęjąpis « L— « v- S • 1 m i

šito netikėto pareiškimo

tyti. Daug laiko jisai turėjo 
praversti bekovodamas su savo 
ąsmęnįniąis kenkėjais, kurie jį 
įkyęią} vįsąme per^ękięjo. ^o 

gabios plunksnos, kuri sugebė
tų įrodyti, kaip kartais geriau
sių norų žmogui tenka daug as
meniniai nukentėti nuo žema
žiūrių žmonių.

Ir kartu butų proga parašy
ti, kaip kartais reakcija grie
biasi visokių priemonių, kad 
savo priešą sunaikinus, bet at
spari asmenybė visas pakelyje 
kliūtis nugali ir eina tiesiu jos 
pasirinktų keliu. Tikėsimės, kad 
radikalųjį Lietuvos visuomenę 
jo asmenybės nepamirš ir jį są- 
vo rąštuųse įamžins.

Tikėsimės, kad Lietuvos liau
dis jo darbų niekuomet neuž
mirš.

Tikėsimės, kad bešalųs Lietu
vos istorikas ateityje jo Jardus 
savo veikaluose suminęs.

—Bętkas

Kaune pasimirė dar. jaunas nau buvo malonus, šnekus, 
advokatas Aleksandras Tornau. draugiškai nusiteikęs vyras, su- 

Šįo vyro gyvenimas buvo sa-Įmanus advokatas ir nuoširdus 
visuomenės veikėjas.

Jisai Žemaitijoje gimęs ir au
gęs ir daugiausia žemaičių tar
pe darbavęsis. Telšių apylinkė
je jo įtaka buvo didžiulė ir vi
suomet čia liaudininkai dėka jo 
įtakos rinkimuose į seimą dau
giausia balsų surinkdavo. Nors 
jo asmeniniai priešai čia jį vi
saip šmeižjavo, bet vis dėl to 
nieko jam, padaryti negalėjo.

Tai buvo vyras plataus užsi
mojimo, plačių horizontų, dide
lės energijos ir plataus masto 
veikėjas.
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Peia’ užėjusi reakcija nelei
do jam visus savo visuomęni- 
nius gabumus reikiamai išvys-

Š}o vyro gyvenimas buvo sa-i 
votiškai tragiškas, kęistai jo li
kimas susidėjo. Savo kilme ba
ronas, rodos, suvokietėjęs šve
das, bet Lietuvoje gimęs }1’ au" 
gęs ir visą gyvenimą Lietuvai 
pašventęs.

Nors ir įdlęs iš dvaripinkų, 
bet dirbęs tik liaudžiai ir pat
sai buvęs ne kas kita kaip tik 
darbo inteligentas.

Po dįdžipjp karo parvykęs į 
Lietuvą tuoj aktingai pradėjo 
dirbti liaudininku tarpe. Daug 
rašęs “Lietuvos Žiniose” ir net 
pats mėginęs Žemaitijoje leisti 
radikalios minties laikraštį.

Buvo Lietųyps seimo atstovu, 
aktingu liaudininkų partijos 
centro komiteto narių ir visą 
Įai}<ą atkakliai gynęs jų kairį
jį sparną.

Kaip ir kiekvienas aktingas 
visuomenės narys, kuris atsidė
jęs kovoja su piktu įsigyja 
daug asmeninių priešų, tokių 
priešų nemaža turėjo ir miręs 
A. Tornau. Lietuvoje tarnybinę 
karjerą jįsai buvo pradėjęs ap
skrities intendantu, čia pikti 
liežuviai, blogus valios žmonės 
buvo sudarę jąm kriminalę by
lą. Jisai buvo įtartas naudojusis 
valstybiniu turtu, bet teisme bu
vo visai išteisintas, nes nebuvo 
jokių įrodymų, kad jis butų 
piktanaudžiojęs.

Vėliau A. Tornau pradėjo Že
maitijoje darbuotis kooperaty
vuose. Čia jisai savo veiklą iš
vystė ir turėjo žmonių tarpe di
delių pasisekimų ir pasitikėji
mą. Užėjo sunkus reakcįjos lai
kai ir vęl piktos valios žmonės 
A. Tornau įvęlė į naujas bėdas, 
vėl jam buvo sudaryta didžiulė 
byla. Tup metu jau j}sai buvo 
bąigęs juridinius mokslus ir bu
vo bepradėjęs užsiimti privačia 
advokato praktika, bet dėka tos 
naujai sudarytos bylos kurią 
}ąi}cųi pet buvp jaip uždrausta 
ą^yokątauti. Byla atsidūrė teis
me ir čia net valstybės proku
roras nerądp galimu jį kaltint*. 
Teisinąs ir vėl jį visiškai išteisi- 
na, vėl jam buvo grąžintos ad
vokato teises.

Reikia tik įsivaizduoti, kiek 
ląm jautriam vyrui dėka tų vi
sų bylų teko, pergyventi. Jis vi
są gyyęnįnią kovojęs su yiso- 
kiąįs nįękšąis, piktanąųdžiąįs, 
patsai jų apkaltintas turi sęsti 
į tęisįąmųjų suolą!

Bet vis dėltp iš visų tų nę^ 
laimių išėjo iieąpkąRintąs, nprs 
niprąlįąi Žymįąį pąvęįktąs.

Jau pjądejp ramiai sau užsį- 
įmti privačią advokato praktika 
ir štai trumpą ligą ir mirtis.

Tai nuėjo į kapus tasai vy
rąs, kuris savo gyveąime veik 
perą turėjęs rainių gyvenimo 

į<ai įiąuęlininkų tarpe reakcį-
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Renkami lietuviškų 
valgių receptai

Lietuva išrado naują 
būdą durpiniąrps 

briketams ga
minti

Vąlgių gainipiinas yra savo
tiškas menas, kuris turi didelės 
svąrbps žmonių sveikatingu
mui. Žinoma yra, kad viena 
šeimininkė iš tų pačių produk
tų sugeba pagaminti labai ska
nų ir sveiką valgį, o kita išver
da maistą, kurį sunku ir valgy
ti, ir suvirškinti.

Kiekvienas kraštas turi savo
tiškų valgių ir jo gaminimo bū
dų. Lietuvės laikomos geromis 
šeimininkėmis. Tačiau daugelis 
ūkininkių nemoka gerai gandin
ti valgių, nesugeba maistą paį
vairinti. Ir nestebėtiną, nes jos 
neturėjo kur valgių gaminimo 
pasimokyti. Dabar atėjo kili lai
kai. Jau rūpinamasi ir maisto 
gaminimo reikalais. Žemės U- 
kip Bumai vįsuosę apskričiuose 

I išlaiko namų ūkio instruktores, 
baigusias žemės ūkio akademi
ją. Tos instruktorės lanko ūki
ninkes jų namuose, pąmokina 
namų ruošos, vaikų priežiūros, 
maisto gaminimo ir kitų daly
kų. Instruktprės ruošia ūkinin
kėms kurselius, skaito paskai
tas, ruošia ekskursijas į pavyz- 
dingesnius ukius ir kitais bu- 

i dais stengiasi pakelti ūkininkių 
sumanumą ir pajėgumą.

Dabar namų ūkio instrukto
rės lanko jaunąsias ūkininkes, 
kurios dalyvauja švaros, namų 
tvarkos ir gėlių darželių įren
gimo konkursuose. Greta to, in
struktorės jau ilgesnį laiką ren
ka lietuviškų valgių receptus. 
Yra Lietuvoje vietų, kur val
giai tikrai gerai gaminami. Jų 
gaminimo būdąs turėtų būti iš
garsintas ir žinomas visoms šei
mininkėms — ūkininkėms. Lie- 
tuvos ūkininkai turi pakanka
mai ir gerų maisto produktų. 
Ūkininkų šeimos galėtų maitin
tis skaniais ir sveikais valgiąis. 
Reikia tikta} mokėti juos paga
minti. I . . . .

žemės Ukip Rūmų namų u- 
kįp skyrius- vykdo svarbų ūki
ninkių šyię.tįino bei lavinimo 
darbą. Dabąr ryžosi surašyti vi
sus lietuvišku valgių receptus. 
Tuos receptus ūkio skyrius dar 
pątikrįns, kąi kuriuos patobu
lins, ir gęrįąusįąi gaminamus 
valgius išgarsins visoje Lietu
voje. Valgių gaminimo būdams 
išgarsinti bus panaudota spau
da, radijas ir gyvasis žodis. Be 
to, geresnių valgių receptai bus 
atrinkt} ir išleisti atskira kny
gele, kurią šeimininkės, gami
nančios valgius, kasdien galės 
pasinaudoti. Valgių geresnio ga
minimo budus išgarsinus visuo
se sodžiuose bei vienkiemiuose, 
tikimasi prieiti prie tikslinges- 
nio žmonių maitinimo, o tuo 
budu ir prie žmonių sveikatin
gumo pakėlimo.

Gerų, maistingų ir gana įvai-

Lietuvoje Energijos Komite
to šiliminė komisija dabar da
ro bandymus naujovišku budu. 
Išradimas užpatentuotas ir tuo 
tarpu neskelbiamas. Bandymai 
vykdomi Klaipėdoje, Pertnolino 
fabrike. Bandymams vadovau
ja šiliminės komisijos pirminin
kas inžinierius J. Vidmantas; 
kartu su juo dirba profesorius 
V. Gorodcckis, inžinierius B. 
Garšva ir inž. N. Birulis. Ban
dymai pradėti liepos mėn. pra
džioje ir jau baigiami. Tikimasi 
pasiekti gerų rezultatų. Naujo
viškas (lietuviškas) briketų ga
minimas busiąs pigesnis, prak
tiškesnis ir lengvesnis.

Margumynai
Kuo Vardu Buvo Pirmas 

Garlaivis?
Dar nebaigti yra ginčai, kur 

buvo paleistas ant vandens pir
mas garlaivis: tos garbės sie
kia Anglija, Prancūzija ir Jung
tinės Valstybės. Sako, kad pir
mą garlaivį pastatė Blois mies
te, Prancūzijoje, . Denys Papin. 
Dėl tikybinių persekiojimu jis 
turėjo pąbėgti iš Prancūzijos; 
apsigyveno Londone ir 1681 
metais b.uvo, priimtas Karališ
kos Draugijos nariu. Ąnksty- 
yiąUšiaš patentas garlaiviui bu- 
yp duotas 1736 metais Jpnatha- 
pui Hulteui, tačiau nėra žinių, 
ar. tas HuUsas tikrai pastatė 
garlaivį. 1788 metais Williamo 
Symiugtono pastatytas garlaivis 
plaukiojo ant Daiswinto ežero, 
7 km. per ,valandą gi?ęitumu. 
Tas laivas nebuvo pavadintas 
jokiu vardu. 1802 metais tas 
pats Symingtonas pastate kitą 
gąvląiyį, kurį pavadino Sharlot- 
te Dundą.y. Jis įempę prikrau
tas beržas ant Fortho upes ir 
Clyde iRPfllo Ąngiųpje/ Pasi
girdo skundų, kad garlaivis ga
dinąs kanalo pakrantę, savinin
kas atšaukė garlaivį ir jis su- 
puvo prieplaukoje pastatytas. 
Reguliariai navigacijai pastaty- 
|ąs ir ištikimai tarnavęs taip 
Tikslui garlaivis buvo Gomet— 
ją garlaivį pastalė Hcpry. Bell. 
Tris kartus, savaitėje Comet 
pjąukū SU kęleiyiąis Glyįę ką-

bandymai, tai gal jau neužilgo

Ii į Lietuvos ekonominį gyvęni-

bjnė, ąntrąęjlė, 
Maskva, gal būt, 
trečiaeilės eilės.

