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Čekoslovakijos Ministerių Kabinetas Rezignavo
PRAHOS BURMISTRAS PRANEŠĖ, KAD 

NAUJAN KABINETAN ĮEIS IR 
' KARININKAI

Minios dar tikisi karo, bet armijos atsto 
vai pakviesti tvarkai ir disciplinai 

šaly palaikyti
PRAHA, Čekoslovakija, rug

sėjo 22. — Premjeras Hodza 
ir jo ministerių kabinetas re
zignavo. Eduard Benes dar pa
silieka prezidentu.

Prahos burmistras

rių pardavė jos talkininkai.
“Nedidinkime savo nelaimės 

suirutėmis.”, įspėjo mayoras 
Ženki minias. Jis padarė įspė
jimų turėdamas omenėje vo-

Peter kiečių pranešimus, buk. Praho- 
Zenki ketvirtadienį, 10:50 va- je kilusios riaušės. Vokiečiai, 
landų ryto, pranešė apie orga- mat, laukia riaušių, kad galė- 
nizavimų naujo Čekoslovakijos tų jmaršuoti į Prahų ir čia 
ministerių kabineto, kurin įeis 
ir armijos atstovai.

Išgirdusios žinių apie armi
jos atstovus naujame kabinete 
tūkstantinės minios užgyrė 
pranešimų triukšmingu pritari
mu. Jos, minios, vis dar tikė
josi, kad armija duos joms 
progos kariauti už Čekoslova
kijos nepriklausomybę. •

Bet geriau painformuoti če
kų rateliai manė, jogei kariš
kių dalyvavimas naujame ka
binete buvo ne priemonė ka
rui vesti, bet palšikyfhui

. mybės ir discipliųos šaly, ku

armija! Tegy-

čekoslovakijos
Sokolų organt-

ra-

“tvarkų” padaryti.
Tiršta žmonių minia, gal 

100,000 skaičium, maršavo
Prahos svarbiausiomis gatvė
mis ketvirtadienio rytų ir šau
kė: “Tegyvuoja 
vuoja Syrovy!”

Syrovy yra 
armijos vadas,
zacijų 10,000 narių atmarša- 
vo į miesto centrų. Jų vadai 
betgi patarė minioms išsiskir
ti. Pietų metu generolas Sy
rovy atsišaukė į gyventojus 
prašymu grįžti į darbus. Atsi
šaukimai paveikė n į minias. >,

HITLERIS ĮTEIKS NAUJĄ ULTIMATU 
MĄ CHAMBERLAINUI

BERLYNAS, Vokietija, rug
sėjo 22. — Ketvirtadienį mie
ste Godesberge Britanijdt 
premjeras Chamberlain laikė 
konferencijų su Adolfu Hitle
riu. Tuo tarpu Berlyne, val
džios sferose, ėjo kalbos, kad 
Hitleris įteiks keturis naujus 
reikalavimus Chamberlainui, 
kurių nestatė pereitos savaitė* 
konferencijoj. Nauji Hitlerio 
reikalavimai esu toki:

1 — Padalinimas Čekoslova
kijos; iš Čekoslovakijos turi 
būti atimtos lenkų, vengrų** Tr 
vokiečių mažumos; gal būt Hit
leris reikalaus dar rutėnų slo
vakus ir rumanus atimti.

2 — Reikalavimas, kad pa

silikusioj i Čekoslovakijos dalis 
nutrauktų visus politinius ry
šius su Rusija ir Francuzija.

3 — Pašalinimas prezidento 
Beneso ir premjero Milan Ho
dza iš valdžios ir sudarymas 
čekų vyriausybės iš žmonių 
palankių vokiečiams. Dar kal
bėta, kad Hitleris reikalais 
atiduoti prez. Benesų naciams, 
o šie jau pasielgs su juo kaip 
tinkami. Tačiau reikšta abejo
nės, ar Hitleris smarkiai ak
centuos šį paskutinį reikalavi
mų.

4 — Sumažinimas čekų ar
mijos, kad ji turėtų tik tokios 
jėgos, kokių, turi policija.

HITLERIO ARMIJOS PRISIRUOŠUSIOS 
PULTI ČEKOSLOVAKIJĄ

BERLYNAS, Vokietija, rug- 
sėjo 22. — Berlyno žiniomis 
Hitleris įteiks Chamberlainui 
naujus reikalavimus ketvirta
dienį — daug didesnius, negu 
jis pastatė pereitų savaitę, pir
moj konferencijoj. Faktinai jis 
reikalaus sudraskyti čekoslo- 
vakijų ir panaikinti jos nepri
klausomybę.

šituos reikalavimus, sako na
ciai, remia Vokietijos, Italijos,

Lenkijos ir Vengrijos ginkluo
tos jėgos. Gal būt, kad Hitle
ris imsis akcijos jiems įvyk
dyti ateinančių keleto dienų 
bėgiu.

Jau dabar naciai pradėjo 
skleisti gandus, jogei Čekoslo
vakijoj siaučia neramumai, 
riaušės. O sekantis žygis gali 
būti — nacių įsiveržimas į če
kų žemę “suirutei likviduoti”.

TRYS PRANCŪZUOS MINISTERIAI 
ĮTEIKĖ REZIGNACIJĄ

*

PARYŽIUS, Francuzija, rug
sėjo 22. — Trys Francuzijos 
ministerių kabineto nariai ket
virtadienį paliko pas premjerą 
Daladier savo rezignacijas. Jie 
yra kolonijų ministeris Mandel, 
teisingumo ministeris Paul 
Reynaud ir pensijų ministeris 
Auguste Champetier de Ribes.

šie trys ministeriai pareiš

ACME-NAUJIENŲ Telephoto
PALIETĖ IR NEW YORKĄ. — Vėsulas, kuris vakar ir užvakar naktį padarė 

milžiniškus nuostolius gyvybei ir turtui Naujoj Anglijoj, palietė ir New Yorko 
miestų. Ten sutrukdė susisiekimų, sudaužė daug mažų laivų ir padare daug viso
kios žalos. Paveiksle — vėsulo išvartyti medžiai Williston Parke, New Yorko prie
miesty j.

283 ŽMONĖS ŽUVO DĖL AUDROS Lietuvos
DAUGYBĖS ŽMONIŲ PASIGENDAMA. NUOSTOLIAI TUR
TUI SIEKIA MILIONUS DOLERIŲ. ^TILTAI SUGRIAUTI, 
GELEŽINKELIAI SUDRASKYTI, FARMOS UŽLIETOS, LAI-

LAIVŲ DOKUOSE PASI
BAIGĖ DARBAS

VAI PASKANDINTI.

Tropikų uraganas, užgavęs i gio plotų muo Moriches iki 
Atlantiko pakraščiuos trečia- East Hampton.. Connecticut 
dienio pavakarį, praūžė. Dėl jo valstijoj žuvo mažiausia 22 
tačiau žuvo šešiose valstijose* žmonės. Bostono uoste supara- 
283 žmonės, žalos turtui audra ližuota laivų darbuotė, sulai- 
padarė milionus dolerių. Dau-'kytas geležinkelio trafikas į 
gybės žmonių pasigendama, ir Montreal, užblokuoti valstijos 
reiškiama baimės, kad gelbėji-' vieškeliai. Mieste VVorcester

kė, kad jie priešingi davimui 
didesnių koncesijų Hitleriui, 
taipgi priešingi Hitlerio reika
lavimams patenkinti lenkų ;r 
vengrų apetitus čekų kaštais.

Daladier rezignacijų nepri
ėmė, paprašė ministerius pa
laukti iki Chamberlaino ir Hit
lerio konferencija pasibaigs.

mo darbų bedirbant skaičius 
žinomų žuvusiųjų didės dešim
timis.

Vanduo ir ugnis padidino 
nelaimę tūkstančių žmonių, ku
rie neteko pastogės, ši audra 
buvo aršiausia visų audrų, ku
rios yra užgavusios šiaurės ry
tų pakraščius per paskutinį 
šimtmetį.

Gal būt skaudžiausia nuken
tėjo Long Island apylinkė South 
Shore. Čia mažiausia 30 žmo
nių žuvo ir daugiau nei šim
to pasigendama.

50 asmenų pasigendama 
West Hamptone, Long Islande, 
jų tarpe 25 vaikų.v Vaikai da
lyvavo parengime p-nios Nor 
vin Greene namuose, kai 40 
pėdų, aukščio vilnis nunešė vi
sų namų į jurų. Ir ne vieno 
žmogaus, kurs tuo metu buvo 
sakytame name, niekas vėliau 
nebematė. Pats West Hampton 
miestelis atrodė po audros vien 
griuvėsiai.

Audra paskandino šimtui 
mylių derlingos farmų žemės, 
sudraskė tiltus, geležinkelius ir 
vieškelius, sunaikino pastatus, 
paskandino laivus ir valtis, su
naikino daugybę gyvulių, iš
vertė telefonų stulpus ir . nu
traukė jų laidus, vanduo izo
liavo miestelius ir kaimus.

Didžiausias audros nuožmu
mas vos aplenkė New Yorką. 
Bet dėl audros ir čia nutruko 
elektros jėgos gamyba, ir kai 
kurios miesto sekcijos pergy
veno patamsį keletu valandų. 
Keletas tūkstančių pasažierių 
užkliuvo požeminiuose keliuo
se. Kitose miesto dalyse liūtys

kilo gaisras padaręs turtui 
$100,000 žalos-.

Padėtis Massachusetts, Con
necticut ir Rhode Island val
stijose ketvirtadienį buvo taip 
kritiška, kad vyriausybė mobi
lizavo net armija, milicijų, val
stijų sveikatos departamentų 
samdinius ir skautus pagalbos 
ir pašalpos darbui dirbti.

» » »
Kitos žinios ketvirtadienį sa

kė, kad skaičius žuvusių au
droj žmonių jau siekė 400.

Naciai reikalauja 
autonomijos ir Fran
cuzijos vokiečiams
STRASBOURG, Francuzija, 

rūgs. 22. — Chamberlain ir 
Daladier, norėdami pasotinti 
Hitlerį, nutarė paaukauti če- 
koslovakijų vokiečiams.

privertė šimtus gyventojų bėg
ti iš žemesnių vietų į aukštes
nes ieškoti prieglaudos.

Vanduo užliejo 30 mylių il-

Hitlerio kampanijos pasise
kimas prieš Čekoslovakiją ne- 
nufamino, bet padidino nacių 
apetitus. Ir jau naciai pradėjo 
smarkių kampanijų, reikalau
dami autonomijos vokiečiais 
gyvenantiems Francuzijos pro
vincijose Alsące ir Lorraine.

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

Litvinovas pučia tuščius 
burbulus

“Mes pasilikom viehi, nieko daugiau nebe
galė jom daryti” — sako čekai, aiškindami 

kodėl jie pasidavė
PRAHA, Čekoslovakija, rug

sėjo 22. — Trečiadienio vaka
re Čekoslovakijos valdžia pa
aiškino savo šalies gyvento
jams, kodėl ji pasidavė Hitle
rio reikalavimams.

Ilgoko paaiškinimo branduo
lį sudaro šie septyni žodžiai: 
“Nieko kito nebeliko, nes mes 
bu'vom vieni.”

O kaip su Rusija, kaip su 
Litvinovo oracijomis, kad So
vietų Rusija buvo pasiryžusi 
gelbėti čekus ? Į tai atsako če
kų valdžios pareiškimas skam
bus šitaip: Rusija sutiko pa

gelbėti če/kams tik ta sąlyga, 
kad Francuzija pirma ateis pa
galbon; ir antra, Rusija ateis 
čekams talkon tik po to, kai 
Tautų Sųjunga nuspręs, kad 
Čekoslovakija tapo užpulta ir 
kad užpuolįk(į yra Vokietija.

Rusijnežadėjo čekams pagal
bų, bet statė sųlyga ant sąly
gos. Rusija tylėjo visa Čeko
slovakijos krizio laikų, ir tik 
po to, kai čekai nutarė pasi
duoti Hitleriui, Litvinovas ėmė 
šaukti, jogei rusai buvo pasi
ryžę juos gelbėti.

Litvinovas pučia tuščius bur
bulus.

GEN. SYROVY - NAUJAS ČEKOSLO
VAKIJOS PREMJERAS

JURBARKAS. — Jurbarke 
Nemuno laivų dokuose jau pa
sibaigė darbas, nesant užsaky
mų dabar nestatomas nė vienas 
laivas, šiemet Jurbarke pasta-, 
tyta 5 dideli baidokai ir 2 mo
torlaiviai, tai jaudidelis indėlis 
į musų lietuvišką Nemuno lai
vynų. Laivus stato daugiausia 
kalvis Kazys Mikalauskas, ku
ris skaitomas geriausiu Nemu
no laivų statytoju Lietuvoje.

AR BUS KEIČIAMASI KALI
NIAIS SU LENKIJA

KAUNAS — Kai kuriuose 
laikraščiuose, ypač vilniškiuo
se, dažnai pasirodo žinučių, 
kad su Lenkija busiu keičia
masi politiniais kaliniais, Raud. 
kryžiui tarpininkaujant. Tuo 
reikalu pasiteiravus' kompeten
tingose įstaigose teko sužinoti, 
kad kalinių pasikeitimas su 
Lenkija laikomas neaktualiu, 
nes Lenkijos piliečiai Lietuvos 
kalėjimuose laikomi tik keturi.

PLATINA PADIRBTUS 20 LI
TŲ BANKNOTUS

KAUNAS — šio mėn. 24 d. 
A. Panemunėje “Pušyno” re
storane du piliečiai S. A., Jė- 
zeno vai. gyventojas ir N. M. 
Rumšiškių mt. gyventojas, ap
mokėdami suskaitą norėjo į- 
duoti padirbtą 20 Lt bankno
tų, tačiau restorano savininkė 
pastebėjusi banknotą esant ne
tikrų—nupieštų ranka, perda
vė policijai su abiem minėtais

STOKA DARBININKŲ

PRAŠO HITLERĮ PALAIKYTI TAIKĄ. LENKAI PASIUNTĖ 
ARMIJĄ Į ČEKOSLOVAKIJOS PASIENĮ. RUSIJA KALTINA 
FRANCUZUS IR BRITUS. ITALIJA PASIŲS DAUGIAU KA

RIUOMENĖS Į ISPANIJĄ

PRAHA, Čekoslovakija, rūgs. 22. — Ketvirtadienį susior- 
ganizavo naujas Čekoslovakijos ministerių kabinetas. Premje
ru jame bus generolas Jan Syrovy.

GODESBERG, Vokietija, rūgs. 22. — Ketvirtadienio vaka
re Britanijos premjeras atsišaukė į Hitlerį prašymu padėti iš
laikyti taikų Čekoslovakijoj, kitaip sakant, sulaikyti nacių pro
vokacijas.

RIGA, Latvija, rūgs. 22. — Lenkija pilnai prisiruoŠusi ka
rui su Čekoslovakija, jei ši nesutiks atiduoti tam tikras lenkų 
apgyventas sritis. 800,000 lenkų sukoncentruota Čekoslovakijos 
pasieny.

RIGA, Latvija, rūgs. 22. — Po to, kai Čekoslovakija nuta
rė pasiduoti Hitleriui, Sovietų Rusija subjuro. Ketvirtadienį vi
soj Rusijoj rengti protestų mitingai. Kalbėtojai reiškė pasipik
tinimo, kad britai ir francuzai pardavė čekus Hitleriui.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 22. — čia gauta pranešimų, 
kad Italija planuoja pasiųsti į Ispanijų daugiau kariuomenės.

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 22? Gautais čia praneši
mais į Čekoslovakiją atlėkė 39 sovietų* lėktuvai bombneŠiai če
kams padėti kariauti.

DEGĄS KLOJIMAS Už 
KILOMETRO UŽKRĖTĖ

KITĄ KLOJIMĄ IR 
NAMĄ

UTENA. — Rugpiučio 22 d. 
prie Leliūnų miestelio esančiam 
Perko ūkio klojime iš kulia
mos mašinos lokomobilio kilo 
gaisras, kurio kibirkštimis vė
jas užkrėtė už kilometro esantį 
kito ūkininko klojimą ir namą. 
Abu klojimai ir namas su visu 
inventorium sudegė.

Žuvo oro laivyno 
viršininkas

BURBANK, Cal., rūgs. 22. 
— Trečiadienį lėktuvo nelai
mėje čia žuvo Jungt. Va)cLjų 
armijos oro laivyno viršinin
kas, maj. generolas Oscar We- 
sto'ver i? lėktuvo vairuotojas 
seržantas Sam Hynes.

Nepastovus; vidutinio stip
rumo daugiausia pietų vakarų 
vėjai; saule teka 6:37, leidžia

mai 6:49 valandą.

/s" V *t > •' * 1

Kiduliai — Kidulių vaisė. Prasidėjo Javų Kūlės 
daugelis ūkininkų kurie su sa- ----------
vo šeimomis nepajėgia apdirb- TAURAGĖ. — Tauragės apy- 
ti darbų, turi samdyti padie- linkėse šių metų javų derlius 
nius, labai nusiskundžia dar-.nuo laukų jau nuvalytas ir pra- 
bininkų trukumu. Kol gauna-j sidėjo spartus jų kūlimas. Ku
rna pasisamdyti darbininką, liama tik motorinėmis mašino-
kartais išlakatoma pusė dienos, mis, daug kur su išvalomąja 
Dabar ūkininkai duoda valgį skrynia. Ūkininkai džiaugias 
darbininkui' ir moka 2 -3 Lt per gera šių metų javų kondici- 
dieną. ja.

RUGSĖJO MĖN.
(September)

Naujienų Raštinė
♦ SEKMADIENIAIS 

bus uždaryta 
Atidaryta Kasdien 
nuo 8 11d 8 ir

SESTADIENIAIS nuo 8 
ryto iki 8 vai. vakaro

NAUJIENŲ ADM.



SUVALKUOS MIESTAI K JĮJ GYVENIMAS

pramones st.4$
koncentruojasi

centrinis uitas-

Turtingoji Suvalkija ne tik 
bujoja ūkių tvirtėjimu, bet 
duoda galimybę augti ir mie
stam*. Geros žemės ir pavyz-- 
dingi ūkiai yra nė tik krašto 
ekonominis pagrindas, bet yra 
tvirtas laidas 
muisi, kuri 
miestuose.

