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Karas Vėl Grūmoja Europai
CHAMBERLAINO IR HITLERIO DERYBOSE 

IŠIRO
Hitleris atmetė britų-francuzų koncesi 

jas vokiečiams
LONDONAS, Britanija, rug

sėjo 23. — Britanijos valdžios 
atstovas penktadienio vakare 
pareiškė, jogei jo supratimu, 
Chamberlaino-Hitlerio konfe
renciją tenka skaityti nutru
kus. čia nuomonė buvo, kad 
premjeras Chamberlain pasi
matys su Hitleriu dar vėliai va
kare penktadienį, tačiau pasi
matys tik formaliai atsisvei
kinti.

Britanijos ministerių kabi
netas susirinks šeštadienį. Reik
šta nuomonė, kad parlamentas 
bus sušauktas pirmadienį.

Taipjau šeštadienį įvyks bri
tų-francuzų pasitarimai, ku
riems į Londoną atlėks veikiau
sia pats Francuzijos premje
ras Daladier.

Kadangi Chamberlaino pasi
matymas su 
dienio vakare 
formalus, tai 
jogei Hitleris

Hitleriu 
turėjo 
daryta 
atmetė

penkta- 
būti tik 
išvadas, 
Francu-

zijos-Britanijos planą vokie
čiams patenkinti.

Reikšta betgi mintis, kad 
Chamberlain gal dar kartą at
sišauks į Hitlerį priimti britų- 
francuzų pasiūlymus. Vienok 
Francuzijos žinių agentija pra
nešė iš Godesbergo (kur Cham
berlain ir Hitleris turėjo pasi
tarimus), kad derybos galuti
nai nutrauktos.

Deryboms nutrukus 
toliau ?

Kitos žinios sako, kad Cham
berlain įspėjo Hitlerį, jogei ka
ras centralinėje Europoje be
veik tikrai įvels į savo sukusį 
ir Francuzija ir Angliją. Hit
leris gi pareiškė Chamberlai- 
nui, kad jis neturi kitokios iš
eities, kaip tik maršuoti į Če
koslovakiją.

šitoj vietoj Hitlerio ir Cham
berlaino pasitarimas nutruki.

Penktadienio vakare vėl grū
mojo Europai karas.
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ČEKAI PASKELBĖ MOBILIZACIJĄ
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Acme-Naujienų Telephoto
VĖL KARO PAVOJUS — Ši didžiulė minia žmonių susirinko prieš keletą dienų išklau

syti pranešimo sudėtų mieste Eger apie Čekoslovakijos pasidavimą Anglijai ir Francijai. 
Vakar panašios minios sudėtuose vėl susirinko klausyti pranešimų apie tai, kad Hitlerio 
ir Chamberlaino derybos nutruko ir sudėtų prijungimas prie Vokietijos paliko neišspręs
tas. Padėtis Europoj vėl pasidarė tokia įtempta, kad atrodo, jog kils karas.

492 ŽMONĖS ŽUVO DĖL AUDROS
POTVYNIAI TEBEGRUMOJA, NUOSTOLIAI TURTUIPOTVYNIAI TEBEGRUMOJA, NUOSTOLIAI TURTUI SIE
KIA DĄUG MlLJONŲ DOLERIŲ, MIESTELIAI DAR VIS

Žemės slenkimas 
palaidojo 8 dar

bininkus 
r 1

VISUOMENĖS-OPINIJA PRIEŠ ČEKO
SLOVAKIJOS DRASKYMĄ

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
23.
rio derybos dėl Čekoslovakijos 
penktadienio vakare atrodė nu
trukusios. Jos nutruko todėl, 
kad Chamberlain nesutiko Hit
lerio reikalavimus išpildyti. O 
nesutiko todėl, kad viešoji opi-

Chamberlaino ir Hitle-
nija Anglijoj per paskutines 48 
valandas smarkiai keitėsi. Fak- 
tinai nusistatymas prieš britų- 
francuzų planą Čekoslovakijai 
padalinti Anglijoj taip stiprė
jo, kad grūmojo visą konser
vatorių partijos politinę karje
rą palaidoti.

DALADIER ĮSPĖJO HITLERĮ: ĮSIBRIO
VIMAS REIŠKIA KARĄ

PARYŽIUS, Francuzija, rug- atstovų buto koridoriuose po 
sėjo 23. — Francuzija davė j konferencijos su partijos va- 
vokiečiams tiek koncesijų, kad| ^ais. Cot pasakė, kad Daladie” 
toliau nebegali eiti šitokį į įgaliojo jį paskelbti, jogei Fran- 
pareiškimą penktadienio vaka- cuzija išpildys savo prižadus, 
re padarė Pierre Cot, radika- jeigu Vokietija įsiverš į Čekd- 
lių socialistų partijos lyderis, Slovakiją. O tai reiškia karą.

RUSAI ĮSPĖJO LENKIJĄ
PARYŽIUS, Francuzija, rug

sėjo 23. — Gautomis čia ži
niomis, Vladimir Potemkin, vei
kiantysis užsienio reikalų ko
misaras, penktadienio rytą pri5 
ėmė Lenkijos ambasadorių Ma
skvoj. Potemkin įspėjo lenką, 
kad jeigu Lenkija pereis Če
koslovakijos rubežių, tai Sovie
tų Rusija ne tik panaikins ru- 
sų-lenkų nepuolimo sutartį, bet 
ir įsiverš į Lenkiją.

Paryžiuje tuo pačiu 
gauta pranešimų, kurie 
čija žinias, buk lenkai koncen-

truoja savo armiją Čekoslova
kijos pasieny, Teschen miesto 
apylinkėse.

Britanija pataria 
Lenkijai nestatyti 

reikalavimų

IZOLIUOJI, SKAIČIUS ŽUVUSIŲJŲ, DAUGĖJA.

Jungt. Valstijų šiaurės rytų, Užgautoms apylinkėms gręsh 
dalį pereitą trečiadienį užgavo badas, o svarbiausia ligos. Be 
uraganas. Ketvirtadienį prieš- to, upes 
piet nustatyta, kad žuvo au- New Yorko ir New Jersey vai- 
droj 137 asmenys. Ketvirtadie
nį vakare žinomų žuvusiųjų' 
skaitlinė pasiekė 283 asmenis. 
Penktadienį priešpiet jau pri-. 
skaityta praradusių gyvybę 
492. Ir vis dar, gelbėjimo ir 
pašalpos darbą dirbant, žuvu
sių skaitlinė didėjo.

Kaip nustatyta penktadienį 
priešpiet, septyniose valstijose 
žuvo žmonių tiek:

Rhode Island 247, 
Massachusells 135, 
Connecticut .... 54, v 
Ncw York ....... 37,
New Hampshire 15, 
New Jersey ....... 2, ♦
Vermont ..........  2.

Viso 492. .Trečiadienio ne
laimę pralenkia tik Floridos 
viesulas 1928 metais, dėl ku
rio 2,000 žmonių žuvo.

Audra jau praūžus, bet ne
laimės pavojus kai kurioms 
apylinkėms dar — nepraėjęs.’skaitomus milionus”.

Naujojoj Anglijoj',

stijose dar tebekįla, siekdamos 
1936 metų pragaištingų potvy
nių -lygmens. Potvynio pavojus 
atrodo ypač rimtas Hartforde, 
Conn., kur 10 nuošimčių miesto 
ploto jau apsemta.

Miestelio Gilbcrtville, Mass., 
1,000 gyventojų, izoliuotų van
dens, pasiuntė balandžius su 
prašymu pagalbos ir maisto. 
Keletas trokų su maisto reik- 
menomis stovėjo netoli mieste
lio, bet pasiekti jo dėl potvy
nio negalėjo. Ruoštasi siųsti 
maistą lėktuvais.

Norman Davis, Raudonojo 
Kryžiaus nacionalis pirminin
kas, apskaičiuoja, kad 10,000 
šeimų yra reikalingų ūmios pa
galbos.

Kai kurie pranešimai sako, 
kad vien Long Islande žalos 
turtui padaryta per $100,000,- 
000. Kiti kalba apie “nesu-

FORTPEČK, Mont., rūgs. 
23. — Ketvirtadienį popiet že
mės slenkimas palaidojo aštuo
nis darbininkus šioj apylinkėje. 
Nelaimė ištiko darbininkus, ku
rie dirbo prie statymo dambos. 
Vieno darbininko palaikai ras
ti. Kitų nesurasti, ir manoma, 
kad juos užgriuvo milionai to
nų dumblo ir akmenų.

Sukilėliai giriasi 
laimėjimais

Prasidėjo WPA dar
bininkų konvencija

HENDAVE, Francuzija, rug
sėjo 23. — Ispanijos sukilėlių 
pranešimai penktadienį sakė, 
kad jų priešakiniai būriai pa
siekė vietas netoli Venta de 
Camposines ir kad jie jau ga
li tą vietą atakuoti.

Venta de Camposines yra 
kaip ir mazgas susisiekimo 
tarp įvairių valdžios armijos 
pozicijų Ebro upės fronte.

Valdžios (respublikos gynė
jų) komunikatas paneigė suki
lėlių pasigirimus ir pareiškė, 
jogei iojalistai atlaiko priešų 
atakas, nors atakų atkaklumas 
vis stiprėja.

RA!
MŪŠIAI EINA DVIEJUOSE FRONTUOSE

LONDONAS, Anglija, rūgs. 23, — Exchange Telegraph 
pranešimas iš Prahos sako, kad smarkus mušis ėjo vėlai penk
tadienio vakare ant Vokietijos-čekoslovakijos rubežiaus.

Pranešimas dar sakė, kad aštuoni vokiečiai ir dešimt če
kų buvo užmuštų. Daug daugiau sužeistų.

Mūšiai prasidėjo, kai zudetų vokiečiai, apsiginklavę šau
tuvais, perėjo rubežių iš Vokietijos į Čekoslovakiją. Keliais at
vejais užpuolikai buvo atmušti.

žinia iš Teschen miestelio, gauta penktadienio vakare, sa
ko, jogei įvyko kautynės atrp čekų kareivių ir miestelio gyven
tojų lenkų.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 23. — čekų legacijos atstovas 
pranešė, kad prez. Benes penktadienio vakare paskelbė gene- 
ralią šalies mobilizaciją. Mobilizacijos įsakymas paskelbtas per 
radiją. Įsakymas 
vius iki 40 metų 
zuoti per naktį.

pašaukė tarnybon visus karininkus ir karei* 
amžiaus. Pašauktieji tarnybon bus sumobili-

Lietuvos Naujienos
• DU NAUJI ĮSTATYMAI 

SEIME.
KLAIPĖDOS SEIMELIO 

RINKIMAI.

KAUNAS, rugsėjo 
— ; šiomis dienomis 
bė pateikė Seimui

20 dien. 
vyrįausy- 
svarstyti 

Lituanistikos Instituto ir nu-
kentėjusiems nuo nelaimingų 
atsitikimų žemės ūkio darbinin
kams aprūpinti įstatymo pro
jektus.

AMERIKOS LIETUVIŲ ATSI
SVEIKINIMO VALANDĖLĖ

LIETUVOS RADIJOFONE.

KAUNAS, rugsėjo 17 dien. 
— Lietuvos radijofonas suruo
šė atsisveikinimo valandėlę iš
vykstantiems Amerikos lietu
viams.

IR LIETUVIŠKOS PAMAL
DOS UŽKLIUVO.

Sustabdė gėležinke 
lių judėjimą į Čeko 

Slovakiją

KLAIPĖDA, rugsėjo 20 dien. 
•^ Suprastintas 'Klaipėdos. Sei
melio rinkimų įšt&tylnas. Lie
tuvos vyriausybė .siekia, kad 
rinkimai praeitų kuo sklan
džiausiai.

DERLIAUS ŠVENTĖS
LIETUVOJE.

KAUNAS, rugsėjo 18* dien. 
— Vendziogalos apylinkės Der
liaus šventėje dalyvavo Minis
tras Pirmininkas kun. Mironas, 
Vyžonuose — žemės Ūkio Mi
nistras Tūbelis ir Betygalos — 
Finansų Ministras Indrišiunas. 

i Ūkininkai valstybės Preziden
tui ir Vyriausybei visur entu
ziastingai reiškė padėką ir pa
sitikėjimą.

VILNIUS, rugsėjo 20 dien. 
— Sulikvidavę lietuviškas or
ganizacijas, lenkai Vilniaus 
krašte pradėjo siaurinti lietu
viškas pamaldas bažnyčiose, 
neleidžia su lietuviškais užra
šais vėliavų į bažnyčias.

Lenkų norai didėja

BRITŲ AUKŠTŲJŲ RŪMŲ 
VICEPIRMININKAS

KAUNE.

laiku
nugin-i

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
23. — Britanijos užsienio rei
kalų ministeris, lordas Halifax, 
penktadienį pakvietė į savo ofi
są Lenkijos ambasadorių, gra
fą Raczynskį, ir įspėjo Lenki
ją nekelti lenkų mažumų klau
simo dabartiniu laiku.

Išmetė zudetus iš 
čekų teritorijos

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

Giedra; lengvi pasikeičią vė
jai; saulė teka 6:38 valandą, 
leidžiasi 6:46 valandą. Sekma
dienį bendrai-giedra ir šalčiau.

KARLSBAD, rūgs. 23. — 
Glasvvitze ir Egere zudetų vo
kiečiai ketvirtadienį buvo pa
skelbę, kad jie prisidėjo prie 
Vokietijos. Penktadienį betgi 
čekų vėliavos vėl plėvesavo 
tuose miestuose.

CtEVELAND, Ohio, rūgs. 
23. — Čia prasidėjo The Wor- 
kers Alliance ketvirtoji meti
nė konvencija. Workers Al
liance susidaro iš bedarbių ir 
WPA darbininkų.

Organizacijos pildomosios ta
rybos raportas pareiškia, kad 
konvencija kalbės 16,000,000 
bedarbių ir WPA darbininkų 
vardu. Lasser, Workers Al
liance prezidentas, pasakė: Mus 
kaltina baisiu nusikaltimu — 
kad mes mėginame sukelti pi
nigų politinei akcijai. Grūmota 
net iškelti mums kriminalią 
bylą. Mes atsakysim į šias ata
kas suorganizuodami savo baU šio mėnesio 1 dieną 1938 me- Dauguma jų 
sų pajėgą. Mes atsakysime ak- tų visas Jungt. Valstijų gy- privačioj 
cija milionų darbininkų, kurią ventoj ų skaičius siekė 129,8115- žymiai daugiau kitų darbinin- su kritiška centralinės Europos 
skursta dėl nedarbo. 000 asmenų, i ' ‘kų įstojo į WPA eiles. 'padėtimi.

BERLYNAS, Vokietija, rug
sėjo 23. — Oficiali vokiečių ži
nių agentija pranešė iš Dres- 
deno, kad visas trafikas 10 ge
ležinkelių linijų, pravestų tarp 
Vokietijos ir Čekoslovakijos, 
tapo sulaikytas. Trafikas su
laikytas svambiausia dėl su
sprogdinimo geležinkelių tiltų 
ir išardymo bėgių.

Jungt Valstijų gy- 
ventojų 129,818,000

WASHINGTON, D. C., rūgs.

Francuzų lėktuvas 
lekia į New Yorką
NANCY, Francuzija, rūgs. 

23. — Francuzų lėktuvas Lieu- 
tenant de Vaisseau Pris penk
tadienį išlėkė į Lisbon miestą, 
Portugalijoj, o iš čia jis lėks 

| per Atlantiką į New Yorką. Tai 
i jau antra to • lėktuvo kelionė 
šią vasarą į J. Valstijas.

166,000 WPA darbi
ninką mažiau

VARŠUVA, Lenkija, rūgs. 23 
reikalų 
Gazeta 
laidoje 

Čekoslo-

— Lenkijos užsienio 
ministerijos organas, 
Polska, penktadienio 
reiškia nuomonę, kad
vakijos respublikos slovakų da
lis turėtų būti atiduota Lenki
jai. Esą, slovakų tarpe gyvena 
nemažai lenkų, 
visuomet 
kams.

Atrodo, 
si tenkina 
mažumos

Be to, lenkai 
simpatizavę slova-

KAUNAS, rugsėjo 17 iki 19 
dienos viešėjo Britų Aukštųjų 
Rūmų Vicepirmininkas lordas 
Marley. Jis aplankė Ministrą 
Pirmininką kun. Mironą, Sei
mo Pirmininką šakenį, švieti
me- Ministrą Tonkūną ir Vi
daus Reikalų Ministrą pulk. 
Leoną. Svečias spaudai pareiš
kė, kad Lietuvoje žydų amatų 
organizacijoms ir mokykloms 
labai geros sąlygos. Tuo at
žvilgiu Lietuva gali būti pa
vyzdžiu kitiems kraštams.

G. K.

kad Lenkija nebepa- 
reikalavimu lenkų 

gyvenančios Čekoslo
vakijoj, bet norėtų gauti ir slo
vakus. Lenkų norai didėja.

New York City 
1938/IX/21 d.

WASHINGTON, D. C., rūgs. HELSINGFORS, Suomija, 
23* — WPA viršininkai penk-. rūgs. 23. — Penktadienį tapo 
ta'dienį paskelbė, kad pereitą atšauktos suomių karininkų 

23. — Jungt. Valstijų cenfo liepos mėnesį iš WPA darbų atostogos. Išleisti slapti įsaky- 
biuras apskaičiuoja, kad sau- pasitraukė 166,000 darbininkų, mai kitokiems kariniems prist- 

susirado darbą ruošimams. Suomiai stiprina 
pramonėje. Tačiau savo rubežių sargybą ryšium

RUGSĖJO MSN.
(September)

Naujienų Raštinė 
SEKMADIENIAIS 
bus uždaryta 
Atidaryt* Kasdien 
nuo 8 iki 8 ir

ŠEŠTADIENIAIS nuo 8 
ryto iki 8 vai. vakaro

NAUJIENŲ ADM.



