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Hitlerio Kariai Laukia Paliepimo Pulti Čekus
GAL UŽPULS ČEKUS TUOJAU

Paskelbta Britanijos laivyno mobilizacija 
Italija mobilizuoja 2,000,000 vyrų.

BERLYNAS, Vokietija, rug
sėjo 27. — Antradienį praneš
ta, bet pranešimas nepatvirtin
tas, kad Hitleris nutarė duoti 
paliepimą savo armijoms mar- 
šuoti į Čekoslovakiją tuojau, 
jeigu nematys iki trečiadienio 
2 valandos popiet galimumo 
taikiai išrišti Čekoslovakijos 
krizį. Hitlerio kariuomenė lau
kia paliepimo.

Pranešimas sako, jogei na
cių vadas, supykęs dėl Cham- 
berlaino kalbos pasakytos an
tradienį, nusitarė veikti urnai.

Hitleris neskelbsiąs genera- 
lės mobilizacijos, nes jis jau 
dabar turi sumobilizavęs 1,-? 
300,000 karių. Rezervuose Vo
kietija patyrusių kareivių tu
ri mažai, todėl rezervų kol kas 
nešauks.

Londone ir Paryžiuje vald
žios gavo pranešimą, kad Adol
fas Hitleris nusitaręs padary
ti trečiadienį didžiausios svar
bos sprendimą. Vienas prane
šimas sakcu kad jis" planuoja 
staigiai pulti Čekoslovakiją, ta
čiau pranešimas nepatvirtin
tas.

Tuo tarpu Britanijos admi
ralitetas painformavo svetim
šalių legacijas, kad minos ta
po pasėtos šiaurės Juroj ir 
gretimuose vandenyse. Komer-

ciniams laivams patarta laiky
tis siaurų laisvam plaukiojimui 
zonų.

Britanijos admiralitetas taip
gi pranešė antradienį, prieš pa
tį vidurnaktį, kad jis nutarė 
mobilizuoti laivyną.

Valdžios atstovai ir diploma
tai Londone mano, jogei karas 
neišvengiamas. Tačiau buvo 
ženklų, kad ministerių kabine
tas įteiks Hitleriui dar vieną 
taikos planą.

Karalius Jurgis išleis prokla
maciją trečiadienio rytą, pa
šaukdamas laivyno rezervus 
tarnybai.

Vėliausios antradienio žinios 
iš Vokietijos informavo, kad 
Vokietijos kariuomenė rykia- 
vosi pozicijose prie Čekoslova
kijos rubežiaus.

Iš Italijos gauta žinių, kad 
čia pradėta mobilizacija. Šau
kiami karo tarnybon vyrai am
žiuje nuo 22 iki 32 metų. Mo
bilizacija paims per 2,000,000 
karių.

Berlyno radijo pranešimas 
a n tf ad i ehiov jaukam pai nf orma- 
vo, kad Vokietija davė laiko 
Čekoslovakijai iki trečiadienio 
2 valandos popiet atiduoti zu
detus vokiečiams. Jei čekai ne
atiduos, tai bus įsakyta pada
ryti Vokietijos armijos mobili
zaciją.

*

Naujienų-Acme Radiophoto
KĄ HITLERIS NORI — Žeinlapįs viršuj yra kopija žemląpio, kurį Hitleris 

įteikė premjerui Chamberlainui Godesberge, pareikšdamas, kad išilgai užbrėž
tą dalį Čekoslovakijos turi gauti prieš spalio 1 d., o skersai ir išilgai užbrėžto
se dalyse turi įvykti plebiscitas prieš lapkričio 25 d. Hitleris nori visas Čekoslo
vakijos dalis kur yra mineralinių turtų ir svarbių pramonių ir visi Čekoslo
vakijos fortai.

'KARO PAVOJAUS PADĖTIS PASKELBTA 
BRITANIJOJ

Hitlerio reikalavimai neteisingi 
sako Chamberlain

LONDONAS, Anglija, rugs^ 
27. — Britanijos karalius Jur
gis antradienį paskelbė karo 
pavojaus šaly padėtį. Oficialus 
organas “London Gazette” pra- 

I

nešė, kad karaliaus taryba nu
tarė pašaukti tarnybon pagal
bines oro laivyno jėgas.

Britanijos premjeras pasa
kė kalbą per radiją., Jis pareiš
kė, kad padarytų trečią kelio
nę j Vokietiją, jei tik manytų, 
jogei ta kelionė atneš naudos.

Tačiau pareiškė Chamberlain, 
“aš nematau nieko daugiau, 
kad galėčiau pagelbėti derybo
mis.”

Toliau Chamberlain pasakė:
“Mano manymu, p-no Hitle

rio nusistatymas ryšium su 
galutiniais reikalavimais yra 
neteisingas... Bet aš nepamesiu 
vilties, jogei galima susitaiky
ti; nepaliausiu nė dėjęs pastan
gas taikai, kol pasilieka nors 
kokių galimumų jai išlaikyti.”

KARAS Į TRIS DIENAS - SAKO 
MUSSOLINI

Italija, rūgs. 27. — 
pranešimu, Benito 
Italijos diktatorius, 
painformavo 16-kos

Hitlerio reikalavi 
mai brutalus — 

sako čekai

Pataria parodyti 
Hitleriui jo prie

šų galią
rug- 
val- 
cha-

PRAHA, Čekoslovakija, 
sėjo 27. — Čekoslovakijos 
džios radijo pranešimas 
rakterizavo Hitlerio reikalavi
mus, kaip brutalų Hitlerio no
rą sutrypti Čekoslovakijos ne
priklausomybę.

Lenkija išsigandus, 
Bonnet grūmoja 

rezignuoti
PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 

27. — Pasklydo žinia, kad už
sienio reikalų ministeris Bon- 
net ketina rezignuoti iš kabine
to, nes nepatenkintas premje
ro Daladier ir kitų ministerių 
stipriu nusistatymu prieš Hit
lerio reikalavimus.

Varšuvoje, sako pranešimas 
iš Rigos, reiškiasi skilimas val
džios sferose. Užsienio reikalų 
ministeris Beck ir prezidentas 
Moscicki nori palaikyti Hitle
rio pusę. Bet galinga aukštųjų 
karininkų grupė linksta Fran- 
zucijos-Anglijos pusėn. Lenkija 
bijo rusų puolimo.

GENEVA, Šveicarija, 
27. — Sovietų Rusijos 
nio reikalų komisaras. Litvinov 
pasiūlė sumanymą parodyti 
Hitleriui numatomų kare prie
šų — Francuzijos, Britanijos 
ir Rusijos — karo galybę. .Pa
rodyti kaip greitai Rusijos ir 
Francuzijos bombonešiai gali 
suteikti pagalbos Čekoslovaki
jai. Sukoncentruoti Rusijos ka
riuomenę prie Rumunijos ru- 
bežiaus ir pasiųsti Britanijos 
namų ir Francuzijos Atlantiko 
laivynus į Šiaurės jurą. Litvi- 
novo manymu, šitokia demon
stracija gali paveikti j Hitlerį 
ir padaryti jį sukalbamesniu.