Bet ve ką rašo 
H. Jagminas “Vilnyje”:

“Jei Čekoslovakija tadą 
(gegužės mėnesį.'—“N.” Red.), 
nepasidavė, tai ačiū tik taupų 
kad už jos pečių stovėjo ‘ty
lioji’' Maskva. Čekoslovakiją 
nepasiduotą iy dabar, vei
kiausią įę nępąsięiąos, irH tįk- 
tai tądęl, kad ji pasitiki by

liosios’ MąąRvps JfgąJ’
Tačiau “tylioji” Žįjaskva ty

lėjo iki gąlp - 
“Maskvos jėgos” nesulaukė. Ne 
tik nesulaukę, ^eį ęąyp kąrčį^ 
ję pąžemįnipao yąląųdoįę čekąį 
išgirdo; kad sovietų Busija įąi 
padėti negalinti, nes Ruman|ją 
atsisakė praleisti sovietų ariųį- 
ją! (O pirmiaus buvo skelbįą- 
ma, kad leidimas gautas.). Pęjįą 
pažeminimo prisidėjo dar ir pa
sityčiojimas, nes juk Rusija vi
sai nesirengė savo armiją siųs
ti. Nprint armiją siųsti į karą, 
ril^įą įą pirmiau sumobilizuoti, 
o mpįdizacMa Rusijoje dar ne- palu iš Glasgovvo į Greenock ir 
buvo pradėtu. ątgal.

komunistas

iy čekai, deją,

z

budžių, kurie norėjo pasiduot}

pn^urč paaiškinimą, kad ^panijos respublikos valdžia 
ngni |>e atidėliojimo sustabdyti karo veiksmus Ispanijo
je ir dupti gąįiręiRRip susijjąryti naujai “bendrai val- 
džiai,?, kuri gąlętų atsteigtį įr palaikyti taiką.

Vadinasi, dar viena fašįzmo pergalė. Aišku, kad po 
Čękoąlovajdjps ?Įuginip IsRąnijp^ respublikai nebeliko 
kitoą išeitį^ kąįR kąpitulįuoti.

Ęapituliacija prieš dik|ąturas — tokia dabar yra rio 
Epyąpos liga.

Ą. Tųrnąu buvo vįęnąs }š tų, 
kuris ąt^ijęjęs su jais kovojo 
ir, žinomą, ir čia įsigijo asme
ninių priešų. Vėliau visi tie 
šiaudiniai liaudininkai, kaip 
štai V. Kvieska ir. kiti, atsidū
rę lautiųįnkų ęiįėąe ir čia, ži- 
ppma, šitie dįępps didvyriai nę- 
sįlioyę A. Tąrųąu Įtęršjąvę. Te- 
kp. W (IAW8 PPP jų nukentėti, 
į) e t A. Torąąų epęrgiją puvo 
nepalaužta. A. Tornąų yra daug 
P.ąrąšęs grąžių p,ųį)lįcįsUnįų 
sįyąipsųįų, jo p|uųkęną visuo
met buvo aštri ir kieta.

A. Tp^ąaų vienas iš tų kilme 
Lietuvos, dįdįkų, kurie suprato 
žmonių reikalus ir nėjo krašto 
išdavikiškais keliais. Tokių Lie- 
tuvoje vyrų buvo maža, juos 
galima ant rankos pirštų su
skaityti. \

Lietuva neteko darbštaus vy
ro, radikalioji Lietuvos visuo
menę neteko, aktingo, savo na-

Privačiame gyvenime A. Tor-

ki durpių ištekliai ir miškams 
ateis poilsio dienos. Iki šiol dur
pes naudojo ūkininkai kurui, 
trąšoms bei tvartų pakratams; 
pradėjo neplačiu mastu vartoti 
durpes ir kai kurie fabrikai. 
Kad durpės visai tiktų kurui, 
jas reikia pąyęysįį briketais — 
kietomis, sausomis plytelėmis. 
Durpiniai briketai, gerai paga
minti, gali atstoti akmens ang-

Lietuva, luyėdaiuą daugybę 
durpių, iki šiol turėdavo įsivcž-

sienio. Pastaraisiais laikais bu
vo tyrinėjami durpinių briketų 
gaminimo budai užsieninėse. 
Užsieniuose betyriųęjant, buvo 
išrastas Lietuvoje naujas dur
pinių briketą gaminimas. 
I ' ‘ • * » • ’ , 1 i ' » ....

Jeigu pavyks gerai suorgani
zuoti durpinių briketų gamini
mą ir jų vartojimą, lai bus žy
mus žingsnis į Lietuvos ekono
minę gerovę. Durpių Lietuva 
turi apie 70,000 hektarų, vidu
tiniškai apie 3 metrų sluoksnio. 
Apskaičiuojama, kad durpių 
Liętuyai galį užtekti šimtui me
tų, jeigu butų vartojama visur 
kurui liktai durpės. Rodos, kad 
dabar bus plačiau pajudintas 
šis Lietuvos žemės gelmių tur
tas. \ Tsb.

rių maistui gaminti produktų 
Lietuva turi labai daug. Kai u- 
kininkės išmoks geresnius ir 
skąnęsnįąs vąlgips gaminti, tai 
ir Lietuvos sądžiąųs žiponių 
inąitinįųiąs ųębus ipenkesnis už 
mįesčipųių maitiųimąsi. O ge
resnis, maistįųgesuis, skanesnis 
maistas pakels visų gyventojų 
sveikatingumą. Tųb.
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Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 —1927)
(Tęsinys)

Dvi dieni paeiliui atvykdavo 
į musų butą visi musų trys 
“gydytojai” raštais apsikaišę. 
Dėl atsargos, kaip tik pamaty
davome juos iš miestelio į mus 
traukiant, uždarydavome tuoj 
langines. Ateidavo paprastai 
jau sutemus. Įėję keliavo į ant
rą kambarį ir ten į patiestą 
skepetą iškraudavo savo lobį.

Įsigudrinę mes to turto nė 
akimirksnio prie savęs nelaiky
davome. Mano senų šeiminin
kų duktė, Buividaitė, tuoj vi
sus raštus išgabendavo į savo 
daržinėlę.

Ne pro šalį bus tąja proga 
paminėjus, kad visų musų raš
tų draudžiamuoju metu nie
kuomet savo darbais nesislė
piau nuo tarnų ir tarnaičių ir 
nebuvo atsitikimo, kad butų 
kas manę įdavęs. Anaiptol, den
gė visi kaip įmanydami.

Pasistenkim!
Kaip dažnai priseina ašaros 

lieti išgirdus apie draugo-ės 
nelaimę, kaip tai susirgus, su
sižeidus, o ypač mirus.

Kįęk tada įvairių gerų ir gai
lestingų minčių kyla. Koks 
tada trumpas, vargingas ir 
kartus gyvenimas pasirodo. 
Tada žmogus atvirai parodo 
savo jausmus ir meilę.

Kaip gera butų, kad žmo
nių širdys visuomet tokios lik- 

; >ų taip, jautrio?, gęros, Įr rnalo- 
nios. Tada gal dingtų • kapry- 
zai, kerštai ir nemalonumai, 
per kuriuos kartais ir kapuo? 
reikia atsiminti. Tada gal ir 
šimtai žmonių turėtų progą 
ilgesniu ir malonesniu gyve
nimu džiaugtis. Pamėginkite 
patėmyti savo jausmus pana
šiame nuotykyje ir pasistenki
te šio nuoširdumo ir žmoniš
kumo neužmiršti niekados.

Musų “gydytojų” pargaben
tos literatūros susirinko galų 
gale daugiau, kaip keturi pū
dai.

Nesidžiaugti tokiu laimėjimu 
negalėjau, bet įr žodžio tėvui 
duoto negabenti uždraustos li
teratūroj? irgi negalėjau laužy
ti. Tik aiškiai žinojau, kad tuo
du, rodosi, nesuderinamu daik
tu, vis deltų turiu suderinti... 
Kito išėjimo nenumačiau...

Bepigu butų, kad iš Palan
gos butų buvęs gelžkelis, paga
liau nors ir ne taip toli, kaip 
dabar, Kretingoje. Bet anais 
laikais trankytis reikėdavo my
lių myliomis (11 mylių iki Lie- 
pojaus, tiek pat iki Priekulės, 
o kitur dar toliau) arkliais ir, 
palyginti brangiai mokamais 1 
O tų mokamųjų kaip tik labai 
nedaug turėjau.

Nębuvo kito išėjimo, kaip vi
siems drauge vienuose ratuose 
iki gelžkelio keliauti... O be pa
čios Palangos, dar turėjome va
žiuoti pro du kardomi (taip bu
vo vadinamos pasienio sargy
bos stotys), smarkiai kareivių 
saugojamu. Aišku, kardonams 
pasibaigus jau nebebūdavo di
delio pavojaus raudonęiuliams 
į nagus pakliūti; bet, tų sienų 
nępervažiavęs dar negalėdavai 
pasisakyti iš jų letenų išspru
kęs. O kaip anuomet rusų val
džia elgėsi su sugautaisiais 
draudžiamosios literatūros ve
žėjais, visi žinojome... Jei dar 
pamatydavo kuris iš jų savo 
kraštų, tai jau amžinai suvar
gęs slęla ir kurni.

Kąį kurįe musų tarpo veikė
jų buvo įsitikinę, kad musų 
idealams vykdyti yra reikalin
ga aukų ir kankinių. Aš lai
kinus visuomet tos pažiūros,, 
kad veikėjai dar didžiau reika
lingi, ir kad kiekvieno veikėjo 
tiesioginė pareiga sergėtis, bet 
nęlįsti be atodairos į kilpas.

(BUS DAUGIAU)
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KEPURAITE, ŠALIKAS IR MUFTĄ
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No. 1864 — Numegzki*, savo mergaitei šiuos gražiu?, šiltus 
rubeliųg žiopli, ji jųms bus dėkinga. Setai yra mergaitėm nųp 
penkių iki 12 metų amžiaus. Duodant užsakymus, pažymėki! 
kokio, amžiaus męrgaįtei.

No. 1864. NAUJIENOS NEEDLEC^AFT D^PT 
ąę, v^t«d I1L

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

Vardas ir pavarde

Adresas ....................

^Miestas ir valstija

Rašo Pr. Lapiejriė

Tai įr po vasarai. Artinasi žįstų asmeniškai, 
rudens dienelės ir kartu 
su jomis mintys apie mu

sų veiklą. Vienos moterys grįž
ta iš pajūrių, kitos iš kalnų; 
vienos nuo ūkių, kitos iš nuo
savų laukuose turinių namukų.
Bet daug didesnis skaičius, kaip 
ir visada, grįžta vienokiai kas 
dieną iš nuolatinių darbų. Pa
starosios, gąl būt, neturi laiko 
pagalvoti ir apie rudens grįži
mą. Kai kam gal net malonų? 
šaltesnis vėjelis, nes mažiau 
prakaito reikės lieti...

Ne vienodas gyvenimas, 
vienodi žmonių norai dar ne- 
vienųdęsnis jųd pasitenkinimas. 
Tik pažiūrėkime į žmoniją: vie
ni didžiuojasi įgytu turtu, kiti 
kilniomis pažintimis; treti mok
slu; ir taip toliau, ir taip to
liau. Tik džiaugsmas gal nie
kada neįstengs nustelbti ašarų 
ir dejonių. Pasaulis — amžina 
kova už duonos kąsnį. Pasau
ly lenktyniavimas visuose dar
buose ir žygiuose. Visi kovoja. 
Žmonės ir kita gyvūnija. Tik 
dideliu skirtumu. Gyvuliai ne
supranta grupių skirtumo; ne
jaučia pasididžiavimo; neieško 
jie ir garbės. Vienintelė jų ko
vą lik už buitį, tik kaipo tokia. 
Kuomet keturkojis sotus, jam 
nerupi ginkluotis ir taikytis sau 
aukos. O žmones...

Toks gyvenimas. Jis buvo 
toks ir pasiliks tokiu dar ilgai, 
ilgai. Nors niekada netruko ja
me idealistų, niekada netruko 
aulęų, kuiiios.kirito už- žmonijos 
gęr.esuį rytojų.

Šiandien pasvyrus ant jurgi
nų krūmo ilgai mąsčiau, šali
mais kitos gėlės dar taip nese
niai pilname grožy praeivio a- 
kis vilįojo. Tebežydi jos. Tebe- 
bųjoja ir mano jurginai. Tik 
nebe toki. Nebe toki visi žiedai 
ir kvapni lapeliai. Ruduo, mat. 
Nebetoks gęožis ir visų krū
mokšnių, apsupusių mano kie
mą- Ruduo, mat...