Suvalkijos
tas, apie kurį sukasi visos apy
linkės gyvenimas,-yra -

MARIJAMPOLĖ ,
Po karo Marijampolė buvo 

nedidelis miestas. Turėjo apie 
10,000 gyventojų. Miestas bu
vo apnykęs, gatvės purvinos, 
pramonė ir prekyba nerodė au -

— SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos 
Lietuvių Balsas

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

66 M

iffl

NAUJIENOS, Chicago, m Penktadienis, rūgs. 23, 1933

CasIHa de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

ginto ir tobulėjimo iBimptomų. 
Namų statyba ir pasiturintieji 
nesidomėjo. Butai buvo pigus, 
namų statyba neapsimokėjo. 
Kada sustiprėjo žemės ūkis, e 
jo pajėgumo įtaka persimetė į 
miestus, 1980 m. Marijampolė
je pftsirei^l I kiek judresnis 
gyvenimas, kurį, po metų, ki
tų, vėl sustabdė ekonominis 
krizis. Suvalkiečiai Jautrūs. <

Fabriko statyba išsprendė 
daugelio darbininkų nedarbo 
klausimą, pagaliau, jam pra
dėjus veikti, čia darbo gavo 
apie 700 darbininkų. Didžiąją 
darbininkų dalį sudarė ne mie
sto, bet provincijos gyventojai. 
Čia tik jie atsikraustė neturė
dami nei savų butų, nei žemės 
sklypelio, miestui sudarė nau
jų rūpesčių,—kur juos sutal
pinti ? Esant dideliam butų pa
reikalavimui, mieste prasidėjo 
gyva statyba. Centre augo gra
žus rūmai, o priemiesčiuose pa
prasti mediniai nameliai. Toli
mai provincijai saldus cukrus 
vaidinosi tokiu pačiu darbu ir 
uždarbiu. Į miestą suplaukė 
Šimtai darbininkų. Staigus gy
ventojų padidėjimas iš 10,000 
iki 16,000 ir nuolatinai Mari- 

Ijampolėje gyvenantiems dar
bininkams suprastino gyvenimo 

į ir uždarbio sąlygas.
Prie 7-800 bedarbių skai- 

! čiaus miesto savivaldybei teko 
susirūpinti viešaisiais darbais. 
Buvo įsteigtos betono dirbtu
vės, suorganizuoti viešieji dar
bai gatvių tvarkymui kasmet 
tam reikalui skiriant po 70-80,

lACMĖ-NAUJlENV Foto j

BOIKOTUOJA ITALIJĄ— 
Garsi Metropolitan Operos 
dainįninkė, Natalie Bodan- 
ya, atsisakė priimti Italijos 
pakvietimą dalyvauti Vene
cijos Dainų šventėj. Daini
ninkė yra žydė. Ji pareiškė 
mylinti Faliją, kuri yra tur
tingą dainos tradicijomis, 
bet negali ten dainuoti aky- 
vaizdoj Mussolini’o teroro 
prieš Žydus.

visos

000 1 Lt. Tomis jėgomis buvo 
atliekami ir pradž. mokyklų 
statyba, šiuo laiku Marijampo
lėje pradžios mokyklų, patalpo
mis bent laikinai yra apsirūpi < 
nusi.

Paskutiniais metais
darbo jėgos nukreiptos į ka
nalizacijos pravedimą: 
pravesta 1.5 klm. gatvių ilgy
je. Be kanalizacijos nemaži 
darbai vyksta gatvių tvarky 
me. Centrinės gatvės per grin
džiamos tašytais akmenimis, o 
priemiesčiuose esamos naujos 
gatvės paruošiamos paprastam 
grindimui. Tašyti akmens gat
vių grindimui paruošiami žie« 
mos metu.

jau

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Tek Poftsmouth 9022
POCAHONTĄS Mine Run $7.50
(Screened) Tonas ....v*-. .

.gj^LKESNtŠ bkuG PIGESNĖS 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

Moterys-žiurėkit!
JUS GALIT LENGVAI ĮSIGYTI

ROGERS SIDABRĄ
MAOf BT ONEIDAItd.

6 ŠMOTAI 
AUKŠTOS RŲŠIES

1 Peilis
2 Šakutės
1 šaukštas
2 šaukštukai

SU 6 KUPONAIS 
TIKTAI.

NORITE.

PER

oouvunmou^

Taupyki!
Kuponus

SĖT
Kitur 

Kainuoja 
$2.75

GALIT GAUTI TIEK SETŲ KIEK

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ
A

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

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti akme
niai pristatyti j ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti.ekstra \15c pąšto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $L14. UŽĄ&a*t dėžę paš* 
tu, reikia atsiųsti ekstra 85c.

Siunčiu taupomo. Taipgi pinigais

Atsiųskit man

Vardas

Adresas

Miestas Valstija

Vii

pačiame miesto pirkiniai padeda išsilaikyti 
tiek miestų, tiek kaimų ama
tininkams — siuvėjams ir krau
tuvininkams. Šventą dieną Ma
rijampolėje arba Vilkaviškyje 
sunku atskirti Suvalkijos kai
mietį ę nuo miesto valdininko- 
ės. Graži laikysena, skoningas 
ir turtingas apsirengimas vi
sus suvienodino.

Vienas iš. anksčiau buvusių 
judrių Suvalkijos miestų

{Bus daugiau)

seminarija; .] 
centre dvi bažnyčios, puošni 
klebonija ir tariamieji liaudies 
namai su kino sale. Kino salė 
statyta neva katalikiškos pro
pagandos ir dorovinės filmos 
reikalams, bet .joje vietą ran-! 
da ir buivarįškos .vokiečių op
eretės ir katalikų nemėgstamos 
Sovkino filmos. Biznis nugalėjo 
nusistatymus ir ^dėjĄ . 4.

.Toki pat yra ir Marijampo
lės marijonai: jie ir fabrikan-, 
tai, spaustuvininkai, amatinin
kai ir t. L Kaip vieniems, taip1 
ir kitiems priklauso 
miestų dalys. • '

Vilkaviškyje visų 
mas Napoleono žygis 
šiandien Kurijai priklausan
čiame dvaro Sode po dideliu 
medžiu tebestovi akmeninis 
stalas, ant kurio, turimais da 
viniais, Napoleonas pasirašęs' 
Rusijai karo paskelbimą. Yra 
ir daugiau tarp vietos gyven
tojų užsilikusių visokių teigi
mų ir padavimų.

Vilkaviškio miestas bedar
bių naštą jaučia menkai, žie
mos metu užsiregistruoja vos 
2-250 bedarbių. Ir šis bedar
bių skaičius nesąs • kritiškoj 
padėty, nes daugumas jų turi 
nuosavus namelius ir maisto. 
Vilkavišky nebuvo jokių nau
jumų, kurie galėtų suvilioti | 
kaimo darbininkija.

Neturtingą ir nejudrų mie-į 
s to gyvenimą iš sustingimo iš
budina turtingi apylinkės gy
ventojai. Jie nenešioja namuo
se gaminimų drabužių, —mer
ginos mėgsta šilkus, o jauniem- 
ji vyrai — net <angliškas me
džiagas. Toki manufaktūros

• Plungėje įsisteigusi “Muro” 
bendrove prie geležinkelio Tel- 
šiai-Krėtinga, ties Plunge bai
gia statyti didelį plytoms ga
minti fabriką. Naujoji plytinė 
galėsianti pagaminti per metus 
apie 3,500,000 plytų.

Tsb.

INSURANCE
(APDRAUDA)

nemažos

tebemini- 
j Rusiją.

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

KELEIVIS?”ii

Ar žinai, kodSl vieni jį gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jį skaityti?

Net kunigai pasislėpę jį 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonirns draudžia jį į rankas 
paimt.

“Keleivį’11 Žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

žmonių rmilkintojūs ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi- 
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš Viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas toks:

“KELEIVIS

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ

GAUSITE

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.
GYVASTIES

Raštinėje per
A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St.

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

po pietų.'

DR. BRUNO J.
GYD } IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd SL 

VALANDOS: 2—4 popiet lt 7—8 
vakaro, trečiadieniais fr sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Ofise TeL Yards 6821 

DR. BERTASH 
756 West 35th St

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos i-uo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.
_______ TeL Kemrood 5107

Ofiso Tel. Virginia 0033 
Residence Tek BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

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

Valandos kasdien 2-4 Ir 5-9 vak. 
1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6699

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunstrick 0597

253 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

ADVOKATAI

Garsinkites “N-nose

Office and Res. Phone Calumet 7472 
Office Hoursr: 2-4 p. m. ‘7-8:30 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

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

st

Miestas turi daug rūpesčių 
tvarkydamas gyventojų reika
lus. Yra daug senelių, vaikų, 
ligonių, kurių jokiu budu dar
bu aprūpinti negalima,—jiems 
tenka duoti pašalpas namuose, 
o kurie namų neturi, priglausti 
elgetnamiuose, vaikus—darže
liuose. Nors jie ir šelpiami, 
bet jų padėtis bloga. Taip yra 
kiekviename mieste. Blogumo 
neneigia nė burmistras. Vie
nos savivaldybės tinkamai so* 
dalinių klausimų išspręsti ne 
įstengiančios, čia esąs bendras 
valstybės reikalas. Taip teisi 
naši kiekviena savivaldybė.

Miestui didėjant ir tvarkan
tis, savivaldybei tenka rūpintis 
ir kitais gyventojų bendrai
siais reikalais. Miestas ir apy
linkės slėnioje 
toje. Nėra nei 
kų. Pro miestą 
ga Šešupė, bet
užterštas vanduo čia neduoda 
galimybės maudytis. Norima 
netoliese cukraus fabriko įstei
gti poilsiui tinkamą erdvesnę. 
Vietą, bet šiam užsimojimui' 
yra kliūčių. Ne tik marijampo-į 
liečiai, bet ir visa Suvalkija 
vasarą trokšta. Charaketeringa 
SU vaiki jos Miestai ir gyv.
ir tai, kad visas Suyalkijos kra
štas neturi pirčių. Šiuo atveju! 
aukštaitis iš suvalkiečia stebi-j 
si.

Savo laiku Marijampolė pa
šonėje turėjo didelį konkuren-i

>

ir lygioje vie- 
ežerų, nei miš-' 
teka vandenin- 
jos krantai ir

VILKAVIŠKĮ
iš kurio visa importinė preky- 
bo skriejo į pietų krašto mies
tus. Sutvarkius su Marijampo ' 
le geležinkelių susisiekimą, Vii-! 
kaviškis savo pirmykščio veido' 
nebeteko. Jis apmirė, jo jud
rusis gyvenimas sustojo. Kaip 
informavo šio miesto burmis-

t 

tras, per praėjusius 20 metų 
Vilkaviškyje buvo pastatyti 
vos trys tinkamesni namai.; 
Prekyba susilpnėjo Marijam ■; 
pelės augimo sąskaitoj nauja 
pramonė nesisteigia, o iš se
nesnės tėra užsilikęs tik taba
ko išdirbinių fabrikas ir viena 
kita mažesnė dirbtuvėlė.

Čia, kaip ir Marijampolėje, 
turtinga bažnyčia. Kurija skę
sta dėdingų hektarų ir išdi
džių mūrų dvare: / puikiausius 
rumus turi pasistačiusi kunigų

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
7 r|.»< t r *- e ’f ’

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

Valandos nuo 2 iki 4 vai. p. p.
4735 S. VVcstern Blvd. LaL 0361-8016 

Valandos:
7—9 vdkare kasdien. Ned. 9—121.

i,:.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

? LAFAYETTE 0727

T —x . - j _ x _ • koplyčios visose
J—* < “L 1 Chicagos dalyse

A. A. SLAKIS
'ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645,80. ASHLAND AVĖ.

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

Ofiso Tel.: YARDS 4787 
Namų Tel.: Prospect 1930

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western A ve.
VALANDOS:

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

Seredoj ir Pčtnyeioj nuo 2 iki 6 v.v. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v.v.

Tel. Prospect 1012

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Tel. Yards 2246

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

AKIU SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai

Z TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Klausykite musų Lietuvių radi o programų šeštadienio vakarais
7 vai. vakaro iš W. H. F. C. stoties <1420 K.)—Pranešėjas 

P. šALTlMIfcRAS.

LIETUVIAI

NARIAI 
Chicag'os, 

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SK YRIUS J 42-44 Kast 108th Street Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4764 So. Wesiern Avė. Phone Virginia 0883

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Westem Avė.
1410 South 49th Court

Phonę Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J.LIULEVIėlUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1419

I I.J.ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0782

; S. P. MAŽEIKA ,
3319 LiUiąnięa Avenuę

Yards 1139
Yards 1138

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone TAROS 1373

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandas: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
NAdėliotni* nagai sutarti

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Še?redomis Ir ncdėl. pagal sutarti 
Rez. 6031 So. California Avenue

TeTeTonaji RepubUc 786$

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
A^rų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokios 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

r

»•

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. po piet tr nuo 7 iki 8:30 vak 
vakaro. Nedėliomis nuo M iki 12 
valandai dieną.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos

Re*. Telephene FLAZA mo

1 
•1

C
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BOSTON
SHOE STORE 

3435 S. Halsted St.

LIET. TURIZMO D JOS 
ZARASŲ SKYRIAUS 

VEIKLA

KAS PAŽĮSTAT LIETUVYBĘ?

Mergaitės!!
Berniukai!!

Prie

Laimėjimo
Giliukingo Numerio

Dykai
Puikus

WRIST WATCH
Mergaitėms

IR

Laikrodėli, Peili
IR

Grandinėlį
Berniukams

JUS GAUSIT NUMERĮ KADA 
PIRKSIT PORĄ BATELIŲ 
ATEIKIT DABAR

Gaukit Batelius ir Numerį
JIe.9 Perstatom

POLL PARROT
IR

STAR BRAND
ILGAM DĖVĖJIMUI

Laimėtojoj yra kiek
vieną Mėnesį

GAL JUS BUSIT VIENAS IŠ TŲ

Aš ir tu, lietuviškąsis sviete
li, daug kartų ir labai dažnai 
esame girdėję minint lietuvy
bę. Stiprus, žaliukai vyrai pa
reiškia jai savo meilę. Grupių 
vadai dažnai susipyksta besi
ginčydami, kuris iš jų labiau 
tą lietuvybę myli. Pasilaiko ir 
moterų, kurios sakosi tą lietu
vybę mylinčios, bet moterys, 
kol kas, tokio karščio kaip vy-» 
rai neparodė.

Pasakysiu tau, lietuviškasis 
svieteli, jog aš iki šiol nežinau

mylįs, 
aiškiai
mane 

meilės 
darau

kad numesti sunke- 
savo sąžines ir ne- 

nielagiuni visą savo

ZARASAI. — Besiplečiant 
kurortui, buvo įsteigtas Žara-į 

kad seniau suose Lietuvos turizmo d-josj 
garbingieji skyrius, kuris nuo įsistebimo! 
Dr. Jonas dienos varo plačią darbo vagą.l 

Dr. Vincas. Ku-,Tuojau d-ja išleido

Aš gerai atsimenu, 
jos nebuvo. Musų 
tautos vyrai, kaip 
Basanavičius, 
dir'ka ir kiti tanios budintojai 
ir švietėjai jos nepažino. Ir 
vėlesniųjų laikų visi tikrieji ko 
vo tojai už Lietuvos nepriklau
somybę lietuvybės niekur ne- 
m ni. Vadinasi, ji gali būt tik 
keliolikos melų moteriškos ly-

Pagalinus kokie jos tikslai ir 
uždaviniai? ■ .

Apšviesk i t mane kas nors iš 
lietuviškojo svietelio! Kas my
lit ir pažįstat tą lietuvybę, per- 
statykit ir man. Duokit ir man 
progos būti žinančiu ir geru 
lietuviu. —Alsėdžių žemaitis.

Iš Lietuvos
Daug Nelaimių Prie
Siaurojo Traukiniuko

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

pamėgdžiodamas kitus, ir aš 
ištariu jos vardą; kariais pa
taikaudamas tautininkams gal 
ir ,aš esu prasitaręs ją 
bet dabar prisipažįstu 
ir sąžiningai, kad pas 
nėra ir nebuvo jokios 
prie jos. 
tik dūlio, 
nybę nuo 
pasilikti 
amželį.

Nepyk ant manęs, lietuviška
sis svieteli, bet suprask, jog aš 
negaliu mylėti moters, kurios 
nepažįstu! Ne, tavęs aš nemy
liu, tik jaučiu kokį tai prisiri
šimą, kokį tai smagumą būti 
su tavimi. Man rupi tavo rei
kalai, tavo kovos ir peštynės, 
tavo gyvenimėlis, tavo vargai 
ir džiaugsmai, tavo pasiseki
mai ir nelaimės, tavo garbė — 
visa tai man taip pat rupi tary
tum tai butų mano. Aš jau
čiuosi esąs vienas iš tavęs. Bet 
dėl lietuvybės pas mane tokio 
jausmo nėra. Ji man svetima

Iš kur ji .atsirado? Kas ją 
pagimdė į šį musų lietuviškąjį 
svietelį?

Čiohal Lietuviai Perka!!!
LINK-BELT STOKERIŲ CENTRAS

«0«0 01
TH 23SŽ H*iewwi

Pirkite kur visi Lietuviai Perka!

South Ceuter Plujibing & Heating Supply Co., Ine.
N. W. kampas State ir 55th St.

VISI TELEFONAI — ATLANTIC 4290 — VISI TELEFONAI

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

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

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

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

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

blanką ir būt jos skaitytoju.

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

Čia prisiunčiu $.............. už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

Vardas______ *__________  ____ __ _________________
Numeris ir gatvė _________________________________
Miestas ir valstija ________________________________

(PANEVĖŽYS — Rugp. 13 d. 
13 vai. tarpusto*y Pušalotas- 
Skaisgiris prie siaurojo gele
žinkeliuko statybos sunkiai su
sižeidė darb. Bikauskas Ignas, 
gyv. Joniškėlio m. Pasijudinus 
trau'kiniukui eiti, Bikauskas 
norėjo užšokti ant platformos, 
bet paslydo koja ir Bikauskas 
nugriuvo ant pabėgių. Jam nu
laužtas rankos kaulas virš al-

• Rugp. 11 d. 17 vai. 30 min. 
tarpustofy Saldu tiškis-Kuktiš- 
kės ruože 114-tam km nuo bė
gių nuvirto siaurojo trauki
ni ūko Nr. 42 paskutinis rąstų 
prikrautas vagonas ir lengvai 
sužeidė į galvą ir koją kon
duktorių Pavlavskį-Praną, gyv. 
Panevėžy, Stoties g. 24.

Rugp. mėn. Panevježio-Joniš- 
kėlio statybos rųoįe, 3-čįoj di
stancijoj ardant pabėgius, vir
sdamas bėgis lengvai sužeidė 
j koją darb. Monkevičių Pet
rą, gyv. Panevėžy. Yra ir kele
tas menkesnių susižeidimų.

Kankinami Gyvuliai ir 
Paukščiai

— Teko 
Kalvarijoj 
jomarke gyvu- 
juos apvynioja

pa- 
pir-

KALVARIJA, 
stebėti, kad S. 
kliai prisipirkę 
lių, kaip vorai
pančiais, surišdami kelis į vie
ną vietą ir, padarę iš jų ilgą 
virtinę, tempia. Vėliau gi šiuos 
gyvulius vedant apstoję varo
vai, net ir ramius, nieko ne
kaltus gyvulėlius muša lazdo
mis. Panašiai elgiamasi ir su 
paukščiais, per daug jie tąso
mi už kaklų.