Bendrai betgi Genevoj nuo
monė reiškėsi, kad Hitleris, po 
jo kalbos pirmadienį, nebeno
rės derėtis dėl Čekoslovakijos 
toliau, nes tokios derybos jam 
atrodys nusileidimu. O jis pa
reiškė, kad nusileidimų nebe
darys. .

rūgs, 
užsie-

Patarė britams ap
leisti Berlyną tuo jau 

-r— A • i:

BERLYNAS, 'Vokietija, rug
sėjo 27. — Britų ambasada 
Berlyne antradienį patarė vi
siems Britariijos piliečiams, jų 
tarpe moterims ir vaikams, ap
leisti Berlyną kaip galima grei
čiau. Keletas britų šeimų nu
tarė išvažiuoti tą pačią dieną 
vakare. Vieno anglų laikraščio 
Berlyne biuras užsidarė ir 
jo korespondentai nusitarė 
važiuoti, nes, karui kilus, 
matė daug nesmagumų sau, 
pasiliks Vokietijoj.

du• v įš
ilę
jei

3,000 vaikų išgaben 
ta iš Londono

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
27. — Nepaprasti prisiruoši
mai vaikams iš Londono išga
benti prasidėjo antradienį. Pir
miausia išgabenta 3,000 vaikų 
iš tirštai apgyventų apielinkių 
Clapham ir Streatham. Sako
ma, kad visi Londono tarybos 
mokyklų vaikai iki ateinančio 
penktadienio bus išgabenti iš 
miesto į sodžius.

Rumunija duos ke
lią rusų kariuomenei

Paryžiuj atidėtas 
mokyklą atida 

rymas

Britai kasa tran
- r šėias"

ROMA, 
Patikimu 
Mussolini, 
antradienį
korpusų generolų tarybą, kad 
karas yra neišvengiamas ir kad

Italija kariaus Vokietijos pu
sėje.

Mussolini netekęs mažiau
sios vilties, jogei Europos tai
ką galima išlaikyti. Jis laukia 
svarbių įvykių ateinančių dvie
jų-trijų dienų bėgiu.

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

Giedra; truputį šilčiau; sau
lė teka 5:43, leidžiasi 5:39 va
landą.

3 šalių studentai 
prašo išlaikyti 

taiką

PARYŽIUS, Francuzija, rug
sėjo 27. 
pranešimas sako, kad Rumuni
jos valdžia leis rusų kariuo
menei keliauti ir įvairiausias 
karo reikmenas gabenti 
Rumuniją į Čekoslovakiją, 
gu karas kiltų, 

o

Pilnai patikimas

per 
jei-

EL PASO, Texas, rūgs. 27. 
— Kanados, Jungt. Valstijų ir 
Meksikos studentų suvažiavi
mas, įvykęs šiame mieste, pa
siuntė Jungt. Valstijų prezi
dentui Rooseveltui, Meksikos 
prezidentui Cardenas ir Kana
dos premjerui MacKenzie King 
prašymus darbuotis, kad išlai
kyti pasauly taiką.

Tautų Sąjunga nu
balsavo sankcijas 

prieš Japoniją

"ji

PARYŽIUS, Francuzija, rug
sėjo 27. -X. ’Paryžiaus mokyk
los turėjo atsidaryti spalio 3 
dieną. Dėl neramios tarptauti
nės padėties jas betgi nutarta 
atidaryti tik spalio 10 dieną. 
Mokytojai susirinks tarnybai 
reguliariai nužiūrėtu laiku,’ t.y. 
3 d. spalio.

Samdytojai atmetė 
taikos planą

NEW YORK, N. Y., rūgs. 
27. — Trokų šoferių streikas 
New Yorke ir New Jersey val
stijoj suparaližavo gabenimą 
prekių trokais. Streikas gręsia 
apimti visą Atlantiko pakraš- 
tę. New Yorko meras La Guar- 
dia sušaukė unijos ir samdy
tojų atstovus ir pasiūlė jiems 
planą streikui likviduoti.

Darbininkai reikalauja 40 
valandų darbo savaitės .vietoj 
dirbtų iki šiol 47 Valandų. Me
ras La Guardia pasiūlė kom
promisą — 44 valandų darbo 
savaitę. Darbininkai sutiko pri
imti mero pasiūlymą, tačiau 
samdytojai atsisakė.

LONDONAS, Anglija, rugš. 
27. — Britanija ruošia apsau
gą. Londone ir kituose mies
tuose seniai kasa tranšėjas par
kuose ir tuščiuose lotuose.

Jaunesni vyrai stovi prie 
patrankų pastatytų vandenyno 
pakraščiais. Įsitikinę, kad tai
kos valandos jau suskaitytos, 
Anglijos gyventojai meta iš sa
vo darželių žolynus ir gėles, 
o jų vietoj kasa skiepus ir duo- 

rbes. '

Hitleris atsakė prez. 
Rooseveltui

BERLYNAS, Vokietija, rug- 
sėjo 27. — Adolfas Hitleris 
atsakė į prezidento Roosevelto 
atsišaukimą. Pareiškė, kad, jis 
įvertina prezidento gerus no • 
rus, bet pasakė, kad kalti bus 
čekai, jeigu karas kils. Hitle
ris sutiko prez. Roosevelto nuo
mone, jogei Europai grūmoja 
baisios karo pasėkos.

BRITŲ KARO ŠTABO VIRŠININKAI 
TARĖSI SU CHAMBERLAINU

LONDONAS, Anglija, *rugs. 
27. — Viskontas Gort, Brita
nijos imperijos generalio štabo 
Viršininkas, ir Sir Cyril New- 
all, oro laivyno viršininkas, tu
rėjo konferenciją su premjeru 
Chamberlainu antradienį. Jų
pasitarimas patvirtino nuomo- Hitlerį ir sulaikyti karą.

nę, jogei Hitleris nenusileidžia 
nė truputį dėl jo “paskutinių” 
reikalavimų statomų Čekoslo ■ 
vakijai. Konferencija įvyko po 
to, kai sugrįžo iš Vokietijos 
Sir Horace Wilson, Chamber- 
laino artimas patarėjas, kurs 
dar kartą mėgino perkalbėti

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
27. — Tautų Sąjungos taryba 
slaptame posėdy nubalsavo an
tradienį autorizuoti Sąjungos 
nares pavieniai pavartoti eko
nomines ir finansines sankci
jas prieš Japoniją.