NAUJIENOS, Chicago, UI

Piymouth Pirmas su Naujais <1939 Metų Modeliais

SUVALKIJOS MIESTAI ffi JŲ GYVENIMAS

Prieš metus* kitus Kybartai

(Tęsinys) 
KYBARTAI

Greit patenkinanti .
UŽKANDA

Klauskit grosrmėj į
(MansTield 1036) '

Pirmas 1939 metų naujas modelis žemos kainos automobilių lauke. Galima pama
tyti pas visus Plymouth auto pardavėjus. Tai gražus, akį veriantis “kelio karalius”, 
kuris kiekvienam atsilankiusiam autoistui jį pamatyti, sužavės širdį. Naujasis 
Plymouth bėga geriau vairuojamas lengviau ir kainos, betgi, žemesnės.

to miestas, čia suplaukdavo 
•Pėsčios

kontoros, manu

vas laivynas visą tą judėjimą iš 
Kybartų atėmė. -Šiandien pro 
Kybartus bepraetna vos 5-7 

stovi prie pat Prūsijos sienos, prekiniai vagonai, beliko tik 6 
Nepriklausomybę atgavus, bet ekspedicijos
Klaipėdai esant okupantų ran- faktūros urmininkai tfayko iki 
koše, Kybartai prekybos ir vienam.
importo judėjimu buvo tolygus
KauniM. KytortRoae parigū-do buv0 Hnomi ekspor-
pirmieji rusų su vokiečiais 
karo šūviai. Karas Kybartus 
sugriovė ir dalinai nušlavė, bet-^08 Lietuvos žąsys, 
jie greit atsistatė. Per Kyhar-'P^r pereinamojo penkto toitą 
tas vyko platus susisiekimas ištisas 'dienas jos traukdavo į 
su Vokietija ir. visą Europa. Vokietiją. "Nuo tų žąsų igarg- 
čia per dieną praeidavo ne- sėjimo kybartiečiaĮ ir eitku- 
mažiau 70 .prekėmis perkrau- nišklai dieną ir naktį neturėjo 
tų vagonų, veikė apie 50 ėks- ramybės. Dabar ir ši ėkspor- 
pedicijos kontorų, buvo didžiau-'to šaka susilpnėjo. Leistu eks- 
si manufaktūros sandėliai, iš porto kontingentu rūpinasi vie 
ją prekės plaAikdavo į visus Lie-įhas “Maistas”. Skerdyklose 
t u vos miestus ir mies telius. i supirktos žąsys čia atvežamos 

. . traukiniais, išmaudomos, atT-
Atgautas ir sutvarkytas. tinkamai pakraunamos j vag.o- 

Klaipėdos uostas, įsteigtas sa-.ftug jr jšvežamOs taip, kad a- 
biejų pusių gyventojai jų ne
pastebi. Be žąsų pro Kybartus 
eksportuojami vėžiai, uogos, 
grybai, bulvės ir įvairus vai
siai.

Ankščiau eitkuniečiai ir kt. 
apylink ių gy ve n toj ai ska itli n 
gai ateidavo į Kybartus valgy-

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.50
(Screened) Tonas .............. ...................■

SMULKESNES DAUG PIGESNES 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

SI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

1939 RADIOS r' - ’ ta
ATIDARYMO SEZONO :v

Didžiausia Paroda

Išpardavimas
Progress Krautuvėje

i

*•

tl. Sočiai sukirsdavo bent pus
antros pietų porcijos, nusipirk
davo bryzą lašinių ar svarą 
sviesto ir patenkinti grįždavo; 
atgal. Dabar, -markei kritus, 
čia jiems maitintis mažas iš1-] 
rėkavimas: pietus Kybartuose 
kainuoja 1.10 Lt, ,:o už markę, 
skaitoma 
vos 30 et. 
čia i leidžia 
savaitę tik
to. Tą svarą jie čia nusiperka, 
bet tam reikalui "per savaitę 
ateina tik vieną kartą. Tokiai 
prekybai esant Kybartuose ne- 
išsilai'ko nė viena didesnė mai
sto produktų krautuvė.

1.40 Lt.,—sutaupo 
Iš produktų vokie- 
įsinešti šeimai per 
vieną svarą ,sv-ies-

Nežiūrint komerciškų išskai
čiavimų iš Vokietijos musų pu
sėn per mėnesį ateina apie 10, 
000 žmonių, o iš Lietuvos Vo
kietijos pusėn pereina apie 
20,000.

Mados Radios

PHILCO
ZENITH

Didžiausis Pasirinkimas 1939 Metų

R. C A. VICTOR
EMERSON

IR KITŲ
Specialiai Žemos Kainos

1939 Midget Radros nuo .........................................  $C|.5O
1939 Console Radios nuo.... —...............................$25’^
1939 Combinacijos Radios nuo ........  .....................

Didelė Nuolaida už Senus Radios Mainant ant Naujų 
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

SUČEDIJIMAI NUO 10 IKI 40 NUOŠIMČIŲ

šeštadienis, rūgs. 24, 1938
lln i - - • *- ‘-----.......................... ........ ■ . i.-.jlMI

Nenorėjo Suvažinėti' 
Zuikį, — Sudaužė 
Automobilį

Robert Moat, 21 metų jau
nuolis iš Mihvaukee, Wis., yra 
mielaširdingas žmogus ir ger^asĮ 
samarietis, bet surado, kad ne-! 
visuomet apsimoka mieiaširdrn- 
gumui pasiduoti.

Vakar po automobilio ratais 
pasimaišė zuikis. Nenorėdamas 
gyvūną suvažinėti, Moat smar
kiai pasuko į šalį, trenkė jį 
dį ir automobilį sudaužė. Jis ir' 
jo bendrakeleivė Miss Bertha 
Murlake, 1320 Wes!ey, Evans- 
ton, buvo gana sunkiai sužeisti.

Nelaimė įvyko prie Sheridan- 
Road ir Dempster, Evans!one.

Apšaudė Aldermono 
Namus

Nežinomi {žmonės vakar ank
sti rytą apšaudė 26-to w-a-rdo; 
aldermono, lenko Frank E. 
Konkowskio butą, 1030/ West 

1 Chicago avenue. Per langą pik • 
! tadariai paleido šešis šuvius.

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

5931-33 So. Ashland Avė.
WHOLESALE ONLY 

Phones: Prospect 0745-0746 
Mes importuojam Lietuvišką 

Degtinę
, F. Dzimidas, savininkas ir visi 

darbininkai lietuviai.

. ZUBRICKAS
GĖDYTOMS IB CHIRURGAS 
2808 West 63rd St

iro. trečiadieniais ir sekmadie- 
nnds foagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 6111

756 West 35th St.
Cor. of 35th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos r-uo 1-3 nuo 6:3(Mh30 
Nedėliomis pagal sutartį.

Rez. 4916 SO. MOCHIGAN BLTB. 
______ Ttfl. KenwaBd 5107_______

Ofiso TW. VMnia 9036 
Besideme TeL BEVERLY 82U 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

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

Valandos kasdien 2-4 ir -6-9 vak.
1957 W. Garfield Bivd.
Got. ©amen Hemlock 6699

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

2460 WEST MAIHSOK STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 ak.

TeL JSeeley 7330 
Namų telefonas Bransrwfck '0597

ADVOKATAI
• Pernai bestatant Kauno sa- kalavimus. Savivaldybė dėl ga 
vivaldybės griuvęs garažas jau 
atstatytas ir išbandytas jo tvir
tumas. Dabar garažo atsparu
mas net prašoko technikos rei-

ražo griuvimo turėjusi tiktai a- 
pie 100,000 nuostolių. Dar bus 
teisiami menamieji garažo griu
vimo kaltininkai.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Johii F. Eudeikis
. .. -..r. -.-'.jftčft,. . ■

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO JSTĄIGA

■ AJMBUIvANCE''
' DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-4)7 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Office and Res. Phone Calamet 7472 
Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

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

■

JOSEPH J. GRISU
T JETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St 
Telephone: Republic 9723

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Falrfielfl Avė. Lai. 8014 

Valandos nuo 2 iki 4 vaL p. p.
4735 S. VVestern Bivd. įLal. 6361-8018 

Valandos:
7—9 vakare kasdien. Ned. 9—11 r.

F 
l *

DR. STRIKOLTS
Glydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

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

Ofiso Tel.: VAROS 4787 
Namų Tek: JProspect 1930

Mūsiškiai Eitkūnuose perka
si metalo ir manufaktūros iš
dirbinių. Iš manufaktūros iš
dirbinių daugumoje perkamas 
šilkas, šilko metrais įsinešti 
negalima, nes pereinant siena 
uždedamas muitas, todėl mu
sų ponios ir panelės į Eitkū
nus nueina pusplikės, o grįž 
ta ap.vivdkusios. Tokius išsi
galvojimus višos žino. Apsiren
gusios neišredysi.

, * koplyčios visose
J—*<s- c a 1 Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais
7 vai. vakaro iš W. H. F. -C. stoties (1420 K.)—'Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.

KAI & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

DR. C. Z. VEZEL’IS
bENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th ‘Street 
Tel. Yards «246

Valandos nuo 9 iki .8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

AKIU SPECIALISTAI

PftUausykfte musų gražaus radio programo nedėlioję, 11-tą valan- I 
dą prieš piet, iš Stoties WGES. J

3224 SOUTH HALSTED STREET
J. KALCDINSKAS, Vedėjas.

■BH

Laidotuvių Direktoriai
H?

YARDS 1419

fG A L A S)

I

ir'

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Vokiečių šilkas 
brniai yra pigesni 
kokybę žmonės 
svarbiausia, kad
Kaip tas grožis ilgai laikysis, 
tuo niekas nesidomi.

ir jo' išdir- 
apie 40%. Į 
mažai žiuri, 
butų gražu.

ANTHONY B. PETKUS
6834 S®, Wesfern Avė. Phonė Grovehill 0142
1410 South 49th Gourt Cicero Phone Cicero 2109

I. J. ZOLP Phone Yartds -0781
lp46 West 46th Street _____________Yards 0782

S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Avenūe Yards 1138

J. MULEVIČIUS
4348 So. Califbmia Avenue PhoAe Lafayette 3572 
....   --■ —»—'  ........ . ....

Pv J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

LIETUVIAI

Anksčiau apie Kybartus ir 
visu pasieniu plačiai veikė kon
trabanda, dabar ji beveik visai 
išnyko, nes ir patys vokiečiai: 
su ja kovoja. Markei kritus, 
kontrabandininkai, kurie neš
davo prekes iš jų pusės, jiems, 
•pasidarė nebenaudingi. Jeigu 
iš musų pusės “nukeliauja” žą
sinas ar kitas panašus sutvė
rimas, jie sulaiko ir grąžina 
atgal.

Kybartai caro laikais bu'vo 
garsus miestas. <čia rusai pa-| 
statė didžiausią geležinkelių! 
stotį, kuri ir šiandien yra vie-‘ 

vai--' 
230' 
tei
gė-’ 
u.
su- 
už-

na iš didžiųjų Pabaltijo 
stybėfee. Rūmų ilgis sudaro 
mtr. šiuose rūmuose dabar 
pa nemaža įstaigų ir erdvi 
'leEmke'lių stotis. Rūmuose 
vę įrengti specialus carui 
-stoti kambariai. Dabar jie 
krauti pašto siuntiniais.

Fab. Žlobickas

_____rK»tit Lietuvai _____

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 t. aki 2 po pietų 
ir nuo 6 ika dB vakaro 

šventadieniais tik susitarus
Phone YARDS 7299

NARIAI 
thicagos, 

Cicero '
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

v

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

LAUKA WICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44' Rast 108th Street Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 :So. Western Avė. Phone Virginia 0883

ANTANAS M. PHILLIPS ~
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

DR. VAITUSH, OPI.
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 toliręgystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas, 
su elektra, parodančia mažiausias^ 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
4 mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v.i 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugely atsitikimų .akys atitaisomos' 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v., 

Phone YARDS 1373

Tel. -Offioe Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

i

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir AkinSų Dirbtuvė 
756 We6t 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis Dagai sutarti.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. & BIEŽIS
GYDYTOMS IR CHIRURGAS

2201 W«st 22nd .Street
Valandos: .nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Caltternta Avenue (

Telefonu Republic 7868

Gerai lietuviams žinomas per 81 
metus kaipo patyręs gydytojas chi- . 
rurgas ir akušeris.

Gydo Staigias ir chroniškas ligas 
\yrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas iir Laboratoria
1034 W. 18th S L, netoli Morgan St

Valandos nuo TO—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakaro.

Tel. Ganai 3116
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

. OFISO VALANDOS
Nūn 10 iki lt vet ryto, teuo 2 iki 
4 vaL po piet Ir nuo 7 iki 8)80 toaL 
vakaro. Nedėliomia nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Pitone MIDWAY £880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AV*.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 Iki 3 pi 
iMą, 7 iki 8 vai M. fO «d 41

Rez. Telephone PLAZA 8466

t
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KORESPONDENCIJOS
ĮDOMI IR JUDRI LIETUVIŲ KOLONIJA

- EAST SAINT LOUIS
“Lietuvių Diena” — “Pirmyn” Choras 

Kiti Svečiai — Jaunimas
EAST SAINT LOUIS, III. — 

Šio 75,000 miesto vardas labai 
retai figūruoja lietuviškuose 
laikraščiuose, bet turėtų būti at
virkščiai. Tai keliais atžvilgiais 
labai įdomi lietuvių kolonija, 
kuri parodo kurion pusėn link-

ŠIS BANKAS
Pasiūlo

MAŽŲ IŠLAIDŲ—ILGŲ TERM

Nekilnojamo Turto

PASKOLŲ
• Naujų Namų
• Refinansavimo
• Pirkimų

P O

sta Amerikos lietuvių ateitis.
Pereitą sekmadienį, rugsėjo 

18 d., čia įvyko “Lietuvių Die
na”. Tai buvo pirmas visų mie
sto lietuvių organizacijų bend
ras parengimas. Jo rengimu rū
pinosi komitetas, sudarytas iš 
vietos draugijų atstovų — ka
talikų, bolševikų ir pažangiųjų 
veikėjų — “naujieniečių”. Tau
tininkai kolonijoj nė veikėjų, 
nė balso neturi.

Ir kasgi, manot, tam bend
ram parengimui vadovavo? Gi 
musų jaunimas! Senieji veikė
jai stovėjo užpakalyj, teikdami 
jaunuoliams nurodymus, pata
rimus, bet prieky j buvo ir ener
gingai darbui vadovavo čiagimę 
jaunuoliai kaip p.p. Jonas Kas- 
sly ir Kurėlaitis.

Buffalo

, .< . ,'r V» .' w ' . '.' • .,» ,<'•'. "• >7"r'''-■’*7

Apdrausta Morgičių Sistema 

Chicago City Bank 
and Trust Company 
Halsted prie 63-čios gt.

Tel. Wentworth 8800
Federalės Depositų Apdraudos 

Korporacijos Narys

Parke, East Saint Louis prie
miestyje, Maryville, III. Per vi
są dieną dangus buvo apsiniau
kęs ir grūmojo lietum. Saule 
nuo pat ryto iki vakaro nei kar
tą nepasirodė iš už tirštų debe
sų ir buvo taip šalta, kad be 
paltų lauke nebuvo labai sma
gu-

Peoples Furniture Mfg.
COMPANY 

63-čios gatves skyriaus uždarymo 
M ii ž f h iškas

* . • > A* «•! f '■

Išpardavimas
Virš $100,000.00 vertės prekių turi būti 

Išparduota už 1/2 — už 1/3 ir net už 
1/4 dalelę tikros vertės

Musų Trotkas — Tamstų Pelnas

$125.00 Parlor Setai 
po $39.50

$75.00 Alyva kūrenami 
ŠILDOMI PEČIAI

$38.50

$165.00 Kombinacijos 
Pečiai po $98.50

$40.00 Parlor šildomi Pečiai 
po $19.50

$18.00 Springsiniai Matracai

$25.00>.uU — 3-jų dalių Pilnos 
LOVOS ĮRENGIMAS

$10.95

$3.50 Pilnos Mieros šiltos 
KALDROS

$1.49
9x12 Klijonkės vertos $6.50 

' $2.79

Didžiausia proga žmogaus gyvenime pirkti 
dalykus už pusę, vieną trečdalį, net ir už vie

ną ketvirtą dalį tikros vertės.
Veikite tuo jaus. Pasinaudokite didžiausiais 

bargenais savo gyvenime

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

4179-81-83 Archer Avenue, Chicago, Illinois

Gamta su rengėjais nekope- 
ravo. Jie ruošėsi parengimą ati
dėti kitam sekmadieniui, bet 
kadangi iš Chicagos buvo atva
žiavęs Pirmyn Choras, o butų 
buvę neįmanoma jį partraukti 
kitam sekmadieniui, tai komi
tetas nutarė parengimą rengti.
Daug žmonių “Liet. Dienoj”
Jis klaidos nepadarė. Reikėjo 

stebėtis, kad palyginamai ma
žos kolonijos parengimas galė4 
jo sutraukti tiek daug publikos, 
ir tai blogam ore. Suvažiavo 
gal suvirs tuksiantis žmonių— 
bene didžiausia minia East St. 
Louis istorijoj.

Pirmyn Choro atvažiavimas 
vietos lietuviams buvo labai di
delė naujiena. Laikraščiuose ko
lonija daug apie chorą skaitė ir 
daug girdėjo iš kilų šaltinių. 
Per dienų dienas lietuviai apie 
lai kalbėjo ir su didžiausiu 
smalsumu laukė jo atvažiavimo. 
Su dar didesniu smalsumu pu
blika piknike laukė choro dai
nų. ,

Nežinia, ar dėl to, kad East 
St. Louisiečiai neturi savo cho
ro, ar dėl to, kad retai tegauna 
progos girdėti lietuviškų dainų, 
ar faktas, kad “Pirmyn” buvo 
tolimas ir pagarsėjęs svečias, 
bet publika klausėsi labai gra
žaus choro dainavimo sujau
dinta iki ašarų. Senoji genfkar- 
tė, vyrai ir moterys, stovėjo 
kvapą užėmę ir kai choras už
baigė pirmą dainą, tai pamiršo 
ir ploti, toks buvo didelis jų 
susikaupimas. Susidariusią jau
smų tylą nutraukė jaunuoliai, 
kuriems choras ir dainos veikė 
ne tiek į jausmus, kiek buvo 
smalsi įdomybė. Bet ir jie su 
pasigerėjimo “Oh” ir “Ah“ ly
dėjo Pirmyn dainavimą, ypatin
gai “Dunojaus Valsą”, kuris 
jiems buvo artimesnis už lietu
viškas liaudies dainas.