Stebėtinas prigimties surėdy
mas. Jurginai nuvys, šalnos pą- 
kąąįi suglebs, o ąš juos iškasiu, 
padėsiu rūsy, o kuomet pavasa
rį© sauĮųįė yėĮ ęųšvįęs, — pa
sodinsiu ir vėl jie mane vieno
kiai džiugins. Kitas gėleles iš 
sękĮiukių ataųgįnsių. Bus visai 
tokios pat, tokį pat malonumą 
man ir praeiviams teiks. O 
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žmogus... Ir vėl mintis nutruks
ią.
, Sįpjįąsi man akysę mplerįs. 
Ne nipleris, bę.t koks tai nure
gėto grožio tvarinys. Skambiai 
lyki jos kalba, švelni judesiai 
priųięna ką tai tokio tobulo, 

Į užbaigto. Ir ?itąr ipoterei ma
tau pavestą žmonijos likimą. 
Jai sakoma: “Kokį paruoši ^gy
venimą, tokį turėsi. Tu juk esį 
tikroji pasaulio šeimininkė.” 6 
kaip baisiai liūdna prisiminti, 
kad visai neseniai dar loji pui
kioji moteris šito nesuprato, Ji 
galvojo, kad jos uždavinys tik 
namų židinį sergėti, tik paguos
ti artimuosius gražiu žodeliu. Ji 
net vęngė pj&dipmM tuo# Įąi* 
kuą, įųioįnet moteris buvo yir? 
to ir. Įaktinai pasaulį valdė.

1 $rįąpdieninis gyvenamas dau^ 
ko. gero dar ųcrocĮo. Dar ne vi- 

į so# moterys supranta sąvo pa? 
. šaukimą. *

» «
Į paįyoju apie rudenį. Apie 
Į potery veiklą. Ą$* matau ntor 
. (eris ?ųj<niubuęįąs ant popięęio 
’ lakšto. Matau jas priešaky į- 
I vairiausiu draugijų. Matąu ja? 
Į ąukojanti? įąhdar*ngteu*s dar- 
| Irams. *)Į«ug tokių moterų >mą- 
r iu wt ps-.

Artinantis Bukim Gražios
Madare £

MOTINA IR DUKTĖ
BAŠO Į JUDA

Ne

Tai pažibos 
musų skaudubngo gyvenimo. 
Deja, vaizduotėj lenda ir tos, 
kurios gyvenimą supranta ki
taip. Tai tokios moterys, kurios 
vieninteliu tikslu sau stato gy
venimo apčiuopiamus smagu
mus. Dalis tokių yra tos garsio
sios. “pačių” rengėjos. Ruduo 
joms, beabejo, teikia energijos 
ir jos vėl landžios palei biznie
rius ir. šiaip kiek geriau gyve
nančius žmonelius prašydamos 
materiale? pamainos jų sumany
mams — įvairioms pramogoms.

Aš nesmerkiu tokių moterų, 
kurįų noras paęeikšti pagarbą 
jokiam visuomenei nusipęlniu- 
siain žmųgui. Man nepatinka

bųiio gyvęnimo ?ųk^ktųvę?; 
kuomęl'prąded.a prąųipgąs 
rengti draugui į atostogas vyk
stant, iš atostogų grįžtant ir t.t. 
Ir vis visuomenės pinigais, vis 
prisikolektuodamos tams tiks
lui malerialės paramos...

Musų, tų moterų, kurios su
prantame gyvenimą kitokiu, te
gu būna tikslu atverti tokioms 
moterėlėms akis ir suįdomauti 
jas kuo kitu. Pasistengkime jas 
supažindinti s,u knyga. Įkalbė
kime joms skaityti nors joms 
taikomą spaudą, kaip musų 
ląikrąščiuQ?e. jųoterų puslapius.

Kaip dalykai dabar yra — 
gėda. Juk (<ą gi sų musų mo
terimis susitikus kalbėti? Gi tik 
apie “pares’\- madas ir kitų 
silpnybes. Nebandyk 
mintiinis IrlMi kai 
musų, vadinamomis.
nininkėmįe... 0

Ak, ruduo, taip 
mus tikies. Tu ištiekęs visą ei
lę mums neatidėliotinų darbų. 
Ir šis skyrius laukia įvkįrumo. 
Pasikalbėkime, sesės, dąžniau. 
Pasidalykime vasaros įspū
džiais. Kaip kuri sųųąiųĮpjopie 
laiką ir ar e?ąme patępkinios 
tuo? Ką šiuo l:i i k II siu di j (loja
li ic? (Turiu minty kpygas). Ne- 
sakykime, kad mokykloj pra
mokėme. Mokykla tedąy.ę 
mums priemones greitesniątn 
pažinimui gyvenimo, bet 
mes jomis riesinaudojame, 
veltui ten laikas gaištas.

Tokiomis mintimis mane 
siartinąnti? ruduo, supa.

v»¥Wi Kerną
Prisirenki! prie žiemos, ku

ri neužilgo ateis. Vartokit kas
dien kremą. Nesvarbu, kad jis 
bus ir nebrangus. Tos, kurios 
negali ištęsėti pirkti gęęesnį 
kremų, gali vartoti Cold Cream. 
Jį galit vaistinėj nusipirkti už 
keletu centų. Ęęemų geriausia 
yra var’oti vakare, po to, kai 
gerai muilu nusiprąusiatę.

Taip pat neapleiskit rankų. 
Rankoms gerai vąrtoti gliceri
nų ir citrinos sunkų. Tas ne
brangiai atseis, bet apsaugos 
jūsų rankas. Neišeikit į orų su 
šlapiom rankom, nes rankų o- 
da suskils ir rankos pasidarys 
raudono,? ir skaudžių?. Jei no
rit, galit rangoms vartoti tam 
tikrą kreipą, kųęį galit-, gauti
už 10 centų.

Męįlė Tėvams
Labai dažnai vedusių gyve

nime kyla nesusipratimai dėl 
perdidelio prisirišimo prie tė
vų. Dažnai išgirsi priekaištų: 
“Tu mane pasirinkai amžinu 
draugu, o kur kas daugiau 
atidus kreipi į savo motinų, 
tėvų ir panašiai. Pagalvojus 
ištikrųjų, juk priesaika pada
ryta jų ir išlaikyk ,bet argi ga
lima pasilikti fpkiu niekšu, 
kad už visų tėvų vargų, jiem 
apleidimu ir užmiršimu atsi-

pąsidalyti 
kuriomis 
vįsųome-

h:

Rudeninių Madų 
Knyga 

t

Tik ką gavome naują madų 
knygą, (Įufią gąlitę gauti pa? 
imta už 15 centų. Siųskit savo,

Adresas
* K J

Miestas.

Valstija.
r? .> >

sted S t.

Yra daugelis vedusių, kurie 
jau ir savas šeimas augina, su
sipažinę'įsu• ;> sunkiomis tėvų 
pareigomis bei rūpesčiais, vie
nok nesistengia įvertinti, žmo
nos ar vyro, tęvų 
prisirišimų ir meilę 
kui.

Tik pagalvokite 
dalykų, kaip gali žmogus už
miršti savo tėvus, kada jis yra 
tikras jų kūnas ir kraujas?

(TęsiųysJ
—Arba. <tąi, vįęna? pa- 

Hve ir 
žiųrau, prie šaligatvio1 stovin
čiam automobily sėdi Cecilija. 
Ant vienos rankos, ji laikė sa
vo mažytį kūdikį, kurs vos ke- 
lįų m.ęuęsių ij dar svyruliavo 
prję jų? ketinės, kiloję rąpkęj- 
jįę ji ląįkė degaųtį cigąretą R 
putė kamuotus durnų. Mane 
nęt Šiurpas nukratė į tą vaizdą 
žiūrint... Nebuvo Ceciliją pa
klusni mergaitė savo motinai— 
nerodo gero pavyzdžio ir dabar, 
kada jau ištekėjus ir net kūdi
kio susilaukus.

Pasitaiko, dukrele, gyvenime 
ir tokių moterų, kurios ruko 
ne dėl mados, bet gyvenimo au
dros parblokštos, besikankinda- 
mos ir beieškodamoš, savo pra
eities nepasisekimų užmiršties 
— jos rado susiraminimą rūky
me. Tokių moterų, negalima 
smerkti, dukrele -t- jų galima 
tik pasigailėti. Bet ąnąiptol ne 
japiląs, jokių riipesčių neturin- 
cįas įpergįųa?, kurios prieš po
rą metų, dar drovėjosi įr rūkė 
(ik kur nors vidui, o šiandien 
jąų ąėra skirtumo, kąvinėj, au- 
loinubily ar gatvėj. Tas Elenut. 
uipterims nieko gero nežada ir 
prieš tai reikia kovot.

—Gerai mamyt, kad mudvie
jų mintys sutinka, ar ir tokios 
pat nuomonės kaip ir tu.

—Kartais dukrelę kad ir ne
visiškai nuomonės sutinka, bet 
į viską reikia žiūrėti kritiškai,

NAUJOS RUDENINĖS SUKNELĖS

jęįgu ipątai, kad kįto nuomW 
gal| tyRi ųąudingespė, wVk W 
ją, uor? tau įr butų savą mei
lesne. Taip, dukrele, ir mudvi 
priėjom prie gražaus sugyveni? 
mo, nes tu buvai paklusni sa
vo motinai, nors daugel kartų 
tu hutum velijus padaryti ki
taip. Taip pat ir aš dukrele, 
daug kartų paklausiau tavo pa
tarimo, nors tu ir jaunutė, bet 
mačiau, kad buvai teisi, t » » \

(Bų? daugįąų)

Indus Naujienose 
Galėsit Gauti 
Dar Tiktai —

Per 13 savaičių, todėl tos, ku
rios pradėjo taupyti indų setus, 
prašomos atkreipti į tai domę. 
Kas savaitę bus galima gauti 
naujus ir įvairius indus setui. 
Perskaitykit kuponą, kuris kas
diena telpa Naujienose.
SIDABRO SETAI

Naujienose taipgi galit gauįi 
dviejų rųšių sidabrą. Vieni uaų- 
nami su kuponais, o kitas są- 

I tas susideda iš 26 šmotą. Jęi 
norit turėti gražų sidabro setą, 
nu?ipirkit Lapų ir Rožių setą. 
Jis toks gražus, kad sunku jj 
aprašyti. Atsilankykit į Naujie
nas ir pažiūrėkit. Taipgi neuž
mirškit paklausti, kad jums pa
rodytų naują, gražią dėžę sida
brui sudėti. Toj dėžėj sidabras 
nepajuoduos, 

■■fc—, _ < — I ■ 11 .   
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Rigys Vaisių
Dezertas

puodukas “milko” iš' kenuko
šaukštukai citrinų sunkos 
puo^ukąs tirštai suvirtų apriko- 

sų, džiovintų slyvų arba tirštai 
išvirtos obuolių košęs.

Gerai atšaldykit, o paskui išplakit 
“milką’’. Pridėkit citrinų sunkos ir 
plakit iki labai sutirštės. Sudekit 
vaisius ir išmaįšykit. Padėkit į le- 
daunę. Jei norit, galit supilti į tam 
tikrą gražų indą ir sušaldyti. Pa
duokit su saldžia grietine ar su pie
nu. Išteks dėl šęšių asmenų.