_____ „ .• keliomis! 
kalbomis brošiūrėlę apie Žara-Į 
su kurortą, kuri daug prist-j 
dėjo išgars nti kurortą.' Po 
kiek laiko d-ja išleido gimna
zijos dir. P. Gipiškio sureda j 
guotą 200 pusk knygą “Zara
sų Kraštas”. Joje yra daug žj- 
nių apie Zarasų kraštą. Pradė
jus gausiai lankytis į Zarasų 
kraštą ekskursijoms, susirūpin
ta paruošti vadovus, kurie mo
kėtų ekskursantams aprodyti 
ir painformuoti apie svarbią
sias krašto vietas. Pavasarį bu
vo suruošti kursai, kuriuos 
lankė apie 30 žmonių iš viso 
Zarasų krašto. Į šiuos vado
vus turi kreiptis visos ekskur 
sijos nakvynes ir kt. reikalais, 
išskyrus Zarasus, nes tais rei 
kalais čia rūpinasi pati d-ja. 
Dabar d-ja susirūpino paska
tinti fotografus nutraukti Za
rasų ir apylinkių gražius vaiz
dus, netrukus bus surengta fo
to nuotraukų paroda. Geresnės 
nuotraukos bus premijuotos 
iki 30 Lt. D jos pirm, apskr.

Šlepetys, sek. kapel. Rau- 
nariai no t.
dir. Gipiškis ir kt.

virš, 
da, 
gi m.

Binkevičius

REIKIA REMONTUOTI 
GARLAIVIŲ PRIEPLAU

KOS KELEIVIŲ 
PASTOGĘ

JURBARKAS. — Jurbarką 
garlaivių prieplaukoje Kauno 
vandens kelių rajonas pastatė 
pastogę Nr. 4, kad keleiviai, 
laukdami garlaivį, turėtų kur 
apsistoti. Bet, deja, pastogei 
būtinai reikia remonto, nes 
pradėjus lyti perMkiauro stogo 
plyšius bėga vidun vanduo. Be 
to, reiktų ją dažpjau apšvarin
ti, nes ji būną prispiaudyta, 
primėtyta papirosų nuorūkų ir

TRYS RAMYGALIEČIAI NE- 
,i * v > ■ 

TINKAMAI ĘASIELGĖ SU
MERGAITE

Ramygalos m. gyventojai^ 
F. Matveičikdjs, Ant. Meiliū
nas ir Br. Liberis buvo pa
traukti tieson už nedorovingą 
ir baustino pobūdžio pasielgi
mą su viena mergaite. Pane
vėžio apyg. teismas Matveiči- 
ką ir Meiliūną nubaudė po pu
santrų metų s. d. kalėjimo, o 
Liberį vieneriais"Jhetais papr. 
kalėjimo. Nubaustieji apyg. 
teismo sprendimą apskundė 
Apeliaciniams rumums, bet Rū
mai jų skundus atmetė.

W.£.

Naujienų-Acme Telephoto
PABĖGĖLIAI — Grupė vokįečių, pabėgusių iš Če

koslovakijos miega ant šiaudų prie Klingenthall mie
sto, Vokietijoj. Jie pabėgo iš sudėtų distrikto, kai Če
koslovakijos valdžia paskelbė ten karo stovį

V'<Y,’A1

^^LLUmCHICAGO

- - - SKONIS PASAKO APYSAKA!

KADA populiaraus skonio 
antplūdis savo jėga plus
ta prieš alų... yra tam svarbi 

priežastis. Mes tikime, kad ta 
priežastis yra skonio patenki
nimas.

Tarp būtinų reikalų skoniui 
laimėti... tas aiškus, švarus, 
skoningas grudų skonis, ku-^^^fc 
ris laimėjo Chicagoj didžiau- S 
šią garbę... tai yra pačio pa- 
darymo proceso tikrumas.

kartu su ta tikra žinia ir vis
išku supratimu, ką penkias
dešimt metų patyrimas da
vė ... puikiausios medžiagos 
parinkimas ... ekspertiškas 
sumaišymas . . . geras susen- 

„ dymas. Pasėkos, be abejo, 
Muturi būti vadinamos TOBU- 
flĮoLUMU . . . mes tai pavadi- 

nome . . . “Chicagos Nuosa- 
'*■' vu” MONARCH BEER.

Ir jus galit džiaugtis jo geresniu skoniu., u žsisakykit dėžę šiandien iš savo dylerio arba 
šaukit CANal 6500

MonaACn GcimtMitUĮ,
'-49 GlUcaao Pitone Ganai 6500

GILUS .
BLIUDAS 

IR DVI 
TORIELKAITES 

KOMPOTUI 
AR 

DEZERTUI 
PADUOTI

INDAMS KUPONAS
IKI RUGSĖJO 24 I).

Šią savaitę su šiuo kuponu ir 44 centais gausit čia pažymėtus indus. Be 
jų sotas bus nepilnas. Susitaupykite pilną setą. Likusi setui indai 

eis kas savaitę.
SU ŠIUO KUPONU

Galite dar gauti ir pirmiau garsintus indus 
Pažymėkit ką norite.

1739 So. Halsted Street
? Chicago, Illinois

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI

Vardas.

Adresas..
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TM Ęitiiuimiaa Daily Newa

PuRlisbed Daily Except Sundąy by
Tkį Pub# Go., tao

Tfcteąbone GANal 8500

Svbaęrjiption Rajes; 
w ta Canada 

yį^r oytside of. Ghicago
W.0Q per year ta Chicago

W>.

Ęųtered. Seeond Claas Matter 
March 7th 1914 at tbe Post Office 
of? Cbicągp* undfil? tta ąęfc 
Mąr,ch. 3^4

Naujienos eina kąsdiej), išskiriant 
brista

d RriMfids Sta ębkw>,
Ilk Telefonas, Canat. 8500.

U&skymo. k.tn.j
Chlcagoje, -m. Pašto;

Metams —......... -
Pusei metų,--------
Trims mSnesiamą
Dviem mėnesiams —
Vienam mCnesiuį .75

Chjoagoj par išnešiotojus:.
Vienax kopiją
Savaitei ...—
Mėnesiui 75cĮ

Suvienytos©: ValBtijpse,, ne Ci|icagQjj, 
pašte;

! Metam •..t*’!"*’’*.*?—
į Pusei mete . MM
t Trims mšnes|ąpą;

Pvipm, mėnesiam
Vjeųam, mėnesiui •7.5

i
Metams
Puaei meteį

Į Trims, mėnesiam
I ęini^JS ręjJUą pašto, 
OrderJu- kartą, ąiį ųžsąj^m.

—v „ «6,0Q:
— 4.0(1
— 2.00

« a?

tiįj/į tai sovietų vadai atgavo drąsą, iškal-

B šiitų įglktųi pasaulis daro išvadas.
Dęin^įilgtiijjoęi šalininkams tačiau šiose sunkiose va- 

ląndose vįeųas susiraminimas: čekus pardavė val- 
džtos, o ų# Jeigu ne slaptuose diplomatų kabi- 
nętups®' bRtiįi buyęs sprendžiamas Čekoslovakijos liki- 
mas>, toft gėdos nebūtų susilaukusi.

Rusiita Padarys ištikima ir pasitikima mažųjų 
■tautui gynšjja, tiJtifci tuomet, kai sprendžiamą balsą jos 

Žmonės.

M

mWPVAKIJA

Panika Lietuvoje
r

Nuo 1920 metą sovietų Rusija laikė save* geriausiu 
ir kuone vieninteliu Lietuvos užtarėju nuo lenkų ir vox 
kiečių, Šitai -jos rolei pusėtinai pakenkė šių metų kovo, 
mėnesio įyfkiai, kai Lenkija privertė Lietuvą užmegsti' 
su ja diplomatinius ir susisiekimo santykius.

. z Bet dabar Lietuvoje kilo jau tikra panika, kad! dėl 
jo^ praeities draugingumo su rudais nesupyktų visaga
lis nacių diktatorius Hitleris, įę; Štai a^eįųa žinia (dar, 
tiesa, neoficiali), kad Lietuvos vyriausybė pasiuntė Ber
lynui. užtikrinimą, “jogęi Kaunas, neturi militarinės su
tarties su sovietų Rusija’" ir kad Lietuva nesanti pasi
žadėjusi. praleisti Raudonąją armiją, .jeigu ši norėtų 
maršuoti į Rytų Prusus.

Rusi j,os armija, žinoma, niekuomet neketino, mar* 
šuoti per Lietuvą į Prusus. J;eigu vokiečių naciai tokiuę 
gaud.ua skleidžia, tai čia gryna jų melo propaganda.

Bst tua faktas, kad’ Lietuva bijosi būti įtarta dėl; 
kokių nors slaptų santykių su Maskva, aiškiai rodo, kad 
Rusijos rolė, kaipo Lietuvos ^užtarėjos”, pasibaigė.

Lietuva dabar stengsis dar labiau susiartinti su ki
tomis Pabaltijo valstybėmis ir kartu su jomis laikytis 
Hneitraliteton. Bet dėl Klaipėdos jos padėtis yra pavo
jinga,

Grąsindami pagrobti. Klaipėdos kraštą, Lietuvą te-*, 
rorizuoja Vokietijos naciai ir vers ją patapti vokiečių 
provincija. Iš antros pusės lenkai žadės Lietuvą “apgin
ti” nuo Hitlerio, (itaip^'kaip bolševikai kad žadėjo “ap
ginti” nuo Varšuvos!), ir vers ją atnaujinti “brolišką 
uniją” su Lenkiją.

Šitokiose aplįnkybėse Lietuvai teks įtempti visas, 
savo protines ii?' mpJ?aJ»Kes jėgas,, kad. butų išgelbėta jps 
nepriklausomybė. Bet kad tauta gąJėtų tas savo, jėgas 
sujungti, jos priešakyje privąlo atsistoti, valdžia, kuri 
turi visų visuomenės sluoksnių* pasitikėjimą ir paramą 

Dabartinis momentas Lietuvai yra toks pat rimtas, 
kaip kad buvo metais, kuomet Lietuva stovėjo,
prie slenksčio į nepriklausomą gyvenimą. Tuomet buvo 
įkurta Lietuvos Taryba iš visų stambiųjų visuomenes 
srovių.

Taigi ir dabar — kol dar ne vėlu — turėtų būt su
daryta nauja Lietuvos vyriausybė pjačiaįs koalicijos pa
grindais. Jeigu Lietuva bus' vieninga, tai ji pasitikės sa
vim ir bus pasiruošusi kovoti su audromis, kurios šian
die blaško Europą. •

* f

.............. . « 4 J 1.........  '1Maskva suskubo
Vos suspėję, Wtferis paklupdyti ant kelių Anglijos 

ir Francuzjjos .dįpĮ.bmatus, kai visoje Sovietų Sąjungoje 
pasipylė protestai ir “pardavikų” smerkimai, Viena ži
nia iš Rygos sako, kad Rusijoje šaukiama masiniai mi
tingai, kuriuose ‘kalbėtojai be pasigailėjimo atakuoją- 
anglus ir francius už Čekoslovakijos išdavimą, ir pro
testuoja prieš Lenkijos plėšikiškus žygius.

Didelį pasipiktinimą reiškią ii? sovietų spaudą.
Tai labai gerai. Rusijos žmonęs,. galų, gale.,, patirs, 

kaip begėdiškai didžiųjų valstybių vadai atidavė Hitle
riui sudraskyti laisvą čękų-slavokų respubliką. ,•

Bet gaila, kad tie masiniai protestai Sovietų Sąjun
goje prasidėjo tiktai tuomet, kai Čekoslovakijos padėtis 
pasidarę bęy.ęjk be vilties. Daugiau, kaip, per mėnesį. laL 
ko, kąį Hitleris atyiraii ruošėsi Čekoslovakiją užpulti ir 
Anglijos diplomatai vedė su juo derybas dėt Čekoslova
kijos kailio, sovietų, spauda, nepaskelbė nė vienos pro
testo. rezoliucijos, ųę vieno atsišaukimo, kad Čekoslova
kiją reikia ginti.

Žmonės. Rusijoje nebuvo net painformuoti, kad Eu
ropoje bręsta didžiausia nuo pasaulių karo, ląiku Hri^e,, 
kuri gali nulemti daugelio tautų ir paęips Rusijos ateitį. 
Europa stebėjosi ir laužė galvą, kodėl Sovietų/ Sąjungom 
je tokia tyla. ’

O dabar ji staiga prabilo.
Kai reikėjo mobilizuoti armiją ir visuomenės opini

ją prieš Hitlerio užsimojimą sudraskyti Čekoslovakiją, 
Maskva tylėjo. Tik kai atėjo, proga pasmerkti d.em.okra

* Čekoslovakijos vyriausybę trečiadienį išleido pareiškimą, aaškindamajsi, koUėį ji “su- skausmu.” priėmė Londono ą- Paryžiaus) padiktuotas sąlygaą.-Tarp kitko, tąm® pareiškime 1 Šitą sakoma;
# » ' *’ i “Jos, (Anglija ir Francuzį-ja) pranešė mums, kad j op.- negana suteikti mums pagalbos, jeigu yokietija mup. UŽpuJg, ta jps. išreiškė nuomonę, kad toks, susirėmimai bus neišyengiamas, mes atsisakysime vokiečių apgyventas jas.“Kadangi Rusija mums padėti tiktai tąja sąly- : ga, kad. ptama» turi padėti Fr:ancuzija> ir dagi tiktai po , to, kai Tautą Sąjunga nutars, kadi Čekotapyakija yra užpulta, o Vokietija yra užr puolike, tai mes susidūrėme. , akis į akį. su .pavojum, karo, gręsiančio pražudyti ne tik“ tai musų valstybę, bet ir su(- ■ si jungusią tautų čięlybę”

• 1 •Reiškią, ČekoslpyąlUja buvo priversta pasiduoti, kadangi Anglija ir Francuzija atsisakė jai padėti, o Rusija neva žądė- jo pagalbą, bet tiktai su sąlygomis, kurios buvo neįvykiųar mos.Iš šito čekų-slavokų vyriąur sybės pareiškimo mes patirtar ,mę. dar 1 vieną faktą, kuris uur šviečia sovietų valdžios npsir statymą Čekoslovakijos krizės momente* Maskva ne tik statė .sąlygą, kad' pirma eitų Čckpr slpyaldjąi; į ęągalbą franciui; bet, jju taip- pet reikalavo, bad Tautų; Sąjunga padaryty sprendimą, jogei Čekoslovakija “yrą užpulta, o Vokietija yra užpuo^ likę”.Pągąl, šitą sąlygą, vadinasi, Čekoslovakiją tųręjp taukti, iki j.& užputa, Vokietija. įuoąięt Čekoslovakija turėjo paduoti Tautkų Sąjungai skundą, kąd Voktatiją, ją ųžpųpjė. Ir tik kąi Thutų Sąjunga butų nuspręų- dusi, kad, ypRiątajįa yra “agrę- sorius”,/tai sųviptiį. valdžia Rūtų ėjusi čekams į pagalbą!• Aiškų, kad MašRya, statydama šitokias, “sąjtygas”, parędė čekams, kad' ji visai neketinai jiems padėti. Nes pagalba buvo reikalingą tuo jaus,, o j eigą klausimas butų pavestas Tautą Sąjungai išspręsti, tai Angliįps-. idįpjomatai su lenkų ir kitą (kad ir tų pačių franeuzų) pritarimu butų galėję užtęsti ginčus “iki suduos dienos”. Pagalios, sovietų diplomatai patys, žinojo labai gerai, kad dabarti-, niu laiku nėra jokios vilties) prąvę.sli Tautų Sąjungoje rezo- liuęi|ą, pasmerkiančią/' “Vokie-; tijįos agresiją”, Rųpm.et didžipr sips valstybės* kapituliavo prieš, Hįįti^į ir jLąjtvjrni: ^emta Leųt kija iy Vengrija.
CęK9^pXĄĘUĄ IR RŲMA- 
. NtyjA BIJOJO MASKVOS

■ # it » d # rĘrięžastys tragedijos, kuri. ištiRty Čekoslovakiją, ir visą Eųr rpl^,. yra ną tiktai- tame, kad Apęljjja ir Francuzija pabugp, stpį *su giijŲų rąpjtpap prięš toįąlitarines diktatūras, bet ir tąją®* kad sovietų Rusijai netųr

jeigu atiduoti teritori-sutiko

rėjo pasitikėjimo nei čekai, nei jos kaimynai.Rumanija, kaip jau žinomą, bijojo, kad Raudonoji ąrmiją, eidkma per joą teritoriją padč- •ti Čekoslovakijai, gąli okųpuo- !ti' ir nebeatiduoti atgal' Besara
bijos. : provinciją, apgyventą rumanų ir moldavaųų, prieš 6Q metą laiko Rusija atėmė iš Rų- manijos; Po pasaulio, karo, Rumanija ją vėl atsiėmė,, bet sovietų Rusija dar iki šiol nėra formaliai jos atsižadėjusi. Nors po ilgų kivirčų buvo pasirašyta tarp Maskvos ir Bjuchąresto. ■^nepuolimo ir draugingumo’’ sutartis, tačiau sovietų, valdžią •dar vis laikosi to nusistatymo, *kad Besarabija “priklauso” Rusijai.Kąi rusai šiomis dienomis pradėjo derybas su Rumanija, kad- ši, reikalui esant, praleistų jų armiją, per savo žemę, tai Rumanija pareikalavo iš Maskvos užtikrinimo, k.ad jį nebanr. dys Besarabijos užgrobti. Bet prie susitarimo jiedvi nepriėjo.Pasirodo, kad tokį, pa t nepasitikėjimą.) rusais turėjo ir Čekoslovakija..Pranešdama, kad naktį, antradienio, į trečiadienį,

Jonas Kairys

Nudienės civilizacijos 
pūzrai

kiek Hitleris

1S- kai prezidentas Benešąs kartų su ininisjerią kabinetu ir partiją !vadais svark'tė anglų ir fęanęur !zų ultimatutaą, kad Čekoslovar kija be atidėliojimo priimtų jų “planą”, tai sovietų pasiunr tinys Prahoje kalbino čekus nepasiduoti): uies, girdi, Mask? va duos čeltams aeroplanų ir “savanorių”’! tiek, atsiųs kareivių.> Bet premjeras Hodža ir trys kiti niinisteriai — karo, klaus reikalų ir žemės ūkio tam griežtai pasipriešiiioi Premjeras, esą, į tą sovietų pasiuntinio pasiūlymą atsakęs daug-maž taip:
(-O. kokį; mes turimą užtik- , r,inimą>. kad. Rusijos armija, , ąfėjusl į Čąkostavakiją, iš čia . pasitrauks, kai pasibaigs ka- ra^£”Reikia neužmiršti; kad Čekoslovakijoje da. ir šiandie yra stipri kom.ųmsta, neišutaądėjp’.sąyo. syajpuės.. įa- teigįtį čftlkoslpyątajjajj? sovjetą valdžią ta tapm^ žinomų ętir jungtai <tokoidPyatate įpūp Itamr jos,,' mątatai, kai buyo, sųsidartaal sąstatą dži%, ąp, difctataną>,tai įpmtata sukumta boišąyikuft) ažpataii čekostavakir ją. J/uomptl čekama. ąldjpi į p»r gaib% Rąmaidta*. ta State nusįgpndę,s#. pabšąo* O; Rmw nijofc užemmut Eadar pešj^. alidųvė valdžią Vonąilk joją, j iianltafi admiroJali htartay šįtaj dalidką čąkpalPMakita dų ir šją/tata npužmi^te norą; ta bayo metalai paair rašiuaij ąpaigynimoi sąjįmgąi s« rusąja#, beSe”vikąia> ta Pfttardjpi ife šipb

vi?