“Pirmyn” buvo “Lietuvių 
Dienos” “svarbusis momentas” 
ir jis atidarė ir uždarė progra
mą. Sudainavo naują, kaip sa
kė vedėjas K. Steponavičius, iš 
Lietuvos atvežtą dainą “Ant Jū
rių Marių”, paskui “Mėnesie
noj”, “Turi Katinas Katukę,” ir 
dar kelias linksmas ir gražias 
dainas. Paskui dar dainavo cho
ro dainininkai pavieniai, Kazys 
Pažarskas, O. Skeveriutė, Jonas 
Rukšlelė, o p. Steponavičienė 
su choru padainavo “Myliu aš 
Tave Vieną”. . . J

t J ' • 1

Chorą Labai Gražiai Priėmė
“Pirmyn” chorą išlydėdama 

Chicagon, pikniko publika jį 
beveik ant rankų nešiojo. Dai
nininkai buvo visų dėmesio cen
tru. Nedrąsiai prieidami prie 
choro narių kai kurie persista- 
tinėjo ir lyg su pasididžiavimu 
kalbėjo, kad ir “aš gyvenau 
Chicagęj, bet, tai, jau bus daug 
metų, kaip ten buvau.” Jie dai
nininkus vaišino, stebėjo jų jau
numą ir lietuvišką kalbą su pa
sigerėjimu ir nusistebėjimu, lyg 
netikėdami, ar tai tokie jauni

Naujas Plymouth Čia 
—Žemesne Kaina!

BIGNEWS
Didesnis, žvilgąs 

Naujas “Roadking” ir 
“Deluxe” Modeliai

DABAR PARODOJ

STAI sensacingiausias iš vi
sų bet kada buvusių pi
gių karų lauke ... gražusis 

naujasis 1939 Plymouth!
1

Naujos žemesnės kainos, neša 
naują stilių—viską šluojančias 
modernas linijas . . . extra vietos 
. . . puošnius naujus apmušalus.

Ir Plymouth teikia naują va
žiuoti, kas nustebins kiekvieną!

Su naujais Amola Plieno 
Coil Springsais, didelis naujas 
Plymouth teikia nuostabiai švel
nią važiuotę šiurkščiais keliais.

Jus džiaugsmu nestversit pa
matę Plymouth žibčiojančią 
High-Torque inžino išvaizdą. Ir 
dar - 1939 Plymouth 
ekonomiškesnis visais

Lengvas įsigyti . . . 
bartinis karas gal būt 
dėlę dalį Plymouth’o žemą pri
statymo kainą . . . likusią ma
žais mėnesiniais išmokėjimais.

yra daug 
atvejais.
jūsų . da- 
atstos di-

■.V 1
Taip gražus, kad nepatikėsi, 
jog tai žemos kainos karas... 
naujo stiliaus priešakinės lem 
pos duoda labai padidintą 
kelio šviesą.

Vertė aukšta, kaina žema... Naujas PJymouth duoda ilgesnį ratų pagrindą 
... Naują High Torgue Inžino išvaizdą... Tobulą atstu šiftąvimo kontrolę 
... Naują Auto-Mesh Transmisiją... Naujus Amola Plieno Coil Springsus 
... Naują True-Steady vairavimą... Naują “Safety Signal” Speedmc-terą.

“Taip gražus, kad netikėsi 
jog žemos kainos karas!

Naujas 1939 Plymouth “Roadking” Dviejų Durų Touring Sedan. Patirkit jo patentuotus Plau
kiančios jėgos inžino aptaisus, jo lengviau veikiančius hydraulic stabdžius. Matykit Šį didį nau
ją karą — ir važiuokit pas Plymouth dylerį

Nauji Amola Coil Spring- 
sai, industrijoj' gražiau
sias dezainas teikia nuo- 
tabią važiuotę.

Patobulinta atstu šiftavi- 
mč kontrole ir Auto- 
Mesh Transmisija, Stan
dard ant “Deluxe.”

Lengva Nupirkti
PATOGUS TERMINAI 

“Detroit delivered prices” įskaito ir 
bumperius, atskirą ratą, tairą ir tū
bą, kojos kontrolę priešakinėm lem
pom su indikatorium instrumentų 
lentoj, pelenyčia priešaky ir užpa
kaly, saulės priedangą, apsaugos sti
klus ir didelį trunką (19.3 kb. pd.). 
Plymouth “Roadking” modeliai pra
deda nuo $645; “Deluxe” modeliai 
kiek aukščiau. Į kainą įeina federa- 
liai mokesčiai, valstijos, bet ne vie
tos Jakpai. plymouth Division of 
Chrysler Corporation, Detroit, Mich.
Užsuk radip ant Major Bowes mė
gėjų vai. CBS tinklu, Ketvirtadie
niais 9 iki 10 v. vak. E.S.T.

PLYMOUTH STATO F 
DIDŽIUS KARUS THE"ROADKING” 

THE “DELUXE”

žmonės ir lietuviškai dainuoja 
ir kalba?
....................... • , y. ’ - * •

Vėliau publika suorganizavo 
ir savo chorą ir po pirmyniečių 
vadovybe pasileido dainuoti. 
“Pirmyn” choras ketino išva
žiuoti vienu laiku, bet pradėjo 
kelionę daug vėliau, ir tai su 
vargu" ištrukdamas iš pikniko. 
East St. Louisiečiąi išlydėjo 
chorą dainuodami ir su orkes
tru, kuris užtraukė maršą.

“Lietuvių Dienoj” buvo ir ki
tų svečių. Atsilankė E. St. Louis 
policijos komisionieriuš Mr.

Lauman, kandidatas į šerifus 
D, A. Prindable, eilė kitų, val
dininkų, p. J. A. Ratushinsky, 
lietuvių veikėjas S. Louise, Mo., 
ir daug kas daugiau. Publikoj 
buvo edwardsvilliečių, collins- 
villiečių ir kitų aplinkinių kolo
nijų gyventojų. Buvo ir buvu
sių chicagiečių, kaip pp. Ma
šiotai J. Savickas ir East St. 
Louiso “patriarchas” Simeonas 
Jocyss, kuris, berods, Chicagoj 
gyveno prieš 40 metų laiko.

L. M. Norkus
AMRROSIA & NECTAR

Beer Distributor

$50#

M#!
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Čionai Lietuviai Perka!!!
APŠILDYMĄ — PLUMBINGĄ — MALEVĄ 

LINK-BELT STOKERIŲ CENTRAS
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Pirkite kur visi Lietuviai Perka!

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

VISI TELEFONAI — ATLANTIC 4290 — VISI TELEFONAI
' ........... ..................................... i i iiiiįh t

Iš Chicagos kalbą pasakyti 
buvo kviestas “Naujienų” re- 
raktorius Dr. P. Grigaitis, bet 
jis negalėjo atvykti ir savo vie
toj atsiuntė “N.” redakcijos na
rį Antaną Vaivadą, kuris, kaip 
pasirodo, yra ir Pirmyn choro 
pirmininkas.

Jis pasakė įdomią kalbą, pa
sveikindamas vietos lietuvius už
surengimą pirmą parengimą 
bendromis jėgomis ir palinkė
jo toliau vieningumo laikytis ir 
jį ugdyti. Jis nurodinėjo, kad 
taip veikiant galima daug kas 
nuveikti lietuvių naudai, įgyti 
didesnę įtaką Amerikos gyveni
me, ir, kad pavojaus valandoje, 
gerąi susiorganizavus galima 
daug pagelbėti sau ir Lietuvai, 
kuriai audringoj Europoj dabar 
gręsia įvairus pavojai.

(Bus daugiau)

Iš Michigan proto ligų ligo
ninės neseniai buvo paleistas 
Sam Kosaųovich, Hammond, 
Ind., gyventojas.

Grįžęs namo, jisai nudurė sa
vo brolio žmoną Mary Kosano- 
vich, 43f nuo 5944 Birch Street.

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

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

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

Kam Kentėti Nuo Sugedusių Vidurių?
VIDURIAI NEGERAI VEIKIA -----
VIDURIAI SUKlETfiJA ------
VIDURIAI NEVIRŠKINA -----

GASAI VIDURIUS IŠPUČIA, ------

NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE

JEI 
JEI

JEI

NIDA
Alkaline Digestant Powder Miltelius

Didelė Dėžė Tik už 50 centų

Klauskite Vaistinėse arba Pirkit tiesiog nuo

Nida Laboratories
A. G. K ART ANAS, Sa».

2555 West 69th Street, Chicago
Telefonas Hemlock 0818 \
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Pašalpos turtingiemsiems
Nuo to laiko, kai Amerikos valdžia pradėjo teikti 

pašalpų bedarbiams, kapitalistinėje spaudoje nesiliovė 
aštrios atakos prieš Roosevelto administracijų, kad ji 
eikvojant! iždų ir klampinanti kraštų į skolas. Pirmiaus 
laikraščiai nuolatos rėkdavo prieš “dole” (daliankų) da
linimų bedarbiams, kaipo priešingų Amerikos tradici
joms dalykų; o dabar jie be paliovos smerkia viešųjų 
darbų (WPA) finansavimų ir paramos teikimų farme- 
riams. '

Bet vienas žinomas rašytojas, Bruce Barton, žur
nale “Collier’s” pažymi tų faktų, kad pašalpos tai seniai 
įsigyvenusi Amerikoje įstaiga — tik pirmiaus jos buvo 
duodamos išimtinai turtingiemsiems.

Pavyzdžiui, įsteigėjas garsios milionierių dinastijos 
Vincent Astor, visų savo gyvenimų ėmė “dole”, ir štai 
kokiu budu. Jisai supirkdavo žemes tokiose vietose, kur 
buvo numatoma, kad jos bus kada nors reikalingos žmo
nėms — supirkdavo ir laukdavo. Gyventojų skaičius 
augo, buvo tiesiami keliai, statomi miestai, ir Astoro 
žemės brango. Bet jisai tų žemių nepardavinėjo. Jisai 
statė ant jų namus ir ėmė nuomų; ir jo pajamos tolyn 
darėsi vis didesnės ir didesnės. Astoras it jo įpėdiniai 
pralobo iš to, kad į jų kišenius plaukė turtas, kurio jie 
neuždirbo. k

Taip pat neuždirbtas, turtas buvo žemė, kurių dau
gumoje atsitikimų‘’alėniė be jokio atlyginimo nuo indi- 
jonų ir pasidalino tarp savęs atvykusieji į Šį kontinentų 
europiečiai. Paskui, kai Jungtinės Valstijos pasidarė 
nepriklausomos, atsirado nauja pašalpos rųšis: muitai 
ant importuojamų iš užsienių prekių. Šitie “apsaugos” 
muitai davė galimumo susikrauti milžiniškus lobius 
Amerikos pramonininkams. Toliaus atėjo geležinkelių 
tiesimo gadynė. Dėdė Šamas čia ir vėl parodė begalinį 
dosnumų norintiems pralobti. Geležinkelių kompanijoms 
buvo padovanoti didžiausi žemės plotai. Ir kai buvę tie
siami geležiniai bėgiai, statomi vagonai bei lokomoty
vai, tai puikius pelnus darė plieno dirbtuvės, anglies 
kasyklos ir tūkstantis kitokių pramonių.

Rašytojas nurodo, kad ir Henry Ford kartu su ki
tais automobilių pramonės magnatais yra pralobę, pa- 
sidėkojant milžiniškoms pašalpoms, kurias jie gavo iŠ 
federalinės valdžios, šteitų ir miestų. Nors muitų ant 
automobilių importo nėra, bet bijionai dolerių buvo iš*- 
leisti tiesimui cementinių kelių visame krašte; jei tų 
kelių nebūtų, tai ir važinėjimas automobiliais nebūtų 
galimas.

žodžiu, turtingosios klasės niekuomet negyveno be 
pašalpų. Tarpe jų šelpimo ir to “reiief”, kurį įvedė Nau
joji Dalyba, yra tiktai tas skirtumas, kad dabar jau 
yra šelpiami, ir beturčiai. Pirmiaus valdžios malonėmis 
naudodavosi visuomenės viršūnė, o apačioms tekdavo 
trupiniai, kurie nuo jos nubyrėdavo. O dabar bandoma 
sušelpti platųjį apatinį visuomenės sluoksnį, su tuja 
mintim, kad dalis to, kų valdžia duoda minioms, pasie
kia ir viršūnę, nes kai žmonės turi pinigų, tai būna dau
giau biznio prekybai ir pramonei.

Tačiau kapitalistai šitokio šelpimo nenori. Jie rei
kalauja, kad pašalpos eitų jiems tiesiog į rankas, kaip 
kad būdavo praeityje. Štai dėlko jie taip piktai atakuo
ja Rooseveltų ir jo Naujųjų Dalybų.

turėdama masių pasitikėjimų, atsišaukė į liaudį, ragin- ' 
dama jų stoti savo kraštą ginti, ir kariuomenės orga
nizavimo darbas pradėjo eiti sėkmingai. “L. žinios, kak 
bedamos apie tų laikotarpį sakot

“Persilaužimas Lietuvos kariuomenės kūrimo 
ir savanorių istorijoj yra susijęs su vyriausybės 
pasikeitimu. Padėtis buvo tada katastrofinga. Nors 
praėjo beveik du mėnesiai laiko, o jokios rimtos 
ginkluotos jėgos dar nebuvo sudaryta ir iš svetur 
niekas su pagalba neskubėjo ir neatėjo. Tuo tarpu 
Vokiečiai buvo, pasiryžę trauktis iš Vilniaus, iš r y- , 
tų ėjo Kapsuko vadovaujamos komunistinės Lietu
vos-Baltarusijos Tarybų respublikos pulkai, o Vil
niuj skubiai ginklavosi lenkai. Šiuo momentu pasi
traukė, tikriau kalbant, suiro pirmoji vyriausybė. 
Gruodžio 26 d. susidarė koalicinis kabinetas iš visų 
Lietuvos partijų nuo socialdemokratų iki krikščio
nių.

“Šios koalicinės vyriausybės pirmininku buvo M. 
Sleževičius, krašto apsaugos mįnisteriu kar. Vely- 
kis, gėh. štabo viršininku kar. Nastopka.” 
Vyriausybė, kaip aukščiau buvo minėta, išleido at

sišaukimų, kviesdama vyrus į kariuomenę ir nurodyda
ma, kad “Lietuva pavojuje”. To negana, ši nauja vy
riausybė sugebėjo ir įkvėpti entuziazmų žmonėms, aiš
kiai pasakydama liaudžiai, kodėl ji privalo savo kraštų 
ginti. Ji pareiškė, kad besikuriančioji Lietuvos valstybė 
tai — Lietuvos žmonių laisvė, lygybė, teisėtumas ir teisė 
demokratiškai sudaryti savo valdžių.

Tuomet žmonės, turėdami aiškų tikslų prieš akis, 
sugebėjo išgelbėti kraštų nuo anarchijos ir svetimų prie
šų. Tik, deja, dėl to, kad daug brangaus laiko buvo su
gaišinta, kol Smetonos vadovaujama Lietuvos Tarybos 
dauguma tūpčiojo ir laukė pagalbos iš kažin kur, tai 
jau nebuvo galima sudaryti pakankamai stiprių jėgų 
atimti nuo lenkų Vitalių.

Tačiau, jeigu prieš 20 metų Lietuva buvo išgelbėta 
bendromis visų Lietuvos srovių jėgomis, tai ji turėtų 
tokiu pat budu veikti ir dabar, kai jai Vėl gręsia dideli 
pavojai. Ir nereikia laukti iki paskutinės valandos, kad 
Lietuvos neištiktų panašus smūgis, kaip Vilniaus nete- 

! kimas!

duoti demokratinėms valsty
bėms persvarą prieš fašistines 
diktatūras. Francuzijos, Brita
nijos ir Čekoslovakijos jėgos 
nėra mažesnės, veikiausia jos 
yra daug didesnės, už Hitlerio 
ir Mušsolinio jėgas. Tačiau ne
laimė yra ta, kad kai atėjo le
miamoji valanda, tai francu- 
zams ir anglams pritruko drą
sos stoti į kovą prieš diktato-

“eismo pirmumo Teise”

Ar skaitytojas supranta, ’kąi 
tie žodžiai reiškia: “Eismo pir
mumo teisė”? Tokių žodžių se-( 
niau lietuvių kalboje nebuvo. .

Bet tie žodžiai yra paimti iš( 
antgalvio (ar “antraštes”) ži
nios, įdėtos Viename Kauno -laR 
krašlyje. Tenai sakoma, kad 
“Laisves Alėjai suteikta eismo 
pirmumo teisė”. ‘i

Pasirodo, kad “eismo pirmu
mas” tai tas pats, kas Ameri
koje vadinama “througli traf- 

’fič” Urba “right of way”. Mat, 
Kauno gatvėse jau yra gana gy
vas automobilių judėjimas. Di
desnių gatvių sankryžose '(tai 
irgi naujas žodis) miestas tu
rėjo pastatyti “įspėjimo ženk
lus”, kutie pasako važiuotojui, 
kad jisai turi getai apsidairyti 
it sumažinti Savo mašinos grei
tį. Kai automobilistas priva
žiuoja Laisvės Alėją, tai jis pri
valo staptelėti it “teikti prava
žiavimo pintiuiną Laisves alė
jos eismui.”