Britanijos laivynas 
prisiruošęs

.. ALEXANDRIA, rūgs. 27. -X 
40 britų karo laivų sukoncen
truota šiame uoste Viduržemio 
juroj. Laivai prisiriiošę 

I jai, jei karag. kiltų.

y-.

akci-

Sunkvežimiai prikrauti kau
kių nuo gaso dujų apsiginti 
naktį į antradienį darė vizitus 
piliečiams. Kai kuriuose Lon
dono priemiesčiuose piliečiams 
teko keltis iš lovų naktį ir pri
imti kaukes. Policininkai lan
kė kiekvieną namą paeiliui ir 
instruktavo gyventojus, kaip 
paskandinti patamsy savo na
mus ir ištisas apylinkes, jei 
priešų lėktuvai užpultų britų 
miestus iš oro. '

Čekoslovakija paėmė 
zudetus kariuome

nės tarnybon
EGER, Čekoslovakija, rūgs. 

27. — Čekoslovakijos Vyriau
sybė suėmė pirmadienį šimtus 
zudetų vokiečių, kurie ignora
vo pereitos savaitės mobiliza
cijos įsakymą, ir padėjo juos 
kariuomenės tarnybon.

Išėmė varį iš nacių 
laivo

Pietų Amerika re 
mia prez. Roosevel 

to atsišaukimą

Keliaujantys darbi 
ninkai gal neteks tei 

sės balsuoti

BUENOS AIRES, Argenti - 
na, rūgs. 27. — Argentinos, 
Brazilijos .ir Chili prezidentai 
antradienį pasiuntė prez. Roo
seveltui sveikinimus dėl jo at
sišaukimo į Čekoslovakijos pre
zidentą Benes ir į Hitlerį tai
kiu budu likviduoti vokiečių ir 
čekų ginčą. Jie taipgi pasiun
tė telegramas Benešui ir Hit
leriui, ragindami juos ieškoti 
taikiu priemonių zudetų krizini 
išrišti.

SAN FRANCISCO, Cal., rug
sėjo 27. — Kalifornijoj yra di
delė armija vadinamų keliau
jančių darbininkų (migratory 
workers). Kenavimo ir žemes 
ūkio darbininkų unija priskai
to tarp 100,000 ir 150,000 na
rių. Jie daugumoj yra 
j antys darbininkaf. Kiti 
j ančių darbininkų visai 
klauso organizacijai. Ir
gi keliaujantys darbininkai ne
gyvena pastoviai vienoj vietoj, 
toj ar kitoj valstijoj, tai dau
gybė jų gal būt neteks teisės 
balsuoti lapkričio mėnesio rin
kimuose.

keliau- 
keliau- 
nepri-

kadan-

Latvija paleidžia ka 
reiviuš namo

RIGA, Latvija, rūgs. 27. — 
Įvairiose Europos valstybėse 
eina kariuomenės mobilizacija. 
Latvijos gi prezidentas Ulma
nis painformavo, kad latviai 
kareiviai, kurių tarnybos ter
minas išsibaigs šiemet, bus pa
leisti namo. *

PANEVĖŽYS — Rugp. iš 6 į 
7 dieną naktį nežinomi pikta
dariai išmušė Ladygos knygy
no, esančio Biržų m. Vytauto ir 
Kęstučio gatvių kampe langą ir 
iš vitrinos pavogė tris filminius 
foto aparatus ir kitų prekių.

RUGSĖJO MEN.
(September)

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

88,000 amerikiečių 
EuropojMONTREAL, * Canada, rūgs.

Pildydami vyriausybės 
įsakymą dokų darbininkai pir
madienį iškrovė 3,000 tonų va
rio1 iš vokiečių pirklybinio lai-1 reikalų departamentas apskal- 
vo FrankenwaI3, kurs yra čia čiuoja, kad šiuo metu Europoj 
sustojęs. Varis buvo skiriamas randasi 88,000 amerikiečių, ku- 
Vokietijai. Vietoj jo laivas per-^rie gali pasijausti esą karo zo 
gabens į Vokietiją javus. ’nose.

27.
WASHINGTON, D. C., rūgs.

27. — Jungt. Valstijų užsienio

■jĮrrnMrw'W

ŠEŠTADIENIAIS nuo 8 
ryto iki 8 vai. vakaro

NAUJIENŲ ADM.
H
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Kiniečių Šventyklos
Kiniečių šventyklos ypatingos nedidelių žalių gyvačių yra vie- 

ir savo įvairumu įdomios. Jų y- na didelė, sverianti gal kelis 
ra daug ir ne visose šventyklo- centnerius gyvatė, kuri Idikoma 
se jus užtiksite dvasiškių, nes tam tikroje vietoje, kuri taip 
jose viešpatauja tyla, tikra die-, pat nenuodinga, bet su ja drau- 
viška buveinė.

Netoli 
palmių, 
kuinyne 
kiniečiu 
namas
Jo dvasiškiai nešidja baltus tū
bus, kaip ir katalikų Marijonų 
kunigai. Nieko nežinąs apie šią 
šventyklą žmogus, jon pirmą 
kartą pakliuvęs, gerokai nusi
gąstų, nes vos įžengtų į šven- 
tiklą, jį iš visų pusių apsups ža-

Penany, tarp kokoso 
kaučiuko medžių tan- 
yra puikus ir didėlis 
maldnamis, taip vadi- 
“Gyvačių maldnamis”.

gauti neverta, nes pakliuvus į 
jos glėbį gali išeiti su visais su
laužytais kaulais.

Šventyklos lankytbjaftis dva
siškiai duoda pasirašyti į tam 
tikbį aukų knygį, už ką, žino
ma, iriia tam tikras atikas šven
tyklos naudai. Dvasiškiai, kaip 
ir visur, norėdami daugiau au
kų gauti, aukotas sumas įrašo 
daug didesnes, negu iš tikro bu
vo, kad kitas pamatęs tas su
mas gėdintųsi mažiau duoti.

Ypatinga šventykla yra ir pa
čiame Penango mieste, taip va
dinama “Juodo vandens” šven
tykla, kuri pastatyta aukšto 
kalno pakriaušėj tarp kokoso 
palmių ir kaučiuko plantacijų. 
Pati šventykla puikiai ir turtin
gai išpuošta, jos viduje yra nu
tukusio ir besišypsančio Budos 
stovyla. Į šventyklą reikia kop
ti aukštais laiptais, kuriuose pil
na elgetų, kurie prašo išmal
dos. Šventyklos vandenyse pil
na auksinių žuvelių ir rupūžių, 
kurių čia pat galima gauti pirk-

prahašdbti. šioje Šventykloje 
dieVai hidlddujdhif nė vdbpeliį 
skariibihhmi ar maldbs ratų sti
klinu, bet srhilkalų smilkihiniu, 
koridos čia pdt gali nusipirkti.