Nyksta amžiais sudėtas žmo- kaitimų bangas ir smunka į nijos turtas, skęsta 1 miljonai moralį supuvimą. Bet valdžio- je sėdi šarlatanai, nemokšos ii? leidžia įstatymus protingiem siems, jie rėdo mokyklos rei-» kalus, moko mokytojus kaip reikia vaikus gyvenimui pą-» ruošti, jie deda ir mokesčius valstybės išlaikymo reikalams. Kaip apšviestunai, taip ir visa visuomenės tenkinasi kritika ir nedrįsta teisybei tiesiai į akis pažiūrėti. Visuo- menė valdžią pažįsta tik ta-» da,. kada gauna įsakymą mokesčiams apsimokėti.
Laisvė civilizacijos pradasBęt verskim® buities knygų? puslapį. į, žilą praeitį ir patirRi- ąje ar tokiais keliais musų prosenolių eita ir kodėl šiandieni taip gerbiama tuštuma.Civilizacija tai gabaus proto darbo vaisius, tai amžių, ną dienų darbas ir grožio pažymys, kuriuo atsiskiria pažangios tautos nuo laukinių ir barbarų. Bet jos išvystymų ir pakėlimu ne visos tautos rūpinosi, ir ne visoms tatai lygiai sekėsi. Kada vienos tautos pirmiau išgyvenusios klajoklių gyvenimą,, stvėrėsi kūrybinio darbo, kito& tebebastėsi iš vietos į vietą, plėšikavo, užtikusios sėslias tautas, jas sunaikindavo, arba paversdavo savo vergais. Bet ilgainiui; kūrybinis, darbas, proto galiai ir ištvermė užkariavo tamsumą,, pergalėjo žiaurumą ir padariny pražydo aukšta puiki civilizacija*Bet, nors civilizacija ir ne vienos tautos vaisius, nors ir dauguma dirbo tą puikų, darbą, bet ne visoms gyvenimas leido vienodas sąlygas ir tai nevisoms lygiai sekėsi. Vienos civijizaęi.- ja kilo ir pasiekė aukštumos laipsnį, kitos kiek pakilusi smu-į ko, o dar kitos likosi amžiams vietoje stovėti# kaip, tai atsitiko su< kinų# arabų ir kitų civiliza- cijpmis, tik pati- puikiausior jį tebuyųi laisvas pamatais par SigitoAtseit;, laisvė buvo pačios puir kiausios ciMibzacijps akstinu, laisvčjg gyvenusi tauta iškilo iję nurodė žmouijąii gyvenimo, naur jus takus* paNyįdfctak E- gyptas,, pinur negu; iškilti, pateko, į godišūs, turtų, išnikusios kunigijps; raukte* (jii valdė daugiau! kaipj tnta ketvirčius; naudor jąmos< žąmės,. bendruomenei, arba žemųiiuta klasei; palikdur ma. tikėjimą. į baltus bulius,, karves,, knokodylus ir kunigiš? kasios, magjjps, burtų, galią,,

kraujų, ašarų, bado, skurdo ir vargų tvane, šuoliais smunka į visišką supuvimą ir visa musų civilizacija.Žmonija žengia pražūties kryptimi, visas ekonominis gyvenimas tapo pelnagaudžių saujelės privilegija, politinė sistema pateko j nekompeten- tiškas rankas ir baigiama jau korupcijos vėžio naikinti, mo- ralis stovis nukrito žemiau, lygmens ir yra silpnoje turtų itaadicijos ir įsitikinimų sankcijų įtakoje, o,, literatūra ir męngs. barbarų skonio, bacilų teršiama, hta žmonija, tarsi, bejėgi,—negali ar nesisteugia gyvenimų iŠ. tos klampynės, ištraukti.Karas tai baisiausia žmonijos nelaime, per jį sunaikina pačias geriausias kūrybines jėgos, kenčia ir žūsta b® skirtumo seni, jauni, vyrai, moters ir vaikai., ĘJek sunaikino turto, kiek bereikalingai žuvo įmonių, per Ęasaulinį Karą dar nįekas nieko tikro, negaliojo pasakyti, o betgi, kad ir po tokios, baisios pamokos žmonija dgr ir šįandieų negali, surasti geresnio budo, tarptautiniams nesusipratimams išspręsti. Dar neužgijo to karo žaizdos,, dar neišdžiuvoi, našlaičių ašarų klanai, štai vos dvidešimts metų tepraėjus, vėl. liejasi, nekaltai kraujas, ašaros, vėli nauji vargai., Ne- gana> to; pasaulis su- pasiutusiu įnirtimu rengiasi kitoms, dar baisesnėms skerdynėms; mpko. kūdikius, kaip kaimyno širdį kardu atverti, moko ir moteris griebtis už gerklių, lyg vyrai per amžius to. amato, negana išmoko,: lyg ji® ntažai te- pada^ė^ lyg, Maw dar itegar iją ^aukjį,.;l,,;,.,.Bet tai, tik viena nelaimių pusė, štai visam pasauly gludi, didžiausi nenaudojamos žemės sklypai,, didžiausias gamr tos turtų perteklius, valdžios priverstos naikinti perteklių ir mokėti algas ūkininkams, kad jie mažiau užsėtų, tuo pačiu sykiu kenčia milionai alkį ir didžiausį būtiniausių reikmenų stoką. Miestuose neįmano?* !mą& žmonių susikimšimas, ;varguopi.enė, geriau, žmonijos diduma, naikina sveikatą drėgnuose baluose be saulės spinr dūlių ir- tyro, oro ir neturi par kaųkamai kuo alkaną kūną papęųęti, nuogą, pridengti, jau nekalbant kad ir apie kuklias .pražangas, arba vaikučių žais? įeitos, betgi, aplink siaučia, baisiausia nepaliaujama žmonijos nelaimė — bedarbė. Milionai nekaltų kapitalo vergtu Įtivii?tųb sveikų.! vyrų, bastosi gat- Hėtota b® danbpi ta teisės pa- gyvenimui rūpintį^, jjeįi valdžia, ta išmeta, sa- ikysim>, bmgą kadi ta- men- jktataį dprbeliį tai) atsiranda k.ųįlie vigų politi- ųtata aųmeUmm^ išdrįsta iš jų mMAMoMBMt nusišyiisoti ir, imSotagą^aMųs# vieųpmenei telikta kaipo, keršto, medžiagą tie dag savedrįsta vadiuita mokytais žur- datataus, ta. daą ateį^ąnda ii? •tokta; naiyių žmotaą. kufli® są^ jmemogąi) a» imsąmotangai, lyg, ąmpms* pgitandami* tvir- dbta tąi tarčių paleistų įiesąmo- kadi tas imtairnės. išsivystė dai pendįdtata) Prie^
augliaus, dėt stokos vielos že
mėje ii? taehmkofc išstatymo,

• Vokiečių, liti,vai,, kurje po birželio, ijjSlh, % in- čĮiiHtf® DiftMr šių savo, keliones į KJliipedlį buvo, ųuloiudį^, dflba« Vūl) SUi keląjMipia* reguliariai* lankota* Klaipėdoje. Policija neleidžią prie laivą bųftis didęlėins.. žtaOr nių minioms.

Soppho, mokslininkai Hipokra
tas ir Aristotelis. Jie į. Graiki
jos piliečių laisvę žiurėjo, kaip, 
į būtiną subrendusios visuome
nės gyvenimo sąlygą ir todėl 
sakydavo, kad žodžio laisvė, tai 
laisvo žmogaus iškaba.

1 (Bus daugiau)

Iš Lietuvos
Kauno. Batsiuviai — A* 

matininkai Steigia 
KooperatyvąKAUNAS — Sekmadienį p. Pauros ini.ciatyvo buvo sukviestas Kaune batsiuvių-ama- tininkų susirinkimas, kuriame dalyvavo apie 150 asmenų. Susirinkime buvo, nurodyta, kąd Kaune yra keli, šimtai batsiu- vią-amalininkų,. kuriuos žaliava (odai batams) aprūpina a-r pie 20 krautuvių. Iš tų krautuvių žaliavą pirkti ne visiems. yra patogu ir prieinama, nes jiems tenka kiek permokėti. Jei patys batsiuviai turėtų savo žinioje tokią krautuvę, tai jiems žaliava atseitų kiek pigiau. Išeinant iš tų samprotavimų batsiuviai ir nutarė įsteigti savo kooperatyvą, o vė- Ųaų. prie to kooperatyvo atidaryti ir dirbtuvėles. Apie kooperatyvo įsteigimo galimybes ir jo naudingumą bei apskritai, apie kooperatinį judėjimą pranešimą padarė Koop. tarybos reikalų vedėjas Vilkaj- ‘ tis.Kooperatyvo steigiamasis susirinkimas numatytas netrukus. sušaukti.

rė, trumpai tariant; didele karo stovykla, įtikėjo į karo amatą, vertėsi svetimų turtų plėšimais, o per visus rytus indivi- dualč teisė buvo valdovų kojor mis trempiama, lygiai taip, kaip, tai matome šiandien diktatūrų valdomuose kraštuose. Išimtį sudalė Graikijos piliečių valdomi miestai — valstybės,— ypatingai Atėnai.Alenai, dėka piliečių susipratimui, sanklausai, darbštumui ir gabiam protui, virto Europos pasididžiavimo pažiba ir pirmąja laisvės faze. Ten pražydo pirmieji mokslo, meno, literatūros žiedai, ten išsivystė prekyba ir iškilo ekonominis gyvenimas kaip dar tuometinis ;pasauli nebuvo, ii? girdėjęs* Bet istorija gerbia senovės Draiki? jos piliečius dar ir už tai, kad- jįe sugebėjo per šimtmečius valdytis, palaikyti pavyzdingą drausmę ir visuomenės santvarką be monarchijos varžtų, suprato ir gerbė minties, žodžio ir ekonominę laisvę. Juos gerbė savieji, gerbė ir svetimieji. Prieš juos lenkė galvas tokie valstybininkai kaip Solonas ir Periklis, dramaturgai Sophok- lis ir Euripidas, filosofai Sokra-

Mtaštata tata tai,tik Ęęlnp. ištaoškurią turčią tataka^*lįęįto Skundžtamą^ biteli-, pftpteldįunh, skundžia-, jąąą. v,aldžtas nętjkįiltaia dar-, kais, sauaktata mokytais in mokykla', kad* vaikai paleidžiami $yveniinui npgąnptinai pa-, nuęšti, kąd- jta, išėję į. gyveni-- ųią ir. neradę sąu apsakančios ytatpa, gręit persįmęt^ į nusi- tas. ij? Plato, poetai Pindaras ir

Daug Stojančių į Gim
naziją ir Amatų Mokyk.ALYTUS — Šiuo laiku gimnazijos vadovybė yra gavusi 172 mokinių prašymus su pažymėjimais stoti į I klasę. Dar laukiama iš pradžios mokyklų mokinių laikančių iš VI skyjiauš. pataisas.Pažymėtina, kad Alytaus gimnazijos patalpos primityvios ir ankštos, nevienoj vietoj, o išmėtytos po miestą. Reiktų pradėti, rūpintis naujos gimnazijos statyba.Sujungus Seirijų ir Kaišiadorių amatų, mokyklas į vieną. ir ją. atkėlus į Alytų, norinčių įstoti.į- tą mokyklą prašymai; ėmė gausiai plaukti. Dabartiniu metu, jau priimta, mokinių tickfr. kiek nustatyta priimti.

RANEVfižzYS — Rugp. 15, d. apie 3, vai ryto Biržonių k., Pandėlio vaisė., pik žiaugros Jodo sklype, miške kilo gaisras. Mat kažkas padegė krūvų, sausų pušinių šakų, nuo kurių užsidegė ir miškas. Kadangi visą laiką buvo giedra ir miškas buvo, išdžiuvęs, tai gaisras greta apėmė didelį plota. Nuo gaisro galėjo užsidegti ir pamiškėje stovėjęs pil. Pel- džiaus Vlado klojimas. Ber- žonių k. ir pil. Šarkos Petro klojimas, Dcgenių k. Išdegė nemažas plotas Jo ir Romo Žiaugrų nuosavo miško.žiaugrai mano, kad mišką galėję padegti iš keršto. Policija. daro kvotą.
Sugauta Mažamečių

BIRŽAI — Rugp. 6-7, d, Bir- £uose buv»o apvogtas Ladygos knygynas, o 17 d, kriminaline policija, vagystę išaiškino ir vagis suėmė. Pasirodo, kad tai mažamečių ištvirkusių vaikų gauja. Suimti vagystėje prisipažino: Jankauskas Kostas 14 m. amž*, KaCia^aviinas Albertas 1,4 m. ta Bedalis. Vilius 17 m. amž. Pas suimtuosius rasti ir vogti daiktai. Visi, keturi suimtieji. perduoti; Biržų apyl. teismui. Manoma, kad jie visi bus atiduoti į nepilnamečių pataisos namus,

gaud.ua
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etroito Lietuviu

■■

rituos
Iš Detroito lietuvių veiklos
Lietuviai Virsta 
Demokratais

’ Detroito lietuviai virsta de
mokratais. ir darbuojasi išrin

kimui dabartinio, gubernator 
riaus demokrato Frank Mur- 
phy vėl į tą urėdą.

Vienas lietuvių demokratų 
lokalas įsikūrė gana seniai ir 
prie jo priklauso kai kurie Lie
tuvių Vaizbos buto nariai ir ki
ti veikėjai.

Antras lokalas dabar tik ką 
susiorganizavo, su pagalba 
ALDLD, LDS, Liet. Komunis
tų frakcijos ir kitų jos kuopų 
bei draugijų, Detroito Ameri
kos Lietuvių Kongreso skyriaus 
ir t.p.

Yra kalbama apie suorganir 
žavimą ir progresyvių demor 
kratų lygos. Atrodo, kad visi 
pažangus lietuviai šiuose rinr 
kimuose balsuos už demokrar 
tus.

Iš Automobilių 
Pramonės

Didląpiuose visur plačiai ra
šoma, kad 1989- metų automo
biliai jau paruošti ir kad dau
gelis dirbtuvių, priims atgal 
prie darbo savo darbininkus.

Kai pasitairauji pas dirban
čius darbininkus, tai pasirodo, 
kad tokie tvirtinimai nevisai 
teisingi. Dirba labai mažas 
skaičius darbininkų. Nauji au
tomobiliai gaminami, bet tai 
tik “sempeliai” išsiuntinėjimui 
agentūroms. Bet kiek užsaky
mų ir darbo bus- ir kiek jau 
turi — kompanijos nesako^ Jei
gu ir turi darbo, tai greitomis 
suima darbininkus, su pagalba 
nuolat gerinamų mašinų darbą 
greitai atlieka, ir vėl, visus pa? 
leidžia.
, Gerovės šukavimais darbi
ninkai čia nelabai pasitiki.

I čionis pakvietė mus pamatyti 
kalbamų paveikslų jo teatre. 
Ten ir prabuvom iki uždarė 
•teatrą vėlai naktį. /

Koresp.

konferencija Įvyks

Kongreso Konferencija 
Rugsėjų 24

• Am. L. Kongreso Detroito 
skyriaus
sausio- 24 d., šeštadienį, 8 va
landą vakare,. Lietuvių, svetai
nėje. Konferencijoj, bųe pada
ryti pranešimai apie du Kon
greso parengimus. Pirmas 
įvyks spalio 30< d., o antras — 
.vasario 12 d., 1939.

Yra. daug įvairių, reikalų, ap-.- 
•kalbėjimui, tai visi atstovai ir 
‘veikėjai yra> prašomi laiku prir 
ibubk

&

Prigėrė

Iš Lietuvos
• ........ ..... .

Didelis Gaisras Nevež- 
nyką Dvare

Nuostolių Daugiflu Negu 
000 Lt.

50 Rusių Anglių 
UŽ PINIGUS 
ar Išsimokėt

Petroleum 
Carbon

CHICA'iOS OHLY 
YARD OFFERING

į 50 Varieties 
o* ęuAtiTY fuii* j |l||k AT MODERATE

rsiCES Lį

r

Black Band lump .... $9.50 
Poc. M. R. Coarse . 7.50
Franklin Co. Stoker Nut 5.10 

' UI. Lump or Nut ......... 5»75
' Indiana Screening .. 4.25
- Pocahontas, Small ... 7.50

Pocahont Egg or Lump 9.50 
III. Mine Run ................  4.75

. Vežimų Lotai (Plyš Taksai)

RADIANT C0A1 G0.
4 VAROS 0830

Main Yard 450 W. 35th St.

Kongreso Skyriaus. 
Veikimas

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Detroito skyriaus parengimų 
komisija, ir valdyba turėjo su
sirinkimą rugsėjo 15 d„ apie 
spalio 30 d., parengimą. Susi
rinkimas įvyko, pas Frank Ja>- 
cionį> Fordsop teatro ofise, 
Dearborn, Michigane.

Dalyvavo parengimų komisi- 
jps nariai- M^ Prakevičia ir A. 
Andriulis, o nuo valdybos — 
pirm. J; Jačionis ir ižd. J’. Be- 
sasparis.

Reikalus apkalbėjus, valdy
ba su komisija, pasidalino dar 
bais parengimo surengimui; 
Bilietai greit bus pagaminti. 
Įžanga su laimėjimų bus pp1 
25 centus asmeniui. Programą 
pildys chorai, daipininkąi> ke
li kalbėtojai, o po programo 
įvyks šokiai.

Po susirinkimo pirm. P. Ja-

Valdyba.
« » »

Murphy Vėli Busiąs 
Išrinktas

Pirmos slaptos Michigan vak 
s.tijos nominacijos jau praėjo. 
'Kai. kurie piliečiai, spėliojo, kad; 
turbut buvo suvartota labai; 
daug popierio, kas padarė daug 
išlaidų. Bet klaidų, įvyko ma<- 
žai. Balsuotojai visokiais bu- 
,dais. saugojo- baliotus, kad: juos 
nesumestų. gurbam

Republikonai. nominavo biv 
ivųaį- gubernatorių F. Fitz-- 
gerald. Kandidatų buvo trys. 
Demokratai vienbalsiai nomina
vo gub. Murphy. Jis- neturėjo 
opozicijos. Fitzgerald giriasi 
laimėsiąs rinkimus, bet baisa,- 
Ivimų ekspertai pripažįsta, kadi 
vėl Į gubernatorius pateks 
Murphy.