2
1

Syęiką K^rnų 
Sriuba
2 šaukštukai sviesto
¥4 puoduko smulkiai sukapotų svo

gūnų.
¥2 puoduko smulkiai sukapotų ža

lių pipirų.
¥4 puoduko miltų.
3 puodukai karšto vandens.
1% puoduko Šyięžįų kornų arba 

vienas No. 2 kenukas kornų.
“aukšti” kęąukai * Viąilko” arba 

pieno. Jei yartosįt pieną, tai ne
pilkit vandens.
kietą* išvirtą kiaušinį.
Virki| svogūnus ir žalius pipirus 

; są sviestu 5 minutes. Pridėkit mil
tu? ir druską. Gerai išęriaiŠykit, kad 
nfiiltai išsilygintų ir nepasidarytų 
kreckelių. SJupįlkit vandenį ir sudė- 
^t kornus, ąąt galo supilkit “piil- 

«ką?.’ J/ęi vartosite viętoj milko pie
ną, tai vandens nępilkit, bet supil-

Dkit pieną. Nuimkit nuo ugnies ir 
gerai išplakit. Sukapokit kiaušinį ir 

;• po'truputį į kiekvieną lėkštę įdė- 
; kit.

Jei vąrtosit kornus iš kenuko, tai 
\'ictoj trijų puodukų vandens įpilkit 

Įtiktai Ž puodukus. /

2

>

t

c

jausmus, 
savo vai-

vien šitų

No. 4923 — Dvi gražios naujos rudeninės suknęlės. Pasiukit 
iš bile kurios tamsios spalvos materijos ir dėvėkit su mąrgp 
Šįlko juosta. Išrodysit madingos ir gražios. Sukirptos mieros 
’4, 16, 18, 20, taįpgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

NotdUt gauti vieną ac dąu- 
^įąų Virš nurodytų pavyzdžių 
prąšoiųe; iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mier’ą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to. ženkleliais kartu su užsaky
mu., Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Patiem Dept, 1739 
Su. Uaiated SU ČUicago, Ilk

NAUJIENOS Patiem Dept.
1739 S. Haleted Stf Chicago, I1L 

čia jdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzd j No_______

Mieros ...................... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)
r

(Miestas ir valstiją)
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TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Kas Sake, Kad Bridge- 
portas Neturi Vyriškų 
Rūbų Krautuvės

BRIDGEPORT — šiandien 
Naujienose telpa p. Stanley 
Martinkaus vyriškų rūbų krau
tuvės skelbimas, kuriame ga
lite matyti kaip jo krautuvė 
atrodo po remonto. Visas na
mo priekis naujas, taipgi ir 
langai dideliai padidinti. Vi
duje taipgi visi rakandai pa
gražinti ir pritaikinti bizniui.

Skelbime paveikslas parodo 
kaip dabar atrodo p. Martin
kaus vyriškų rūbų krautuvė. 
Langas labai turtingas. Vidu
je dar geriau. Dabar, kad jau 
rudens oras atvėso, jus galite 
gauti visus sau rudens rubus 
Martinkaus vyriškų rūbų krau
tuvėje visų žinomų geriausių 
firmų ir išdirbysčių. Nuo skry
bėlės iki pirštinių ir viršuti
nių ii; apatinių. Viskas garan
tuota. —VBA.

Charles Kazukau'skas 
Taverno Biznyje

Bridgeporfiiečiams pažįsta
mas prapertėrius Charles Ka- 
zukauskas, moderniškai įsitai
sė taverno biznį, Charles’ Ta- 
vern, 3559 So. Emerald Avė. 
nuosavam name. Sekantį šeš
tadienį ir sekmadienį, rugsėjo

Priešlaikinis parodymas 8 v. v. 
Antrasis 10 v. v. 2 dideli Sov. 

Paveikslai. V. Podovkino 
“MOTINA IR SŪNŪS” 

ir Antana Čekovo “MEŠKOS” 
Paskutinį sykį “Jaunuomenės 
Miestas” 6:30 P. M. 
SONOTONE teatre, 66 E. Van 
Buren—25c iki 1 v. p. p. išsky

rus šešt. ir sekm.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ

GAUSITE

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.
GYVASTIES

Raštinėje per 
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted st

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

po pietų.

Vaizdas iš “Motina ir Simus”, kuris šiandien pirmą 
sykį pasirodys Sonotone teatre.

Iš “Draugystės
Palaimintos Lietu
i

vos” Veikimo

Turto Dapar Turi $9,000

CHICAGOS DIDŽIAUSIA IR MODERNIŠKIAUSIA
RUSIŠKA IR TURKIŠKA MAUDYKLE

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

ROOSEVELT & KEDZIE BATU HOUSE
1133-39 SO. KEDZIE AVENUE Tel. Van Buren 372«

Naujas Chicagos Sunkumo Kilnojimo Klubo Namas.

DUODAME PINIGUS

Sept. 24 ir 25 dd. Charles ir 
jo žmona Elena rengia drau
gišką didįjį biznio atidarymą. 
Prie atidarymo pramogos Ch. 
ir EI. Kazukauskai rūpestingai 
rengiasi nes prie įvairiausių 

gėrimų busią taipgi šiltų ir 
šaltų užkandžių. Jie tikisi su

turi 
nuo

laukti daug svečių, nes 
daug pažįstamų ir draugų 
seniaus.

Pp. Kazukauskų viešas 
kvietimas visiems tilps penk
tadienio ir šeštadienio Naujie
nose. —J. A. S’.

ir

Nauji Biznieriai 
Bridgeporte

BRIDGEPORT — Vera
Antanas Kašubai, -kurie naujai 
atidarė modernišką taverną 
antrašu 3800 S. Emerald Avė. 
turės “Grand Opening” penk
tadienį ir šeštadienį, rugsėjo 
23 ir 24 d. Bus gera muzika, 
skanus užkandžiai ir smagus 
vaišingumas visiems katrie at
silankys. Skelbimas tilps Nau
jienose. —VBA.

Grįžo iš Lietuvos 
M. Gabrienė ir 
B. Skurkienė

Turėjo Smagią Kelionę
NORTHSIDE. — Antradienį, 

rugsėjo 20 dienų, Chicagon grį- 
Įžo iš Lietuvos dvi northsidie- 
tės JL Gabrienė ir B. Skurkie
nė su sunum Algirdu. Jos bu- 

ivo išvykę per Naujienas, rodos 
'gegužes mėnesį.

Sakosi turėjusios smagią ke
lionę. Taipgi parsivežusios vi
sokių įspūdžių iš Lietuvos. Po
nia Gabrienė įėjus į butą la
bai nustebo, kada sužinojo, 

į vos savaitė atgal kai vagys vis
iką išvogė iš namų. Sako, butų 
(buvę geriau, kad butų nuvežus

nėms. O čia pasinaudojo va
gys-

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS — BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ-
• ŠEŠTADIENĮ-
• SEKMADIENĮ—

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

—7 IKI 8 V AL. VAK. 
—7 IKI 8 VAL. VAK. 
—7 IKI 8 VAL. VAK.

PETER PEN .

©ach.

WL9h-/

I tnb
OL-O ME^NZIT

3UMP MtS

Iš Kupiškėnų 
Kultūros D-jos 
Veikimo
Ruošiasi Parengimui — J. Vi
limas Jau Grįžta iš Lietuvos

Kupiškėnų Kultūros Draugi
jos mėnesinis susirinkimas į- 
vyks šeštadienį, rugsėjo 24 die
ną, 8 valandą vakare, K. Mate- 
konio bute, 3437 West Jackson 
Blvd. Nariai prašomi atsilanky
ti Į susirinkimą skaitlingai, už
simokėti duokles ir išklausyti 
valdybos bei Bunco ir Kortų 
rengimo komisijos raportų, nes 
parengimas įvyksta spalio 8 d. 
Trumpas laikas liko iki paren
gimo, o dar ne viskas užbaigta, 
dar neturim darbininkų busi
mam parengimui, nei prizų. 
Šiam susirinkime turime viską 
užbaigti tvarkyti.

Kupiškėnų kaimynai yra 
kviečiami atvykti ir prisirašyti 
prie Kupiškėnų Kultūros Drau
gijos. Ši draugija yra įsteigta 
skleisti apšvietą narių tarpe ir 
pagelbėti Lietuvoje kupiškė
nams ir kaimynams įsteigti lais
vas kapines.

Pirmas Kapas Jau Supiltas
Kupiškio laisvos kapinės jau 

įsteigtos ir pirmas kapas tapo 
supiltas ne kupiškėno, bet su- 
batėno Juozo Dūdos ir jo laido
tuvėse dalyvavo kupiškėnai, 
skapiškėnai ir subatėnai. Reiš
kia jie visi sykiu laisvų minčių 
žmonės steigė Kupiškio laisvus 
kapus ir jiems visiems užteks 
vietos ilsėtis amžinai, kada at
eis valanda.

d. Jus- 
pakėle 
išrinkti 
vakarą

BRIDGEPORT — Dr-stė Pa
laimintos Lietuvos laikė mė
nesinį susirinkimą rugsėjo 14 
d., Chicagos Lietuvių Audito
rijoje. Pirm. J. Jackas prane
šė nariams, kad mortgičių sa
vininkas užmokėjo $75.00 pro- 

j centų ir prašė, kad draugija 
juos sumažintų. Tas klausimas 
paliktas priešinetiniam susi
rinkimui. |Pirm. J. Jacka toliau 
užprašė draugiją dalyvauti 
Lietuvių Demokratų piknike, 
kuris įvyko rugsėjo 18 
tice Park. Jis •» taipgi 
klausimą, kad reikia 
komisiją ir surengti
lapkričio 20 d. Po trumpų dis
kusijų vakaro pasiūlymas bu
vo atmestas. Vietoje vakaro 
nutarta mokėti po 50c į kasą.

Iš raporto apie ligonius, pa
sirodė, kad Joe A. Rezginiui 
išmokėta už 6 savaites ligos 
pašalpos, Mrs. A. Saškus—5 
sav., A. Lėkiui už 4 savaites; 
V. Linkai—7 savaites; Mrs. L. 
Bacevičienei—6; Mrs. K. Mak- 
us vyro pomirtinė $250.00 ir j 
Keistučio Spulką $65.00.

Nubarta išimti iš banko $300. 
Daugiau svarstymų nebuvo. 
Įplaukų buvo $579.00, išmokė
ta—$455.00. Draugystė turto 
dabar turi virš $9,000.00.

Korespondentas

Tad mes, čia Chicagoj prigu
lėdami prie Kupiškėnų Kultū
ros Draugijos, jiems pagelbė- 
sim ne tik laisvas kapines už
baigti ir didesnius kultūros dar
bus Įkūnyti.

Šis susirinkimas bus svarbus, 
kadangi musų Draugijos narys 
Juozas Vilimas pagrįžta iš Lie
tuvos ir kai šie mano žodžiai 
jau bus spaudoj, tai Juozas jau 
Ims namie. Jei nebus labai pa
vargęs, tai, aš- manau, atsilan
kys Į susirinkimą. Mes valdyba 
ir visi nariai, geistum jį ma
tyli susirinkime, nes manom, 
kad mums daug naujo ir svar
baus papasakos apie kupiškė
nus ir Kupiškio laisvus kapus.

MES TURIM PLUMBINGO REIKMENIS, UŽLAIKOME STIK
LUS, VANDENS PER V ADAS, PARDUODAM GROTAS (grates) 
RENDUOJAM SANDING MAŠINAS, UŽLAIKOM VISKĄ, KAS 

JUMS PRIE NAMŲ REIKALINGA

2817 West 63rd Street
TEL. PROSPECT 1297

==LIETUVIŲ KRAUTUVE--- ---

Beer Distributor

L M. Norkus
GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta 

AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
nį alų, kurį užvardino NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš impor
tuotų pirmos rųšies produktų.

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

2415 W. 64th Street. Tei. tlemlock 6240

GAKS1NK1TES “NAUJIENOSE”

NAUJAS FRONTAS

MEN'SVKAR
——ssJy'į SHiRįį

d.TS MEN'S WEAR

3 3

Stasio Martinkaus Vyriškų Rūbų Krautuves

Rudeninis Atidarymas Įvairių Naujų Prekių
Čia rasite pilnutėlę krautuvę naujų tavorų: Skrybėlių, Kepurių, pilną pasirinkimą 
gerų vilnonių viršutinių kelnių, Svederių, skurinių arba vilnonių džeketų, šiltų vil
nonių apatinių, gerų, gražių viršutinių marškinių, gražių kaklaraiščių, diržų, pirš
tinių, kojinių, ir t.t. Čia rasite tavorų geriausių kompanijų, kaip tai Wilson Bros., 

Mallory, Portis Bros, ir Arrow Shirts.