Atsiradus Lietuvoje automo
biliams (tonais juos dažnai va
dina “autais”), reikia kalti nau
jus žodžius. Daugybė tų žodžių 
jau yra nukalta įvairioms ma
šiną dalims pavadinti, 
džiui, “spark plu 
vadinama “žvakė
mas iš rusų kalbos “sviečka”). 
Dar už kelių metų amerikie
čiams bus sunku ir susikalbėti 
su Lietuvos žmonėmis.

Pavyz- 
Lietuvoje 

(lai verti

Kaip kūrėsi Lietuvos respublika
j ' ■*■■■ į Į |„

Ši menesį Lietuvoje buvo iškilmingai paminėtos 20 
metų sukaktuvės nuo įsteigimo Lietuvos kariuomenės, 
kuri pradžioje buvo sudaryta iš savanorių, šita proga 
Lietuvos spauda plačiai nušvietė pačios Lietuvos valsty
bės kūrimosi pradžių.

Lietuvos Taryba ilgai nedrįso imtis žingsnių Lietu
vos teritorijai apginti. Tik lapkričio mėn. pabaigoje 
1918 m., kai buvo pasibaigęs pasaulio karas ir Vokietija 
pasidavė, tai pirmas ministerių kabinetas, sudarytas 
Voldemaro, nutarė steigti vienų lietuvių kariuomenės 
pulkų Alytuj. Bet darbas ėjo palengva, labai nedrųsiai 
ir, neilgai trukus, Voldemaro kabinetas sugriuvo, jo 
smarkiam premjerui išdumus į Užsienį. Tuomet susior
ganizavo nauja vyriausybė iš visų Lietuvos partijų, su

I

DAUGIAU ŠAUTO KRAUJO

“Laisvės” A. B. karščiuojasi, 
nes jam esą “juokinga ir pik
ta”, kad “Naujienose” buvo nu
rodyta, jogėi kritingame mo
mente, kai Čekoslovakiją aplei
do franeuzai ir anglai, jai bu
vo palikusi paskutinė viltis — 
kad jai į pagalbą ateis Sovietų 
Sąjunga.

Bet kas čia yrą juokingo? 
Juokinga esą tai, kad ta pati 
spauda, kuri giedojo apie sovie
tų “bejegybę”, dabar sako? 
“jeigu jie norėtų, tai visą svie
tą išgelbėtų, arba suvaldytų”.

Bet tai netiesa. “Naujienos” 
niekuomet nesakė, kad sovietų

Rusija turi-'galią visą svietą iš
gelbėti arba suvaldyti. Taip ar
ba panašiai1‘sakydavo komunis
tai ir pats įbrolis” A. B.

Per daugelį metų jie skelbė 
savo spaudoje ir prakalbose, 
kad tik sovietų Rusija gali iš
gelbėti ir sjįįvarkyti pasaulį, ir 
reikaĮavo^įjl<a4 visų kraštų dar
bininkai paskui ją sektų; o kas 
nenorėjo sekti, tą jie apšaukda
vo “išdavikti”, “kapitalistų ber
nu” ir 1.1. Paskum, tiesa, kad 
Hitleris pasigrobė valdžią į sa
vo rankas Vokietijoje (čia Mas
kva ir jos pasekėjai Vokietijo
je daug “pasidarbavo”, kad Hit
leris laimėtų),’ tai komunistų 
drąsa truputį sumažėjo. Jau jie 
Čmė skelbti, kad sovietams rei
kia demokratinių valstybių tal
kos. ‘Bet jie . dar visliek tvirtino, 
kad svarbiausia pasaulio gelbė
toja esanti Rusija. Jie tvirtino, 
kad tik SSRS, vadovaujama ge
nialaus Stalino, galinti apginti 
Lietuvą nuo lenkų ir išgelbėti 
nuę pražūties kitas mažasias 
tautas.

Na, p dabar, kai mes nurodė
me, kad sovietų Rusijai yra 
proga gelbėti Čekoslovakiją, tai. 
“brolis” A.... B. pareiškia, kad- 
jam pasidavė “juokinga ir pik-' 
ta” I

Jeigu tai|i>, tai reiškia, kad vi
si komunistų pasigyrimai apie 
sovietų valdžios “galingumą” 
buvo tušti ir apgavingi — kuo
met IfetUviškų komunistų vadas; 
priėjo prie šito prisipažinimo,; 
tai jisai turiilų ne juoktis ir 
pyktk bet kiek galint šalčiau pa-į 
galvoti apie tas problemas, to-; 
rias jisai taip nevykusiai nu
šviesdavo savo skaitytojams ir 
klausytojams.

Neramios dienos Europoje
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

1 Ii i I I II U » M.

Politikoje visuomet sutikti Mieną ir naktį saugo Vokietijos 
būti pranašu, o dabar jpalin-j sieną.
gai. Niekas negalėtų pasakyti 
ką žada rytojaus diena Euro-Irų kiekviena akimirka gali pra- 
pai? Visas reikalas susikirto Če-Įdėti karo veiksmus.

> klausime. Jau 
koki metai atgal, viename laiš
ke rašiau, kad Vokietija du ke-' 
liu turinti į rytus, tai pro Bal
tijos Valstybes ir pro Čekoslo
vakiją, Balkanų valstybes, bet 
pakelyje ji turi suvirškinti Aus- 

I trijų ir Čekoslovakiją. Austrijos 
jau nebėr. Jos teritorija labai

Tai suvirs trys milijonai vy-

rius ir iššaukti naują baisų ka- |k°slovakijos 
H-

Taigi Rusija tame momente 
galėjo, griežtai pasisakydama 
už Čekoslovakijos gynimą, su
stiprinti sąjungininkus morališ
kai, kad jie naciams nepasiduo
tų. čekai tuomet dar nebuvo 
priėmę ultimatumo.

Ar ta “Naujienose” išreikšta Maniai inkorporuota į Hitlerio 
viltis galėjo išsipildyti, sunku valdomą Vokietiją. Liko Čeko- _ _ 
tikrai pasakyti. Bet ji nebuvo kad ir tiesioginiai nėra tais gin-
be pagrindo. Anglijoje ir Fran

jos pasidavimo kyla stiprus pro- hutma prakąsti. Vokiečiams ik iaim tlMo^as!į jr ka^iu 
lestai prieš kapituliaciją, tai{) tiek rupi Cekealovakijos L _____
kad premjerai Chamberlain už*iluPtos- , >
Daladier bijo net sušaukti par
lamentus. O Čekams su Rusi j oš 
parama stojus į kovą prieš na
cius, šita opozicija Anglijoje itlklais, vyriausybei dirba ekspor-l tikėtai negali būti užkluptas. 
Francuzijoje butų, be abejonės, tui ir kaip tik ginklai iš čia ga- 
sustiprėjusi ir gal butų paėmusi | benami į tuos kraštus su ku-1 
viršų.

Kai “Naujienos” kalbėjo apie 
sovietų Rusijos progą išgelbėti 
situaciją Europoje, tai jos tikė^ 
josi visų-pirma, kad sovietų į- 
sikišiinas sustiprins demokrati
nėse valstybėse pasiryžimą ne
nusileisti Hitleriui. Bet ar Rusi
ja su savo 19 milijonų armija 
galėtų viena sumušti vokiečius, 
mes to nežinome ir nebandėme 
atspėti. Rodos, turėtų, jeigu ta 
jos armija yra tokia gera, kaip 
apie ją rašo komunistų spauda: 
juk Hitleris neturi nė pusės tiek | los teritorijos dalyje kur gyve-'Į visai nesvarbu kokiu 
kareivių — tai argi du 
trys raudonarmiečiai negali į- lkietija pasidarė tokia uoli savų | nija jos kariuomenę 
veikti vieną Vokišką rudmarš- tautiečių gynėja, štai dėlko če- praleistų, ar “piktuc
kinį? koslovakijos vokiečiai pasidarė tie klausimai butų sprendžiami

Bet Maskva tą progą pralei- toki įžūliai nenuolaidus čekams, per keletas valandų. Ir ruinu-
do. Matyt, jį .pati savo jėgomis Vokietija įsigalėjusi Čekoslo- naras tektų pasirinkti beĮ kuris
taip į>at nepasitikėjo, kaip ir vakijoje galėtų lengviau surasti 
franeuzai ir anglai. didesnės įtakos Balkanuose ir
■ ....... ................. ■ ■ I iš lenais jau siektų Ukrainos.

Jau eina gandai buk Vokietija 
Ukrainai yra numačiusi liet sa
vo vadą ir ruošia net savą po
liciją. Iš Ukrainos Vokietija 
pultų Kaukazą ir iš čia siekių 
Indijoje kolonijų, kitaip tarus

Kas Jos sienos susidurtų su Bri
tų imperijos sienomis.

Balkanuose, Ukrainoje Vokie
tija rastų pakankamai duonos, 

norėjo mane įtikinti, kad Rn- Į 11 ^aze lumnet leng
vai galėtų W Britų imperija 
konkuruoti.

.Jei anglai &tų platesnių vo
kiečių planų nežinotų x argu da
bar Britų imperija tiek suktų 
galvą -dėl ^Čekoslovakijos liki
mo. Bet visa bėda, kad |au da
bar ir anglai pradeda įsitikinti, 
kad Vokietiją ir 'Čekoslovakiją 
suvirškinus nenurims, kaip ji 
nenurimo Austriją prarijus.

Vokietija norėdama j>aveikti 
kitas lihiropos valstybes paskel-: 
be savos armijos, arba tikriau 
tarus viso krašto manevr«'<

Kariuomenių manevrų esamai 
dvejopų rusių. Vieni jų grynai 
turi karinės mankštos pobu-į 
džio, kiti jų turi politinių siekių 
paveikti politiniai savo kaimy
nus. Kadangi jau dabar daug 
kam akys praregėjo, tai į vo
kiečių manevrus lygiai veik to
kiais manevrais atsako prancū
zai ir dalinai anglai, tai yra, 
vieni ir kiti paskelbė politinio 
pobūdžio manevrus. Prancūzi
jos kariuomenė manevruoja 
Vokietijos pasienyje ir Angli
jos kato laivynas manevruoja 
netoliese vokiečių vandenynų.

Vokietijoje į manevrus su
telkta veik pusantro milijono 
ginkluotų vyrų ir keletas šimtų 
tuksiančių darbininkų, kurte 
-kasa apkasus ir stiprina Čeko
slovakijos ir Prancūzijos pasie
nius.

Prancūzijoje manevruose da
lyvauja gal koks pusė milijono 
vyrų ir Anglijoje koks vienas 
kitas šimtų tuksiančių vyrų.

•Čekoslovakija taip pat turi 
^iuo metu gatavai paruoštų pu
sę milijono vyrų, kurie budriai

Vieni ir kiti budriai seka kas 
darosi tarpvalstybinėje politiko
je ir aštresniam nesusipratimui 
kilus gali prasidėti žudynės.

Taigi Europa ginkluotai mo
bilizuota. Juk jei šitos didžio- 

Į sios valstybės pas save paskelbė 
kariuomenių manevrus ir jei 
niekam nepaslaplis, kad tie ma
nevrai visai ne juokais paskelb- 

| ti, tai kitos Valstybės, kurios 

“Imas riešutas, bet kuris siekiantj^ °pįs
J savo didesnius planus Vokietijai j save visokiems gaiimien£ įvy- 

lome- 
nės daro visa, kad nebūtų ne-

ypač Skodoš ginklų dirbtuvės. Atrodytų, kad Šiuo momentu 
Šios ginklų dirbtuvės, gerai! antri Austrijos įvykiai jau ne- 

aprupinę čekų kariuomenę gin-| Sali pasikartoti, nes niekas ne-

Butų labai paika manyti, kad 
jei dabar Europoje prasidėtų 
ginkluotas konfliktas tarp di
desnių valstybių, kad Lietuva 
čia galėtų likti visai neitrali. Ji 
taip pat nors ii ne savo noru 
atsidurtų tarp Kariaujančių vie
noje ar kitoje pusėje. Yra daly
kas tame, kad nei Vokietija, nei 
SSSR neitralios Lietuvos nega
lėtų pakęsti. Vokietijai užpuo

lius Čekoslovakiją SSSR eitų 
viešai

nais vokiečiai neturi draugingų 
santykių.

Tos dirbtuves gamina moder-į 
niškiausius ginklus ir gerai yra 
žaliava aprūpinti. 'rų dirbtuvių 
dalis akcijų priklauso prancū
zams ir jų nemaža turėjo Aus
trijos kai kurie kapitalistai.

Tai dabar visas reikalas su
kasi apie tai, kad vokiečiai to
se dirbtuvėse turėtų savos įta-j jiems padėti. Juk SSSR 
kos ir net kontrolės. yra paskelbus, kad taip pasjelg-

Svarbiausiai, kad kai kurios tų. SSSR kariuomene greičiau- 
iš tų dirbtuvių, kaip tik yra] šiai verstųsi pro Rumuniją. Čia 

ji budu 
arba Į narna vokiečių. Štai dėlko Vo-jtais keliais žygiuotų, ar Rumu- 

geruoju

Laiškas Redakcijai
“Naujieną” Redakcijai:
Dėkoju Jums už patalpinimą 

straipsnio “Naujienų” 220 mini. 
Mano klausimas buvo: __
skelbia karą Sovietų Rusijoj, 
jeigu nėra susirinkęs Sovietų 
parlamentas ? Mano kaimynas

sijoje yra demokratybė, o ne 
diktatūra. Jūsų paaiškinimas 
parodė, kaip yra pagal štai miš
ką koilstituci j ą.

O mano kaimynas atsikrei
pė į savo komisarus, kad jie at
sakytų į klausimą “Vilnyje”, 
bet iki šiol jo klausimas nebu
vo “Vilnyje” patalpintas. Tur 
būt, 'komunistų Vadai tos situ
acijos nežino, nors jie stovi 
prie Vairo.

Dat sykį ačiū už klausimo 
patalpinimą ir atsakymą. Da
bar turėsiu kuo pasitemti ar- 
gunrenmo dama s.

Sū pagarba
J. Povilaitis.

Iš Lietuvos
Daug žmonių Suka Gal
vas Apie Emigraciją 

Cilėn

PROGA SA VIETŲ RUSIJAI ■

Dar keli žodžiai, kodėl “Nau- 
jienos” išreiški nuomonę, kad 
Sovietų Sąjungai buvo proga, 
Šios savaites pradžioje, pakreip
ti kiton pusėn įvykių ‘eigą Eir- 
ropoje.

Tai anaiptol nereiškė, į kad 
mes laikome Rusiją galingiau
sia šiame momente jėga Euro
poje. Bet aplinkybės buvo taip 
susidėj tįsios, kad Rusija galėjo

♦

Nese-MARIJAMPOLE.
niai laikraščiuos pasirodžiusios 
informacijos apie ruošiamą 
■emigracijos Įstatymą či’li val
stybėj, Pietą Amerikoje, dali-, 
geflio marijampoliečių labai pa
lankiai sutiktos, žmonės mesi- 
toirauja, koks kraštas ta di 
li, kokios ten gyvenimo ir dar
bo sąlygos, o teiraujasi, kiek 
kaštuoja kelionė į Či1i ir kaip 
brangiau parduoti savo nuosa
vybę. Vienos įstaigos tarnau
tojas J. jau dabar atsisakė 
tarnybos ir tvarko dokumen
tus, nors jam ir savame kraš
te nebuvę bloga. Emigracijos 
šiltine į čili serga daugiau pa- 
pientinių Degučių gyventojai.

būdas rusus1 praleisti. Abejoti 
netenka, kad Vokietija tuomet 
atsargumo dūlei Lietuvos pasie
nyje taip pat sutelktų savo ka
riuomenę ir ji Lenkijos labai 
neklaustų ar jie geruoju ar pik
tuoju praleistų jos kariuomenę.

SSSR tuomet telktų savo ka
riuomenę ties Baltijos valstybių 
siena ir šioms valstybėms taip 
pat uinu laiku tektų pasisakyti 
kurioje jos pusėje stovi. Toks 
pasisakymas lygus butų atvi
ram konfliktui.

Taigi, Čekoslovakijos rcika-

teresus. Lietuva negali tikėtis 
atviram konfliktui tarp Čeko
slovakijos ir Vokietijos kilus 
busianti palikta ramybėje.

Bent šiuo momentu sunku 
patikėti, kad Vokietija nurims, 
jei 'sakysime kaip nors Čekoslo
vakijos vidaus administracijos 
klausimas bus išrištas. Visvic- 
na, vėliau ar anksčiau Vokieti
ja šitą klausimą visai iš naujo 
iškels. Jei bent tektų Hitleriui 
be užsienio paso atsiik-irti ku
rios nors valstybės prieglobsty
je. Tai tik tuomet Europos pa
dangė bent kiek prablaivėtų.

Esama tokių reiškinių, kad 
Vokietijos vidaus gyvenime ne 
visa tvarkoje, gal šie reiškiniai 
bent kiek Hitlerio karštą ūpą, 
jo karingą nuotaiką gali pa
veikti. Taip lygiai jį šaltu van
deniu gali apipilti, jei Italija 
pasisakytų, kad ji nepritarian
ti Vokietijos žygiams čekoslo-

Neužmirškime, kad Vokieti
jos kariuomenės manevrai nu* 
matyti tęsti net keletas savai
čių ir jie kas tai Įjaigsis lik spa
lių mėnesio pradžioje. Tai iki 
tam laikui netenka laukti visai 
raminančių žinių.