HOLLY, Mich. — Baker eže
re, prie Holly, Michigan įvyko 
keista nelaimė. Sekmadienio 
naktį, apie 1-mą, ten iš val
ties žuvavo. Tai buvo Elmer 
Sparks, 495 E. Woodland avė., 
Conrad Bonnett, 6327 Beech- 
ten aye., ir Roy Baley, 3021 
Stanley avė. — visi detroitie- 
čiai.

Bežvejojant valtis apsivertė. 
Baley buvo geras plaukikas, 
tad- gelbėjo netiek patyrusiam 
Sparks plaukti į krantą. Neda- 
plaukus 30 pėdų, Sparks ap
siėmė plaukti vienas. Bet iš 
lipęs ant kranto Baley nuste
bo, kad draugo nėra. Tuojau 
pradėjo; ieškoti ir Sparksą. at
rado prigėrusį netoli tos vie
tos kur jį paliko. Sparks ran
koj tebeturėjo degančią “flash- 
light”, tad nesunku buvo jį pa
stebėti.

Velionis buvo apie 31 metų 
amžiaus. Koresp.

24,000 Dirba Flinto 
Dirbtuvėj

FLINT, Mich. — General Mo
tors viršininkai skelbia, kad 
24k,000 darbininkų grįžo prie 
darbo Flinto automobilių dirb<- 
tuvėse; Jie dirbs penkias die
nas savaitėj.

Korespi

1 11 " 1 'MM'...  ... .

QM-es Išvalom ir Išpurenant Plunksnas
Mes padarom paduškas ir kaldras iš jūsų plunksnų

O Mes parduodam visokios nusies plunksnas ir pukus

O Kada perkate iš mųsų, plunksnas ir pukus, jus galit matyt 
kokios rųšies plunksnas dedam, jums į padųškąs ir kald
ras, jums belaukiant

PATALAI — PLUNKSNOS, — PADUŠKOS 
1713-15 South Halsted Street Telephone Ganai- 5555

Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 
gali sutikti.

APSIDRAUSK pats save ir savo šeimoj narius, tuomi užtikrinsi sau 
rytojų.

, APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiaųąioje Lietuviu ongani|»ąpijpje 
Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam apdtauda- 
ir pašelpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150 
iki $5,000.00. Ligoję pašėltos gali gauti $6.00, $9.00 ifr $12.00 
savaitėje.

Apart apdraųdos ip ligoje pašelpos, Susivienijimas šelpia sąyo na
rine ir našlaičius, iŠ tam. tjkąlui esančių fondų pinigais, 
Kiekvienas SLA. narys gauna savąiįjnj laikraštį

' Informacijas suteikia veitinių. SLA. kuogų valdybos, aijba< kreiftMią> i 
LITHUANIAN ALMANTE of AME SIC A 

(SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE),
307 W. 30th St. New York, B Y,

V ' 1 ■■ "

Penkių Centų Fėras 
Nepraėjo

Detroite referendumui buvo 
■paduotas pasiūlymas sumažin
ti, gatvekarių f erą iki penkių 
centų (Detroite miestas ope
ruoja gatvekarius.)

Tas sumanymas nepraėjo ir 
gavo labai mažai pritarimo, tik 
po vieną balsą iš dešimts. To
kiu budu gatvekarių fėras ir 
■toliau palieka 6 centų, su dvi
gubu transfėru už lc.

Koresp.

(Rado Skenduolį 
Raugo Upėji

m

i

■t

Tr Amerikiečiai. Skaito arba Užra^p Saviesiems Lietuvoj
I ■ - ...
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“KULTŪRĄ”
Mėnesiniu Mokslo, Visuomenž^ ir 

Literatūros žurnalas
Eina XV metus. Redaguoja gprbės prof. P. LEONAS 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos moh^Hhinkaii ųašy% 

tpįai* kritikai, visuonąeninin^aii,

1938 iu. žurnalo puiedui specialiai išleidžiamai 
įžymiojo rusu rašytojo Maksimo Gprlpfr, 

gerausių kurinių rinktinė knygeu

Žmogaus Gimimas
“KULTŪROS** kaipąj metams 4 dol. pusmečiui 2 dol.

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm., 8,
Adresas: “KŲVTUROŠ’’ $urųala^, ŠiauUaj, Tilžės grvė 

Ni* 153. LITHU&NIA.

Vietos 
ieško- 

Sųpply

Michigane 
Pasirodžiusi 
Cholera , .

DETROĮT, Mich. — 
policija per trią. dienas 
jo Gratiot. Fixture and 
Co., salesmono,. Milton 
Day, kuris staigiai dingo.. Sek
madienį jp kūną surado Bpuge 
upėj. DJIpUy bu.vo,,32 metty am
žiaus ir gyveno adresu į3390 
Northląwn avenue.

Jo kūnas plūduriavo kniūps
čias 6 pėdų gilumoj. Anį, no
sies buvo akiniai, kišeniujj laik
rodėlis ir keturios dolerinės. 
Kunąs< buvę, užtiktas arti Smith 
Creek gclžkelio stoties, Henry 

(Fordb. Grecų^ield Village, apie 
(115) RČUą ąuo Michigan ayenue. 
• KįOl. kūną, išėmė iš upės.) tai 
jMlichigan) piktus . vieškelis taip 
ių^ailtihlšo, karais, kad susisie-- 
įkimafr bu'MQ supara Ii Zlotas. 
Hpoą krante apie 20 pėdų 
aukšįiaut in ten primestai ak- 
įmenu ir aernanfou, šmotų. Prieš 
tris* cUenaa tani buvo rastas ve
lionio automobilis su susiploju
sia padanga. Atrodė, ką$ O’ 
Day bapdęs ją taisyti.

Ętia^Žjnj blWO; manoma, kad
'jį- kas nors pagrobė’. Dabar jo 
kunąi atrado*, bąb. vėl nežinia 
ar- jis nusižudė ar. buveb už- 
imuštas. Autąmobilyj; jisai buk 
ruežosi apie $200; kompanijos 
įpinigų* beb jųi ten- nerado.

Koresp.
..... - ■ ■ ' - --—------r ■ 
iSkeUbimai. 'Naujienose 
idiaofja. naufik (lėjto,,

DETROIT, Mich. — Detroi
to “Labor News” praneša, kad 
.Michiganp. valstijos, cukrinių 
burokų distrikte -pasirodžiusi 
liga “Žigą”, ikitaip vadinama 
Azijos cholera. Keli žmonės 
jau pasimiręs

Michigan </valstijos valdžios 
žiniomis, tą ligą atgabenę dar
bininkai, kuriuos cukrinių bu
rokų augintojai importavusi iš 
Meksikos, kadangi jie sutinka 
dirbti už mažą atlyginimą.

“Labor News” sako, kad 
daugelis tą meksikiečių nele
galiai atgabenti ir kad jie ne 
vien atsivežę cholerą, bet si
filį ir džiovą. Laikraštis reika
lauja, kad federalė ir valstijos 
valdžios tais meksikiečiais su
sidomėtų. ir gražintų juos at
gal, Meksikon.

yra naudingos.

Koresp.

Darbo Taryba
Svarsto Skundą
Prieš Krogeri

apie 28,000- L\ Turtas buvo* 
apdraustas.

Gaisras praskįlejo. pąčio šei
mininko ir kitų, darbininkų, ar. 
kyvaizdoje iš vėjo įblokštos į 
šiaudus klojime iš motoro ki
birkšties. Tą dieną Maciejau- 
skas kūlė ir kūlėja stovėjo 
pačiame klojime, o motoras 
už 10 metrų nuo klojimo, bet 
buvo smarkus vejas ir ugnį 
įbloškė pro atviras duris. Gai
srą buvo galima lengvai už
gesinti, jei butų sųsiįrasta pa
sirodžius pirmai liepsnai, švar
ku ar kuo kitu ją užslopinti.

Gaisrą gesino darbininkai, 
apylinkių gyventojai ir Pane
vėžio, gaisrininkai. Gairsą už
gesinti pavyko tik apie 19. vaL 
0 Nidos sklandymo mokykla 
minėjo savo gyvavimo, penkme
čio sukaktį. Ta proga į Nidą 
buvo suvažiavę viso sklandyto^ 
jai-, kurie nuo 1983. metų) yra 

ir kitas smulkus inventorius.1baigę Nidos sklandymo mokyk- 
Viso nuostolių gaisras padarė lą.

20-

PANEVĖŽYS — Aną dieną 
apie pietus iš motoro užsidegė 
pik Maciejausko Juliaus, gyv. 
Nevėžnykų dv. Naujamiesčio 
valse., klojimas su javais, o 
nuo jo ir antras klojimas su 
pašarais. Sudegė abu klojimai 
ir jame buvę visi javai, paša
rai ir kitas inventorius. Vie
nas klojimas buvo 4000 Lt ver
tės. Taip pat sudegė kūlėja— 
kuliamoji mašina 4000 Lt vert, 
akselinė —280 Lt, 125 veži
mai pašarinių dobilų, 25 vež. 
sėklinių dobilų, 40 vežimų ne
kultų. kviečių, apie 100 veži
mų nekultų avižų ir mišinio

200 PEČIŲ
Išpardavimas
Angliniai; Pečiai, Galiniai Pečiak. 
Oi! Bųrneos, Pečiai su anglimis 
ir gazu, Stokers, parduodami su 
didele nuolaidą, Norge» Ameri
can, Quaker, Coleman Oil' Bur- 
neriai po. $29>50. ir auMšoiau. 50 
galionų alyvos dykai. Garantuo
jami 5 metams.

Gražus Angliniai Pečiai 
po $12.50. ir ankščiau.

Pečiai su anglim ir gagu- kombi
nacijos $69.50 ir aukščiau.

Senas pečius priimama manais,

VICTOR 
$99.50

pataisom už 
Yards 3088:.

Naujos, gražios 1939 Radios
ZENITH-, RCA.

po $12.95. iki 4
Jūsų senas radijas

'50 centų. Pašaukit

BOSTON SHOE STORE
3435 So. Halsted Street

STOJAM I PRIEŠAKĮ
su Naujausiu ir Didžiausiu

Pasirinkimu Nauju Platform/
Batelių

MHIHlYlYlj 
Mieros 2V2 iki 10 Plotis AAA iki EEE

Ateikite ir Prisitaikinkite DABAR 
Didžiausias įvairumas naujų rudens batelių

VYRAI!!! SUTAUPYKI! PIRKDAMI 
RUDENS BATUS

BOSTON’S GERESNI BATAIi.w1 ,-rr.i .

.98
ir 

auk.

VERTI 
DAUGIAU

NAUJAS IR DIDELIS PASIRINKIMAS 
NAUJŲ RUDENS STILIŲ

į Pamatykite Naudus RED CROSS bateli^ 
moterims — Florsheim batus vyrams

BOSTON SHOE STORE
3435 So. Halsted Street

■

JGS.F. SUDRIK
FURNITURE CO.

Į 3409-21 S. Halsted St.
Tel. Yards 3088

; Leidžiamas žymus programas ne- 
dėliomis iš stoties WCFL—970 k. 

kaip 7:30 vakare

Dabar

skundą

DETROIT, Mich.
Taryba dabartiniu laiku, svar
sto kepėjų unijos ir kitų dar 
bininkų organizacijų
prieš Kroger Grocery and Ba- 
king Gompany, kurios darbinin
kai čia tebestreikuoja.

Bendrove kaltinama prasi
žengimu Wagnerio Darbo San
tykių aktui ir sabotažavimu ir 
bandymu diskredituoti unijas.

Koresp.

Atėjo Nauja 
Kultūra No. 8

TURINYS:
Gamtiniai moralės principai — P. 

H. Holbach.
Astronomijos tikslas ir reikšmė — 
“ Dr. V. Mejeris.
Kalendoriaus reforma — V. A. Rp- 

sovskaja.
ižingsniai prie tėvo kapo—Julmis, 
Martui Andersen Nėxone—O. Breivė 
Lidija Mursija—Julmis.
Apžvalga ir Populiaris MoKsląš, ir 
; t. t.

KAINA, 45 CĘNTAT..
Galima gauti

NAUJIENOSE

Gražus. Indai Ii 
Sidabras Papuoš

ELEGANTIŠKA STALTIESĖ

CROCHETED SQUARĘ PATTERN 1849
No. 184J)—Iš ketvirtainių šmotų mėgsta ir susinta staltiesė

No. 1819i naujienos; needlecraft dept.,
I 1739 S,o. Hąlstftd St„ Chicago, III.

I Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

g Vardas
I, A , . Adresas

ir pavardė

1039. S> HAI.SKED- S®., GULAGO.
i Miestas ir valstija 
■U MB M «M • w M

Grąžint paklotas su gražiai# 
indais stalas sužavi nors ix pa 
prasčiausį asmenį. Todėl gera 
ir sumani šeimininkė dabar tUr 
ri gerą progą įsigyti gražus 
indus už mažus pinigus.

Naujienos savo skaitytojams 
suteikia tokią progą. Pasinaip 
dokit ją pakol dar nevėlu. Dar 
galite gauti indų. Tėmykit kas
dien kuponus Naujienose. Iš* 
sikirpklt juos ir tuojaus atsi
nešk i t į. Naujienas. Indus gar 
lite pirma pamatyti, o paskui 
juos, už keletą centų įsigyti.

Taipgi už mažus pinigus ga
lite gauti augštoš rųšies Ro» 
xers sidabrinius setus.

Rudeninių Madų 
Knyga

Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus už 15 centų., Siųskit, savo 
orderius^

naujienos
1739 S. Halsted. St, 
Chicago, UI.

Vardas

Adresas.

Miestai

Valstija



—

NAŪJIENOS^Chicago, m.
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Penktadienis, nigs. 23, 1938

SUSIRINKIMAI Diena iš Dienos
'Už Vis Ekonomiš
kiausias Budas

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

Klovaniečių kliubo susirinkimas įvyks sekmadienį, rugsėjo 25 
d., 2 v. p. p., Joe Shameto svetainėje, 1500 S. 49th Avė. D.

Žagariečių Kliubo susirinkimas įvyks šį sekmadienį, J. Yuškcs 
salėj, 2417 W. 43-čia g-vė, 1 vai. dienos. Ir valdybos ir na
rių privalumas yra šiame susirinkime būti ir išgirsti įvai
rius komisijos raportus. Ypač džiuginantis bus iš paskuti
nio pikniko. —Sekr. Sofie Ambrozaitė.

Kupiškėnų Kultūros Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks 
šeštadienį, rugsėjo 24 dienų, 8 vai. vakare,. K. Matekones 
bute, 3437 W. Jackson Blvd. Visi nariai prašomi atsilan
kyti ir atsivesti savo draugus prie draugijos prirašyti.

P. B., sekretorius.

PARENGIMAI imiiuiinaiiiiiaiiimHiit

Bijūnėlio” choras rengia atsisveikinimo su giruže išvažiavimų 
Jefferson miškelyje. Sutiks ir pasveikins savo mokytojų 
Onutę Skeveriutę po kelionės Lietuvoje su Pirmyn choru. 
Taipjau sutiks savo narį Algirdų Skurkį, kuris tik grįžo iš 
Lietuvos. Svečius priims ir vaišins su keptu avinu. Išva
žiavimas įvyks sekmadienį, rugsėjo 25 dienų. “Bijūnėlis” 
kviečia visus atsilankyti.

GRAND OPENING
CHARLE’S TAVERN
3559 So. Emerald Avenue

RUGSĖJO SEPTEMBER 24 ir 25 DD.
ŠEŠTADIENI IR SEKMADIENĮ

Įvairiausi gėrimai, šaltas alus ir sandvičiai veltui.
GERA MUZIKA ŠOKIAMS

Kviečia visus savininkai Charles ir Alice Kažukauskai.

3428 South Halsted Street
RENGIA IŠKILMINGAS

5 METŲ SUKAKTUVES
Bus Duodami Šilti Užkandžiai, Bar Be Q Sperrips—Naminiai Kil- 
basai ir Grybai. Kviečia Visus Draugus ir Pažįstamus Atsilan
kyti ir Prie Geros Muzikos Linksmai Laiką Praleisti.

Savininkai Agnės Šidlauskas ir Steponas Svilainis

Širdingai kviečia jus ir jūsų draugus į 
IŠKILMINGA ATIDARYMĄ 

TIIIRTY-EIGHT HUNDRED CLUB 
3800 Emerald Avė., Chicago, III.

TELEFONAS 650^ 
ŠEŠTADIENI IR SEKMADIENI 

RUGSĖ JO-SEPTEMBER 24 IR 25,1938 
Muzika, šokiai, valgiai, smagus laikas visiems 

VERA ir TONY KASULIS, Savininkai

Iškilmingas Atidarymas
ŠEŠTADIENI, RUGSĖJO 24 DIENĄ

LIKIERŲ • VYNŲ ® ALAUS 
“A QUALITY STORE” 
Su modernu patarnavimu

2747 West 63rd Street
(Prie Californią Avė.)

Jūsų atsilankymas bus naudingas mums abiem!
____ - _____ ___ _ _ f'

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

JUMS PRIE NAMŲ REIKALINGA

2817 West 63rd Street
TEL. PROSPECT 1297

LIETUVIŲ KRAUTTTVR=—■

ŽEMAIČIU ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

raTFio programų
—7 IKI 8 VAL. VAK. 
—7 IKI 8 VAL. VAK. 
—7 IKI 8 VAL. VAK.

• PENKTADIENI—
• ŠEŠTADIENI—
• SEKMADIENĮ-—

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA-Žinių Skyrius

GARSINKITE "NAUJIENOSE”

Maisto apdirbimo procesas, 
tur būt, yra sudėtingiausias. 
Šiam krašte dirba daugiau kaip 
aštuoni milionai ūkininkų prie 
jo apdirbimo, o kol pasiekia

Grybauja 
Scottvillėj, Mich.

Žagariečių Kliubo veikėjai, 
garfieldparkiečiai Nipkrikai — musų stalų, jis turi pereiti ga- 
Aleksis su savo mamyte rašo, 
kad jiems Scottvillės giriose la
bai J sekasi grybus rauti.* Bet 
“bėdavoja” ar valios visus par
vežti į Chicagą.

Prie to Ona Nipkrikienė 
priduria, kad laikų leidžia 
rai smagiai.

Praėjusį šeštadienį buvę
tuviškose vakaruškuose si\ far- 
meriais ir puikiai pasišokę. 
Sekmadienį dalyvavę piknike. 
Tik sako, “visa bėda, kas 
trą dieną lietus lyja.”

Jeigu nelis, tai ir grybų 
rasite. Antanas Niprikas
dukrelėm Jane ir Albina lau
kia grybautojų parvažiuojant, 
žadėjo paspėti sugrįžti j žaga
riečių susirinkimą.

R. š.

SEIMININKES
Štai Žemiausios Kainos Kiek Galima!
Pirkit Dabar! — Taupykit Daugiau!