Stasys Martinkus Men’s Shop
3358 S. Halsted Street Phone Boulevard 3210
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• Jeigu reikia atnaujinti
morgičių;

• Jeigu norite taisyti na
mą;

• Jeigu norite pirkti namą;
• Jeigu norite budavoti na-

m;
• Kreipkitės j Naujienų

Spulką. Gausite ant len
gvų išsimokejimų leng
vomis sąlygomis.

LITRUANIAN BUILDING 
LOAN AND SAVINGS 

ASSOCIATION
1739 So. Halsted Street.

Atidarą kasdieną, išskyrus 
nedėldienius nuo 8 ryto iki 

8 vai. vakare

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

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

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

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

————m * 
Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
.Perkraustom , forničius>» .pianus ir 
visokius' rakandus bei Storus. Ve
žam į farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom An
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St
Šaukit Tel. YARDS 3408 '

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 W. 63rd Si 
Tel. ENG. 5883-584$

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $10.SO

už ........    ■ "
GYDYMAS SKA'OO
LIGONINĖJE __________
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje------ $15-00
RAUMATIZMAS $?.00

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

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

Tel. Lawndale 5727.

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

75% Coarse -----   $7.00
Pocahontas Mine Run, West Vlrginia

75% Coarse -------------------- $7.75
Illinois Nut------------------------ $5.60
Rex Egg ----------— $7.50
Black Band Lump------------- $8.75
Millers Creek Lump$9.00
Chestnut Hard Coal-------- $13.00

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lrfayette 8980.

OKSAS EXPRESSING
MM SO. FADtHBU) ATI. -
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TRIJŲ CICERO PARAPI.JONU 
PASIKALBĖJIMAS

Labas vąkaras, Jo-Betras 
kuhpk

Jokūbas — Labą, labą, mano 
mieli draugai. Na, kaip viskas

Petras — Žinai ką Jokūbai? 
Jonas pas mane užbėgo šį va
karą ir atsinešė “Draugą”, kur 
yra labai įdomus dalykas para
šytas.

Jokūbas — Na, na, kas ten 
tokio nepaprasto tilpo? Kiek 
man yra žinoma, tai “Drauge” 
retai kada ką nors nepaprasto 
užtikti galima.

Pątraą —; O, štai, Jonas turi 
“Draugo” rugsėjo 7 d« T938 m. 
numerį 209, kuriame štai ką 
rąšp editoriale: “RejRia Rūpin
tis”. čią “Draugas” perduoda 
iš “Amerikos” 36 nunąerio, kur 
riame štai kas sakoma: “Kuni
gų Vįepybč.s suvažiavimas turė
jo ne tik teisės, bet ir paręigos 
šusięupįnti lietuviškų pąrap.ijų 
likimu. Nors nieko apčiuopia
mo nenųtarta dėl jąu slystančių 
ar prarąstų parapijų, kaip New 
York, HaverhiU, Masę., ARron, 
Ohip% Ret pats reikalo kėlimas, 
visppmepės denąesio atkreipi- 
inas yrą svarbus, šiandien ne
tekti savo tautinio ir tikybinio, 
centro yra didelė mums skriau
da. Toji skriauda ligi šiol buvo 
daroma musų pačių vadų, dėl 
jų nesirūpinimo, apsileidimo...”

^oąas — Tai matai, Jokūbai, 
kaip, čią pats ^‘Draugas” pripa
žįsta, kad užrašymas lietuvių 
parapijų nuosavybių aut sve- 
Umtaųęių Romos bažnyčios 
vyskupijų vardo, yra baisiai 
nupstojįųgas lietuviams katali
kams.

Jokūbas — Taip, mano mei
lus Jonai. Aš tąi labai gerai ma
tau ir suprantu. O žiurekita, ka
da aš kun. H. Vaičiūnui primi- 
pįaų, kad musų šv. Antano pa
rapijos visi pastatai nėra lietu
vių ir nepriklauso lietuviams, 
o priklauso airių vyskupui arba 
vyskupijai, tai už tai musų kle
bonas mane išplūdo bedieviu, 
laisvamaniu, besmegeniu ir ki
tokiais vardais. Tai matote, ma
no mieli draugai, prie ko pri
vedė Amerikos lietuvių sunkiai 
uždirbtais centais pastatytos 
bažnyčios ir užrašytos kitatau
čių vyskupijoms.

Tas pats atsitiks mano mie{i, 
ir su musų šv. Antano par. baž
nyčia, mokykla, klebonija, se
serų namu. Jei tik daugiau pas 
mus užplūstų dalų, tąi nėra a- 
b.ęjoųės, kąd bųdąmį ąrįi- 
niesni pppįežjųi, kaipo italai (o 
popiežius yrą italas} lengvąi ga
li nuo lietuvių tą jų bąžnyčįą 
ir Ritus pąstatuą pąvęržtį. O ka- 
dąųgi musų bąžnyčią yra užra
šyta aut vardų MT|ie Catholjc 
BisRop pf Chįęagp, Corporation 
Sple.”, tąi lietuviai negalę tų 
nieku budu pasipriešinti, kąd 
lię visi grąžus pastatai pebųtų 
nuo jų atimti- Viską ką veikė
jų Chicagųs kardinolui padary
ti, tąi paskirti įtąlą ar airį ku
nigą už kleboną, o lietuviu kal
ba ir lięlųvybę butų išvyta lau
kan.
“Viskas Priklauso Vyskupijai”

Tas pats mąųo mieli atsitiks 
ir su visomis Chicagos lietuvių 
Romos katalįkų bažnyčiomis, 
mokyklomis ir kitais pastatais. 
Jie visi yra taip pat užrašyti 
ant vardo “The Catholįc Bjshop

of Chicago, Corporation Solę” 
ir jos yra nę lietuvių nuosavy
bė, bet Čikagos Įlomos katali
kų vyskupijos. O žiūrėkite, pęr 
suvirš 40 metų lįetuviai Ęonios 
katalikų bažnyčios klebonai vi
sada putė ir tėbepučia miglą sa
vo pąrapijoųąms į akis,, kad 
girdi, kada aukaujate, tai sau 
aukaujate, savo parapijoms au
kaujate. Juk tai yra didžiąųsia 
melagystė, ir mažai suprantan
čių žmonelių apgaudinėjimaą.

Jonas — Ęodęl jię taip daro, 
tie musų lietuviai Romos baž
nyčios kunigui?

Jokūbas. — Todėl, mano mie
li, kad musų lietuviams Romos 
bažnyčios kunigaiųs nerūpėjo 
įr nerupi, kad tie milžiniški 
turtai yra lietuvių kraunami 
svetimtaučių vyskupams. Jiems 
pirmoje vietoje rūpėjo jų pa
čių gero gyvenimo užtikriųi- 
mas. Jie parsidavę savo sielą 
ir kurni Romos bažnyčios kita
taučiams vyskupams, pjrinoje 
vietoje rūpinasi, kad kuo dau
giausiai sau pinįgų prįsiplėšti. 
Apie tai, kad tos ųųosavybės 
liktų lietuvių nuosavybėmis, jie 
visai negalvojo, ir nepaisė. Jiems 
Romos katalikų bažnyčia tar- 
nąyo) tiR kaipo tiltas prie ge
resnio, smagesnio ir prabangiš- 
ko šio svieto gyvenimo. Kad 
taip, yra, tai mes mątome iš 
RieRvięnos dienos jų gyvenimo. 
Jįeiųs nerūpėjo ir nerupi jokie 
lęn sielų išganymai, o til< rūpė
ję įr rupi kiek daugiau jie per 
tą kunigystę galės prisiplėšti 
šios žemės turtų.

Jonas -— Jei musų lietuviai 
Romos bažnyčios kunigai nįe- 
ko išpaišo apie lietuvybės pa
laikymą, o tik lepinusi sau 
krauti turtus, tai kas reikia dą-

B Cicero Namų
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AUTOS-TRUCjęS—MISCELLAN. 
Automobiliai ir Trokai—Bendrai

NEREIKIĄ JMOĘESNIO—30 MfiNESIŲ IS- 
MQK®Tt. Vlsiftkss nerįiurajlmas, rnale- 
vojitnas body, fenderio darbų, baterSa, 
radijo, ir prįedų. Freimo. aSų suątiDrini- 
nias. Visl^aa nuo vingaus iki talrų. 16 
metų patyrimas, muaų tarauti j a. Atdara 
vakaris, sekęi, Apskaičiavimas. toviUK 
dykai. Taipgi pilnas paaįrinktmas naujų 
ir vartotų karų. Be įmokSjimo pinigų. 
2500 M'ILWAUKEE AV. Belmont 4844.

REIKIA merginos ir vaikino par
davinėti rakandus. Patyrimas ne
reikalingas. Gali uždirbti į savai
tę nuo $30 iki $40.00. Matykite Mr. 
William nuo 9 iki 11 v. ryto. 
1656 W. 47th Str.

FARMS FOR SALE

120 akrų ūkis, geriausi budin- 
kaį, visa dirbama, 7 mylios nuo 
miestelio, mylią į Michigan ežerą. 
Geras vieškelis. $750.00 reikia pi
nigais. Ilgalaikis morgičius $5200. 
Dittress. Earl Friday, New Era, 
Mich. ,

'Persiskyrė su Š1U0 pasauliu 
rugš. 19 d., 11:40 Vai. ryto, 
1938 m., sulaukęs pusės amž., 
gįmęs Švenčionių apskr. Tve
rečių parap., Dišnos kaime.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

"moterį Eleną, po tėvais Čel- 
niutęj 3 dukteris Bronislavą, 
Eleną Smith ir Sylvią, 2 sū
nūs Alfonsą ir Boleslavą ir 
gimineš—Lietuvoj brolį Alek
sandrą ir seserį Agotą Rudis.

Kunąs bus pašarvotas sere- 
doj, 10714 S. Prairie Avė., 
Roselande, tel. Pullman 5137.

Laidotuvės įvyks, šešt., rūgs. 
24 d., 8:30 vai. ryto iš namų 
bus atlydėtas į Visų šventų 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
vėlionio sielą, o iš ten bus 
ųulydėtąs į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Petro Pivariuno 
ginp$W, draugai ir pažįsta
mi esat ąuoširdžiai kvięčiąmį 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

‘ Nuliųdę liekame, 
poteris, dukterys, siiąaj ir 

kitos giminės
Laid. dir. Lachawicz ir Su- 

nai, tel. Canal 2515 arba Pull
man 1270.

jonas; bįjęągas
Jonas Buragas sirgo 

ląika. Prąęįtą vąsarą jau bu
vo pasveikęs ir vėl darba
vosi, kiek galėjo. Vėlesniu lai
ku vėl susirgo ir mirė Cook 
apskričio ligoninėje.

mums yrą HnpRią, jus 
turėjo dvi seserį. Viena, Sk-

tūlą

Jei kas žįnotę ąpię ją§ grąžo
me pranešti jonis, kad jų bro
lis Jonas Buragąs, mirė ir yra 
pašdrvbtad P. J. Ridiko kop
lyčioj, 3354 S. Halsted St.,

diena, kada bus laidojamas, 
laukiama atsiliepįąnt giiąiąių. 
Numatoma, kad laidotuvės 
įvyks penktadienį ar šeštadie
nį. Apie tai bus pranešta vė
liau. Bus palaidotas Lietuvių 
Tautiškose Kapinėse.

Yards 1<19<
įkas. Phone

ANUFRAS EDINTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rūgs. 21 d., 1:30 vai. ryto, 
1938'm., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Telšių apskr., Varnių 
parap., Palukščių kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
I Lietuvoje moterį Anelę, duk

terį Prancišką, brolį Juozapą 
įr gimines, o Amerikoje gimi
nes ir draugus.

Kūnas pašarvotas randasi 
668 W. 18th St. Radžiaus kopi.

Laid. įvyks rūgs. 24 d., 
ryto iš koplyčios į Dievo 
veizdos parap. bažnyčią, 
rioje atsibus gedulingos 
maldos už vėlionio sielą, 
ten bus nulydėtas į šv. 
zimiero kapines.