Kai šį laišką skaitysite jau 
galimas daiktas, kad Šioje bylo
je bus daug aiškumų įnešta. 
Bet kol kas tikrai sunku būti 
pranašu. Kai pasieniuose rimtai 
manevruoja kariuomenės visai 
nedraugingai nusiteikusių vals
tybių, kas gali pasakyti ką ry*
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ATIDA,
Automobilių Pirkėjai!
Štai naujienos, kurių žmones tūkstančiais 

LAUKIA.
Kad geriau patarnauti savo tūkstančiams draugų, piricčfa ir ben
drai visuomenei miesto žiemių ir žiemvakarių dalies, meis ati
darėme kitą milžinišką krautuvę ir parodos raftlui 2828
WEST NORTH AVĖ. čia turime didžiausią ir var
totų karų ataką Uhicagoje, tre to, ką turimo savo SIDE
KRAUTUVĖJE prie 1340 WEST 63rd STRRET, kw, taipgi, turime 

virs 300 puikiausią Chicagoj kftpų ataką.
NEPIRKITE SAU NAUJO AR VARTOTO KARO KOL NEBUSITE 
PAMATĖ DIDŽIAUSI PASAULY AUTOMOB1UŲ PASIRINKIMĄ 

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

ATEIKITE, PALYGINKITE MUSŲ RAINASIS NUSISTEBESIt
DODGE 1938 Sedan naujutėlis, 

Sutaupysit virš pusės. Taip
gi 3—1937 Sedans ir 5—1936 
Sedans. Pigiai *325

STtJDEBAKER 1998 Sodan nau
jutėlis tiktai $465 ir 4 1936 Se

dans ir 2 '1935 Sedans. Pigiai 

ka‘p $225
CADILLAC 1937 Sedan nauju

tėlis visose smulk- 
menose............................ ” ■

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

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

LA SALLE naujausias 1936 se
dan. Radio, Šildytuvas. Tikrai 
gražus .... $495

FORD 1938 Sedan, Sutaupykit 
pusę. Taipgi 1936 Sedan tlž 

tiktal........... $265
GRABAM 6 1937 Sedan kaip 

naujas. Tiktai $395

Nūdienes civilizacijoš 
pūzrai 

•araihtTTryrmnirt-mrr > ■. n z

BUICK naujausias 1936 sedan 
naujutėlis, Sutaupykit arti pu
sės. Taipgi 2-1937 Sedans ir 3 
—1936 Sedans kaip 
naujutėliai. Pigiai kaip wWw

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

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

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

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

PACKARD 1938 Sedans 2-6 ci- 
linderių ir 3-8 cilinderių. Pi- 

giai kaip....... $585
Taipgi 5 1936 Sedans $QQC 

Pigiai kaip ..................  WWW

(Tęsinys)
Periklis, tasai didis per tris*l 

dešimts ‘metų vds -perrenkamas’ 
valstybininkas su pasididžiavb! 
inu savo kalbose prisimindavo,' 
kad Atėnai Įdomus lygiai tai
kos, kaip ir karo metu. Mes, -*•; 
sakydavo jis, mylime grožį, 
bet paprastu savo skoniu ir la
viname protą, nenustodami vy
riškumo. Turtais naudojamės 
ne kalboms ir tuščiai garbei, 
bet kada jie mums reikalingi. 
Prisipažinti neturte mums nėra 
negarbė, tikras pilietis neven
gia valstybinių pareigų, nes, 
vienkart, jis rūpinasi ir savo 
namais. Rūpinasi ir tie, kurie 
savo prekybos reikalais užimti,) 
bet turi sveiką politikos nuovo
ką. Į žmogų, kurs nesirūpina 
viešomis pareigomis, žiūrime ne

1936 Se-

Kaip nau-

*525

TURIME TAIPGI VIRŠ 300 SENESNIŲ KARŲ 1935-34 IR 33 MO- ’ 
DĖLIŲ UŽ PIGIAI KAIP $45

Kiekvienas karas turi musų Gold Bond garantiją ir dešimts dienų 1 l 
važinėti išbandymai. Jus galite čia pirkti su pasitikėjimu. Tas ka- Į 
ras, kurį pirksite iš musų turi duoti jutas naujo karo patenkinimą ;) 
ir beto, mes absoliučiai garantuojame jums sutaupyti šimtus dol. .

Nereikia jums ir grynų pinigų, mes priimsime jūsų seną karą i į 
kaip rankpinigius, likusią dalį galite (mokėti mažais mėnesiniais , į 
mokėjimais iki dviejų metų. ’

Atdara kasdien iki 10 P. M. Ir Visą dieną sekmadienį. .

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

prie Loomis < - prie Oalifornia

nenaudingą 'ttsmenį. Trumpai/ 
— Atėnai yra iJellaso mokykla?

Už tai Graikijos 'civilizacijos' 
laikotarpis yra skaitomas vie
nas iš geriausių žmonijos gyve
nimo laikotarpių ir dvasiniai 
vaisingiausias. Ėtiropa per aš
tuoniolika šimtmečių po to ne- 
besusilaukė los garbės. Roma, 
beje, kad ir turėjo dar gerų 
valstybinininkų, bet jie neparo
dė savistovaus kūrėjo darbų, 
jie kas buvo Atėnų geidausią 
skolindavo, o meną stačiai ko
pijavo. Net ir tuomet, kuomet 
jie Sumanė apšviesti žiemių ir 
Vakarų ba-Pbarus jie drąsos ir 
'dvasios peno atsikreipė į Atė
nus. Vienok-, jiems ir šis žygis 
nepasisekė, nes kraštas ibuvo

A ..................... 1 ■ —

< TARP MUSŲ

M*

pernelyg karų nuvargintas, sa
vosios aristokratijos išnaudoja-1 
mas. Ir taip tokia padėtis 
jo dar ilgam pasilikti,

Atgimimas
Italija šusiknikė šavo garbiu-1 

gos eilės išaušta aušra nau
jos gadynės. Gimsta vėl naujos 
idėjos, Utgimst^ ir kūrybinei 
•dvasia. Vienok, Italija tada ne-| 
sugidžO į Romos praeities dul
kėtas lentynas ir nesiryžo stip-i 
•lybės semtis iš tos neva gar-j 
sios ir didingos praeities. Ji vie-1 
toj atbulos it nugyventos gar
bės, UoTiai atsikreipė į rytus ir 
sukūrė valstybinį gyvenimą A- 
tenų it’ Tebus pavyzdžiu. Ji ne- 
•sUsiižavėjo nei davo Romos kar
žygių IHumfalėmis pergalėmis, 
1/el kaičiai pajuokusi imperato
rius ir senus dievus, iškilmiil-; 
gai nulenkė galvą prieš Plato ir 
mintyje įsiamžino Aristotelį.

Atginiusioji Italija kaip ir A- 
tenai pagerbė minties, žodžio ir 
ekonominę laisvę, visiems leido, 
gyvenimo takus liesti taip, kaip 
sveikas visuomeninis protas nu
rodė. Padariny, kai]) ir Atėnuo
se iškilo menas, literatūra, pra
žydo ekonominis gyvenimas, 
išsivystė prekyba su visa tuo
metine Europa. Taigi, ir vėl 
laisvės akstinas suvaidino skir
tą vaidmenį, — Europa susilau
kė antru kartu didžiosios gar
bės.

Laisvė lai susipratusios tau
tos idealas, be laisvės nėra ir 
negali būti kūrybinio darbo. 
Tauta nelaisvoje, kaip ir mede
lis tankumyne1 skursta. Gyvis ir 
alkanas bubamas atsisako 
nuo maisto, laisvės trokš
ta kas gyvas. Žiedelis 
ir tas veržiasi pro šakas 
į krūmo paviešį, į saulės spin
dulių beribę Valstybę, kambarį-

ture

Uis paukštelis paliauja giedoję^ 
nelaisvėje ir sprunka pro langui 
laisvę išvydęs. Rizikuoja gyvy-; 
be ir kalinys, jis veržiasi pro; 
geležies užtvarą, sargų ugnį ir 
plaukta per vandens klastas 
nors ir menka viltimi.

Deja, tos taip paprastos bio
loginės laisvės sąvokos pamati
nių dėsnių nesupranta tie, ku
riems likimas nulėmė žmonijos

• I

gyvenimui kelius nurodyti. Jie 
dėl savo asmeniflies garbės, auk* 
So gabalėlio ir savimeilės pa
miršo bendrus visuomenes rei
kalus it, pasinaudodami jos vai-u 
škigu -svetingumu, nerangumu, 
suvilioja ją tuščiais pažadais ir, 
gal, palys nematydami, skubi
nai ją gramzdina supuvimo tar-

Fur našai 
Boileriai
Pečiai

(Bus daugiau)

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

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

moderniškuoju S. S. “Marieholtta".
Nereik švedų Vizos keleiviams į Lietuvą per Švediją

Laivų išplaukimai iš New Yorko:

GRIPSlIOLM-^-Spalio 1,.................. Spalio 25
KUNGSHOLM ................................... Spalio 28
DROTTNlNGllOLM—Spalio 22, Lapkritis 26

Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės į 
vietinį laivakorčių agentą, arba 

■jZtaa »r,|i tfu .1^ ~ ji —i

SWEDISH AMERICAN LINE
CH1CAGO, ItL.181 NO. MICHIGAN AVĖ.

C

MALEVA IR SIENOMS POPIERA
• Lead • Aliejus
• Stiklai
• Langams Užlaidai
'♦ KalciminaS
• Pališai, ir *t.t.

Varnišas 
Engtai ei i s 
Eemuveris 
Bronzas 
Klijai, ir t.t.

AtsineSkit šį skelbimą ir gaukit 
10% iki 20% Nuolaidos 

Ant Visų Pirkinių 
' -—■ u — U.ita>... «. ŽiA' ■■ * Jį U

Žemesnės Kainos. Rendai mašinos... Sienų 
popieriams nuimti... Sand Floors... Caulk langai. Pašaukit dekoravimo j 
darbui apskaičiuoti, arba padės jums patiems jį padaryti.

MARQUETTE PAINT STORE
2547 West 63rd St. Dykai Pristatymas Tel. Republic 5607 •

UŽLAIDAI DOVANOMIS - PAS 
Ondruš
3934 W. 26th St.

Priėšąis Praga i

DYKAI
Jums susiusime kaldras, 
jei -pirk s i te nesiutas pas t 
mus. Patys atvyksime, 
pas jus, tik pašaukite * 
Cravvford 4088. Dirbtu- • 
vės 2529 S. Pulaski Rd., 
Atdara iki 6 v. v. ant- 
rad., ketvirt. ir šeštad. 

iki 9 vai. vak.
JAUNAMARTĖMS 

DOVANOS
ŠVARUS DARBAS—GERI AUSIS PIGUMAS

KomercinisOepartanientas
Patogus patarnavimas pavieniemš 
ir korporacijoms kurios naudoja 
šį departamentą dėl depozitų sa
vo fondų vartojant Išmokėjimui / 
bilų ir dėl piniginių operacijų. ■ 
Sąskaita patelkiama kiekvieną 1 
mėnesį ir grąžfrkatai panaikint! r 
čekiai pateikia tikras resytes ir • 
neginčytinus įrodymus, kad 
tokia suma buvo išmokėta.

•'Komercinės Paskolos. Statyboms 
Paskolos. Komercinis Departam. 
Taupymo Sąskaitos. Indelių Dėžės

MES KALBAMĖ LIETUVIŠKAI

The HALSTED EXCHANGE 
NATIONAL BANKE

HALSTED ST. prie 19th PLACE

Nariai FBDERAL RESERVE SYSTEMOS IR 
FED-ERAL DEPOSIT INSURANCE KUR-PORAOIJUS > j

■ *< iiiiMrf............. . ■      ............ I m I I II .U..

Taisymo 
Dalys!

Tik Įvardink kokios reikia 
d -a i i e s, vardą ir nu
merį Furnaso, (Pečiaus ar 
Iknlerio — o mes parūpin
siu! dalis — užtikriname, 
kad tiks!

* * *

Keturios Dideles 
Krautuvės Chicagoje

NORTHWESTERN
STOVE 

REPAIR CO.
662 W. Roosevelt Rd, 
312 W. 63rd Street 
2323 Mihvankee Avė.
8816 Commercial Av.

Neatidėliok — At 
eik Arba Šauk 

Šiandien
Monroe 6600

KAIP ŽUVIS BE 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ”

"I

tat S

NORGE

už tik—

!ĖAMOUS CORNER FURNITURE GO. uždaro savo duris 
it pardavė Roosevelt Furniture Co. $25,000 vertės šlaką 
už mažiau, kaip pusę jų vertės. Dabar Roosevelt Furni
ture Co. išparduoda už stebėtinai žemas kainas.

I II I ■———į—tffc———aanta—»ta——
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PENKIŲ METŲ 
SUKAKTUV&S

Oak Leaves Tavernas, kurio 
savininkais yta Agnės Šidlau
skienė ir Steponas Svikiinis, 
•a-ntVašifi =3428 S. Halsted St., 
rengia 5 mėtų sukaktuvių pa-’ 
Tę. «SvečMfWis.'duos visokių ska j 
numynų veltui. Kurie (norės, 
-galės ir pasišokti prie Igeros 
muzikos. Tai bus šeštadienį, 
rugsėjo 24 d.

Kur Malevas 
Pirkti

Toks ne vienam savininkui 
kartais kyla klausimas, kada jis 
rengiasi namus puošti. Vienok 
tai labai svarbu IioPinl pirkti 
pigiai ir gerai.

Štai jums Marąuetle Vai n t' 
Malevų krautuvė, kūpi yra ties 
2547 West 63 St. &ia ne tik: 
kad galima visokios m a Ievos 
gauti, galima gauti ir Visi reik
li jeiis reikalingi .pide malevoji-1 
iro daidyų it, be to, gerą nuo
laidą už kiekvieną pirkinį. Per-! 
skaitykite Jų skelbimą^ Naujie-' 
nose. (Skelb.)

. . _ .. - - ... • - . ---- - ...... ---- ---- ^.1. J-Ą-------—----- . . r- A --

Protestuoja Prieš 
Išniat 
mam ’

Prick kelias dienas gnipė 21- 
m o Wd’Pdo gyvOntoj ų užvedė 
bylą Įrt-ies miestą, o vakar Jau
kėsi su (iM’O'testu «pas majorą; 
Kelly. DeŠegddja reikalavo tuo-, 
jau uždaryti išmatų duobę prie 
18-tos ir Damen avenue ir mies-

Gyventojai skundžiasi, kad 
apylinkėj tiek priviso visokių 
vabzdžių, žiurkių ir kitokių gy
vūnų, kad nebegalima gyventi, 
o smarve yra tiesiog nepaken
čiama.

Norėdami Geriausios ANGLIES
VISUOMET KREIPKITĖS I

WESTERN COAL & SUPPLY CO 
4916 SOUTH WESTERN AVENUE 
TEL. PROSPECT 3400

l. MOSCTPAN, Prezidentas. PATARIMAI DYKAI

VERTĖS RAKANDAI, KURIE BUVO NU
K ffifl ■■ ■ PIRKTI iš famous corner funiture

ĮZ|U ■ B H Bfl B CO., 2301 W» ROOSEVELT RD., BUS PAR 
DUOTI UŽ MAŽIAU, KAIP PUSĘ KAINOS

2-daiių Parlot Setai — SI 7.50

7-dali-ų Dining Room Setas — SI 9.50 
į ...—..„.i-fca i i, ii ■ h .4i44.į.<4 tali' I k„

Tuksiančiai Norge 
alyvos pečių savi
ninkų sako, kad nė
ra kito goresnio pe
čiaus kaip Norge.
Dabar jus galite 

nupirkti $69.00 ver
tės pečiu

PILNĄ PASIRINKIMĄ RASITE
i ■ i A

Roosevelt Furniture Co
2310 West Roosmlt Road
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šeštadienis, rūgs. 24, 1938

SUSIRINKIMAI
Klovaniečių kliubo susirinkimas įvyks sekmadienį, rugsėjo 25 

d., 2 v. p. p., Joe Shąmeto svetainėje, 1500 S. 49th Avė. D.

Ža gar iečių Kliubo susirinkimas įvyks šį sekmadienį, J. Yuškos 
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 dieną, 8 vai. vakare, K. Matekones 
bute, 3435 W. Jackson Blvd. Visi nariai prašomi atsilan
kyti ir atsivesti savo draugus prie draugijos prirašyti.

P. B., sekretorius.

NNMRiimimiiinimiHii PARENGIMAI numiiiiiiiiiimiiiiiiiNi I

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

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

JUMS PRIE NAMŲ REIKALINGA

2817 West 63rd Street
TEL. PROSPECT 1297

LIETUVIŲ KRAUTUVE j

............................... . ..........

TONY LUKOŠIUS
Geriausis Brighton Parko Drabužių

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

2555 West 43rd St. Tel. Lafayette 1310.

PAUL GURSKAS

DO DROP INN
3300 S. Halsted Street

TELEFONAS YARDS 3654
Alus Vartojamas Tiesiai iš Bačkos

Atletas — Žuvis Penktadieniais — Muzika šeštadieniais

GRAND OPENING
CHARLE’S TAVERN
3559 So. Emerald Avenue

RUGSEJO-SEPTEMBER 24 ir 25 DD.
ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIENĮ

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

Kviečia visus' savininkai Charles ir Alice Kažukauskai.

Diena Iš Dienos
----------- - —-............ - ... I..J

®
Pp. Tubinų “Birthday 
Party”, Krikštynos

MAR^UETTE PARK.—Pra 
eitą sekmadienį, rugsėjo 18 
dieną, svetainėj, adresu 2449 
W. 69-ta gatvė, įvyko puikus 
pasilinksminimas surengtas pp. 
Tubinų savo vienatinio sunaus 
Albertuko penkių metų gimimo 
dienai paminėti, ir kartu buvo 
jam duotas vardas. Kitaip sa
kant, tai buvo Albertuko krik
štynos, kurios atlikta dalyvau
jant net dviems poroms krik
što tėvų. Jais buvo pp. Wilbai 
ir pp. Petruliai. Gal kai kam 
išrodys nuostabu, kad penkių 
metų vaikutis, kuris yra smar
kus, kaip zuikis, tik dabhr 
krikštyta. Bet taip buvo.

šio “dubeltavo” puikaus pa
silinksminimo rengėjai, gerb. 
pp. Tubinai, su savo padėjė
jais, matyt, turėjo daug triū
so ir iškaščių surengimui to
kio šaunaus pokilio.