IŠPARDAVIMAS! PENKTAD. IR ŠEŠTAD., RUGSĖJO 23 IR 24

F. Selemonavich 
Sveterių Krautu
vė Atdara Kas- 
Dienų ir Vaka
rais
madieniais.

Ir Sck-

dar
tik-

lie-

an-

ne
su

Vestuvių
Varpai

Joe Navicki, sūnūs p. NaviC; 
k’ienės, turinčios valgyklų, 666 
W. 14th St., ir Anastasia As- 
lokovich, netrukus apsives.

Moterystės ryšiais suriš baž
nyčioje 1850 So. Throop St., 
šeštadienį, rugsėjo 24 dienų. 
Vestuvių pokilis įvyks Juozo 
motinos namuose.

Alex.

J. BALČIŪNAS GRĮŽTA 
Iš LIETUVOS

Grįžta laivu “Normandie”, 
kuris atvyks New Yorkan rug
sėjo 26 d.

Balčiūnai žada apsistoti 
trumpam laikui rytinėse val
stijose ir spalio 1 dienų bus 
Chicagoje.

Kadangi Balčiūnas būvo ga
na darbštus žmogus^daug veii 
kė visokiose draugijose, tai jo 
draugai rengia jam sutiktuvių 
party, kuri įvyks šeštadienį, 
spalio 1 d., 
2 aukšte.

Bilietus 
Naujienose.

Sandams svetainėj,

galima gauti 
Kaina $1.00.

T. R.

ir

Chicagos gatvekarių bendro
ve ruošėsi įvesti gatvekarius 
Halsted gatvėj spalio 1 d., bet 
gavo nuo valstijos sutikimų pa
laukti iki spalio 23 d. Bušai 
kursuos tarp 87th ir 123rd gat
vių. Susisiekimo įsteigimas už- 
velkamas trims savaitėms, ka
dangi bendrovė skundžiasi ne-

15 d.

Rudeninio Sovietų Paveikslų 
1938-1939 atidarymo šventė 

2 dideli paveikslai 
Pudovkino

“MOTINA IR SŪNŪS”
ir Anton čekovo

“MEŠKOS”

SONOTONE Teatre
66 E. Van Buren

25c iki 1' P. M. išskyrus šešt. ir 
Sekm.

na sudėtingų pristatymo į san
dėlius ir po krautuves išsiskirs
tymo procesų. Tik iš čia jis pa
tenka į vartotojo rankas. '

Todėl, kiekvieno krautuvnin- 
ko ar pirklio pareiga, jei jie 
nori kainas palaikyti žemesnio- 
mis, yra taupyti. Vienok, dar 
niekam taip nepavyko tatai at
likti kaip Midwest Stores orga
nizacijai. Pirmiausiai todėl, 
kad tos krautuvės yra vedamos 
pačių savininkų, -kas leidžia su
taupyti krautuvės vedimo išlai
das. Antra, visos Midwest 
Stores priklauso prie didžiulės 
kooperatyvės organizacijos. Ta 
orgąnizacija turi’ didelius 
dėlius, kas taipgi padaro 
tikrų santaupų.

Mat, į savus sandėlius
ma pirkti tiesiai iš gamintojų 
ir dirbtuvių, iš jų vesti tiesio
ginį paskirstymų po krautuves 
ir pirkti stambmenomis. Visa 
tatai turi tiesioginės įtąkos į 
kainas ir leidžią, prekes -parda
vinėti žemesniomis kainomis.

Tačiau geriausias būdas su
žinoti apie maisto kainas, jo’ I 
vertybę ir kokybę, yra nueiti į 
krautuves it pačiam jas pama
tyti. Čia rasite patį savininkų i 

intį suK patarnavimu, 
didelį pasirinkimų ir 
įsitikinti kų už kiek 

nupirkti. Bet, jei pa-
i Midwest Stotes skel-

I

GRYNI DARŽOVIŲ RIEBALAI

“CRISCO” 3 sv.ken.47c
GRYNAS SNYDER’S TOMEIČIŲ CATSUP
CATOITP didelis 13>/2c
VAIDUI MAŽAS BUTELIS

“PILLSBURY’S”
FARINA 14 uncjjų pakai

“MERRY GARDEN”
TOMEITES NO. 2 KENAI 2už 15*

san- 
tam

gali-

paskui,
galėsite
galima
žvelgsi
bimų, kuris šiandien telpa Nau
jienose, patirsi1, kad planą gali-!
ma susidaryti namuose. (Sk.)

Budrike Radi©
Programai >,

Septintadienio 'vakare, kaip
7:30 vai., pagal, naujų, atmai
nytų laiką, bus . gražus Sudri
ko radio programas iš galin
gos toli girdimos Jungtinėse 
Valstybėse ir Kanadoj stoties 
WCFL.—970 kil, Solistai, du
etai ir didžiulė simfonijos or
kestrą išpildys programą ir 
duos gražius maršus, šokius, 
dainas ir kitus., muzikos kuri
nius. r,

Pirmadienį ir penktadienį, 
kaip 4:30 vai. po pietų iš sto
ties WAAF. — 920 kil. Inter- 
national-potpourri — gražios 
parinktinės dainos ir muzika.

Ketvirtadienį, nuo 7 iki 3 
vai. vakare, iš stoties WHFC. 
—1420 kil. — bus puikus pro
gramas muzikos ir dainų su 
įmaišytais svarbiais asmenų ir 
draugijų pranešimais. Progrą- 
me dalyvaus žyrnųs daininin
kai ir akordionistai. Nepamirš
kite pasiklausyti.

/..................... . 1 1 1 11 - *

Užbaigtuviii Piknikas
įvyks

Sekm. Rūgs. 25 d , 1938
SUNSĖT PARK

(Vilniaus Kalneliuose)
135th St. ir Archer Avė. Lęmont, III.

ĮŽANGA DYKAI — — — IŠLAIMĖJIMO TIKIETAI DYKAI 
(Kas tikietų dar neturi, galės gauti darže)

IŠLAIMfiJIMAI
1. 100 sv. paršas arba $10.00 pinigais
2. 1 kv. Old Taylor Degtines
3. Didelis Lietuviškas Suris

GERA MUZIKA ŠOKIAMS
Visus lietuvius iš Chicagos ir afiielinkių širdingai kvie

čia. —VINC. ir ONA KUBAIČIAĮ
i ■ * • • , ' 7 ■ •

Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

Bowling-Billiardai

TAIP RIEBUS KAD PLAKASI 
‘UVITT NTTTT”

AUKŠTAS KENAS .... 
“MILLER’S” CORN FLAKES Dideli pakeliai 

“COLLEGE INN” VISOS SRIUBOS ...............

“GERBER’S” KŪDIKIŲ MAISTAS ....
CHOCOLATE AR REGULIARIS
“OVALTINE” didele 59c-

.... 2 už 19c

2 kenai 19c

3 kenai 250

MAŽAS 33*
»GREEN GIANT” ... ....j
DĖL MAIZ NIBLETS č™dNwest” 2 KEN 25c
“ELMDALE” KARPYTI ŽALI BYNSAI No. 2 kenai 3 už 25c 

v a G” AR “T A STE WELL’
KRIAUŠES California 21/2 kenas 17%^
“RED CROSS” ŠPAGETAI ar MAKARONAI 7 unc. .3 pak. 13c

S~Pak~2 už 190COMET” RYŽIAI
“DROMEDARY” DATES 7^ unc. Pakai 2 už 230 
“SINCLARE” BALTI ŠABALBONAI No. 2 kenai ...........  2 už 19c
“mDWEST’~KbPUSTAI 2^ kenai ......1...... 7 2 už 19c

2 krūvelėsNAMIE AUGINTI BATVINIAI
ŠVIEŽIOS BARTLETT KRIAUŠĖS

“CAMAY” MUILAS...........
“OXYDOL” 2 maži 170 Didelis 

“OCTAGON” TUALETUI MUILAS.....
“OCTAGON” CLEANSER

.... 4 sv. 250

3 už 170
200

- 3 už 140

3 už i4<t
SUPER SUDS Didelis Raudonas Pak. 180

$100 UŽDYKA KIEKVIENA SAVAITĘ 
TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

IRK NUO

S STORES
100

CHICAGOS DIDŽIAUSIA IR MODERNIŠKIAUSIA 
RUSIŠKA IR TURKIŠKA MAUDYKLĖ

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

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

Naujas Chicagos Sunkumo Kilnojimo Klubo Namas.

THREE BANDS 
STRIKE A NEW NOTE 
in the

CAR.MA

' The CARMA

RED JROSS SHOES
Lovely and flattering is this new Red 
Cross Shoe. A three-eyelet tie — distin- 
guished by three stitched-down bands of 
grosgr»įn around the vanap, and three J 
diamond insets outlined with tiny per- 
forations. Now only $6.50.

BOSTON SHOE STORE
3435 SOUTH HALSTED STREET

20 AsIų — 10 Stalų
Gėrimai ir užkandžiai vietoje 

Rezervacijos Kliubams

Milo Wiesner Recreation
819-823 W. 35th St

Tel. Yards 4621-4622-2868

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

DUODAME PINIGUS

e Jeigu reikia atnaujinti 
morgičių;

• Jeigu norite taisyti na
mų;

• Jeigu norite pirkti namų;
• Jeigu norite būdavoti na

mų;
• Kreipkitės į Naujienų

Spulką. Gausite ant len
gvų išsimokėjimų leng
vomis sąlygomis.

LITHUANIAN BUILDING 
LOAN AND SAVINGS t

ASSOCTATION S
1739 So. Halsted Street.

Atidarą kasdieną, išskyrus 
nedėldienius nuo 8 ryto iki 

8 vai. vakare

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 St 
Tel. ENG. 5883-5840

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS

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

diena ligoninėje .—... $15-00
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama ----- “
VISAS LIGAS GYDOMA $4 Aft
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Avė., CMcago.

Tel. Lawndale 5727.

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

75% Coarse ---------------------  $7.00
Pocahontas MMie Run, West Virginia

75% Coarse --------------------- $7.75
Illinois Nut ------------------------  $5.60
Rex Egg ....... $7.50
Black Band Lump-----------------$8.75
Miliers Creek Lump  $9.00
Chestnut Hard Coal______$13.00

ir kitokias anglis pristatom.lis pristatom.

OKSAS EXPRESSING
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TRIJŲ CICERO PARAPIJOM 
PASIKALBĖJIMAS

(Tęsinys)
Petras — Ar manota Jokū

bai, kad taip butų buvę gali
ma padaryti?

Jokūbas — Tikrai taip mano 
mielas. Žiūrėkite. Čia šiandien 

. turi savo atskiras nuo Romos 
katalikų bažnyčias graikai ka
talikai, Ukrainai, armėnai, len
kai, anglai ir daugybe kitų tau
tybių žmonių. Tai kodėl nebū
tų galėję taip pat padaryti ir 
lietuviai? Suprantama; kad bu
tų buvę galima sutverti atski-

rą nuo Romos lietuviu katali
kų bažnyčią, jei tik musų va
dai butų buvę ideališkesni ir to
liau pramatą ateitį.

Jonas — Na sakyk, Jokūbai, 
ar dar yra galima sutverti to
kia atskira nuo Romos lietuvių

PETRAS PIVORIŪNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rūgs. 19 d., 11:40 vai ryto, 
1938 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Švenčionių apskr. Tve
rečių parap., Dianos kaime.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Eleną, po tėvais čel- 
niutę, 3 dukteris Bronislavą, 
Eleną Smith ir Sylvią, 2 sū
nūs Alfonsą ir Boleslavą ir 
gimines—Lietuvoj brolį Alek
sandrą ir seserį Agotą Rudis.

Kūnas bus pašarvotas sere- 
doj, 10714 S. Prairie Avė., 
ROšelande, 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 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę liekame,
Moteris, dukterys, sunai ir 

kitos giminės
Laid. dir. Lachawicz ir Su

nai, tel. Canal 2515 arba Pull
man 1270.

Jokūbas —/Taip mano mie
las. Ne tik yra galima, bet jau 
yra sutverta tokia atskira nuo 
Romos, užvardinta Amerikos 
katalikų bažnyčia. Angliškai va
dinasi Catholic Church of Ame
rica.

Jonas — Jei tokia bažnyčia 
yra sutverta, tai kas yra jos 
valdytojas arba galva tos baž
nyčios ?

Jokūbas — Jos galva yra ar
kivyskupas Steponas A. Genio- 
tis.

Petras — Žinai, Jokūbai, ką 
aš manau? Aš manau, kad vė
liau ar anksčiau mums čia A- 
merikos lietuviams priseis tver
ti naujas parapijas, statytis sau

lys ga!esinie būti valdytojais ir 
savininkais,

Tris Parapijas Jau Prarado
Jokūbas — Tikrai taip, mano i 

mielas. Juk judu ihatėte, kaipl 
jau “Drauge” patys Marijonai: 
Romos kunigai pranešė, kad ki
tataučiai vyskupai atėmė nuo 
lietuvių katalikų jau tris baž
nyčias, vieną New Yorke, kitą 
Haverinll, Mass., o trečią — 
Akron, Ohio. Ar ilgai reikės 
Jaukti, kad ir Chicagos kardi
nolas pradės sodinti kitataučius [ 
klebonus į lietuvių pastatytas 
bažnyčias. Tada galėsime pasa
kyti, sudiev musų žmonelių pi-! 
nigais pastatytoms bažnyčioms,! 
mokykloms ir kitiems pasta- ■ 
tams. Jomis naudosis ir pinigus 
iš lietuvių vilios kokie airiai/ 
vokiečiai, lenkai klebonai. Bet 
ten lietuviams nebebus vietos.

Jonas — Sakyk, Jokūbai. Ar 
tie musų romiški lietuviai kle
bonai nepramato, kad taįp ga
li atsitikti čionai, kaip atsitiko 
New Yorke, Akrone ir kitur, 
kad jie patys tyčia įveda ang
lų kaitroje pamaldas, panaikina 
lietuvių giesmes ir Lt.?

Jokūbas 
nai. Kaip 
klausimas, 
sų Romos

Jo
tas

JONAS BLRAGAS

Jonas Buragas sirgo tūlą 
laiką. Praeitą vasarą jau bu
vo pasveikęs ir vėl darba
vosi, kiek galėjo. Vėlesniu lai
ku vėl susirgo ir mirė Cook 
apskričio ligoninėje.

Kiek mums yra žinoma, jis 
turėjo dvi seseri. Viena, Sa
kalauskienė, gyveno Mahanoy 
City, o kita Minersville, Pa. 
Jei kas žinote apie jas prašo
me pranešti joms, kad jų bro
lis Jonas Buragas, mirė ir yra 
pašarvotas P. J. Ridiko kop
lyčioj, 3354 S. Halsted St., 
Chicago, III.

Laidotuvės įvyks šeštadie
nį, rugsėjo 24, 1938, iš koply
čios bus nulydėtas į Lietuvių 
Taktiškas Kapines.

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 
Lietuvoje moterį Anelę, duk
terį Prancišką, brolį Juozapą 
ir gimines, o Amerikoje gimi
nes ir tiraugus.

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 nylydėta§ į šv. Ka-j 
zimiero kapines.

Visi A. A. Anufro Edinto 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, duktė, brolis ir 

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

Canal 6174.

— Mano mielas 
atrodė šiandien 
tai išeina, kad mu- 
klebonams visai n,e- 

rupi rytojus. Jie tik yra susi
rūpinę savo ypatiškais reikalais. I 
Esu girdėjęs, kaip jie išsireiš-| 
kia: girdi, koks skirtumas, ar 
tavo parapijonas kalbės Įietu- 
viškai, ar angliškai. Bile jis eis 
į bažnyčią, duos gerą auką, tai 
ko tu daugiau paisai? Pinigai, 
girdi, tokie pat bus geri, ar ta
vo parapijonas kalbės lietuviš
kai, ar angliškai, lenkiškai, 
paniškai ar dar kitaip.

Petras — Jeigu jau taip 
kalba, tai ištiesų lietuvybės

is

at-

eitis čto Amerikoje yra labai i 
netikra.

Jonas —« Ne. Aš nesutinku 
su Petru. Aš manau, kad mes 
Čia Chicagoj, b ir visoje Ame-j 
rikoje gąlime turėti savo baž-! 
nyjčlas ro globa Amerikos Ra* 
talikų Bažnyčios. Tik reikJh 
muim baugiau pasiryžimo, dau
giau susirūpinti musų jaunimo 
ateitimi, o sykiu Ir savo dva
saus reikalais, kiūrėk, Fetraili 
Klek 0pn tik Chicagoje ir apy- 
Imltėse yra lietuvių, kurie ne*/ 
prikkiuso prie Romos katalikų 
bažnyčias. O vis SI to, jie yra; 
geri IMuvįai tikinti į Dievą! 
žmonės. Tik didžiuma iŠ jų ne- 
iwri turėti nieko bendro su-Ro
ma ir jos popiežiais. Nes jie ži
no iš Lietuvos istorijos ir iš 
dabartinio laiko, kiek daug blo
go yra padarę Romos popiežiai 
Lietuvai ir visiems lietuviams 
visame pasaulyje.

Jokūbas — Labai pialopu 
man girdėti, kad tu, Jonaį, taip 
teisingai pradedi galvoti. Mat, 
kaipo jaunesnis iš itiusų, turi 
ųiatyti, daugiau energijos ir pa
sišventimo pasidarbuoti dėl la
bo lietuvių katalikų, nepriklau
somų nuo Romos, ir tuomi pa
sitarnauti lietuvybės palaiky
mui. Nes, kaip jau matėme, lie
tuviai Romos bažnyčios kuni
gai visai nepaiso, kas iš lietuvių 
išeis. Jiems tik yra svarbu, kad 
jie butų Romos katalikai. O ar 
jie kalbės lietuviškai ar kaip 
kitaip, tai dėl to jiems galvos 
neskauda.

Petras — - Na, ale jau nebe
toli dvylika. Aš jau turiu dū
linti namo. Lik sveikas Joku- 

|bai. Ar eini Jonai?
Jonas --- Taip einu ir aš. Na, 

tai lik sveikas Jokubai, ačiū 
tau už visus patarimus.

Jokūbas — Likite sveiki ma
no mieli. Užeikite kitą sykį. Su
diev. o<J Cicero Jukubas

FARMS FOR SALE *'GEAUTGSTRUCKS—MISCELLAN. 
Automobiliai Ir Trekai—-Bendrai

NEREIKIA tMOKESNlO-SO MtNESIŲ Iš- 
M-0KATI. Vietlkae perŽinrSjimaa. male- 
vojitnas. bMy, ftmderio darbtj, baterSa, 
radijo ir tftlėdn. Freimo, asu euatlprini- 

Vlskaa ntio vtrSataB iki tairų. 16 
m'fe't'u patyrimas, musų Karanti j a. Atdara 
Vakaratę, sekta. AprttaičiavimaB, towinfir1 
dykai. Taipgi pilnas pasirinkimas naują 
ir vargti kąru. Be itatokĄfhno pinigų. 
^06 XfILWAUKEE AV. Belmont 4844.