Visi A. A. Anufro Edinto 
giminės, draugai ir pažįstami 

j esat nuoširdžiąi kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik- 

, Įį jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą- /

Nuliūdę liekame,
Moteris, cĮuktę, brolis ir 

giminės
Laid. dir. J. F. Radžius. tel. 

Canal 6174.

8:30 
Ap- 
ku- 
pa- 

o iš 
Ka-

• f

ONĄ PIPPIRIENfi 
Gyveno 10324 Indianapolis BĮ.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 21 d., 8:15 vai. ryto, 
1938 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Suvalkų apskr., Sin
tautų parap. Murinų kaime.

Amerikoj išgyveno 36 m.
Paliko dideliame nubudime 

2 pusseseres Agotą Popierienę 
ir Anelę Sobeckienę ir jų 
šeimynas ir kitas gimine^.

Priklausė prie Sald. Šir
dies Viešp. Juozaus Dr-jos.

Kūnas pašarvotas randasi 
koplyčioje 8803 S. Commercial 
Avė,, Sq. Chicago, 111.

Laid. įvyks šešt., rūgs. 24 
d., 8:30 vai. ryto iš kopi. į 
§v. Juozapo parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už vėlioilės sie
lą, o iš ten bus nulydėtą į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Onos Pippirie-

čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti 
navimą

jai paskutinį patar- 
ir atsisveikinimą- 
Nubudę liekame, 

Giminės 
dir Lachawicz ir Su-Laid. dir Lachawicz ir Su- 

nai, tel. Canal 2515.
Laidotuvėmis rūpinasi Po- 

' pietai ir Sobeckai, 1701 įl. Pu- 
ląęki Ręąd, AJbą»Y ?236*

Jokūbai — Mano mielas Jo
nai. Jei Amerikos lietuviai k a 
talikai 40 metų atgal, kąįp prą- 
dėjo. tverti ąąvp pąrąpijąs5 įf 
statyti bažnyčias, jąs nebūtų už
rašę svetimtaučių vyąRųpijp^, 
o bųtų sutverę $ąYQ ątskirą tįę- 
tuvių JĮątąlįkų bątačją- fe ąfc

galėtų pą^idžiaųgę sąvb, Ręįptp^ 
desėtkų m.Hįwų dpjj^rįų
turtų įr nęrėiRęlų ąįpjąųųųd, 
kad jau įįętųvių
nyčios $ dę.tuvįų rąųRų, 
kad lietuviu kalbą yrą vęjąiųą 
laukąų iŠ. lietuviu pąstąiytų bąž? 
nyčių.

(BUS DAUGIAU)

pyle tepp 
Nieltąą

ątąhąąlęė ae «e- 
n| If-eJeląą ^įar
it vieni viąąi aąffii,

pą per-
trąąkpą. Juos pabėgėliai
sųljąldįąę- Bet pąpąa^, kąd bu- 
vo apvilti, vėl sugrįžo prie se
nųjų ę^rhųotojų. Kitaip, ir, būti 
neguli. Ęąs užĮękią kąip sąRą- 
las, tas nutupia kaip vabalas.

Jau atsiranda ir nemalonu
mų. Jau keliuose pereituose su- 
sifl^Uųųoąę buvo $Run^ų ant 
nuomininkų dėl nemokėjimo 
nuomos. Komisija turėjo nema
žai Vifųąs ^uĮąįkė, ki
tus gi teko išRraųstyti. Matyti 
ir daugiau ateityje tokių daly
kų teks atJiktL Pažymėtina, kad 
tokie nesųsįpratįmąi pirmiausia 
įvyko su svetimtaučiais. Patar
tina lietuvių namų savininkams 
šįup, ląįkų pąsiyaųgotį sų ži
nomais nuomininkais.
Valdininkai jaučiasi nusikaltę 

ir Sįąp^tosi
VeįRįąnčįpsios komisijos na

riai pjąnęšė, kąd1 miestelio val
dininkai jų gijusi ir kąįp- tik 
pąinątP. tupi V^i išsislapsto, 
kaip nųsjkalįę ipąžį yąikai 
siapstpsį nuo, tėvų.

s Kąįp yrą įr jų yąldi-

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

PAIĘšKAU DARBO
Pęnterią v POpieruotojas iš vi

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

J. AUGAITIS,
1608 S. 50th Avė., Cicero, CIC. 2633
A ' » ' • J * '

HELP vvanted—female 
______ Darbini^ių Reikia

REIKALINGA mergina ar mote
ris dęl namų darbo. Geri namai, 
nuosavas, kąmbarysj nėra skalbi
mo. Atsišaukite tel. Hollycourt 6567.

I , . ..W>' . ■■yii ■! ■ ......... I" ■■!>>. ■ B

npKALINGĄ gąąpadinė arba vi
rėją į restaurantą, Jeigu nepatyru
si, išmokysime. 4909 W. 14 St. Ci- 
ę.ęro,.,

REIKALINGA moteris pagelbėti 
gro.sernei ir bučernei—kuri supran
tą darbą—Jeigu pageidauja gąli ir 
gyventi' vietoje. Atsišaukite Box 877 
Naujienos.

Išsilavinusi mergina, patyrusi 3 
metų vaįkųi prižįurėti. Privačias 
kambarys,, vapa., paprastas virimas, 
miesto paliudymas. Geri namai. $8. 
Dorchester 5848.

Skirtumas Tarp 
Gerų Ir Blogų 
Kelio Įpročių

ft ne-
.... . ............ WWėji- 

tart
atatarol w tat ?r i,

ko

BU į¥UWiai!

tart ltaW i swrtta'ik>-

miyė rųgs. 20 d-» 19t38 m., 
12:05 A. M. vai., sulaukus pu
sės amžiaus.

lęilo įš Vilniaus apskr., Mu- 
šnykų miesto.

Amerikoje išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Benediką, 2 dukteris: 
Juliją ir FeĮęčiją, sūnų Sta
nislovą, pusbrolį Julijoną Tp- 
masewiqz- 'ir Brazilijoj moti
ną ir tris seseris.

Kūnas pašarvotas 20.40 L. E, 
Moyne St.

Laid. įvyks šešt., rūgs. 24 d 
Iš koplyčios 8:00 vąt ryto bus 
atlydėta į Šv, Myknlo ' parap, 
bažnyčią, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos ųž velionės 
sielą, pp pamaldų buS nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visūs 
gimines, drąugųs-gės įr pazį- 
stamus-ąs dąlyvąuti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę,
Vyras, ĮI

Laid. dir. Laghąwicz įr Su- 
nai. Tel. CĄNąl 251$

tel ta fctei i,ri- 
mhi wki-
w < j

taiktt yU dau- 
«kwta tart *»win-

XV iv to-
kįų paj bį^ple^y: SRųn^lžiama-

Rgrt ^l^se
pęr išįisų^ imklįix necįųędųjd P°“ 
įl^ip kąįmyi^m^, kad p.ątysĮ val- 
dimpRųį ųę^įlaJRo, $ayp p.ątvar
kymų. Kuomet vieni triukšmau
ja pęę ištisa^ Pyktis ir ųieRąą 
pteko, pęsųko, tųi RHį į:V- 
vaipiųį nŽsilaiRo ir lųiku užku
ro sųvp žitvęėk,. policijų 
įr Rabinai. Kad tp išvęngd, vį- 
^įerps pąl^įnų Roppęyųptį su 
nųnių sųvipinkų kimbu.

Tųįp jųp lapę pųtgYtų 
nųųčinmę pradėti
ąyąr^tyd poįįtikp!?! ręįkąlus, peš 
ĮRį tp lųiRp jali prųdeą įsisių- 
bųoti rinkimų kampwįa. Taip-' 
gi bus parūpinta ir užkandžių. 
Už*dW dpoRlw^ 
bus pmaginli atvirutėmis-

SĮ^ivinknpųs buvo gyvus įy 
Įvykus. —Buvęs

' Gėlės
Vest^ o-

4180 Archer Ayęime
Phone tiAFAYĘTfĘ 5$QQ

LOVELIS PaeitaTejegįąjrną. U

kvietkininkas 
Gėlės Vestuvėin*, Ęąątdetą^ 
m. 'ffiSgra.™*

Tąi. V4RPS W

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

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyyenjjmui Kambariai

Kambarys dėl vaikino, šviesus, 
apšildomas, 2 augštai, su valgiu 
ar be. Mrs. Pazer, 4445 So. Wash- 
tenaw Avė. 

1 ' '

AUTOS—TRUCKS FOR SALE

BUSINESS CHANCES 
PardavifbiuBizniai

SIUVIMO ir VALYMO dirbtuvė 
įstegta, 35 metai; gana pataisymo 
darbų, turi paaukuoti krautuvę ir 
2 aukštų namą dėl ligos. Greitam 
pirkėjui parduos už $1800.00.

MORRIS GOGOL 
634 West 47 Street

PARSIDUODA avalinių taisymo 
šapa—Pigiai. Priežastis liga. 2405 
W- 47; Str.

PARDAVIMUI tavernas, gyve
nami kambariai užpakaly. Biznis 
gęrąį išdirbtas. 1932 W. 63rd St. 
prospect 2274.

REAL ESTATE FOR SALE “ 
Namai-žemė Pardavimui

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

4752 Fullerton—Capital 3020

ATEIK į didžiausį naujų ir 
atimtų automobilių išpardavi
mą— tokį, kokio Chicago nėra 
bet kada mačiusi pas— 

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY 

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

bus parduodama tiesiog publikai. 
Jus galite nusipirkti tikrą 1938 me
tų karą už tik $395 ir 1937 karą už 
tik $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 
dolferių.

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

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

Azd Geras, Kur^s Savę 
Tuokiu įkaito

Dažnai vairavimas parodo 
prasčiausius žmogaus papro
čius, — sako Cari A. Barrett, 
Illinois Automobile Club pre
zidentas.

Egoistiniai vairuotojai laiko
si vidurio kelio, atsisako ki
etus prąlęisti, vingiuoja iš lini
jos tai į vieną, tai j kitą pusę, 
kada jis nori pasisukti. Tokis 
žmogus būtinai skaito save ge- 
lru vąįrnotbju, dėlto, kad jis 
neturėjo rimtų nelaimių.

Kad Bs neturėjo nelaimių, 
nėra kreditas jo vairavimui, 
bet atsargumui kitų vairuoto
jų ir jų sugebėjimui pasišalint 
iŠ Relio.

“Mandagus vairuotojas yra 
geresnis vairuotojas ir jis nu
važiuoja tiek pat greitai, kaip 
įžūlūs vairuotojas. Mandagus 
vąiruotojas visuomet laikosi 
gerų kelių įpročių. Jis visuo
met atsistoja tinkamon pozici- 
jon prieš pasisukant. Jis pa
gerbia teises kitų motoristų, 
vį^uomęt ląi'kydamasis dešinės 
kęlįo pusės. Jis visuomet yra 
sąųgiąme atstume nuo prieky 
važiuojančių ąų|pmQbjį}ip,. Prieš 
lenkiant kitą automobilį jis 
apžiūri, kad turėtų užtektinai 
vietos lenkiantis ir pasitinkan
tį ąutomo.biliai. Jis niekad ki
tą ąųįpippbilį ųenuvarp į grio- 
vi. . . ..

“Įr jis įspeją savo sirena, 
bet niekad nenaudoja jos be- 

baigią p. Barrett.

2 flatų plytinis, 2 metų senumo, 
3 miegkambariai, karšto vandens 
šiluma, 60 pėdų lotas, šalinis įva
žiavimas—2 karų garažas. Mainys 
į katedžį ar bungalow. 8110 So. 
Ashland Avė. Stewart 3601.