Prie stalo papuošto gėlėmis, 
valgėme įvairius įdomiai paga
mintus gardžiausius valgius ir 
gėrėme daug rųšių skaniausių 
gėrimų. Papietavę apleidome tą 
visukuo turtingą stalą ir visi 
geroj nuotaikoj tarpusavy kal
bėjomės apie įvairius reikalus. 
Kiti gi, muzikai grojant, pa
sišokome. Jeigu butų skirta 
dovana gerinusiems šokikams, 
tai dovaną butų laimėjusi ši 
porutė, būtent, Mr. Wilbas ir 
Mrs. Yuknis, nes jie tikrai lie
tuviškai šoko.

Kadangi pp. Tubinai dar tik 
šįmet atvyko iš Argentinos 
čia apsigyventi, tai p. A. Tu- 
binas tarp kita ko papasakojo 

i įdomių dalykų apie Argentino
je buvusį kunigą Janulionį ir 
jo atliktus darbelius. Taipgi ir 
'apie poną Norkų, kjuęį įazdau- 
skas “Naujienose’’’'plačiai ap- 

' rašė.
Po pasikalbėjimu vėl buvo

me pakviesti nuoširdžių šeimi
ninkų prie stalo vakarieniauti, 
vakarienė, kaip ir pietus, taip 

i pat buvo specialiai — rūpes 
tingai prirengta. Tarp kitų gar 
dumynų, suvalgėme ir didį keik- 
są, skirtą Albertuko penkių 
metų sukakčiai.

Baigiant vakarieniauti, dar 
sudainuota keletas gražių dai
nelių. Dainavom žinoma, visi. 
Belo, ponia Tubinas pasirodė 
turinti gerą balsą ir moka dai
nuoti.

te? — užklausiau tarnaitės. 
Gal turite rukščių kopūstų sriu
bt, pagirioms?

—• Turime, ir aš srėbiau, 
bet ne pagirioms — ir su šyp
sena nuėjo atnešt.

— /Rp.

Suskambės
Vestuvių Varpai

BRIDGEPORT. — Ateinantį 
sekmadienį, rugsėjo 25 d., apie 
5 vai. po piet šv. Dc-vydo baž
nyčioj suskambės vedybų var
pai dviems jaunuoliams, kurie 
pasirengę žengti į “stoną mo
terystės.” Jaunikis yra sūnūs 
Frank, plačiai žinomą vyriškų 
rūbų krautuvės savininko 
vilo Leasas, antrašu 3427 
Halsted St.

Jaunasis 
da su p le 
te.

Vestuvių
Chas. Ūkelio svetainėje tuo- 
jaus po vedybų. Linkėtina jau
navedžiams geros kloties jų 
naujam gyvenime.

— VBA.

SERGA JULIJA 
MARAIKIENĖ

Gerai žinomai southsidietei 
p. Julijai Maraikienei, p. Anta
no Maraikos žmonai, neseniai 
buvo padaryta sunki vidurių

i

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.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

I
‘ F. Selemonavich 
Sveterių Krautu
vė Atdara Kas- 
Dieną ir Vaka
rais — Ir 
madieniais.

Širdingai kviečia jus ir jūsų draugus į 
IŠKILMINGĄ ATIDARYMĄ 

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

TELEFONAS 6508 
ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIENĮ 

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

VERA ir TONY KASULIS, Savininkai

Kalbamoj ■ puotoj dalyvavo 
apie arti trisdešimts ypatų, 
bet pavardžių neminėsiu, at
leiskite man.

širdingai ačiuodami pp. Tu- 
binams ir jų pagelbininkams 
pp. Wilbams už tokį puikų pa
vaišinimą, skirstėmės kas sau 
namų link.

A. J. S.

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS — BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

KLAUSYKITĖS 
ŠALTIMIERO

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

KADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI— ~ —7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENI— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ— —7 IKI 8 VAL. VAK.

Neverda
“Chop Suey” 
Pirmadieniais

Visiems žinoma, kad įėjęs į 
restaurantą bile dieną po sek
madienio arba kokios šventės, 
busi užklaustas ar nenori 
“chop suey” paragauti.

Bet, štai, vieną pirmadienį 
užėjau į Auditorium Restau
rantą, lietuvių kolioniją Bridge- 
porte, ir nieko nesiklausęs nei 
skaitęs • dienok turinio, pada- 
via u orderį — “chop suey”.

Gaila, Tamsta, bet viena die
na pasivėlinęs esi — atsakė 
mandagi tarnaitė.

Prieina Ir Povilas Balchu- 
nas. Dažinojau tuomet, kad vi
sas “chop suey” buvo suval
gytas sekmadienį, kadangi Bal- 
chunas ir poni Kavarskienė, 
savininkai, patys mėgsta val
gyt “chop suey” ir jį gamina 
su gera šviežia mėsa, o ne su 
liekanoms.

— Aha, reikės paragaut — 
sau mąstau.

— Pirmadieniais, ką verda-

Sek-

ve-

įvyks p.puota

Frank
Christie

Po-
So.

Leasas
Bukauskai-

/

r

Garsinkite “N-nose

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, Smali ... 7.50
Pocahont. Egg or Lump 9.50 
III. Mine Run .................. 4.75

Vežimų Lotai (Plūs, t Taksai)

RADIANT COAL CO
YARDS 0830

Main Yar^ 450 W. 35th St

Cross Shoe. A three-eyelet tie — distin- 
guished by three stitched-down bands of 
grosg*wm around the vamp, and three J 
diamond insets outlined with tiny per- 
forations. Now only $6.50,

BOSTON SHOE STORE
3435 SOUTH HALSTED STREET

aklosios žarnos-apendikso liga.
Po operacijos ligonės gyvybė 

buvo pavojuj per keturias die
nas. bet paskui ji atsigriebė ir 
net pradėjo juokauti. Jos arti
mieji tada tik nurimo. Opera
ciją darė Dr. Rakauskas

tebeguli. —Lankytojas.

Tšsiė^ė Leidimus
V edyboms
(Chicago j)

Frank Leasas^( 27, su Chris- 
tine Bukauskas,; )21

< ’ . .r

Reikalauja.'’1.
Perskirų ; ' ,'r'

Elizabeth Wajulis nuo Jono'
Walulio ž-

11 .............. . , ■■■■■■........
Rudeninio Sovietų Paveikslų 
1938-1939 atidarymo šventė 

2 dideli paveikslai
Pudovkino

“MOTINA IR SŪNŪS”
ir Anton čekovo

“MEŠKOS”

JULIUS WELICHKA
6921 So. Wesl1ern Avenue

Pranešu savo kostume- 
riams, kad turiu 15 vago
nų anglių ant rankų Poca
hontas Mine Run, kurias 
galiu parduoti už gegužio 
kainą, šaukite—

Tel. Republic 3713

Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

Bowling-Billiardai
20 Aslų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

Milo VViesner Recreation
819-823 W. 35th St.

Tel. Yards 4621-4622-2868

The CARMA

THREE BANDS 

STRIKE A NEW NOTE 

in the

GARMA

RED CROSS SHOES

SONOTONE Teatre
66 E. Van Buren

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

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. Ve
žam j farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Dalbas ga
rantuotas. Taipgr pristatom an
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St
šaukit Tel. YARDS 3408

50 Rusių Anglių 
UŽ PINIGUS 
ar Išsimokėt

Petroleum 
Carbon

ČHICAGO’S OHLY 
YARD OFFERING 

^50 Varietięs
Of QUAUTY FUEL į 
■. AT MOOERATE J 

PRICES . ;

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
TONS1LAI IŠIMAMI

UŽ .............................. ..........
GYDYMAS 
LIGONINĖJE

$12-5°
$50-oo

RAUDONGYSLES IŠIMAMA viena 
diena ligoninėje --  $15-oo

RAUMATIZMAS $9.00
greitai palengvinama .........“

VISAS LIGAS GYDOMA $1 An
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Ave^ Chicago.

Tel. Lavmdale 5727,

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

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

75% Coarte ------------------ $7.75
Illinois Nut ---------------------- „ $5.60
Rex Egg ----------    $7.50
Black Band Lump___________ $8.75
Millers Creek Lump ____ $9.00
Chestnut Hard Coal ______ $13.00

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980.

OKSAS EXPRESSING 
4MS SO. FAOtFIELD AVK.LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—Žinių Skyrius
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Šeštadienis, gugą. Ž4, 1938

xLaid. dir. J. F. Eudeikis, 
tol Yards 1741.

JUOZAPAS KVIETKAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rūgs. 23 d., 9:00 vai. ryto, 1938 
tm., sulaukęs pusės amž., gi- i 
męs Raseinių apekr., Kražių 
parap., Šventragiu kaime.

Amerikoj įgyveno 28 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Antaniną, po tėvais 
Kulišauskaitė, 2 sūnūs Anta
ną ar Vincentą, brolį Jurgį, 2 
pusbrolius Stanislovą ir Al
eksandrą KvietkauSkus, jų 
Šeimynas ir daug kitų gimi- ' 
nių, © Liet 2 brolius Franciš- 
kų ir Adomą ir jų šeimynas. ‘

•Laid. jvyks antrad., rūgs. * 
27 d., 8:00 vai. ryto iš namų 
į S v. Kryžiaus parapijos baž
nyčią, kurioje artsibus gedu
lingos pamaldos už velionio . 
sielą, o iš- ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Kviet- 
kausko giminės, draugai ir 
pažįstam i esat nuoširdžiai i
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse įr suteikti jam paskuti
nį .patarnavimą ir atsisveiki- ' 

,nimą.
Nuliūdę liekame, 

Moteris, minai, brolis ir ki-

BIJŪNĖLIS j
■■r

Piknikas Ir 
Mitingas .-------

Rytoj, rugsėjo 25 dM north-į 
saidiečių jaunuolių choras bi
jūnėlis*’ rengia draugišką išva-į 
žiavimą — pikniką ir sykiu mi
tingą Jefferson miškelyje. Bai
giantis vasaros iŠeįgavimų sezo
nui, norima paskutinį kartą šie
met gamtos prieglobstyje pasi- 
linksminti, atsisveikinti su giru
že, pasidalinti per vasarą įgy
tais įspūdžiais ir sykiu “pasi
rodavot!” — pasitarti apie atei
nančio sezono darbuotę.

Bijūnėliui Jau 20 Metai

“'Bijūnėlis” Šiemet žengs į 
dvidešimtuosius metus savo gy
vavimo: per tiek metų ši orga
nizacija pergyveno nemažai vi
sokiausių patyrimų, perleido 
perleido per savo narių eiles 
daugybes jaunuolių, kurie gavo

r pirmą progą savo gyvenime pri
sidėti prie viešojo knlturmimo- 
si. čia jie susipažino su iietu-j1 
viškąja daina, josios melodija,1 
motyvais, ritmus čia jie pramo
ko lietuviškai skaityti ir vaidin
ti. Šiandien BijuneMo buvusieji 
mokiniai vieni .Lietuvoje moky
tojauja, kiti čia jau suaugę —, 
baigę profesijas arba auklėja j 
naujus kandidatus “‘Bijūnėliui”.-

Keps Aviną
Pageidaujama kad į šį išva

žiavimą susirinktų buvusieji, e- 
satafieji ir busiantieji Bijtmėho 
nariai ir bendrai, t>aritartų ąjiie Į 
šio sezono darbuotę — nes jatii 
greitai bus pradėa patnokbs. 
Sueigos vaišoms bUs iškeptas a-i 
vinas. —Kvieslys

Jubiliejinis 
Bankietas

................... '1 I. ..................................... • - —

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
AUTOS-TRUCKS—MISCELLAN

!’ .... .. '* 1 1" -1,1111 " ......... ..... .. 1 11 WIfc|
į MUSICAL INSIS’NTS FOR SALE į 

Muzikaliai Instrumentai
NEREIKIA IMOkESNIO—*80 MANESIŲ IŠ-1 

MOKĖTI. VisiSkaB ueirSluMjhTrae, male- 
vojlmas body, fehderlo darby, baterSs, 
•radijo (ir priedu. iRreimo. <ašu rtmsthplrini- 
hiaa. Viekas bud viVSkua Iki ttUni. 1b 
matu /patyrimas, mnąų g^robtija. Atdara 
vakarais, sekm. Apskaičiavimas, towlngr 
ąykal. Taipgi ritinąs basirinkirrtas •nauju 
ir vartotu kari). Bė ImokSjimo pinigu. 
2600 ,MJLWAUKEE AV. ®61mout 4844.

PARSIDUODA akordionas 120 
Bass. Pigiai—mažai vartotas. 4133 i 
So. )Sacrenięrito, ^antros Ribos.

- 'i ai....  i 1
iSTTUATION WAN«ED 

Ieško Darbo

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

Šįvakar Kupiškėnų 
Susirinkimas Pas 
K. MatBuHiius

PAIEŠKAU DARBO
Pertteris ir popieruotojas iš vi

daus, iš lauko ir Storuose, 10 metų 
patyręs, darbas užtikrintas. ’Chica- 
goj ir priemiesčiuose apkarti  avimas^

PARSIDUODA tavernas labai ge
roj vietoj, prie gelžkelio stoties ir 
dirbtuvių. 16 Kambarių namas. Vi
si taverno įrengimai. Biznis yra 
geras. Likus našlė negaliu brtaų lai- 
'kyti. Parduosiu labai pigiai. Pla
tesnių žinių suteiksiu laišku.

Casse Ruditis, 16 Lyman St., 
Hoosick Falls, N. Y.

_ .... — i
PARSIDUODA bučernė ir gro

sernė su namu—arba mainysiu ant 
mažo namo. 2519 W. 43 St.

120 akrų ūkis, geriausi budin
kai, visa dirbama, 7 mylios fiuo 
miestelio, mylią į Michigan ežerą. 
Geras vieškelis. $750.00 reikia pi
nigais. Ilgalaikis morgičius $5200. 
Distress. Earl Friday, New 3Era, 
Mich.

J. AUGAITIS,
1608 S. fiOth Avė., Cicere, CIC. 2638
............ ....................... .................................. —■HW«IIĮ ĮlMl

80 akrų geros žemės m mylios 
Elcho—be budinkų, 1 mylia ežero 
retortas, dalis dirbama—kainos; 
$850.00 pinigais. Savininkas Box 
464, Dalton, III.

^vakar 8 v. v. pas pp. K. ‘ 
Matikonius, 3435 (o ne 3437, 
kaip buvo skelbta) W. Jackson 
BonJevard įvyks Kupiškėnų i

HELP VVANTED—FEMALE

Parduodam bučemę ir grosernę, 
biznis gerai išdirbtas per daug 
metų—nebrangiai. Atsišaukit sku
biai. 2955 So. Emerald Avenue.

FURNITURE-OTKTURE FOR SALK 
Rakandai 4r {taisai Pardavimui

Lietuvių Tautiškų
Kapinių

taio

kviečiame vi-

SLA 134-ta moterų 
švęsdama 15-1<os. rndt’ų 
ties jubiliejų, rengia gražų ban- 
kietą rugsėjo 25 d. Sytena 
svet., 4270 Archer avė.

kuopa 
stflttrk-

Rengėjos kviečia visus lietu-

Kultūros Draugijos susdrinki- 
mas. Visi nariai yra prašomi 
.atsadaukyti ir atsivesti draugų. į 

sekr.1.P. Balčiūnas

Sunset Parko 
Užbaįgtuves

d

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

PARSIDUODA šiaučaus biznis, 
visos reikalingos mašinos. Darbą 
užtektinai. Už $150. Nemokantį iš
mokysiu. Atsišaukite 1739 So. Hal
sted Str. Box 873.

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

»■ į .MII. ■ į ., .wįWW.. ................ 1.

REIKIA Fibre Flower dirbėjų, 
patyrusiu namų darbams. Nu-DeU 
Manuf. Co., '430 ’W. Erie St. 4 aukš.

PARDAVIMUI plating shop. Kai
na vienas tūkstantis dolerių. Grace- 
land 1490.

IŠPARDUODAME BARŲ HK- 
ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius >ir 
ice baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirkaite kitur.

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

CALumet 5269.
REAL ESTATE FOR SALE 

Na<nai-žemė Pardavimui

HELEN DOOLAN 
po tėvais Grish

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
xugs. 22 d., 6:45 vai. vak., 
1938 m., sulaukus 32 m. amž., 
gimus Chicago, III.

Paliko dideliame nubudime 
mylimą vyrą Joną, tėvus Juo
zapą >ir Anelę 'Grish, 5 bro
lius Joseph, Walter, John, Pe
lei ir Raymond Grish, seserį 
Mrs. Ann Hannon ir velionę 
seserę Stella Gorman.

Kūnas pašarvotas randasi 
4453 So. Wells St.

Laid. įvyks pirm., rūgs. 26 
d., 9:00 vai. ryto iš namų į 
St. Cecilia’s parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Helen Doolan ■ 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, tėvai, broliai; sesuo 

ir giminės
Lard. dir. D. F. Curly & 

Sons, tol. Stewart 9001.

25 Metų Jubiliejaus 
Atminties Knygų 

kiekvienas gali gauti,- kuris au
kauja nemažiau 25c. 

norintieji gauti į namus, 
turi prisiųsti 31c.

SLA šeimos būryje šį jubiliejų 
pažymėti.

Bus skani vakariene, progra
mas, šokiai ir dar -šis-tas.

"Pradžia 6 vai. vak. Vakarie
nei 1 doleris, tik šokiams 25c.

Reng. Komisija.

LITHUANIAN 
NATIONAL 
CEMETERY

Road No. 3, Box 615 
CLEARING STATION, 

JUSTICE, ILL.

Dar 8-i Susirgo, 
Vienas Mirė

irChicagos šiaurvakariuose
Elmwood Parke dar aštuoni 
žmonės susirgo nuo sugedusio 
maisto ar vandens. Vienas li
gonis, 12 metų berniukas, 
Charles Herman, 6952 Nelson 
street, pasimirė. 1

SIMONAS VENCKUS
Mirė rūgs. 22, 1938 m., 4:00 

j>o pietų, sulaukęs pusės 
amž. Kilo iš Kauno apskr., 
Kviedarvos parap., Paimiežio 
kaimo.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko didėliame nubudime : 

dukterį Kazimierą Grigienę ir ( 
žentą Ignacą, tris anukus, An- 
ną, Matildą ir Albiną, pus- ; 
seserę Oną Petrobenę ir jos . 
šeimyną, sesers sūnų Simoną 
Raudonį. švogerką Uršulė 
Bumblienę ir šeimyną ir gi- . 
minės, o Liet, šešis seseris ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 1428 So. 
49th Ct., Cicero, tel. Cic. 1525.