Šanchajaus vienoje šventyk
loje gali išprašyti, visbkiiį gėry
bių nusipirkęs kaŠiukę lazdelių, 
kuriose surašyta viš'okioŠ lai
mės prašymai. Nusipirkęs eina 
prie altoriaus, uždega smilkalą 
ir nusilenkęs keletą kartų kra
to kašiukę iki išpuola kurį laz
delė, kurią šventyklos tabnaš 
nuneša šventikui ib anas atkal
bi taih tikrą nialdį, o kinietis 
tikcclalhasiš tų gėiybit] eina ha- 
riio iki nėsdlaukęš išsipildant 
dar kartą eina atlikti tą pačią 
ceremoniją, bet deja pasėkiries 
būna tos pačios: liidldaiitojds 
nieko nešltiaukiii, o švėiitikdi

T 4 A nūs: Urbos, Lukiausko, Maro-
JIS 1 '>1. t S sienės ir Peležyno. Liepos m.

----1 audra buvo nuvertusi Peležy-

je šventykloje nepaprastas skai
čius ir kurios laisvai sau šlidu- 
žioja ne tik po šventyklos vidų, 
bet ir už šventyklos sienų, tarp 
krūmų ir apie pamalus. Jos la
bai nebaikščios ir dažniausiai 
pamatę žmogų šliaužia prie jo 
kojų ir kartais jų susirenka ke
lios dešimtys. Jų nereikia bijo
ti, nes jos nenuodingos ir labai 
jaukios.

Naktį jos apleidžia šventyklą 
mislinkdamos į miško tankynę, 
bet iš ryto visos susirenka šveil- 
tyklon ir prie šventyklos, kUr Į įj pas pardavėjus kartu su smil- 
randa padėtas kašiukes su vis- [ kelais bei gardžios duonos ban- 
tų kiaušiniais, kuriais jos inai- dūlėmis, kurias gali aukoti die- 
t i naši.

šios gyvatės kiniečių skaito
mos šventomis ir ypatingos tuo. 
jog jos nededa kiaušinių, bet 
gimdo mažus gyvatukus. Tai y- 
patingos gyvatės ir gal todėl 
jos vietos gyventojų garbina
mos, kaip retenybė.

Bet šiuje šventykloje be šių

vams norėdamas iš jų ką nors 
išmelsti, bet, aišku, jog duona 
ne dievams tenka, bet ševntyk
ios tarnams į skilvį, užtai ji to
kia gardi. Galima aukoti ir pi
nigus, kuriuos renka po šven
tyklas vidų dvasiškiai taip pat 
baltais rūbais apsirėdę ir kurie 
prižada jums daug dalykų iš-

CRANE COAt CUmRANY 
5332 So. Lohg Avenue 

Tef. Portsmoūth 9022
POCAHONTAS Mine Run < $7 Cn
(Screenėd) Telpąs ...................................* I ’

^MTEKESNfiŠ DAUG PIGE$NfiS.
Perkant 5 Tonus ar Daugiau \ 

Ši KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI
*

Moterys-žiUreliit!
JUS GALIT LENGVAI ĮSIGYTI

ROGERS SIDABRĄ
M ADE Bf ONEIDAltd.

6 ŠMOTAI 
AUKŠTOS RŲŠ1ES

1 Peilis
2 šakutės
1 šaukštas
2 šaukštukai

SU 6 KUPONAIS
TIKTAI. .

NORITE.

«0lLYW00l)V0«O^g

Taupyki!
Kuponus

PER
SĖT

Kitur 
Kainuoja 

$2.75

GALIT GAUTI TIEK SETŲ KIEK

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS 4
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai <uri būti asmė- 
niai pristatę ti į ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus jpaŠtii. bet turi atsiųsti ekstra 15c paštų ir pa
kavimo Išlaidoms padengti, arba išviso S1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c.

Siunčiu kuponus. Taipgi pinigais .

Atsiųskit rriart ____ _____ __ ............................

Vardas

Adresas

Miestas Valstija „

T

Pekiiio miesto cėbtre taip pat 
yra didėlė Šventykla, kur kihife- 
čiai ateina Suvesti savo $UskUi- 
tas su dievu reikalUudanii už- 
nuopeinuš iižrtiokėšhio žemiš
kuose ’datbddšė pdsisėkiifib. 
šion Švėnlykldh bih'd visi: ly
tingi, vai-gšai;, htfiiiitigi ib h'ėldi- 
mingi, vdikai, inoVers, vyrai ib 
seniai. Ir visko čia gali hidi- 
dauti (Ar išmdl'ddiija, lai idii 
kitas bėikaias): debilaus, vaikų, 
vyro, turtų ir 1.1. Šioje šventyk
loje yra apie 70 koplytėlių, ku
riose yra dievų štovyloš įvai
riausiose požbsė ir kiiriė išsi
žioję laukia žihoriių raštelių, 
kuriuos kinietis atsineša ir ku
riuose yra surašyti jo visi ge
ri ir blbgi darbui. Įmetęs dievui 
į burną tiki, jog ši Sąskaitų ei
nanti į dangų, b iš tiesų paten
ka į šventikų nagus ir savo lai
ku, kuomet dar buvo imperato
rius šie rašteliai daugeliui atne
šė mirtį, nes jei būdavo kas 
tuose rašteliuose parašyta pbieš 
valdžią, jain tekdavo atsakyti. 
Tai savotiška, katalikų sugalvo
ta ausinė išpažintis, tik kitoniš
kai sutvarkyta: katalikas viską

Į Šią švėhtyklą, Bet
Vi&gi visų paMapčih tb dargi vi- 
Stįkšio vienublybti vlbtų niekas 
bfe vienuolių nėŽiiio.

irdi turtihgiajdsids, galiiigihu- 
sias ir kartu pavojingiausias 
viettuolynas pRšauiyjte; Jdinfe y- 
ra sutelkti ir paslėpti didžiausi 
idrtdi, Bėt kdip jiriė jų pbieili 
ir juos paimti, žino tik keletas 
išrinktųjų. Ir šie turtai ir Pe",vfesti daugumoj tik su koope- 
paprastas turtį troškimas vie- ratyvais, dabar esą sandėliai 
nuolių tarpe verčia kiekvieną oarosį permaži. žem. uk. dr- 
turtingešhį žmogų labai dtsar- padedant Lietūkiui; nu- 
giai į Šio vienuolyno lankymą !ma*o rugsėjo mėn .pradėti sta- 
žliireti, nes gali atsitikti, jdg tte ĮyH didelius 
tik h’ęteksi visko, ką šti savimi 
įsinėši, bet gali ir gyVds ilėišėi- 
li, kad negaJėtum pasauliui pa
skelbti, jog šventieji vientuliai 
tave Apiplėšė dievo vardu Savo 
baudai.. ,j

šiaiile vibdUolyne yra gyva
sis Biidd, ktibiš gtili kurstė ir 
ktirį Vybiatišids dvUSiškis balai 
LaibU jį bbikabČiUis pbikeliąs.

bžhidkėjęs labi tikrų pinigų 
Sitibą gali dulyvaUti khi kurio
se Šio VifebdOlybO UpbigoSė. kti- 
bibš įvyksta kašdieh.