DAUGYBĖ VARTOTU KARU 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
806 West 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

Raportas Apie

Pągerimmą
IVjąi’ąųette PąrR Aw

riRos PiĮfečių Ęluhąs,
RąįRys savo ųiėuesinį susį- 

: rinkinių, sekmadienį, rugsėjo 
25-tą dieną, 2-rų valandą po. 
pietų, parapijos Auditorijoj, 68- 
ith ir S. Wąslitenaw Avę.,

Visi nafiai-nąrės, esate kvie- 
čianii būtinai ateilaųkyti, nes 

apsvarsty
ti apie pagęrimmų mųaų ąpylin- 

Įkęs. Rn^ išduoti raportai iš 
CooR Couuty Civic Klubo apie 
tąksus už nejudinamų birtų. 
Taipgi bus išduotas raportas iš 
įSonihAvęst, Cįvię, Federacijos.

JoRn D. Simąns, Vicę-pirm.

■ 77
Prpbatę tęisme yakąr paaiš

kėjo, kad Joseph H. SęhąM- 
nėr, bnyęs . sękrėtorius įr iždh 
ninkąs Tjari, Sęhaffner and 
Mąi;x siuvėjų fięm03» Paliko ‘ 
$4,275,765 tūrio savo žmonai 
Sarah H. Schątfnor, 4^19 _ .
Gr.e.enwo.°d avenue. Schaffner^ 
pasimirė b^iįaildžįo . 19, 1938 
rn ■ r V:-- ■

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

TIKRAS INVESTMENTAS
Puiki Maywood 2 flatų freimi- 

nis, 2 miegkambariai, abu su va
liomis. Pečiu šildomi, kietmedžip 
grindys, didelis viškus. Mokasi virš 
8 % net.
Can Compan 
tu ves. __
Mr. Lampke.

kietmedžip
Patogu į American 

Company, mokyklas ir dirb- 
. Tel. Village 7720. Klausk

PARDAVIMUI
Puiki 6 kambarių katedž arti 

lietuvių bažnyčios ir mokyklos 2461 
\Vest 45th Str. Aukštas cementinis 
beismentas, puikus viškus, ąžuoli
niai trimai ir grindys. Furnaso ši
luma moderną maudynė, uždari 
porčiai, karu garažas. Kaina 
$3,500.

42 ir Western Avenue. Puikus 2 
aukštų namas su tavernų ir lunč- 
ruimiu ir 3 kambarių flatu ir mau
dynę už taverną. 10 kambarių ir 
maudynė ant 2 aukšto. Buvęs ir yra 
įrengtas kaip ruiminghouse su $113 
pajamų į męnesį. Garo šiluma, di
delis viškus. Uždari poręiai, 2 karų 
garažąs. ši’ nuosavybė su rakan
dai? ir taverno įrengimų ir fikče- 
riais už pilną kainą $7,000.. Norman 
Geyer & Company Incorporated, 
4801 South Ashland Avenue. Bou- 
levard 7700.

PARDAVIMUI 6 kambarių frei- 
minis bungalow, beismentas, fur- 
naso šildymas, viškus, 2 karų gara
žas. Kaina $3900.00. Savininkas 
3011 W. 53 PI.

FORKLOZUO.TI 
BARGENAI

2 aukš. freiminis 2-6 kambarių 
fĮatas, beismentas, 1-mos lubos ap
šildomos, prie 45. ir $. Rockwell St.
SPECIALIAI ..................... $3950.00

2 aukš. mūrinis, 1-5, 1-6 kamb. 
fiafai ąžuolo trimingai. Karšto van
denio šiluma, 2 kąru gąražas, prie 
5.6 ir S. Ęlizabęth St.
SPECIALIAI ....................  $5650.00

B. R. PIETKIEWICZ 
2608 W. 47th Street.

BAĘGENAS BRIGHTON PARKE 
Galima kraustytis tuoj aus. 4008

S. Maplewood Avė. 2 flątų, 4 ir 5 
kambariai. 2 garadžiai, rendos į 
mėnesį $55.00. Kaina $3850.00. Ma
žas įmokėjimas.

Teisingas pasiulymąs nebus at
mestas. Mainysiu ant bile kokio bi
znio. Tel. iJio 8:0.0 vakarais Prospect 
0,176.

FURN1TURE-FIXTURE FOR SALE

JŠPĄRPŲODAME BARŲ FIK- 
ČĘRIUS 1938, visokio didžio su 
Coli Baksaią ir sįnkom- Taipgi Sto
rų fįkčeriųs deį pilę Rųrio biznio 
įskaitant svarstykleą. registerius ir 
icę baksius. Cash ąjbą ant išmokė
jimo. PanĮątykite uruą pirm negi 
pirksit© RRųt

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

- CALumet 5269.
:------ r------------

PARDAVIMUI siuvama elektri- 
kinė “Singer” mašina, beveik nau
jai. Parduosiu pigiai. 4242 So. Ma-

Įpį^opd A ve.

PARDAVIMUI BUICK automobi
lis, 4 durų sedan, 1933 modelis. Pi
giai. 6623 S. Francisco Avė. Tel. 
Hemlock 3375 arba Laf. 3171.

FINANCIAL 
Finansai -Paskolos

?? AR JUMS REIKIA PASKOLOS 
ANT NAMO ??

Mes darome parinktinas paskolas 
ant namų tik už 4% nuošimčius. O 
ilgo laiko paskolos už 5 nuošim- 
črus. Dėl daugiau informacijų krei
pkitės į

Z. S. MICKEVICE & CO., 
6816 So. Western Avenue

Hemlok 0800.

BUSINESS SERVICE
Biznio Patarnavimas______

Tel. Victory 4965.
STOGDENGYSTĖ IR BLSROS 

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—-Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos—
ANGLYS

EGG ............. 1.... ......$6.00
NUT .............  $6.0Q
BIG LUMP __________  $6.00
MINE RUN ........ $5.75
SCREENINGS$5.00

PIRKIT DABAR I — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARI)MORE 6975
Gaukit naudoą maksimumą iš 

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

I JEI TURIT
I U PARDUOT
i

PAGARSINKIT
j NAUJIENOSE

Į JEI IEŠKOT 
BARGENV

I SKAITYKIT
, NAUJIENAS

NELAUKIT
ILGAI

Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kaipos pri
einamos. UJ pakartoji-
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NAtOTEWOS, CNcaga, ffi.

Po Čekoslovakijos Klaipėda
Anglų Spauda Pranašauja Sudetų 

Likimą Klaipėdai

’ ’ Suėmė 3 Lietuvius 
Už Taverną 
Apiplėšimą

Du vogę, o trečias pirkęs
z

“Po Čekoslovakijos — Klai
pėda.” — •

Tok j pranašavimą vakar ir 
užvakar darė beveik visi Chi- 
cagos laikraščiai, pranešdami 
apie Čekoslovakijos pasidavi • 
mą Hitleriui ir sutikimą ati
duoti jam Sudetų distriktus.

Chicagos “Daily Nevvs” ko
respondentas Berlyne, Wallace 
R. Deuel, radiogramoj prane
šė, kad gerai painformuoti na
ciai sako, jog Klaipėdos liki
mas jau “yra išspręstas”, ir 
Klaipėdos uosto ir krašto pri
jungimas prie Vokietijos yra 
tiktai laiko klausimas. Naciai 
į tai jau žiuri kaip ir į įvyku
sį faktą. Išrišus Čekoslovaki
jos klausimą,'ir Klaipėdos rei
kalas busiąs tuojau sutvarky
tas. Tam tikslui busiančios pa
naudotos tokios pat priemonės, 
kokios taip pasekmingai patar
navo Čekoslovakijos “sutvarky
mui”.

Kitas laikraštis “Chicago 
Daily Tribūne” vakar pranešė, 
kad Lietuva labai nusigandusi. 
Laikraštis sako: “Oficialis žmo
gus (neįvardintas diplomatas) 
tvirtino, kad Lietuvos valdžia 
pasiuntė Berlynui užtikrinimą, 
jog Kaunas neturi su Sovietų 
Sąjunga nei karo sąjungos, nei 
sutarties, ir priešinsis, jei so

30,000 WPA Dar- . 
bininkų Gali 
Prarasti Darbus

Miestas Nebeturi Pinigų

WPA viršininkas Charles 
E.' Miner vakar paskelbė, kad 
šios savaitės pabaigoje jam ga
li tekti atleisti 30,000 darbinin
kų. štai kodėl:

Chicagos miestas, kuris vi
suomet yra finansiniuose keb
lumuose, nebeturi pinigų vie
šų darbų finansavimui. Mies
tui nereikia mokėti WPA dar
bininkų algų, tuo rūpinasi 
WPA administracija. Bet mie
stas privalo mokėti algas ama
tininkų, kurių tam tikras nuo
šimtis dirba su WPA darbinin
kais prie gatvių taisymo ir ki
tokių darbų. WPA darbininkai 
didžiumoj yra nepatyrę, tad 
patys vieni negali tų darbų vy
kinti.

Miestas bandė gauti $3,000,- 
000 paskolą iš RFC, bet nepa
sisekė. Savo pinigų nebeturi. 
Tad amatininkus atleido.

Nevien 30,000 WPA darbi- 
ninikams gręsia bedarbės pa
vojus, bet Chicagos motoristai 
turės gana daug vargo. Miesto 
įsakymu WPA darbininkai su
draskė cementą ir ašfaltą įvai
riose Chicagos gatvėse, viso 25 
mylių, bet pinigų trukumui su
sidarius, miestas neišgali jas 
nauju ašfaltu išlieti. Tokiu bu
du motoristams teks važinėti 
kai kur išdraskytomis gatvė
mis.

Pasimirė 
Jonas Buragas

Nuo draugų teko patirti, kad 
šios savaitės pradžioj (rūgs. 
19) pasimirė senas chicagietis, 
gabus vaidila, buvęs socialistas, 
buvęs bolševikas ir ' gabus 
veikėjas Jonas Buragas. Keli 
velionio artimi draugai žada 
parašyti apie jį atsiminimų.

Laidotuvių tvarka ir data 
nežinomos, nes ieškomos velio
nio seserys. Kitų giminių ne
turėjęs. Jei seserys neatsilieps, 
tai laidotuves turbut tvarkys 
J. Burago draugai. —R.

NAUJIENŲ-ACME Photo 
traukinių, kurie susidaužė 
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TRAUKINIO KATASTROFA — Griuvėsiai dviejų SouMern Pacific gelžkelio 
prie Tortuga, California. Nelaimėj 11 žmonių žuvo. Sužeistų buvo apie 100.

vietų jėgos bandys pereiti per 
Lietuvos teritoriją j Rytų Pru
sus.”

“Lenkai Lietuvos draugai”
Chicagos lenkų laikraštis 

“Dziennik Chicagowski” edito- 
riale vakarykščioj laidoj pra
dėjo meilintis prie Lietuvos. Jis 
pripažįsta, kad gal aštrus Vil
niaus klausimo išrišimas ir bu
vo skaudus, bet primena, kad 
lai Kaunas dabar mato kas da
rosi su Čekoslovakija! Čeko
slovakija praras sudėtus, bet 
Lenkija neketino nei neketina 
nei vieno colio Lietuvos terito
rijos pasiimti. Lenkija yra Lie
tuvos draugė.

Laikraštis toliau sako, kad 
kaip ir Lietuva, taip ir Čeko
slovakija manė, kad Francuzi- 
ja ir Anglija yra jos draugai. 
Bet matot, kaip Čekoslovakija 
apsivylė? Lietuva turi žinoti, 
kad ir su ja panašiai gali būti, 
jeigu ji perdaug atsidės ant 
Francuzijos ir Anglijos. Bet 
Lenkija — tai jos tikra drau
gė! Ji pavojaus valandoj Lie
tuvą gelbės! Lietuva skundžia
si, kad Lenkija su ja šiurkš
čiai pasielgė? Ji turi džiaugtis, 
juk ji laimėjo! Hitleris drasko 
Čekoslovakiją, bet juk Lenkija 
nieko panašaus nedarė! —D.