Laid. įvyks /pirm., rūgs. 26 
d, 1938 m, iš namų 8 vai. ry
to bus atlydėtas į Šv. Antano 
parap. bažnyčią, kurioj įvyks j 
gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kąp.

.Nuoširdžiai 
sus gimines, draugus-ges ir 
pažįstamus-as dalyvauti ėiose 
laidotuvėse.

Nubudę liekame, 
Duktė, žentas, anūkai <ir 

giminės
Laid. dir. Ant. Petkus, tel. 

Cicero 2109.

Metinės Mirties Sukaktuvės

ANDRIUS ZALKAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu . 
.24 d. rūgs., 1937 m., sulaikęs į 
48 m. amž., gimęs Anykščių 
parap., Ažugajų kaime, Ute
nos apsk.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Antaniną, dukterį Sta
nislavą, .žentą Charles Astrau
ską, anūką Raymondą ir gim.

Liūdnai atminčiai • mūsų 
.brangaus vyro ir tėvelio bus 
taikomos šv. Mišios šv. Jur
gio bažnyčioje 24 d. rūgs. mėn. 
1938 m., 7 vai. ryto. Kviečia
me visus gimines, draugus dr 
pažįstamus atsilankyti į pa
maldas. Mes Tave Musų bran
gusis vyre ir Tėveli niekuo-- 
met neužmiršime. "Tu pas mus 
jau nebesugrįši, bet rhes anks
čiaus ar vėliaus pas Tave a- 
teisime. Lauk1 mus ateinant!

Nuliūdę lieka,
Moteris, .duktė, anūkas ir 

giminės

Sekmadienį, rugsėjo 
Sunset Batfke, prie 1‘35-tos ir 
Archer avė., įVyl«da šdo lietu
viško daržo sėkmingo piknikų 
sezono užbaįgtuvės.

t • 1

Šuhset Parfcc šįmet, tarp ki
tų, įvyko eile lietnvišldį piktii- 
kų> :kaip Naujienų, Sophie Bar
čus, Chicagos Lietuvių Draugi
jos, lailcrašeio Jaunimo, Chorų 
Sąjungos Dainos šventė, Keis
tučio Kliulbo, Unity Club, Red 
Rose Club, Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo ir kitų.

Todėl, dabar parko savinin
kai, {pp. Kubaięiai, užkviečia vi
sus savo draugus ir pažįsta
mus ir visus be tuvius iš Chi
cagos ir apyjinjcių į šį didelį 
užbaigtuvių pikniką. Išlaimėji- 
mui bus 100 svarų paršas, ar
ba — jei laimėtojas nenorės 
paršo — $14h00 pinigais, taipgi 
kvorta geros Qld Taylor degti
nės ir didelis lietuviškas suris/

Įžanga ir laimėjimui tikietai; 
dykai. Kas tikietų dar neturi, 
galės gauti atvažiavę j daržą., 
Šokiams grieš gera orkestrą.. 
Neužmirškite, .pasivažihėdamu 
šį sekmadienĮ pa sukti į Sunset 
Park užbaigtuvių pikniką pa
silinksminai ir sinugiai laiką 
/praleis ti geroje lietuviškoj e; 
kompanijoje. —-VX.

HELP WANTED—MALĖ

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

PARDAVIMUI
Puiki 6 kambarių katedž arti 

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

PARDAVIMUI siuvama elėktri- 
kinė “Singer” mašina, beveik nau
ja. Parduosiu pigiai. 4242 So. Ma- 
plewood Avė.

PARSIDUODA taverno fixtures, 
16 pėdų baras, stalai, kėdės, visi 
įrengimai dėl tavernos. Parduosiu: 
pigiai. Kas manot eiti į tą biznį 
gera proga. 7230 So. Rockwell St., 
1-mos lubos. /

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

REIKALINGAS geras žmogus 
dirbti ukėje, darbas ant visados, 
užlaikymas ir mokestis pagal su
tartį. Teiksis atsišaukti antrašu 
3626 W. 62 St. tarp 9 ir 10 vai. 
sekmadienio rytą. Aš ten busiu. S. 
Anuszauskas, Fennville, Mich.

BLAIVUS ir TEISINGAS vyras 
už bartenderį arba į groc.-bučernę. 
J. F. Bores, 1737 So. Union Avė., 
Chicago, III.

42 ir W.estern Avenue. Puikus 2 
aukštų namas su tavernų ir lunč- 
ruimiu 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 
garažas, ši nuosavybė su rakan
dais ir taverno įrengimu ir fikče- 
riais už pilną kainą $7,000. Norman 
Geyer & Company Incorporated, 
4801 South Ashland Avenue. Bou- 
levard 7700.

AUTOS-TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimai

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

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

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

RENDAN kamb. Marąuette Par
ke. Su ar be valgio, ženotiems ar 
pavieniui. Atsišaukite laišku 1739 
So. Halsted St Bok 879.

2 ‘FURNIŠIUOTI KAMBARIAI 
rendai, antras aukštas—.pavieniam 
ar vedusiai porai. 2641 W. 69th St.

•R'ENDAI furnišuotas kambarys
3540 S. Halsted pavieniui ar ma

žai šeimai.

KAMBARYS RENDON geram 
vaikinui—^apšildomas, prie mažos 
Šeimynos, ant gatvekarių linijos.

4138 Archer Avenue

FORKLOZUOTI 
BARGENAI

aukš. freiminis 2-6 kambarių2
flatas, beismentas, 1-mos lubos ap
šildomos, prie 45 ir S. Rockwell St.
SPECIALIAI ..................... $3950.00

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

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

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.

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

COMPANY
ties 1340 West 63rd St

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

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

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

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

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

COMPANY
1340 West 63rd Street 

ties Loomis.

Laisvamanių Choras 
Rengia Koncertą

RENDON frontinis miegkamba- 
ris vaikinui ar merginai—su ar be 
valgiu. 'Prie mažos šeimynos be 
vaikų. 3525 -So. Lowė Avenue.

I IR R 1 Gėlės Mylintiems
■ O U Ji Vestuvėms, Ban- 

1OK kietams, Laido- > 
Vlllril tuvėms, Papuoši• (

mams.
GĖLININKAS

4180 Archer AVenue
Pitone „LAF A YETTE 5800

LflOISSH:
________ Dalis.

GMf* Vestuvėms, Banldetama 
ir Pagrabama. 
So. Halsted Street

TeL YARDS '7308

STANISLOVAS YVAŠKIS
Persiskyrė su šiuo pasaubu 

rūgs. 22 d., 10:00 vai. vdk., J 
1938 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Tauragės apskr., Skau- ■ 
dvilės .parap., Pilsudų kaime.

Amerikoj išgyveno 25 m.
I

Paliko dideliame nubudime 
mylimą moterį Kazimierą, po 
tėvais Mackevičiūtė, sūnų Į 
Raymondą, 2 pusseseres Be- 
nigną ir jos vyrą Aleksandrą • 
ir šeimyną Gimbutų, Alim- 
pia, jos vyrą Feliksą ir šeim. , 
Jaksibaga, gimines ir draugus, 
o Liet, seną motinėlę ir patė
vį Joną Milašių, seserę Jad
vygą ir šeimyną Miriauskių, 
.pus-brolį Alfonsą Milašių ir . 
jo moterį.

Priklausė prie Keistučio 
Paš. Kl., Jaunų Liet. Taut. Kl. 
Tie kliubai prašomi dalyvauti > 
laidotuvėse.

Kūnas pašarvotas randasi 
6929 S. Rockwell St.

Laid. įvyks pirm., rūgs. 26 
d., 1:30 vai. po piet iš namų 
bus nulydėtas į Tautiškas ka
pines.

Visi A. A. Stanislovo Y- 
vaškio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar- ! 
riavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Moteris, sūnūs ir kitos 

giminės
Laid. dir. J. Liulevičius 

tel. Laf. 3572.

š.tai KHiagi rnaiij-i^na įBridge- 
porto lietuviams. Rytoj, .rūgs. 
25 d., Mildos svetainėje, '3142! 
S. Halsted t&reet, įvyks pitmas 
(Lietuvių Laisvamanių Centra- 
linio Choro koncertas. Tai bus 
“rudens sezono pasitikimas”.

Koncerto programas fbus gra-; 
žus, o po programo įvyks šo-i 
kiai prie agoros orkestros.

Mes kviefoiam Visus lietuvius 
pas mus atsilankyti ir paremti! 
I<ti1:tui4ngą laisvamanių darbą 

Bilietai tiktai 25c asmeniui. 
.........'...........

'■'/U

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

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

PARDAVIIvIui 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- 
sen Co., 3145 W. 63 St.

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ
BUICK & PONTIAG

MILDA AUTO SALES
806 West 31st Street/

Telefonas VICTORY 1699

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

RENDAI žiemių vakarų kampe 
69th Ir Rockwell moderną krautu
vė. Nebrangiai.

.Silv.erman, 2345 East 71st St.
Dorchester 0700

'------- 1 -1 ■ ■ ■ ■ .
SVų kambarių flatas, karštu van

deniu apšildomas, maudynė ir visi 
parahkumšii. Geras dėl vyrų at 
ženotos poros. 1818 S. Halsted St. ‘

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

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

Metinės Mirties 'Sukaktuvės

Mokiniui

'Sdheol ^nokmiai buvo arešteUorta 
už pavogimą rašomuos mašmė-

RENDON 4 kambarių fialas— 
•mažai šeimynai—visas naujai išde- 
'koruotas. Pigi renda—Taipgi ren- 
don vienas furnišuotas kambarys. 
®&vTOri1iu -ar ženotai -porai. Noumail 
$243. 4049 W. 59 ®t.

11 ' ........... ............................................
3 šviesus ir švarus kambariai— 

$11.00. !91S W. 'Cullerton ;<20th :St.) 
.^arti Peoria.

RENDAI < kambariai, naujai iš- 
taisyti -dėl didelės ar mažos šei
mynos. M46 toesplames x<St. 

....... .... ............ ....... .

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

?? AR JUMS REIKIA PASKOLOS 
ANT NAMO ??

Mes darome parinktinas paskolas 
ant namų tik už 4% nuošimčius. O 
dlgo laiko paskolos už 5 nuošim
čius. Dėl daugiau informacijų krei- 
ipkitės 4

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

Hemlok 0800.

PARDAVIMUI bizniavas namas 
2 aųgštų, 2 flatų ir Storas ant 63 ir 
Galifomia Avė. Tel. Republic 3719 
‘arija Rep. 3714.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

JONAS LAPINSKAS
Persiskyrė -su šiuo pasauliu 

24 d. rūgs, tmėn., 1937 ^m., su
laukęs 55 metų amž., gimęs 
Kaimelio parap, J&akių ap^er.

Paliko .didėliame nuliūdime 
moterį Sofiją, po tėv. Aniauk- 
štytę, 1 
rikoj ir jo žmoną Agotą ir < 
dukterį Oną, Lietuvoj .pusse
serę ir pusbrolį, .o Liet, brolį j 
Antaną ir seseres Oną ir Ago- j 
tą ir jų šeimynes.

Jau mėtai praėjo 'kaip žiau- < 
ri mirtis išplėšė Tave aš mu- ' 
sų tarpo ir paliko mane vie- j 
ną, Musų brangusis vyre ir

tfa Bobent Bidkefl, 920 Lastfren-i 
<ee .avenue; Geologe Feriiss, 4*849j 
Mnulie Afltedt PetzdldJ 
4615 Walsan avenue; ©rUnuj

PARDAVIMUI tavernas.

Ame-

me. Tu pas mus jau nėbesu- 
grįši, bet mes anksčiaus ar 
vėliaus pas Tave ?ateisime. 
Lauk mūs ateinant!

Nuliūdę lieka,

dvemm; George ttOO

Įlirovite, 4825 Anglie <bit. į

Titeli iietvivi^kas \vrtkaftSlis!! 
fltvyioįj įvyks ;ėv. Marijos 
įin svetainėje, prie 35lh & jtyijįJ 
Oiiort save. Pradžia /7 11 v.j
-vak. įžangos drabužių 4ik 
*25c y pa tai. Krečia

Ižomftetas. •

<, į 
j* 

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

;MARQUETTE PARKE — kaina
vo $8700—dabar už $4300—parsi
duoda 6 kamb. beveik naujas mū
rinis -bungalow. Randasi ant 70-tos 
nefcdli Westem Avė. Kas norite pi
giai pirieti arba ką nors turite 
mainyti, kreipkitės pas

. C. P. BUROMSKIS 
2502 *W. 69 St.

Tel. .Grovehill 0806
—    ............ . ............... ■■ i. ■■■■■■ ■ ■

PARDAVIMUI BJZNIAVAS NA
MAS 2 aukštų, 2 flatų ir štoras ant 
r63 ir 'California Avė. už pirmą 
tpasiulymą. Tel. Republic 3719 arba 
Republic 3714.

PARDAVIMUI
fijų aukštų kampinis namas. Karš- 

‘ žuolo tri- 
.rti Mar- 
. Dalis į- 

mokėt, o likusius lengvais išmokė
jimais. Sr šiaip kitų bakenų. PIR-

(PARDAVIMUI batų taisymo ^dirb- 
faavė, -gerai išdirbtas bieshis, geros vandeniu dildomas. Až 
mainos, .^dlima -sutaupyti pmSgji. , mingai. -Lotas .50x125. A 

sv^bios (priežasties parduosiu .^uette Road. Kaina $4750. 
pigiai. J. Vasmis, 5646 S. Went-{ 
worth Avenue.

aernė. Moderniški įrengimai. Elek
trinė jrefrigeracija. Parsiduoda pi- 
igiai arba mainysiu į mažą namą. 
W ,S. 13 Avė,, Mayvvood, UI.
... ........... .............................u i n 1

6816 So. Western Avenue 
Hemlook 0800. K

■na®
grosernė delicatessen ir notion što- 

(rafe. -4 'kambariai pagyvenimui.
3512 so. Lowe Avenue

PARSIDUODA 10 kanfbarių na
mas. Tinka dėl tavernos ir gaso 
stoties ..arba mainysiu , .į ruming 
house ar grosernę ar nedidelį namą 
farmoj. 1739 So. Halsted St. Box 
873. • -

H/E- rAy’/J'šfe av ih H MI u ui/1 IH

Tel. Victory 4965.
STOGDENGYSTĖ IR BLftKOS 

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

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET MSE CO.

8216 So. Halsted Street.

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

ANGLYS
46.00
$6.00
$6.00

EGG
NUT
BIG
MINE RUN__________ d
SCREENINGS________ j

PIRKIT DABAR! — ŠAU
DIENĄ AR NAKTĮ-

PRISTATYMAS MIESTE IR

LUMP
.75 
.00 ‘

Tel. ARDMORE 6975
Gaukit naudos maksimumą iš 

aliejinio pečiaus, “Arrow Stovo!” 
yra geras .kuro aliejus, dvarus, be- 
smarvės, ekonomiškas. Greitas pri^ 
statymas vūurr- Telefonas Vtaefcn- 
pes 4300.

........-K...........................................................................................^įįĮįUįj
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TRAUKINYS UŽMUŠĖ SENA WAUKEGA- 
NIETĮ VINCĄ GRIKŠI
Buvo 76 metų amžiaus

Nelaimingai mirė senas Wau- 
kegano, III., gyventojas, 76 
metų amžiaus- lietuvis Vincas 
(William) Grikšas.

Jisai žuvo po North Western 
gelžkeljo traukiniu.

Nelaimė įvyko prie Water 
gatvės kryžkelės, AVaukegane.

Velionis gyveno adresu 612 
Market Street. Jo laidotuvės 
įvyksiančios pirmadienį.

Po traukiniu žuvo ir kitas 
apysenis žmogus, tai 65 metų 
amžiaus Sidney Bruce Carter, 
West Union, Iowa, gyventojas. 
Jį užmušė Chicago and Alton 
traukinys prie 47th ir Mead 
avenue, Stickney valsčiuje.
Automobilių
Nelaimės
• Prie Higgins ir Cumberlai.d 
avenue dviejų automobilių ne
laimėje žuvo William L. Do-

naldson, Lehigh gelžkelio va
karinių valstijų skyriaus virši
ninkas. Nelaimėj sunkiai buvo 
sužeisti velionio žmoną Grace 
ir Charles D. Miller, American 
Maize Products viršininkas, 
Hammond, Ind.
• Penkių metų berniukas Wil- 
liam Renner žuvo po troku be- 
žaizdamas gatvėj, ties 416 S. 
Pulaski avenue.
• Prie La Šalie ir Kinzie gat
vių policija atrado automobi
lio užmuštą, nežinomą apie 65 
metų žmogų. Rankoj buvo iš
braižyti du inicialai “H. S.”
• Mercy Ligoninėj mirė auto
mobilio sužeistas 70 metų am
žiaus chicagietis Louis Kober, 
nuo 2912 Cottage Grove avė. 
Pereitą pirmadienį jį suvažinė
jo automobilis prie Garfield 
bulvaro ir State gatves. Prie 
vairo buvo Robert Prigmire, 
71 East 79th Street.

Rytoj Pasibaigia 
Dienos Šviesos 
Taupymo Laikas

Atsukite laikrodžius vieną 
valandą atgal!

Vėl primenant, kad rytoj, 
rugsėjo 25 d., pasibaigia dienos 
šviesos tapymo laikas (Daylight 
Saving Time).

Eidami gultų nepamirškite 
atsukti laikrodžius vieną valan
dą atgal! Galėsite vieną valan
dą ilgiau miegoti.

Oficialiai dienos šviesos tau
pymo laikas pasibaigia 2 valan
dą sekmadienio rytą.