(feįiS daiigiąb)

Pradės Statyti Sart 
dėlius.

DR. BRUNO J<

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
i).ja no kluoną ir dabar vėl, tik ką 2808 West 63rd St

ALYTUS.
jos apyvartai ir ūkininkams
pradėjus prekybinius reikalus

Plečiantis dr-

.atstatytą. Be to, išvartė bičių 
avilius, nulaužė ir iš šaknų iš
rovė medžius ir prie žemės 
priplojo ant laukų esamus ja
vus it bulves.

m

DUODAME PINIGUS

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 6111

Vykti į

kLAlRfebA; -n&įKė 30 Če- 
kbslbvJlkijbš vokiečių — žu- 
įėHį bugp. 16 d. atvyko į klai-

J Žtidėlų ekskursiją klaipė
diškiai vokiečiai labai iškil- 
iilingai sutikę ir rodą didelio 
Palankumo. Iš Klaipėdos esk- 
kiirsaritai išvyko į Nidą, o pa
skui dar vyksią Latvijos vo
kiečių aplankyti.

sandėlius prie 
gelžkelio. Sklypas jau seniai 
įgytas.

Prie sandėlių statys ir kon
toros patalpas.

Dzūkijoj vaisią nedaug ir 
brangus.

Nors jau pats vaisių sirpimo 
sezonas, tačiau Alytaus rin- 
kbsria vaisių pristato hedaug 
ir brangiai.

Riešutai užderėjo.
Riešutai jau baigia bręsti ir 

Šiehie*i jų gausti it Sveiki.
Pdtbaiįjė statyti iY įrengti pr. 

mokyklą.
Prieš kėlis metus pradėta 

statyti Punios pr. mokykla jau 
užbaigta, taip pat ir vidaus 
įrėhgimai baigti. Nuo rugsėjo 
i d. bus atidaryta.

• Jieigu reikia atnaujinti
iriorgičių;

o Jeigu norite taisyti na
mą;

® Jeigu norite pirkti namą;
• Jeigu hbrite būda votį na

mą;
• Kreipkitės į Naujienų

Spulką. Gausite ant len
gvų išsimokėjimų leng
vomis sąlygomis.

LITHUANIAN BUILDING 
LOAN AND SAVINGS 

ASSOCIATION
1739 So. Halsted Street.

Atidarą kasdieną, išskyrus 
nedėldienius nuo 8 ryto iki 

8 vai. vakare

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

Ofiso valandos t uo 1-3 nuo 6:30-8:30 
Nedėliomis pagal sutarti y

Rez. 4910 SO. MICHIGAN fiLVD. 
Tel Kehwood 5197

Otiso tel. Viririhia 0036, 
Residence Tel BEVERŪY 8244 

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
Rezidencija:

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

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

Valandos kasdien 2-4 ir 0-9 Vak. 
1957 W. Garfield felvd. 
tfor. ttamen Hemlock 6699

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

1 / čHOn.i*

Smarki Audra ADVOKATAI
m.PANEVĖŽYS. — Rugp.

14 d. apie 15 vai. pro šauklių 
k. ne'oli Spirakių praėjo smar 
ki dtidra, huversdama 4 kluo-

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeoh 

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

St

nietis parašo, bet visvię#, į to 
pat dvasiškio na^Us- "pakliūva. 
Kuri gudresnė priemonė te-, 
sprendžia skaitytojai.

Ten pa i yra bevaikėms mo- 
tiiloms dievai, kurių slovylos 
papuoštos vaikais. Bet kinietės 
bevaišiHgUmaš nereikia supras
ti tiesiogine prasme: pas mus 
bevaisia moterimi skaitosi ta, 
kuri bendrai neturi vaikų, o 
pas kiniečius bevaisia skaitosi 
ir ta, kuri gimdo tik mergai
tes. Jei jus kinietį paklausite, 
ar jis bevaikis, tai nors jis ir 
turės visą tuziną mergaičių, at
sakys, jog bevaikis, nes mergai
tei ne laime, ne vaikai. Ir be
vaikės molinos degina prie šių 
dievų stovylų popierines lėles 
prašytlaiiioš vaikų. Prie tų pat 
dievų valstietis prašo vaisiaus ir 
savo gyvuliaiiis. Tam tikslui jis 
pbieš dievo stovylą sudegina po
pieriuj arklį arba kitą popieri
nį gyvulį.

Be to, šioje iilaldykloje yra

lę, žemę, upes ir kailius, lai sa
votiškas astronomijos muzie
jus.

Netoli šids švciitykloš yra ki
ta, vadinaina Vu-Ta-Zsii šven
tykla, kliri liiri penkis bokštus^ 
kurių kiekvienamte yra didelės 
Budos s lovy los, sienos išpuoš
tos to paties Budos reljefais, 
bet pati šventykla kažkodėl ap
leista, nors jos istorinė reikšmė 
gan didėlė.

Didžiausias kiniečių dvasiški- 
ios centras yra taip vadinamas 
tanių vienuolynas Yung-lJo- 
Kung, kuriame nuo senovės lai
kų gyvena apie pusantro tuks- 
taiičio Janių—vienuolių susitel
kusių iš visų J 
Mongolijos, Tibeto, 
Mandžiurijos ir kitur.

Apie šį vienuolyną pasakoja
mi bausiausi dalykai, ypač iš tų 
laikų, kuomet į jį pašaliečiams, 
o luo labiau kitatikiams buvo 
draudžiama įžengti. Pasakoja
ma, jog tais laikais įžengus į 
šį vienuolyną tekdavo mirti 
baisiausia mirtimi; šiandien ga
lingas pinigas atidarė, vartus ii’

Kinijos vietų:
Šiaurės

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
Geniausia Ir didžiausia laidojimo įstaiga 
ąBbulance 

r DIENĄ IR NAĖti ...... *’
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605:07. So, Jiermitage Avė. 
4447t- South , Fairfield Avenue

Tel. LAFAYĖTTE 0727 __ • ų__  ■' . . ...

r

1

t—> I 4 koplyčios visose
JL_ J Lsi- ei J- Chicagos dalyse

Klausykite Lietuvių radib progtanių Šeštadienio vakarais
7 Vai. vdkato iš W. H. F. C. stoties '(1420 K.)-—Pranešėjas 

1\ ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Št.
Rootn 1230

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

KAI & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

Panedčlj, Utanrnke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone YARDS 1373

DR. G. ŠERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis
Ištaiso

Ofisas Ir Akinių birbtuvė 
756 West 35th St 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedėliomis Dagai sutartį.