Užtiko Pinigus 
Ir Slaptam 
Kišeniuj
Prie 33rd Place ir Lituanica 

apiplėšė K, Laucių

Pereitą savaitę vėlai vakare 
apie 9:30 siuvėją K. Laucių, 
kuris turi rūbų valymo ir tai
symo biznį 3317 Lituanica, pa
reinant 33rd Place, tarp Hal- 
sted ir Lituanica nutvėrė plė
šikai. Jie įstūmė K. Laucių į 
tarpnamį ir iškrėtė iš jo kiše
nių apie $130.00, kuriuos jis 
laikydavęs tam tyčia įsiūtame 
cišeniuje.

K. Lauciaus nelaimei plėši
kai labai greitai surado jo ma
nymu gerai paslėptus pinigus.

K. Laucius mano, kad plėši
kai kokiu nors budu, iš ank- t sto nusižiuri auką, nes toje 
vietoje ir ankščiau esą pasi
taikę apiplėšimų.

J. A. S.

Willow Springs vieškelių po
licija vakar suėmė tris lietuvius 
ir traukia juos atsakomybėn už 
vagystę ir vogtų daiktų pirki
mą.)

Suimtieji yra:
Jonas Jankauskas, 22 metų 

amžiaus, nuo 1077 West 123rd 
Street;

Jonas Petrošius, 21, nuo 111- 
49 South Sawyer avenue, ir

Stasys Šimkus, 42, savininkas 
alinės prie 1079 West 123rd 
Street.

Willow Springs policija sako, 
kad Jankauskas ir Petrošius a- 
piplėšė alinę prie 9th ir Arch
er avenue ir skaudžiai sumušė 
savininką Frank Warneke. Jau
nuoliai pavogę Warneke’io laik
rodį, 28 butelius degtinės ir 
kelias dėžes cigaretų.
. Stasys Šimkus buvo areštuo
tas už tai, kad jis nupirkęs nuo 
jaunuolių dalį pavogtos degti
nės.

Bučkis Kainavo 
$25,300

Bevairuodamas , automobilį 
Edvvard Ruff, nuo 1425 Lunt 
avenue, sumanė pabučiuoti sa
vo žmoną. Pabučiavo ją nesu- 
stabdydamas automobilio ir į- 
važiavo į stulpą.

Vakar Lake apskričio teismas 
priteisė Ruffą sumokėti $23,300 
Mr. ir Mrs. Theodore Grimm’- 
ams, 2634 N. Marshfield ave
nue, kurie važiavo Ruff’o auto
mobilyj ir nelaimei įvykus bu
vo sunkiai sužeisti. Mrs. Grimm 
yra Ruff’o sesuo.

Du Bankai Mokės 
Dividendus

Valstijos auditorius praneša, 
kad du užsidaręT bankai šio
mis dienomis išmokės 5%T ir 
19.8% dividendus. 5% mokės 
First Carroll County State 
Bank, Mount Carroll mieste, o 
19.8% dividendą gaus depozi- 
toriai užsidariusio Spring Grove 
State Banko, Spring Grove, 

, Great Lakęs Dredge and 
Dock Company vakar pradėjo 
pirmuosius Southsidės vandens 
filtravimo stoties statybos dar
bus. Stotis bus įrengta prie eže
ro kranto, tarp 75 ir 79th gat
vių. Aukščiau minėti kontrak- 
toriai pirmiausiai pastatys mo
lus. Jie kainuos $709,000, o pa
čios stoties pastatymas apie 
$21,000,000.

IACAiE-NAUJIENŲ r uiOl

KRITIKA v8 FRANCI JĄ 

IR ANGLIJĄ — Maxim Lit- 
vinovas, sovietų^ Rusijos už- 
sienio ministeris vakar Ge- 
nevoj aštriai 'kritikavo Fran 
ciją ir Angliją už Čekoslo
vakijos pardavimą Hitle
riui. Jis pareiškė, kad rau
donosios armijos generali
nis štabas norėjo konferen
cijos su čekų ir franeuzų ge
neralinis štabais, bet Fran- 
cija atsisakiusi. (Žiūrėk ap-

žvalgą).

APKASŲ NEBEREIKĖS — Užvakar Čekoslovakijos 
kareiviai dar darė apkasus prie Pragos, sostinės ap
gynimui nuo priešo, bet dabar tų apkasų turbūt nebe
reikės. Čekoslovakijos valdžia pasidavė Vokietijai be 
karo ir sutiko atiduoti jai sudėtų distriktus.

Mokyklų Taryba 
Sutinka Įvesti 
Lietuvių Kalbą
Jeigu bus 100 studentų ir atsi

ras tinkamas mokytojas

Uotu vos konsulas p. P. Dau- 
žvardis praneša, kad gavo nuo 
Chicagos mokyklų superinten
dento p. W. H. Johnsono at
sakymą į laišką apie lietuvių 
kalbos įvedimą Chicagos mo
kyklose.

Konsului p. Daužvardžiui bu
vo duotas užtikrinimas, kad 
bus galima įvesti lietuvių kal
bą, jeigu kurioj nors High 
School’ėj susidarys 100 studen
tų, norinčių lietuvių kalbą mo
kytis ir atsiras tinkamas mo
kytojas bei vadovėliai kalbai 
mokyti.

Sugrįžo Iš 
Ispanijos

Iš Ispanijos Čhicagon vakar 
sugrįžo du savanoriai, kurie 
tarnavo lojalistij pusėj. Vienas 
yra Herman Pdkow, 37 metij 
amžiaus, nuo 3938 Wilcox avė. 
ir 23 metų jaunuolis Robert 
Sullivan. Pekow sunkiai sirgo 
Ispanijos fronte pagavęs šilti
nę, o Sullivan’ui Aragono fron
te buvo sužeista koja.

Ketvirtadienis, rūgs. 22, ’88 
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Chicagos Lenkai Smerkia 
Lenkijos V aidžią 

%

Pasipiktinę Jos Elgesiu Čekoslovakijos 
Krizyj

SAKO, IR LENKIJA GALI SULAUKTI PANAŠAUS 
LIKIMO

Chicagos lenkų Didžiojo Ka
ro Veteranų organizacijos va
kar telegrafu pasiuntė griežtą 
rezoliuciją Lenkijos preziden
tui Ignacy Moscickiui, protes
tuodamos prieš Lenkijos žy
gius prieš Čekoslovakiją. Vete
ranai išreiškė pasipiktinimą, 
kad Lenkija dabartiniam kri
tiškam momente stato preten 
zijas Čekoslovakijai, ir netie
sioginiai tarnauja Hitlerio tik
slams.

Rezoliucija toliau ragina 
Lenkiją ne tik neieškoti prie
kabių prie Čekoslovakijos, bet 
ištiesti jai pagalbos ranką ko
voj su Hitleriu.

Po rezoliucija pasirašo seka
mi lenkų-veteranų vadai: ady. 
Joseph F. Sefl, Joseph Walter, 
Edward Flader, H. Klier, Vin- 
cent Legner ir Stephen Sobol- 
ski.

Jie atstovauja įvairias lenkų 
kareivių kuopas Amerikos Le
gione, Veterans of Foreign 
Wars ir kitas eks-kareivių or
ganizacijas.

Rezoliucijoj tie veteranai- 
lenkai tarp kito ko sako:

“Mes raginame Tamstą, kai
po prezidentą, ir Lenkijos* val
džią neatsižadėti laisvės ir žmo
niškumo idealų Europos krizio 
valandoj. Mes kraują liejom 
Europos didžiąjam kare, kad 
atsteigti Čekoslovakiją, ir mes 
kraują liejom, kad asteigti Len

Laimę, Kąd Tuo 
Laiku Ten Nebuvo 
Policijos
Netrčzva nelaimė su grybais
Pereitą šventadienį Bridge- 

porto phimberis G. Daraška su
manė važiuoti pasigrybauti. Nu-1 
tarta — padaryta. Įsisodinęs į! 
savo studebeikerį savo žmoną, 
A. Černauską ir Bložienę, nu
dūmė į Palos parką ir pasigry
bavę grįžta atgal namo.

Bevažiuojant Cicero gatve, iš 
priešingos pusės mašina lenk
dama kitą mašiną, kad gi 
smogs į Daraškos Studebeikerį, 
jog net padangą pragirto ir pir
mutinį fenderį sulankstė.

Padarė nuostolių apie 25 dol. 
Bet nei vieno nesužeidė ir vis 
grybai paliko čialybėj, o tik tie, 
kurie smogė, sugadino savo ma
šiną ir nebegalėjo važiuoti to
liau. Vieną ir savo pasažierių 
sužeidė. Vėliau pasirodė, kad 
tai buvo tautiečiai, tik kiek įsi
metę ant drąsos, daugiau negu 
reikėjo.

Man rodos, kad butų daug 
geriau — jeigu esi įsimetęs vie
ną arba dvi pasmertines, , tai 
jau nevairuok automobilio.

Tik laimė, kad tame tarpe 
nepasitaikė policijos, tad jie 
paliko laisvi. O jeigu butų bu
vus policija, tai esu “šiur”, kad 
butų nuvežę į belangę.

Kiek man žinoma, tai gana 
skaudžiai baudžia už važiavimą 
netrėzvame stovyje. Tai tiek šį 
kartą apie grybus...

—Raulis

Gaisras Sunaikino 
Baldų Sandėlį

Vakar anksti rytą Empire 
Furniture sandėlyj, 1379 Mil- 
waukee avenue, įvyko sprogi
mas ir gaisras. Liepsnos sunai
kino visą trijų aukštų sandėlio 
vidų ir padarė apie $50,000 
nuostolių. Sandėlis buvo ap
draustas $15,000 sumai.

kiją iš po padalinimo ir kitų 
kraštų vergijos.

“Jei Lenkija ir turi kokių 
nors pretenzijų Čekoslovakijai, 
tai padorumas ir Lenkijos gar
bė turi duoti suprasti, kad ne- 
dabar laikas jas statyti, kuo
met nesuvaldomas galvažudys 
daro ‘holdupą’ Čekoslovakijos 
respublikai. Save gerbianti tau
ta šiomis kritiškomis valando
mis nesutiks būti įnagiu Hit
lerio ir nacių planų vykinimui. 
Ir Lenkija vieną kurią dieną 
susilauks tokio pat likimo, ko
kio šiandien susilaukė Čekoslo
vakija, kuomet tie patys na
ciai užgriebs Danzigą ir Len
kijos koridorių.

“Lai Lenkija pateisina mu
sų pasitikėjimą, kad ji stovi 
už laisvę ir prieš smurtą, ir lai 
ji parodo, kad ji neprisideda 
prie banditų, drąskančių Čeko
slovakiją ar kurį nors kitą tai
kai atsidavusių žmonių kraš
tą.”
Protesto Mitingas Sekmadienį

Bendras Chicagos čekų ir 
slovakų komitetas vakar pa
skelbė, kad masinis protesto 
mitingas Chicagos Stadiume 
įvyks sekmadienį po pietų (3 
vai. pp.), o ne šeštadienį, kaip 
buvo ankščiau skelbta. Mitin
gas prasidės paradu per Chi
cagos gatves iš čekų distrikto 
Chicagoj. įžanga visiems lais-

- va. R.

tyibaudė Du Berwyn 
Bankierius

A * *

Bandė Pasisavinti $45,000
Fedcralis teisėjas Barnes į- 

sakė dviems užsidariusio First 
America National Bank of Ber- 
wyn viršininkams atiduoti ban
ko receiveriui $45,000, kuriuos 
jie bandė pasisavinti suklastavę 
banko knygas. Nubaustieji yra 
Francis Karei, buvęs banko pre
zidentas ir Charles E. Zitnik, 
kasierius.

Už $5,000 jie pasisavo banko 
seifą ir saugiąsias dėžutes, nors 
banko direkcija buvo nutarusi 
jį parduoti už $50,000. Melagin
gai pasisavinę seifą, banko vir
šininkai padare iš jo apie $45,- 
000 pelno nuomomis už dėžu
tes. Tų pinigų irgi bankui ne
mokėjo.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
i Ū
Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

Paštu ir Telegrama už 
prieinamą kainą. Siun
tėjui pristatome kvitą 
su gavėjo parašu.
Ant pareikalavimo iš
siunčiame pasiuntimo 

kvitas ir pinigų pasiun
timo ratas.

Naujienos
1739 S. Halsted St 
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