PARSIDUODA tavernas—pigiai. 
Turim greitai parduoti. 1739 So. 
Halsted St., Box 880.

8:30
ku-
pa-

o iš

*>**w*»z

WANTED

PARDAVIMUI batų taisymo dirb
tuvė, gerai išdirbtas biznis, geros 
mašinos, galima sutaupyti pinigų. 
Del svarbios priežasties parduosiu 
pigiai. J. Varnis, 5646 S. Went- 
worth Avenue.

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

Savininkas parduoda mažą ūkį. 
Lewis Francisco, Dancy, Wisconsin.

PAIEŠKAI! DARBO
Penteris Ir popieruotojas iš vi

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

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

Parduodu Bučernė ir grosernė, 
biznis išdirbtas per 20 metų ne-, 
brangiai. Atsišaukit greitai. 4530 So. 
Wood St.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

PARDAVIMUI restaurantas gero
je vietoje, geras biznis geram žmo
gui už teisingą pasiūlymą. 4909 
W. 14th St., Cicero.

REIKALINGA moteris pagelbėti 
grosernei ir bučernei—kuri supran
ta darbą—Jeigu pageidauja gali it 
gyventi view>jė. Atsišaukite Box 877 
Naujienos.

REIKIA merginos bendram na
mų darbui be skalbimo— 1 vaikas, 
būti arba eiti namon naktimis, 
šaukti Mrs. Keliat, Van 0958.

REIKIA motetų maišytiems sku
durams skirstyti. Levin-Rapp and 
06., 2525 W. 18 Št.

HELP VVANTED-MALE-FEMALE

REIKIA merginos ir vaikino par
davinėti rakandus. Patyrimas ne
reikalingas. Gali uždirbti į savai
tę nuo $30 iki $40.;00. Matykite Mr. 
WiU’iam nuo 9 iki 11 v. ryto. 
1656 W. 47th Str. /

HELP VVANTED—-MALĖ 
Darbininkų Keikia

REIKALINGAS siuvėjas prie tai
symo moteriškų kailinių. 3608 So. 
Halsted. Yards 4891.

Reikia vyro ūky dirbti. Geri na
mai, mokestis $15.00 mėnesy. Ra
šyti 1739 So. Halsted, Box 876.

,'iruže

BIJŪNĖLIS”

FURNlSHED R0OMS—TO RENT

Kambarys dėl vaikino, šviesus, 
apšildomas, 2 augštai, Su valgiu 
ar be. Mrs. Pazer, 4445 So. Wash- 
;tėnaw Avė.

PĄRDAVIMUI tavernas su namu 
ar be namo arba išrenduosiu. JLabai 
pigiai. Atsišaukite laišku. 1739 So. 
HalStėd St. Box 678.

A. . A’—1
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai-žemėPardavimuI
TIKRAS INVESTMENTAS

Puiki Maywood 2 flatų freimi
nis, 2 mięgkambariai, abu su va
rtomis. Pečiu šildomi, kietmedžio 
grindys, didelis viškus. Mokasi virš 
8% net. Patogu į American 
Can Company, mokyklas ir dirb
tuves. Tel. Village 7720. Klausk 
Mr. Lampke.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai h- Trokai Pardavimai

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 kutų 

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

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

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

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

PARDAVIMUI
Puiki 6 kambarių katedž arti 

lietuvių bažnyčios ir mokyklos 2461 
West 45th Str. Aukštas cementinis 
beismentas, puikus viškus, ąžuoli
niai trimai ir grindys. Furnaso ši
luma moderną maudynė, uždari 
porčiai, 2 karu garažas. Kaina 
$3,500.

42 ir Westem Avenue. Puikus 2 
aukštų namas su tavernų ir lunč-
rulmiu ir 3 kambarių flatu ir mau
dyne už taverno. *10 kambarių ir 
maudynė ant 2 aukšto. Buvęs ir yra 
įrengtas kaip ruiminghouse su $113 
pajamų į mėnesį. Garo šiluma, di
delis viškus. Uždari porčiai, 2 karų 
faražas. Ši nuosavybė su rakan- 

ais ir taverno įrengimu ir fikče- 
riais už pilną kainą $7,000. Norman 
peyer & Company Incorporated, 
4801 South Ashland Avenue. Bou- 
levard 7700.

DAUGYBE VARTOTŲ KARŲ
BUICK & PONT1AC

MILDA AUTO' SALES
806 XV ėst 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

Laidotuvėmis rūpinasi gra- 
boriūs P. J. Ridikas. Phone 
Yards 1419.

»«

ONA PIPPIRIENĖ 
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 nuliudime 

2 pusseseres Agotą Popierienę 
ir Anelę Sobeckienę ir jų 
šeimynas ir kitas gimines.

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

Kūnas pašarvotas randasi 
koplyčioje 8803 S. Commercial 
Avė., So. Chicago, III.

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

Visi A. A. Onos Pippirie- 
nės giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti 
navimą

JOSĖPHINA 
KATKEVIČIENĖ

gyyeno numeriu 4059 N. I 
Kilpatrick Ąvenue

Persiskyrė su šiuo pasauliu ! 
rūgs. 22 d., 2 vai. ryto, • 1938 
m. sulaukus pusės amž., gim
us Gražiškių parap., Lankup- ’ 
ko kaime, Marijampolės apskr. ’

Paliko dideliame riuliudifne 
vyrą Joną, du šunus Vificen- : 
tą ir marčią Julia ir Juozapą 
ir marčią Lilian, 3 dukteris 
Magdaleną Kėnutienę, žentą 
Petrą, Marijoną Heidemann, 
žentą William, ir Agotą, 6 a- 
nukus, 2 pro anūkus, seserį 
Oną Urbanavičienę, pusbrolį 
Julijoną Petrutaitį ir kitus 
gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
A. Lachavičiaus koplyčioj, 
2314 W. 23 PI.

Laid. įvyks pirm., rugsėjo 
26 d., 8:30 vai. ryto iš kopi. į 
Aušrps Vartų parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėlionės sielą, o iŠ 
ten bus nulydėta į Šv.1 Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Josephinos Kat
kevičienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Vyras, sunai, marčios, duk

terys, žentai, anūkai, se
suo ir giminės

Laid. dir. LaChawicz ir Su
nai, tel. Canal 2515.

RENDAN kamb. Marųuette Par
ke. Su ar be valgio, ženotiems ar 
pavieniui. Atsišaukite laišku 1739 
So. Halęteą $t. Box 879.

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

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

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

fa 
ap- 
Sa

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai-—Bendrai

3 kambarių apartmentas, beis
mentas su šviesa ir geso 'šiluma. 
$20.00. 5542 S. Talman Avė.

■ ■ I. W I M I U

KAROLINA 
BOGUSEVIČIENĖ

mirė rūgs. 20 d., 1938 m., 
12:05 A. M. vai., sulaukus pu
sės amžiaus.

Kilo iš Vilniaus apskr., Mu- 
Šnykų miesto.

Amerikoje išgyveno 27 m.
Patiko dideliame nuliudime 

vyrą Benediką, 2 dukteris: 
Juliją ir FeMciją, sūnų Sta
nislovą, pusbrolį Julijoną To- 
tnasewicz ir Brazilijoj moti
ną Ir tris seseris.

Kūnas pašarvotas 2040 L. E. 
Moyne. St.

Laid. įvyks šešt, rūgs. 24 d. 
IŠ koplyčios 8:00 vai. ryto bus 
atlydėta į Šv. Mykolo parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už vėlionės 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame Visus 
gimines, draugus-ges ir pažį- 
stamus-as dalyvauti šiose lai- 

. dotuvėse.
Nuliūdę,

Vyras, Dukterys, Simus ir 
Giminės

jai paskutinį patar
kit atsisveikinimą. 
Nuliūdę liekame, 

Giminės
dir Lachawicz ir Su-Laid.

nai, tel. Canal 2515.
Laidotuvėmis rūpinasi Po- 

pierai ir Sobeckai, 1701 N. Pu- 
laski Road, Albany 9236.

mams.
GĖLININKAS

4180 Archer Avenue
Pliont LAFAYETTE 5801)

■ /ą'ifipiifio Siunčiam Gėlės I IIVHKIY Telegramų i 
LUvImIIbIU Visas Pasaulio 

Dalis.
KVIETK1NINKAS

Gilės Veatuvfms. Banldetams

Tek TARDĖ 7508

Metinės Mirties Sukaktuvės

Sudie
Buvo laikų,’ gražių laikų. 

Greitai jau jų nebebus. Vasara, 
taip laukta Ir ^maloni, štai,, jau 
dieną po.diencrs nyksta ir 
intinai turėsime skirtis 'su 
Kaip maidnus svetys, atėjo, 
lankė ir vėl apleidžia. Dar

11 vaitė-kita ir >gamta pasidės1 sa
vo gražiubsiuš mbns.

Prie paskutines progos, 
northsaidiečių * jaunuolių cho
ras “Bijūnėlis^ rengia atsisvei
kinimo su giruže išvažiavimą 
Jeffbi’son gojelėje, visiems ži-! 

Į nomoje priMcalnelėj, į dešinę: 
nuo /Central avė. Išvažiavimas 
s^kmadienb mgsejo '25 dieną.

I ' • ' • \ . j

I Pasveikins savo mokytoją
šiame išvažiavime “Bijūnė

lis’' pasveikins ir sul-žks savo’ 
j malonią mokytoją Onuką Ske^ 
jveriutę po sėkmingos kehwė$\ 
Lietuvoje su Pirmyn dwu/ 
Dar reikia priminti, kad vienas; 

j iš ^Bijūnėlio*’ narių tik šiomis - 
dieitomis giįžo iš Lietu vos po' 
4 mėnesių atostogų — tai M/ 

į girdas Skurikis' Sveikinkime ir 
:l ji-

BUSINESS CHANCES

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

FORKLOZUOTI 
BARGENAI

• J4 p ‘ ' r2 aukš. freiminis 2-6 kambarių 
flatas, beismentas, 1-mos lubos ap
šildomos, prie 45 ir S. Rockwell St.
SPECIALIAI ....................  $3950.00

2 aukš. mūrinis, \l-5, 1-6 kamb. 
flatai ąžuolo trimingai. Karšto van
denio šiluma,, 2 karų garažas, prie 
56 ir S. Elizabeth St.
SPECIALIAI ..................... $5650.00

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

?? AR JUMS REIKIA PASKOLOS 
ANT NAMO ??

Męs darome parinktinas paskolas 
aht rimų tik už 4% nuošimčius. O 
ilgo laiko paskolos už 5 nuošim
čius. Dėl daugiau informacijų krei
pkitės į

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

Hemlok 0800.

PARSIDUODA tavernas labai ge
roj vietoj, prie gelžfcelio stoties ir 
dirbtuvių. 16 Kambarių namas. Vi
si taverno įrengimai. Biznis yra 
geras. Likus našlė negaliu biznį lai
kyti/ Randuosiu labai pigiai. Pla
tesnių žinių suteiksiu laišku.

Casse Ruditis, 16 Lyman St., 
Hoosičk FaMs, N. Y.

BARGENAS BRIGHTON PARKE 
Galima kraustytis tuojaus. 4008 

S. Maplewood Avė. 2 flatų, 4 ir 5 
kambariai. 2 garadžiai, rendos į 
mėnesį $55.00. Kaina $3850.00. Ma
žas įmokė j imas.

Teisingas pasiūlymas nebus at
mestas. Mainysiu ant bile kokio bi
znio. Tel. po 8:00 vakarais Prospect 
0176.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas
Tel. Victory 4965. 

STOGDENGYSTfi IR BLfiKOS 
DARBAI

35 metai bizny, tari pilną apdraudą 
už darbus. Lengvus išmokėjimai, 
jei norite.
BRIDGEPORT ROOPING AND 

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

COAL—W00D—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

MOTIEJUS JANKAUSKAS
Mirė rugsėjo 20 d., 1937 m. 

palaidotas rūgs. 25 d. bažny
čios apeigomis šv. Kazimiero 
kapinėse, sulaukęs '72 mėtų 
amžiaus. Iš Lietuvos paėjo iš 
Giržadų kaimo, Adakavo par^ 
Skaudvilės valsč., Tauragės 
apskričio.

Amerikoj išgyveno 33 m
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Magdaleną, (moteris 
mirė sausio 11 d. 1938 m.) šu
nų Praną, dukterį Oną Želvie
nę, žentą Kazimierą Želvį ir 
jų šeimyną Praną ir Juozą 
želvius, Gladys ir Alfonse 
Vėlius, posūnį ir marčią, Juo
zą ir Domicėlę Mockus ir jų 
šeimyną ir daug kitų gimi
nių, o Lietuvoje sūnų Juozą, 
marčią ir jų šeimyną, dukte
rį Agniešką h* žentą Petro
šius ir jų šeimyną, brolį An
taną, seserį Oną ir daug ki
tų giminių.

Musų mylimo Tėvelio mir- 
I ties metinių sukaktuvių pa

minėjimas atsibus rugsėjo 24 
| d., 9:00 vai. ryto, Šv. Jurgio 
| bažnyčioj.

Nuliūdę
Duktė Ona Želvienė, suntis 

Pranas Jatikan^kas

s

Keps aviną

Kad padarius tas sutiktuves: 
[Į ir pasveikinimą įspūdingesnė
mis, rengimo * komisija keps 
ant laužo didelį aviną ir vai-! 

[pins'visus svečius. į
“Bijūnėlis” kviečia ir laukia 

Visų geros valios draugų, kai
mynų ir rėmėjų. ■—Kvieslys.

s

[Saukia Kfovaįnfe- 
čias Atgal Prie 
Žiemos Darbuotes

f * - . ■ \ .v • • ••1 i*- ' / ' ' •' N'* • ■ : »

ruduo, žalieji lapai krinta, žolė 
pageltn$. Nėra to malonumo, 
$ąivlwnčio kvapo — pavasario.

25 d. rag«ejo, sekmadienį, 2 
valandą po pietų Joe Shameto 
svetamčį 15G0 S. 4Mh Avė., vi
si kkivainiečiai renkasi geram 
upe po ilgo poilsio.

Klhibo valdyba jau turi kon-j 
taktą su pačiais Kiovaimais Lie
tuvoj. Oavo padėką Už auką! 

Į Tai iš paties kliubo iž-i 
do, o kurgi komisija, 3 aukų; 
rinkėjos. iTai Klovainių Širdis? J 
Kiek jos surinko dėl to garsaus 
paminklo, ir tai pirmo Klovai-i 
niuose, įamžinimui 20* metų 
Lietuvos nepriklausomybės. Tai 
gaibč mums, amerikiečiams 
prie to prisidėti ir ta maža au
ka musų ten už jurų sukėlė di
delę audrą. Klovainiecdai gavo 
to, ko niekad nesitikėjo.

Ateikite į sekmadienio susi
rinkimą. Viską išgirsite ir ki
tiems pasakysite.

Kliubo pirmininkas,
K. P. Deveikis

Klovainių Paminklo Reikalai 
Eina Pirmyn

Klovainięčių Kliubo susirin
kimas. Po atostogų, vasaros 
karščių, visų malonumų ir gra
žybių esam priversti eiti atgal 
į surukusias svetaines ir tartis; 
— rengtis prie žiemos, štai, jau

• Vyriausias tribunolas išaiš
kino, kad Klaipėdos miesto ir 
krašto valstybinių įstaigų tar
nautojai už tarnybinius nusi- 
kaltinimus turi būti teisiami 

Apygardos Teisme, o ne 
Klaipėdos autonominiuose teis
muose.

SAVININKAS TURI atsipalai
duoti tuojau. 6 kambarių plytinis 
bungalow, modernas. Skirtingas 
bargenas. Lengvus terminai. HOLC 
finansai. 6019 So. Richmond St.; 
Kreiptis S. Freedman 139 N. Clark. 
Dearborn 8428.

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

LUMP
46.00 
sft.oo 
36.00 
: S.75 

: »5.00

PARDAVIMUI nuosavybė prie: 
Archer Avė., 'Willow Springs, lotas: 
80x400 su mišku, pagerintas su 6 
kambarių freiminia rezidencija, 
produktams standas, budinkai ir 
vaisių medžiai. Turi būti parduo
ta turtui likviduoti už $3450.00 Ma
tykite Mr. Johnson, I. H. Halvor-! 
šen Co., 3145 W. 63 St.

EGG
NUT
BIG
MINE RUN ..
SCREENINGS

PIRKIT DABAR 1 — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975

Kainos kįla. Pirk šį naują gel-i 
toną plytinį 24x4 kambarių apart- 
mentai ir 2 krautuves. Garas, refri-i 
geracija. Renda $11,290. Kaina tik
tai $30.000. Liberalus terminai. 
FIRST STATE MORTGAGE CO. 
4752 Fullerton Capitol 3020

Gaukit naudos maksimumą iš 
aliejinio pečiaus, “Arrow Stovol” 
yra geras kuro aliejus. Švarus, be- 
smarvės, ekonomiškas. Greitas pri
statymas visur. Telefonas Vincen- 
nes 4300.

Savininkas parduoda anglišką 6 
kambarių rezidencija, tiktai 2 me
tų senumo. Pilnai įrengta, aliejinis 
šildytuvas, automatiškas vandens 
šildytuvas, 1 Va maudynės, uždaryti 
porčiai pusryčiams valgyti, 2 karų 
garažas. Nebrangiai. 2349 ' North 
Rutherford. Merrimac 8758.

FURNITURE-FIKTURE FOR SALF

IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 
ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coli Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
ra fikčeriuš dėl bile kurio biznio 
skaitant svarstykles, registerius ir 
če baksius. Cash arba ant išmoks
imo. Pamatykite mus pirm negi 
nrksite kitur.

Š. E. SOŠTHEIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269.

Ce baksius. -Cash arba ant išmokė-

PARDAVIMUI siuvama elektri- 
kinė “Singęr” mašina, beveik nau
ja. Parduosiu pigiai. 4242 Su. Ma- 
plewood Avė.

JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
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TAI PONIA VASILIENE DABAR VĖL NAK 
TIMIS GALĖS RAMIAI MIEGOTI

Mat, Svirplių Klausimas Buvo Laimingai 
' Likviduotas

Tarp Mušti Skaitytojų

GERAS LAIKAS IŠKELTI VOKIEČIŲ PERSEKIOJI
MUS PRŪSŲ LIETUVOJE IR KLAIPĖDOJE

Yes, Mrs. Kazimieras Vasilius 
vienur pralaimėjo, bet laimė jai 
nusišypsojo visai netikėtai iš 
Chicagos ir ji dabar galės nak- 

' limis miegoti.
Mat, Mrs. Vasilius gyvena 

Waukegane ir jos butas randa
si po numeriu 807 George St. 
Dabar, tas butas geras ir gra
žus, kaip į jį nežiūrėsi, vienok 
Mrs. Vasilius negalėdavo nakti
mis miegoti.

Šaudė ji į buto pakampius 
“flitą”, barstė visokius milte
lius, bet visos tos pastangos ne
nešė jokių rezultatų.