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI fe ttENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

f < Draugijas Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
. Valandos: ntto 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nudėk pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Ąyenue

Telefoną* ReptaMfo 7868

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR ČHlRūRGAŠ

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Lai. 8614

Valandos nuo 2 iki 4 vai. p. p.
4735 S. Western Blvd. Laf. 0361-8016 

Valandos:
7—9 vakare kasdien. Ned. 9—12 r.

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 S O. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo (5 iki JI 
vak.‘ Nedėtlbj pigai' susitarimą ’

Ofiso Tel.: YARDS 4787 ;' 
Namų Tel.: Prospeėt 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS • 

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 
Tel. Yards 2246 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

K'W Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone YARDS 7289

Tel. Office Wehtworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vftk. 
išskyrus seredomis ir subatoinis

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

iš rusuos :
Gerai lietuviams žinomas ber 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgą? ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal hiU- 
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.C Z i L__4-
1034 W. 18th St, netoli

Valandos nuo. 16—12 
ritio 6 iki 7:30 vai.

Tel. Canal 3U0 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Cbntral 7464

Ofisas ir Labobatoria 
lorglh St 
dėtų ir 
'akaro.

Dr. Charles Segal
bFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo
4 Vai. po piet ir nuo __________
vakaro. Nedėliomis hub 10 iki 12 
valandai dieną. < », 4lai dieną. . . .. d

Phone MIDWAY Ž686

Telefonū Yhrda 0M4

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valarido*
Nuo 10 iki 12 dieną, i ftH
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 11

Rez. Telephone PLAZA tM

v* -sm
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Polemika Be Kritikos THE W0RLD AT
Baisiųjų Sapnų Pasikartojimas ir Kas Toliau?

Kada tai senai, tai yra, dar 
tais laikais, kada nė šventoji 
Biblija nebuvo pradėta rašyti, 
vienas Egypto faraonas, arba 
karalius, sapnavo keistą ir bai
sų sapną. Tas sapnas buvo toks 
reikšmingas, kad net Pats Vieš
pats Dievas įkvėpė Biblijos ra
šytojams įrašyti jį į tą šventąją 
knygą.

Vieną naktį faraonas saldžiai 
miegojo ir miegodamas regėjo 
bestovįs arti upės. Iš tos upės 
išlindo ir išlipo septynios kar
vės gražiai riebios ir septynios 
karvės baisiai kudos. Septynios 
kudosios karvės užpuolė septy
nias riebiąsias karves ir — pra
rijo! Po to išdygo iš žemės ža
lias kukurūzo šiaudas ir tas 
šiaudas išskleidė septynias ap
skritai pilnas varpas; šalia to 
kukurūzo išdygo kitas kukurū
zas ir išskleidė septynias pus
tuščius varpas. Septynios pus- 
tuščios yarpos užpuolė septy
nias pilnąsias varpas ir — pra
rijo! Prarijo, tai prarijo, bet 
septynios kudosios karvės pa
siliko kudos kaip buvusios; o 
septynios pustuščius varpos ir
gi pasiliko pustuščius!

Faraonas pabudo. Tas dvily
pis sapnas nedavė jam ramu
mo. Jis mislijo ir mislijo... Su
sirinko valstybės vyrai ir fara
onas pasakė jiems savo sapną, 
bet jie tik žvalgėsi į kits kitą 
ir nė žodžio nedrįso pratarti. 
Tapo sušaukti astrologai ir die
vų tarnai, bet sapnas pasiliko 
neatspėtas. Faraonas nerimo. 
Daug nemiegotų naktų pralei
do, daug rūpinosi ir žilų plau
kų susilaukė, kol, pagaliau, da- 
žinota apie Juozapą, kuris tą 
sapną atspėjo.

Jei tas sapnas nebūtų buvęs 
atspėtas, gal šiandien riė šven
tosios Biblijos nebūtų ir visas 
musų gyvenimas gal butų ki-' 
toks.

Neseniai, kaip rašo “Sanda
ra”, vienas buvęs proletaras, o 
dabar, ačiū aplinkybėms pui
kiai materijališkai sutukęs san
dariems, sapnavo taip pat baisų 
ir keistą sapną. Ar tas atsitiko 
prie upės ar prie ežero, įkvėp
ti “Sandaros” rašytojai to ne

pasako, bet, kad tai buvo bai
sus sapnas, abejoti netenka.*

Tas, buvęs proletaras, d da
bar sutukęs sandarietis, regėjo 
SLA, o prie to SLA vairo — 
Viniką. Netoli Viniko stovėjo 
Mockus, o netoli Mockaus — 
daktaras Stanislovaitis, o neto
li daktaro Stanislovaičio — a- 
dvokatas Bagočius. Vinikas lai
kydamas už vairo baimingai 
dairėsi aplink ir nerimo. Kur 
buvę — nebuvę atėjo trys kiti 
vyrai: koks tai Grigaitis, koks 
tai Montvidas, koks tai Andriu
lis ir kažkaip tai, “robespieriš- 
kai” užpuolė Viniką ir — pra
rijo! Po to užpuolė Mockų ir 
— prarijo, užpuolė daktarą Sta- 
nislovaitį ir — prarijo, užpuolė 

.advokatą Bagočių ir — prarijo! 
Trys kudi vyrai, prarijo keturis 
riebius ir Rudieji nė kiek nepu
ri cbė j o !

Išaušo rytas. Pabudo sutukęs 
sandarietis ir susirūpino.

Sukilo ir sujudo visas lietu
viškasis Bridgeportas. Visi kur 
tai bėgo, skubėjo ir nerodė jo
kio susikaupimo, jokio rūpes
čio.

Tik sandariečių galvojimas 
buvo labai susikaupęs. “Sanda
ros” raštinėje viešpatavo plynių 
tyla ir susikrimtimas. Jau visi 
žinojo tą baisų sapną, bet nie
kas nedrįso prikergti jam bent 
kokią reikšmę.

Kas bus? Kas atsitiks?
—Žinau! — po ilgo galvoji

mo sušuko mano draugas, Mi
kas — kaip sapnuota tai ir 
bus... O dabar reikia veikti.

Ir mano draugo, Miko, ran
kose prasidėjo plunksnos kru
tėjimas, o ant balto popieriaus 
raitėsi ir sukosi beveik juodos 
raidės.

“Draugui Vitaičiui.”
“Sandarai.” . < .
Ir taip iš “gerai painformuo

tų šaltinių” žinia apie sapną pa
sklido ne tik Bridgeporte, ale ir 
Brooklyne ir, gal, po kitus 
miestus. Bet, ar sapnas liko pil
nai atspėtas, niekas tikrai neži
no. Labai galimas daiktas, kad 
po šio sapno pasikeis visa “lie
tuvybės” istorija.