Nušovė 4 Žmones, 
Keturis Sunkiai 
Sužeidė
Kruvinas “Bukio” Apiplėšimas 

Northsidėj
Du žmonės buvo nušauti, du 

sunkiai sužeisti ir du lengviau, 
laike kruvino susirėmimo tarp 
piktadarių ir policijos laike vie
no Northsidės “bukio” plėšimo.

Susišaudymas įvyko prie ga
ražo adresu 3663 North Halsted 
Street, kur Jonas Bazula, 33 
metų amžiaus, nuo 1147 Erie, 
su partneriu atidarė “bukį”. 
Garažas yra Town Hali polici
jos nuovados pašonėj.

Užvakar vakare trys gerai 
apsiginklavę piktadariai “bukį” 
užpuolė. Partneris Bazula, pa
matęs juos tarpduryj, nusijuo
kė kostumeriui, kad “prokuro
ro policija atėjo vizitą sudėti”. 
Rankose turėjo saują pinigų.

Rytoj Čekų ir 
Slovakų Protesto 
Demonstracija

Įvyks Chicago Stadiume
Rytoj 3-čią valandą po pie

tų Chicagos Stadiume, prie 
Madison ir Wood gatvių įvyks 
Chicagos čekų ir slovakų ren
giamas masinis protesto mi
tingas ir demonstracija. Mitin
gas prasidės paradu per Chica
go, kuris susiorganizuos Chi
cagos čekų kvartale.

Kalbės Čekoslovakijos prezi
dento Eduard Benešo brolis 
Voijla Benešą, kuris gyvena 
New. Yorke, prof. Paul Daug- 
las ir keletas kitų žymių žmo
nių.

Įžanga nemokama.

Darbo taryba paskelbė nuo
sprendį prieš New York Hand- 
kerchief Mfg. Co., 1021 West 
Adams St., Chicago. Kompani
ją skundė International Ladies 
Garment Workers unija. Tary
ba rado, kad kompanija paša
lino 11 darbininkų už priklau
symą unijai. —B.

Paskutinis 
Piknikas

Paskutinis piknikas įvyks 
rūgs. 25 d. Sunset Parke, 135 
St. ir Archer avė., W. Kubaičio 
darže.

Bus duodamos brangios do
vanos. Įžanga veltui.

Drg. W. Kubaitis prašo visus 
atsilankyti. Žada maloniai pri
imti.

Tėmykite skelbimus “Naujie
nose”. —Steponas.

Vienas pik tada rių prišoko ir pi
nigus griebė, bet Bazula pradė
jo gintis. Tada užpuolikas šovė 
į jį kelis kartus ir užmušė vie
toj.

, Tuo tarpu vienas iš bukių 
klientų spruko per duris ir nu
bėgo nuovadon pranešti apie 
nužudymą. Kai policija atvyko, 
tai prasidėjo susišaudymas, žu
vo piktadaris James “Screw- 
ball” Gilfoy, buvęs kalinys.

Jo sėbras Charles Lane, 28, 
buvo sunkiai sužeistas ir dabar 
guli Bridewellyj, o trečias pik
tadaris, William Wright, buvo 
suimtas, bet išliko sveikas.

Sunkiai Pašovė Merginą
Iš “bukio” klientų nukentėjo 

tik viena mergina, 18 metų 
Miss Lucille Summerfield, nuo 
622 Patlerson Street. Ją pašovė 
policija, kai piktadaris Gilfoy 
bandė pasprukti iš bukio, pa
vartodamas ją už skydą. Ji gu
li American ligoninėj ir yra la
bai kritiškoj padėtyj.

Iš policistų nukentėjo James 
V. O’Malley ir Otto List.

Kur Galima Gauti 
Bilietus Kazio 
Barono Bankietui

(Bankietą rengia savo ser
gančio seno nario, t veikėjo ir 
“N.” redakcijos nario K. Baro
no pagerbimui Rbselando Sce
nos Mylėtojų Ratelis ir draugų 
būrelis. Jis įvyks spalio 9 d. 
Stanciko salėj, Roselande.)

Bilietus galima gauti pas ren- 
rgimo komiteto narius ir pas ki
tus žemiau suminėtus asmenis. 
Galima užsakymus duoti ir te
lefonu:

ROSELAND
J. Šimkus, 10225 Perry avė.; 

Pulk 5968.
A. Narbutas, 1033 W. 103th 

St.
B. Gailevičia, 57 W. 112th; 

Pulk 4554.
B. Ludkevičia, 134 E. llOth; 

Com. 1185.
K. Pažarski, 31 E. 101 St.; 

Pulk 8559.
J. Pučkorius, 10049 Perry 

avė.; Pulk 6693.
P. Kučinskas, 45 E. 98th St.
S. Dambrauskas, 56 E. 101 

St.
S. Dilius, 10752 Prairie Avė. 

ir pas Ratelio narius.
MARQUETTE PARK

J. Grybas, 6923 Artesian Avė. 
REP. 1598.

BRIGHTON PARK
K. Stephens, 4142 Archer A- 

venue, LAFayette 7572.
Vaizdžiunai, 4131 S. Mozart, 

LAFayette 4139.
GARFIELD PARK

J. Kučinskas, 3857 Polk St., 
NE Vada 2061.

CICERO
Mr. ir Mrs. Stupar, 227 S. 

Cicero Avė., Austin 7971
Viktorija Deveikis,
A. Vilius, 1646 N. Bell Avė.
J. Asciia, 1833 Evergreen A- 

ve.
P. Page, 6116 S. Carpenter, 

WENtworth 6693.
BRIDGEPORT

Mr. ir Mrs. Giedraičiai, 3227 
Emerald Avė., VICtory 2837. z

S. Valančius, 5702 S. Emer
ald Avė. NORmal 0959.

Mr. ir Mrs. Pūkis, 7046 Euc- 
lid Avė.> HVDe Park 3440.

18 APYLINKĖ
Naujienos*, 1739 S. Halsted. 

St., CANal 8500. J. P.1--------- . I
Vakar “N.” buvo pranešta, 

kad plėšikai prie 33rd Place, 
netoli Halsted st., pavogė $130 
nuo siuvėjo K. Lauciaus. Pasi
rodo, kad jis prarado ne vien 
pinigus, bet piktadariai dar at
ėmė brangų žiedą ir gerą ran
kinį laikrodėlį. Pinigų atėmė 
$125.00. —A. S.

' Naujienų-Acme Telephoto
West Hampton, L. L, New Yorke po vėsulo, kuris per miestą prattžŽ Naujon Anglijon pereitą trečiad.

NAUJIENOS, CMcagO, m.
-- ---------------- ' ..... i,--------------------------------------------

“Progress” Nedčldienio 
Programas

Rytoj, sekmadienį,' litą va
landą prieš piet, radio klausy
tojai turės tikrai smagią va
landėlę, klausydami gražaus ir 
įdomaus lietuviško radio pro- 
grarpo.

Pranešama, kad programo iš
pildymui yra užkviesti žymus 
dainininkai ir dainihinkės, ku
rie padainuos rinktinų kompo • 
zicijų ir gražių liaudies daige
lių. Prie to, bus gražios muzi
kos, naudingų patarimų ir svar
bių pranešimų. Ypač radio 
klausytojai, kurie reikalauja 
įvairių namam reikmenų, gir
dės pelningų pranešimų iš Pro- 
gress Krautuvės apie didžiuli 
rudens sezono atidaryipo išpar
davimą. Patartina visiems ne
pamiršti pasiklausyti.

Rep. J.

Žuvo Gaisre Po 
Ginčo Su Šeimyna

John Kopczynski, 5247 South 
Kolmar avenue, susibarė su šei
myna užvakar vakare. Ginčas 
buvo toks smarkus, kad reikėjo 
policijos jį numalšinti. Po gin
čo Kopczynskio žmona išėjo, 
išėjo sūnūs su žmona ir išėjo 
duktė. Kopczynski paliko na
mie pats vienas.

Kai Kopczynskienė grįžo na
mo, tai rado ugniagesius bege- 
sinančius ten gaisrą, o vyrą ne
gyvą. Kopczynski sudegė.

Skelbimai Naujienose 
klodą naudą dėlto, 
xad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Prasideda Vakarai 
Kartu ir Kolektos 
Nuo Biznierių

žinios iš Cicero Lietuvių 
Gyvenimo

CICERO — J. ir M. Kava
liauskai praeito šeštadienio pa
rengimu pilnai patenkinti. Ne 
tik patys rengėjai patenkinti, 
bet ir visi svečiai, draugai ir 
pašaliniai sako, kad tai buvo 
tikrai draugiška sueiga. Kaip 
Juozas taip ir Marė Kavaliaus
kai turi daug draugų, priklau
so vietos draugijose ir visur pa
sižymi su aukomis. Niekam ne- 
atsalo ir kiek galėdami sušel
pia.

Tos Kolektos
I

Šiuom laiku biznieriams la
bai sunku, kolekta ant kolektos, 
ir vis geram tikslui. Atiduok 
viską — ir tai nebus gana. Štai, 
jau ateina metiniai parengimai 
draugijų, kliubų ir jų komisijos 
pasipils po biznierius aukų ir 
dar stambių, nes parengimas 
turi duoti pelno. To visi nori, 
bet ar tas pasiseka, tai kitas 
klausimas. Kai kurie sako, 
“Kam tuos parengimus daryli, 
blogi laikai,” Tai tikra tiesa, 
bet kokia tai draugija bei klu
bas, kad jau neįstengs nei me
tinio parengimo? Juk nariai tu
ri dovanas gauti, o prie to, sve
tainės, muzikantai ir gėrimų iš- 
dirbystės taipgi nori gyventi. 
Bendrai, parengimai priduoda 
daugiau gyvumo pačioms orga
nizacijoms ir visai vietos apy
linkei. Jeigu nustotume turėti 
parengimų, tai visur pasidarytų 
tamsu — nyku.

Rašo Įspūdžius Naujienoms
Teko sueiti akis akiu su p.p. 

Paluliu ir F. Gedminu. Vienas 
Ciceros biznierius, o antras So. 
Chicagos. Jie yra seni draugai 
ir iš vieno krašto — Žemaitijos. 
Savo gimtinės nebuvo matę per 
35 metus ir buyo.labai išsiilgę. 
Šįmet ją atlankė ir kokiem ių 
įspūdžiai? Linksmi ir liūdni!

Sako, kaštavo pinigų, bet pil
nai apsimoka. P-s Paliulis mo
ka gerai rašyti, turi pasiženkli- 
nęs apie gerus ir blogus nuoty
kius. Kaip sutvarkys, tai visą 
pasiųs Naujienoms. Tėmykite 
ir laukite.
; Abu keleiviai dabar yra geroj 
nuotaikoj ir neapsigina nuo vi
sokių smalsuolių su visokiais 
klausimais. D.

Rytoj “Nauji 
Metai”.

Rytoj “Roš Hašonoh” — žy
dų Naujų Metų diena.

Pagal jų kalendorių, ryloj 
prasidės 5699 metai nuo pasau
lio pradžios. Taipgi rytoj žy
dams prasidės 10 dienų atgailos 
laikotarpis, kurjs pasibaigs spa
lio 4 d.

Joną Buragą Lydint į Kapus
Žiupsnelis Atsiminimų

šiandien, kaip 2 vai. po pie
tų, bus palaidotas, iš P. J. Ri 
diko koplyčios, 3354 S. Halsted 
St., Tautiškose kapinėse a. a. 
Jonas Buragas. Kas iš chica- 
giečių lietuvių šio idealisto lie
tuviškos scenos mėgėjo nepa
žino?

» » »
Per virš 25 metus velionis 

Jonas Buragas kasmet ir vi
sur buvo matomas Chicagos 
lietuvių kultūriniame bei poli
tiniame gyvenime. Jis nebuvo 
vien tik interesantas-stebėto- 
jas, bet visuomet buvo vado
vaujančiose eilėse, atsidavusiu- 
pasišventusiu uojiu darbuoto
ju. Pirmiausiai jį pažinome 
kaipo LSS. 81 kuopos choristą 
dainininką, rodosi chorui susi
organizavus 1909 metais, taip
jau aktyviai dalyvavo socialis
tų 4 kuopos darbuotėje. Buvo 
narys Kriaučių klubo, kuris vė
liau prisidėjo prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos; SLA. 226 
kuopoje priklausė, rodosi, per 
virš 20 metų ir visur buvo ak
tyviu nariu.

Buvo “N” Direktorium
Susiorganizavus Naujienų 

Bendrovei tapo josios nariu ir 
uoliu Naujienų platintoju, vė
liau buvo išrinktas į bendro
vės direktorius ir čia su visu 
uolumu darbavosi.

Bet po didžiojo karo, kilus 
naujai radikalizmo bangai, dau
geliui žmonių rodėsi, kad iš
mušė proletariato pasiliuosavL 
mo valanda ir darbo kliasai už
tekės naujas pavasaris. Tat, 
ir velionis Jonas ėmėsi visa 
energija atsidavęs darbuotis 
naujai idėjai. Būdamas griež
to budo, nutraukė senuosius 
draugiškurhus, apleido organi
zacijas ir atsidavė vien tik bol
ševikiškų idėjų platinimui. Ne
peiksime nei kaltinsime jo už 
tai, nes žmogus tam pasišven
tęs ir su pilnu įsitikinimu dar
bavosi. Jis visą savo gyveni
mą jautėsi tikru proletaru ir 
didžiavosi juo esąs.

Kaipo artistas-vaidintojas.
Geriausiai visų buvo pažįsta

mas ir mėgiamas velionis Jo
nas Buragas kaipo artistas- 
vaidintojas. Per virš 25 metus 
laiko, kasmet po kelis arba ke- 
lioliką kartų teko jį matyt: 
vaidinant lietuviškuose teatra- 
liuose perstatymuose, įvairiau
siose rolėse ir visuomet svar
biausiose. Tai buvo jo nuro
lėta dailės sritis, jis tame dar
bavosi su giliausiu atsidavimu, 
praleisdamas ilgiausias valan
das su veikalo knygele ranko
je prieš veidrodį, kaip kada 
per naktį miegui akių nesudė
damas. Buvo tame talentingas 
ir visuomet užsipelnydavo pu
blikos ir kritikų spaudoje aukš
čiausių pagyrimų.

Kad turtingesnėje tautoje 
iš šio talento butų sau puikų 
gyvenimą turėjęs, bet pas mus, 
amerikiečius lietuvius, scenos 
dailė per laikus buvo ir tur
būt paliks vien tik mėgėjų pa- 
siaukavimo pramoga.

Velionis Jonas scenai darba
vosi ne vien kaipo pasilink
sminimo pramogai, bet buvo 
pilnai a. a. Br. Vargšo įtikin
tas, kad teatras, geras teatras, 
yra viena iš įtekmingiausių | 
gyvenimo mokyklų, liaudies 
švietimo šventovė ir, kaipo to
kiai, jis tarnavo jausdamas 
tuomi atnešąs didžiausią nau
dą savo vientaučiams.

Už Darbą Negavo Jokio 
Atlyginimo.

Nemanau, kad vėlioms už1 
savo darbą scenon butų ėmęs; 
arba gavęs nors skatiką atly
ginimo. Iš to jis neuždarbla- 
vo. Iš amato buvo siuvėjas, 
niekuomet iš savo darbo tuS

šeštadienis, rūgs. 24, 1938

tų nęsusikriovė, fiziškai nebuvo 
stiprios sveikatos ir neganėti
nai rūpinosi savo sveikatos 
reikalais.

Finansiškai velionis niekuo* 
met nesisiekė prašmatnybių; 
gyveno kukliai; buvo draugiš
ko budo, rėdėsi paprasta}, bė? 
švariai ir nemažai yra vargo 
panešęs. Daugiau negu kartą 
iš nusivylimo net bandė sau 
gyvybę atimti. Užėjus depre
sijai nuo bedarbės ir skurdo 
gavo sąmonės daliną pamišimą 
ir tapo virš 2 metu psichopa
tų ligoninėje uždarytas — nors 
ten buvo laikomas laisvai ir 
ėjo siuvėjo pareigas. Prieš 
virš metus laiko draugų buvo 
išimtas laisvėn, su gydytojų 
prigrąsinimu, kad turi užsilai
kyti ramiai, nenusivargint, ge
rai maitintis, daug ilsėtis.

Ilgai Jį Atsiminsim!

Bet tai nebuvo Jono prigim
tis. Jis visą savo gyvenimą 
praleidęs visuomeniškai, nega
lėjo ir dabar kitaip vestis. Vėl 
ėmėsi darbo scenai, pradėjo 
mokintis net keliems veikalams 
svarbias roles vaidinti; nusi- 
vargino, persišaldė, na, ir kiek 
teko girdėti iš ligoninės, jau 
nuo seniau turėjo nepagydomą 
vidurių ligą—vėžį. Tos visos 
nelemtos aplinkybės pakirto vi
sų mylimo Jono gyvybės siūlą 
ir štai, šiandien, dar gana ne
taiku, atsisveikinsime su juo- 
mi amžinai.

Lai būna jam lengva Ame
rikos žemė, o mes likusieji — 
dar ilgai, ilgai jį atsiminsime.

— W. V. M.

200 PEČIU 
Išpardavimas 
Angliniai Pečiai, Gaziniai Pečiai, 
Oil Burners, Pečiai su anglimis 
ir gazu, Stokers, parduodami su 
didele nuolaida. Norge, Ameri
can, Quaker, Coleman Oil Bur- 
neriai po $29.50 ir aukščiau. 50 
galionų alyvos dykai. Garantuo
jami 5 metams.

Gražus Angliniai Pečiai 
po $12.50 ir aukščiau.

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

Senas pečius priimama mainais.

Naujos, gražios 1939 Radios
ZENITH, RCA. VICTOR 

po $12.95 iki $99.50
-Tusų senas radijas pataisom už 
50 centų. Pašaukit Yards 3088.

JOS. £ SUDRIK
FURNITURE CO.

3409-21 S. Halsted St.
Tek Yards 3088

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

kaip 7:30 vakare
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