Aiškumo dėlei čia reikia pa
stebėti, kad p. Vasilienės triu- 
belių kaltininkai buvo svirpliai. 
Dalis p. Vasilienės namo medi
nė — ir ten visa svirplių gimi
nė apsigyveno. Iš kur jie atėjo, 
kaip bute atsirado, p. Vasilienė 
nežino ir ji perdaug nepaisė, 
kad jie toj medinėj namo -da
ly] uliavodavo.

Bet p. Vasilienė negalėjo to
leruoti vieno dalyko. Tai tas, 
kad naktimis tie svirpliai kad 
pradės čirškėjimo koncertą, tai 
merk-nemerk akis, bet miegoti 
negali.

Taip dalykai tęsėsi ilgoką lai
ką. P-a Vasilienė buvo labai 
kantri ir ilgai kentėjo, bet kai 
kantrybė pasibaigė, tai ji nuėjo 
pas savo brolį advokatą, Tarną

Po j imas pagalvojo, kad svir
pliai tur būt atėjo iš lauko, o 
jeigu taip — tai AVaukegano 
miesto valdyba už tai yra atsa- 
kominga. Ir nuėjo adv. Pojunas 
miesto tarybai savo skundą iš
guldyti.

Bet miesto tėtušiai, išklausę 
skundo, tik pakratė pečiais, ir 
atsisakė už svirplius atsakomy
bę priimti. Užėmę tokią pozici
ją tėtušiai pasišaukė konferen
cijai ir Waukegano miesto ad
vokatą George S. McGaughey ir 
paklausė kaip jo autoritetui to
kia nuomonė atrodo.
Well, čirŠkėt Negalim Uždraust

Advokatas McGaughey pasi
nėrė mintyse kuriam laikui, gi
liai dalyką apsvarstė ir išnešė 
sekamą saliamonišką nuospren- 

“Waukegan*as už svirplius 
atsakomybės negali imti. Jie ne 
miestelio gyventojai ir mokes
čių nemoka. O jeigu jie nori 
čirškėti, tai jau jų dalykas ir 
įstatymais VVaukeganas negali 
jiems uždrausti tai daryti.”

—Nėra teisybės pasaulyj — 
pasiskundė p. Vasilienė išgirdu
si apie tai, atsiduso ir susitaikė 
su likimu — well, ką padarysi, 
reikės su svirpliais gyventi.

Atsiranda “Herojus”
Bet liūdnoj svirpliais apnik

toj padangėj pasirodė saulės 
spindulys. Išgirdęs apre svirplių 
problemą Waukegane, Chica
gos Hyde Park mokyklos mo
kinys Edwin L. Clinkofstine, 
1369 Hyde Park Boulevard, nu
tarė sulošti herojaus rolę. Para
še Waukegano majorui Williapi 
Faller’iui laišką, pranešdamas, 
kad jis išgelbės p. Vasilienę nuo 
svirplių, nes jam tie svirpliai 
labai reikalingi. Yra ir Chica- 
goje svirplių, bet jie esą labai 
menki. Ar sutinka jam wauke- 
ganiškius atiduoti?

P-a Vasilienė ir majoras sku
biai su .prašymu sutiko, o Clin
kofstine tuojau pradėjo medžio
klę ir į trumpą laiką jeigu ne 
visus, tai didelę didžiumą p. 
Vasilienės svirplių išgaudė. Pri
sirinko visą kvortinę bonką.

Taigi, p. Vasilienė dabar vėl 
naktimis, miega. O jeigu kam 
įdomu ką tas mokinys su svirp
liais daro, tai galim pranešti, 
kad jis nusinešė bonką mokyk
lon ir ten dabar zoologijos klia-

sos mokiniai juos drasko į šmo
tukus ir studijuoja.

Tai tokie dalykai šią savaitę 
dėjosi Waukegane. Jeigu neti
kit, tai paklauskit waukeganie- v • cių.

Atrado 200 
Užsinuodijimų 
“Kaltininkes”

Jos šiltinės Bakterijos
Kaip jau “Naujienose” buvo 

rašyta keletą kartų, Elmwood 
parke ir šiaurvakarinėj Chica- 
gos dalyj suvirš šimtas žmonių 
susirgo keista liga. Spėta, kad 
arba jie užvalgė užnuodyto 
maisto arba išgėrė sugedusio 
vandens. Vakar susirgimų skai
čius siekė apie 200. Mirė vienas 
žmogus.

Valstijos sveikatos departa
mentas atrado, kad liga yra sa
vo rūšies šiltinė (paratyphoid), 
kurios bakterijos įsigavo į vie
nos kepyklos produktus (“ec- 
lairs”). Daktarai spėja, kad 
bakterijos pirmiausiai atsirado 
vandenyj, o kepyklos naudoda
mos tą vandenį užnuodijo “ek- 
lairus”.

Pereitą savaitę Elmvvood par
ke 2 valandoms vanduo buvo 
užsuktas. Daktarai mano, kad 
užsukus vandenį, vamzdžiuose 
sumažėjo spaudimas ir iš oro 
įsisiurbė vidun purvinas van
duo, visą vandens sistemą už
krėsdamas.

Registracija Spalio 
10 d. Chicagoj ’

Spalio 11 priemiesčiuose
Cook apskričio rinkimų tary

ba praneša balsuotojams, kad 
spalio 10 d., yra paskutinė die
na užsiregistruoti rinkimams 
Chicagoj, o spalio 11 d. — prie
miesčiuose.

Registruotis privalo tie bal
suotojai, kurie po paskutinės 
registracijos pakeitė adresus ar
ba sulaukė 21 melų amžiaus. 
Registruotis galima miesto ro
tušėj ir precinktų stotyse, ku
rios bus atdaros spalio 10 arba

Apiplėšė Tris 
Gėrimą Krautuves

Visos Southsidėj
Trys ginkluoti piktadariai 

naktį iš trečiadienio į ketvirta
dienį apiplėšė tris gėrimų krau
tuves Southsidėj. Jų grobis sie
kia $561.

Nukentėjo krautuvė adresu 
7714 S. Halsted, kur piktada
riai užklupo klerką Thomas 
Lasson; krautuvę ties 1124 W. 
33rd street, kur dirbo klerkas 
Irving Taredash, ir 5545 S. 
Ashland avenue. Ten klerku 
buvo Henry Addis. Nuo jo pik
tadariai daugiausiai atėmė — 
$250 pinigais ir du revolveriu.

Aklas J aunu plis 
Įstojo Universitetan

Šis 17 metų jaunuolis iš Mar- 
ųuette Parko yra aklas, bet jis 
nežada tam pasiduoti ir palikti 
našta kitiems. Robert Scanlon, 
nuo 6430 S. Talman avenue į- 
stojo į Chicagos universitetą 
mokintis teisių. Jo geriausias 
draugas ir palydovas bus “Utz”, 
šuo specialėj mokykloj išmo- 
kintas rūpintis aklais žmonėmis 
ir juos vedžioti.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
ŽUVO ARMIJOS AVIACIJOS VIRŠININKAS. — USA armijos aviacijos virši

ninkas niaj. generolas Oscar Westover ir lakūnas Sam Haynes žuvo, kai lėktuvas, 
• kuriam jie skrido, nukrito ant dviejų gyvenamų namų Burbank, Californijoj, ir 

sudegė. .. . ■ • .L' -

Reikia Teisėjų 
Bals. Registracijai

Apskričio rinkimų komisija 
dabar priima aplikacijas bal
suotojui registracijos teisėjų 
darbams. Registracija įvyks 
spalio 10 — Chicagoj ir spalio 
11 — priemiesčiuose. Kiekvie
noj precinkto stočiai kreikia po 
tris teisėjus. Tokių stočių yra 
3,850 ir jų aptarnavimui trūks
ta 2,000 žmonių. Aplikacijas 
reikia priduoti rinkimų komisi
jai.

Negalėdamas Gauti
Darbo Bandė
Nusižudyti

buvo be darbo, 
ėjo per dirbtu- 
agenturas, bet 

negalėjo gauti.

Per du metus laiko 54 me
tų William Mech, 3217 West 
37th Street, 
Per du metu 
ves ir darbo 
darbo niekur

Užvakar vakare bandė nusi
žudyti. Išgėrė visą buteliuką 
nuodų. Mech buvo skubiai nu
gabentas ligoninėn ir daktarai 
sako, kad jis pasveiks.

“Skiepas
Vyno”

Lasalle
Auto-

Adresu 725 South 
street įvyko sprogimas 
ma tiškus aliarmas pašaukė ug
niagesius, bet kai jie, atvyko, 
tai rado ne gaisrą,bet pilną 
skiepą Vyno. Ten sprogo 1,650 
galionų statinė vyno, priklau-
santi Kept gėrimų firmai. kiniams. Koki buvo nutrenktas.

MAUJIENŲ-ACME Telephoto
KATASTROFA NAUJOJ ANGLIJOJ. — Katastrofa itiko Naująją Angliją — 

Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New Hampshire ir kitas valstijas, padary
dama milionus dolerių nuostolių ir užmušdama 243 žmones, i Tokios yra paskutinės 
skaitlinės. Katastrofa atėjo pavidale staugiančio, suvirš 60 mylių smarkumo vėsula ir 
audros, kuri beveik nušlavė nuo žemės paviršiaus ištisus miestelius ir tiek pa tvindė 
visas upes, kad tūkstančius' išvarė iš butų ir su paraližiavo visą susisiekimą. Paveiks
las parodo vaizdą prie Higganum, Connecticut valstijoj, kur iš krantų išsiliejo Con
necticut upė.

Panaikirtd Dvi

Draugijas
' ■ N

Abiejų turtą perėmė apdraudos 
bendrovės.

Illinois valstijos apdraudos 
departamento viršininkui Er
nos! Pahner’iui reikalaujant, 
apskričio supetibr teisėjas Do- 
nald S. McKinlay panaikino dvi 
Chicagos savišąlpines draugi
jas. Viena buvąĮ įLafąyette Mu
tual Benefit AsMčiation, antro
ji, Lexington Mutual Benefit 
Association. Pirmosios turtą ir 
apdraudą perėmė Jefferson Na
tional Life Insurance Company, 
o antrąją — Pioneer Life In
surance Company of Chicago.

000 turto, $23,154 — obligacijų 
ir apie $8,500,000 aktyvių ap- 
draudų. Lexsinton Mutual tur
tas — $3,894, obligacijų — $1,- 
759, ir aktyvės apdraudos — 
$438,300.

Pabėgo iš,1 ligoninės 
Ir Nusižudė *

Wilmette priemiesčio Linden 
avenue eleyeitėrįiĮ stotyj kon
duktoriai atrado .59 metų be
darbio Fredėrick, Kpld kūną. 
Pasirodė, kad jis pabėgo iš A- 
iexian Brothers ligoninės, kur 
gydėsi ir nusižudė užlipęs ant 
elęveitėrių “trečiosios” bėgės, 
kuri teikia elektros jėgą trau-

Pametė Konvertą 
Su $1,400

Eidama į Lawndale National 
banką, 3337 W. 26th Street, su 
voku, kuriam turėjo $1,400, 
Mrs. Auna įpųta jį pametė. Ja
me buvo $1,400 dešimkėmis ir 
dvidešimkėmis. Moteriškė yra 
65 metų našlė ir gyvena adresu 
3828 S. Springfield avenue. Pi
nigus pametė kur nors tarp na
mų ir banko.

SLA 134-tos Kp. 
15-kos Metų Jubi 
liejinis Bankietas

Praslinko vasara ir skaisčios 
dienos, kurios iki šiol viliote vi
liojo kiekvienų gėrėtis ir links
mintis gražioje žaliuojančioje 
gamtoje. Užsibaigė piknikai, iš
važiavimai ir, štai, niūrūs ru
dens oras verčia ieškoti pilką 
kasdieninį gyvenimą paįvairin-

Chicagos SLA 134-ta moterų 
kuopa, šiemet pažymėdama sa
vo 15-fkįQS ipetjų jubiliejų, ren
gia šaunų bankietą rugsėjo 25 
d., “Syreną” svet., 4270 Archer 
Avė. Pradžia ,6 vai. vak. Vaka
rienei 1 doleris, — tik šokiams 
25c. Ta proga kiekvienam ga
lima rasti jaukioj pastogėj gra
žų pasilinksminimą, nes čia bus 
skani vakarienė, grąžus progra
mas, šokiai ir dar kas paslap
tingo, ką tik atsilankę svečiai 
sužinos — pamatys. . Širdingai 
esate visi kviečiami dalyvauti.

M. D.

Rugsėjo 19 d., 1938 m., Chi- 
cago Daily News dienraštis 
patalpino ilgą straipsnį apie tai, 
kaip Vokietija apsieina su sa
vo tautinėmis mažumomis. Tas 
straipsnis tilpo ant 17 puslapio 
po antgalviu: “Germany Has 
Own Way of Ruling Minor
ines”.

Tame straipsnyje yra apra
šoma, kaip vokiečiai persekio
ja Danijos mažumas, kurios 
dar yra pasilikusios po Vokie
tijos valdžia, taip vadinamoje

Aš čia nematau reikalo ap
rašinėti visas gudrias vokiečių 
šunybes, daromas danams Vo
kietijoje. Tačiau aš manau, 
kad tai yra labai geras laikas, 
kad musų Lietuvos atstovai 
Amerikoje keltų per Amerikos 
dienraščius faktus kaip vokie
čiai apsieina su musų broliais 
Prūsų lietuviais Rytinėje Prū
sijoje. Juk visiems yra žino
ma, kaip vokiečiai buvo sumu
šę ir padėję į kalėjimą be jo
kios kaltės lietuvių filosofą ir 
rašytoją Vydūną; kaip yra už
ginta lietuvių kalba mokyklo
se ir bažnyčiose ir net viešose 
vietose vartoti. Apie tai gali
ma butų parašyti ilgiausius 
straipsnius, kiek baisiausių pa-

“Pelkių Miesto” 
Gyventojai 
Kovoja už Būvį
Nepasiduoda Stickney Miestelio 

Valdininkams

I pietus nuo Stickney mieste
lio randasi' pelkės (prie 71 ir 
Dariem avenue). Vienas apsuk
rus agentas už pusdykį tas pel
kes nupirko, truputį nusausino, 
padalino į lotus ir juos išparda
vė. Lotus nupirko bedarbiai, 
WPA darbininkai, įvairios su
vargusios šeimynos, etc. Viso a- 
pie 200 šeimynų.

Prisirinko dėžių, lentgalių, 
degutuoto popierio gabalų, tie 
lotų savininkai susikalė bakū
žes ir jose apsigyveno. Bakūžės 
buvo mažos vienu bendru kam
bariu — virtuvei, valgomajam, 
miegamajam ir 1.1. Bet visgi jos 
buvo šiokia tokia pastogė ir jų 
savininkams nereikėjo mokėti 
nuomų.

Bet netrukus tame “Pelkių 
Mieste” pasireiškė ligos. Dau
giausiai dėl to, kad ten nėra 
kanalizacijos, oras labai drėg
nas ir nėra švaraus vandens gė
rimui.

“Pelkių Miesto” gyventojai 
tiesa, išsikasė kelis šulinius, bet 
jie yra negilus ir į.juos siur
biasi purvinas vanduo nuo pa
viršiaus.

Ultimatumo Nepabūgo
Taip dalykams einant, Stick

ney valsčiaus (townsbip virši
ninkai, prezidentas, sveikatos 
viršininkas ir kiti sumanė tą 
“Pelkių Miestą” panaikinti ir jo 
gyventojams pasiuntė tokio tu
rinio ultimatumą.

Dabar ultimatumų gadynė, 
bet pelkiečiai jo nenusigando. 
Nuėjo visas būrys pas ultima
tumo autorius, ir p’areiškė, kad 
nesikraustys. O jeigu jie bijo, 
kad ligos pradės platintis, tai 
kodėl jie nesuveda kanalizaci
ją ir kodėl neiškasa gilius, ge
ro vandens šulinius. Butų ne- 
prošalį ir kelias gatves išvesti.

Protestas paveikė. “Pelkie
čiai” galės pasilikti savo bakū
žėse, o penkių žmonių bendra 
komisija bandys ginčą ir “Pel
kių Miestą” sutvarkyti.

Pelkietis.

tai 
kito* 
mo-

niekinimų ir skriaudimų vokie
čiai daro Prūsų lietuviams.

Jei tas nebūtų, dėl diplomą- . 
tinių aplinkybių, galima 
tuvos konsulams padaryti, 
jie gali tai padaryti kokio 
asmens vardu. Tačiau šiuo
mentu reikia išnaudoti progą 
ir kelti visas vokiečių daromas 
šunybes lietuvių tautinei ma
žumai Rytų Prūsijoje. Dabar 
matyti, kad Amerikos laikraš
čiai daugiau prielankauja če- 
koslovakams. Kad atremti vo
kiečių ryksmą kaip baisiai jie 
yra persekiojami Čekoslovaki
joj, tai jie pradėjo kelti vokie
čių darbus daromus tautinėms 
mažumoms, esančioms Vokie
tijos ribose.

Todėl šiuo momentu Lietu
vos valdžia turi išnaudoti mil
žinišką Amerikos spaudos ga
lybę, ir parengti eilę straipsnių 
ir priduoti kad ir tokiam Chi- 
cago Daily News. Tai reikia 
padaryti greitai. Reikia teisin
gų faktų, datų, vietų ir ypatų, 
kur ir kas nukentėjo nuo vo-

Tą geriausiai gali atlikti Lie
tuvos -Atstovybe ir konsulai. 
Juk jie gauna iš Lietuvos al
gas, taį ir turi Lietuvos reika
lui padirbėti.

Laikraščių Skaitytojas

Automobilių
Nelaimes

au- 
bė-

su-

• Lester Surber ir jo žmona 
Violet, 4214 Euclid avenue, 
East Chicago, Ind. žuvo, kai 
Pennsylvania traukinys sudau
žė jų automobilį prie Watling 
gatvės kryžkelės, E. Chicagoj. 
Kryžkeles sargas nuleido apsau
gos vartus, nedavęs progos 
tomobiliui nuvažiuoti nuo 
giy-
• Du vyrai buvo sunkiai
žeisti prie Rush ir Walton gat
vių, kai automobilis ant jų už
važiavo. Buvo valdomas John 
Kalinskio, nuo 3729 N. Kceler 
avenue. Abu sužeistieji ėjo 
skersai gatvę. Jie yra, Edward 
Smith, Lincoln Electric Co. in
žinierius iš Clevelando ir John 
C. Ardagh, 3047 Kilpatrick ave
nue, tos pačios firmos agentas 
Chicagoj.
• Automobilis suvažinėjo, prie 
Kilbourn ir Division gatvių, 40 
metų moteriškę Louise Tessito
re, 1231 S. California avenue. 
Nelaimė įvyko akyvaizdoj su 
žeistosios dukters, kuri laukė 
automobilyj parvežti motiną 
namo iš darbo.

Pirkite savo apielinKės 
krauhiv>sp

I-------------------------------------
Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

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

Naujienos
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL.
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