—Alsėdžių Žemaitis

A GLANCE
by Dr. E. G* Peters

■-.........— -- - -

Irau nuo kranto pavojinga brį- 
sti, juo labiau, kad čia nėra 
nė vienos valtelės skęstančiam 
gelbėti.

Vėl Lenkai Svečiuojasi 
Klaipėdoje.

Duodame Pinigus

UŽLAIDAI DOVANOMIS -- PASt

Ondruš
3934 W. 26th St.

Priešais Praga

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

iki 9 vai. vak.
JAUNAMARTĖMS 

DOVANOS
ŠVARUS DARBAS—GERIAUSIS PIGUMAS

TAUPYKIT KUPONUS

UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSIT GRAŽŲ IR 
BRANGŲ INDĮ SETĄ

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

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

GARSINKITE “NAUJIENOSE”

Disfranchising Reliefers
Disfrenchising those on relief is 

the aim of the new erusade started 
by Mrs. Sarah Oliver Hulswit, one 
of the idle rich struggling with the 
hard problem of how to waste her 
time. She and her followers in the 
Women’s Rebellion urge that re
liefers be denied the vote on the 
ground that they pay no taxes and 
are a sočiai menace. Her method of 
disfranchising those poor devils is 
to enforce the poll-tax requirement 
for voting.

If Mrs. Hulswit doesn’t want us 
to believe that her real name is 
Mrs. Halfwit, she ought to study 
enough economics to realize that 
the reliefers, in proportion to what 
money they get, pay more taxes 
and do more useful work than she 
does. The people on WPA, for in- 
stance, earn what they get, much 
more than do most of their detrac- 
tors. Indeed, compared with the 
rich likę Mrs. Hulswit, the WPA 
workers are veratible bees while 
she is a at, lazy drone.

And the reliefers are tax-payers 
quite as much as wombn likę Mrs. 
Hulswit. Reliefers pay the sales tax 
in Illinois and in other statės with 
that vicious impost. When such per- 
sons spend money for rent, food, 
and clothing, they pay taxes in- 
directly. For they help to provide 
landlords and merchants with the 
money which goes for direct taxes.

People on relief would be glad 
to work if they could get employe- 
ment. Būt the idle rich, who waste 
in a mad extravagance that would 
shame an Eastern rajah, by their j 
very action make the producers dis-į 
satisfied with their lot of having 
to work. The rich idlers by putting 
a stigma on useful labor without 
which mankind could live, are the 
real villain of the piece. To them 
should be applied the command of 
St. Paul: “Those who will not work 
shall not eat!”

Since the idle, extravagant, plea- 
sure-mad rich and not the unfor- 
tunate reliefers are the poison eat- 
ing at the nation’s vitals, if anybody 
is to be denied the vote, let it be 
the rich drones.

. .-------- ------J <
Turning ą Kiek into a Bpost

Turning a kiek into a boost is 
one way of sayihg with Epirurus 
that “Lameness is a handicap of 
the leg, būt not of the will.” For 
history reveals many persons who 
have won fame and renown in spite 
of severe physical handicaps.

Wounded by an arrow in his 
youth, the great Tamerlane limped 
to many vietories. Fawcett was 
blind Postmaster-General under 
Gladstone, while Kavanagh, born 
without arms and leggs, became a 
huntsman and traveller, and ike- 
wise an influential member of the 
House of Commons. Yet, he had to 
be carried around on his servant’s 
back. Forced by his father to go to 
sea to overcome a childhood weak- 
ness; Lord Nelson lošt his arm and 
became lame in his left leg in, bat- 
tle at 23; ost an eye at 36; at 40 he 
began to lose the sight of the other 
eye, and couldn’t sleep because of 
severe Eead wounds. Yet he became 
sea-hero of a century.

Philip Snowden, noted British pa- 
cifist, thoroughly healthy at 27, was 
struck down by inflammation of the 
spinal marrow and learned to walk 
again a little with a cane. England’s 
King James II was soldier and ru- 
ler in spite of lame legs, while Phi
lip II of Spain, crippled by gout, 
ruled his world empire for decades. 
Edison was deaf in one ear; Fran
cis Parkman, unable to ūse his 
eyes for more than five minutes at 
a time, yet wrote such priceless his- 
tories as Montcalm and Wolfe and 
the Conspiracy of Pontiac.

In our times, Franklin D. Roose- 
velt is perhaps the outstanding 
example of a man who turned a 
kiek into a boost. Always strong 
and healthy, revealing in sportand 
bodily action, at 40 he was struck 
down by infantile paralysis. Almost 
overnight he lošt the ūse of his 
arms and lower body.

When told by his doctor that he 
could never again movė. Roosevelt 
replied, “It’s ridicuous to tell me 
that grown man can’t conquer a 
child’s siekness.” Later he said to 
his wife, “1’11 beat this thing.” 
Through exercises, and especially 
through swimming in the tepid wa- 
ters of Warm Springs, Georgia, he 
battled against his ailment until he 
was able to walk with two canes. 
Then he served two terms as gov- 
ernor of New York, and is now 
completing his sixth year in the 
presidency with less cost to his 
health than such a period in that 
Office has exected from many a 
predecessor.

Ali these handicapped heroes 11- 
llustrate the truth of Goethe”s pro- • •

Krisdamas Rusin 
Užsimušė

PANEVĖŽYS. — Rugp. 13 
d. apie 12 vai. pil. Juozas Dū
da 40 m. amž., gyv. Moskvičių 
km. Subačiaus valse, per ne
atsargumą įpuolė į 4 metrų 
aukščio cementinį rūsį ir vie
toj užsimušė.

Purve nuklimpusi, prigėrė
Rugp. mėn. 11 d. apie 18 v. 

beganydama prie Aikmeniškių 
km. upelio gyvulius Jasiunienė 
Teklė, 60 m. amž. iš Aikmeniš
kių kaimo Juodupės vasč. ne
tikėtai paseko i upelį ir būda
ma menkos sveikatos ir nega
lėdama iš jo išbrįsti, nes bu
vo klampus dugnas, prigėrė.

Jasiunienė buvo labai gera 
motina ir moteris ,todėl buvo 
šeimos ir kaimynų mylima.

“Muskaudž'iai” Kauno 
Gatvėse.

KAUNAS. — Kai kuriose 
Kauno gatvėse, ypač Žal. kal
ne yra pastatytų daug stulpų 
(telefonų ar elektros laidams), 
kurie aptepti smalos sluoks
niu. Kadangi smala neuždžiu- 
vusi ir .stulpai prie šaligatvių, 
tai nemaža žmonių prie tų 
stulpų “prilimpa” ir išsitepa 
drabužius. Keistas dalykas, 
kad tokie “musgaudžiai” sta
tomi mieste, gatvėse, kur dide
lis žmonių judėjimas.

Nuskendo Kairių Ežerą

ŠIAULIAI. —Rugp. 12 d. 14 
vai. Kairių ežere maudėsi vie
tinis gyventojas šiuša Kazys, 
35 m. amžiaus, išbridęs pra-, 
dėjo klimpti. Ji&: plaukai ne-j 
mokėjo ir nuskendo. Iškvies
ti netoliese vasaroję kariai
skenduolį ištraukė tik apie 19 
vai. Einantieji maudytis i Kai
rių ežerą turi žinoti, kad visas
ežero dugnas yra labai klam
pus ir nemokant plaukti to- 
 įe?__ ' • \ C ______  ■ .. i ■    « fl ■ ,h.   ■ ■■■—  
found saying: “It is the spirit which 
fashions the body to itself.” So, 
when we who have health and all 
our limbs grow discouraged, let’s 
remęmber the handicaps under 
which those famous * mėn labored, 
and be encouraged!

Peštynės su Policija

TELŠIAI — Rugp. 14 d. tu- 
lame Rietavo restorane kilo 
smarkios muštvnės. Peštukus 
sulaikyti buvo iškviesta palici- 
ja. Įsikarščiavę svečiai puolė 
policiją. Grumtynių išdavoje vi
si vietos policininkai buvo su
žeisti, kurių pol. Katkus sun
kiau.

Kitą dieną 13 mušeikų buvo 
atgabenta į Telšių kalėjimą. Jie 
visi plento darbininkai. Kvota 
perduota tardytojui.

• KLAIPĖDA. — Prieš kurį 
laiką Klaipėdoje buvęs ketu
ris “Ewa”, šiomis dienomis 
vėl užsuko Klaipėdos uostau. 
Kupriu plaukia 6 asmenys, 
kurie turi tikslą plačiau- susi
pažinti su Baltijos juros uos
tais ir užmegsti santykius su 
svetimų šalių žvejais. Kuteris 
yra visai kitaip įrengtas, negu 
tikras žvejojimo kuteris. “E- 
wa” labiau panaši į gražią ja
chtą, su kuria vien malonu- 

’mas keliauti. Juo keliauja as- 
’menys kar'.u užsiima ir moks
liniais tyrinėjimais, ieško nau
jų “žvejojimo laukų*', tiria 
bakterijas kenksmingas musų 
juros žuvims ir panašiai. Šis 

!kuteris yra Gdynės žuvininky
stės instituto nuosavybė.

Jeigu reikia atnaujinti 
mcrtgičius; jeigu norite tai
syti namą; jeigu norite 
pirkti namą; jeigu norite 
budavoti namą,

Kreipkitės į Naujienų 
spuiką. Gausite ant lengvų 
išmokėjimų lengvomis sąly
gomis.
LITHUANIAN BUILDING 

LOAN AND SAVINGS
ASSOCIATION

1739 South Halsted Street
Atdara kas dieną nuo 8 

ryto iki 8 vakaro, išskyrus 
nedėldienius.

INSURANCEA

O Mes Išvalom ir Išpurenam Plunksnas
Mes padarom paduškas ir kaldras iš jūsų plunksnų

O Mes parduodam visokios rųšies plunksnas ir pukus

O Kada perkate iš musų plunksnas ir pukus, jus galit matyt 
kokios rųšies plunksnas dedam jums į paduškas ir kald
ras, jums belaukiant.

WEISBERG & CO.
PATALAI — PLUNKSNOS — PADUŠKOS

1713-15 South Halsted Street Telephone Canal 5555

Čionai Lietuviai . Perka!!!
APŠILDYMĄ — PLUMBINGĄ — MALEVĄ 

LINK-BELT STOKERIŲ CENTRAS

Pirkite kur visi Lietuviai Perka!

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

VISI TELEFONAI — ATLANTIC 4290 — VISI TELEFONAI

Darbas, Taupa -- Gyvenimo Palaima

Sfijįfrssįhg?

UTHUANIAN BUILDING, LOAN AND SAVINOS ASS’N
TELEFONAS, CANAL 8500

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

NAUJIENŲ SPULKA. Patarimas ir patarnavimas čia nieko nekainuoja

Užtikrink savo indeliams tikrą apsaugą 
ir pelną

Čia visų INDELIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00
INSURED

.i’V

(APDRAUDA)

• PILNA a^dpaudą au
tomobiliams.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDU.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• APDRAUDĄ GYVASTIES

GAUSITE

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.

Bosses Won’t 
Hire People with 
Halitosis ( BREATH)

People who get and hold jobs 
keep their breath agreeable

•Vith the best to choose from these day», em- 
ployers favor the person who is most attrae- 
tive. In business lite as in the sočiai world. 
halitosis (unnleasant breath) is eonaidered the 
worst of faults.

Unfortunately everybody cuffcrs from thifl 
offensive condition at some time or other— 
many more regularly than they thi-.k. Fermen- 
tation of fooa particles skipped by the tooth 
brush is the rauso of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

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

Listerine halts fermentation. a major cause 
of odors, and overcomes the oaors themselves. 
Your breath becomee sweet and agreeable. It 
-v’H not offend others.

If you value your job and your friends, us® 
Listerine, the safe antiseptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

Don’t offend others *Check 
halitosis with USTERINE

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti į tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienose.

Rudeninių Madų 
Knyga

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

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, Ui.

Adresas.

Valstya.^.
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Trims mėnesiams__________ 2.00
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Vienam mfinesiui -------------- .75

Chieagoj per išnešiotojus ?
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Suvienytose Valstijose, ne Chieagoj,
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Alctams $5.00
Pusei metų----------------------  2J75
Trims mėnesiams ---------------- 1.50
Dviem menesiams _ ________ l.(MT
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Metams _________________ $8.00
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Orderiu kartu su užsakymu.

Demokratijų klaidos ir nusidėjimai

Mes stojame už demokratiją, bet tai nereiškia, kad 
mes privalome nematyti klaidų, kurias daro demokra
tinės valdžios. Tų klaidų yra daug, ir jeigu nebus daro
ma pastangų jų išvengti ateityje, tai demokratija susi
lauks dar sunkesnių laikų, negu šiandien.

Kodėl dabar Europa turi tris galingas diktatūras 
ir tuziną ar daugiau mažesnių diktatūrų ir pusiau-dik- 
taturų? Todėl, kad demokratinės valdžios, laimėjusios 
pasaulio karą, nemokėjo padaryti žmoniškos taikos.

Jos žinojo, kokia ta taika turi būti. Kai prezidentas 
Wilsonas pareiškė, kad taika turi būti “be pergalėtojų ir 
be pergalėtųjų”, be aneksijų ir kontribucijų ir su tautų 
apsisprendimo teise, — tai atrodė, kad visas pasaulis jo 
žodžiams pritaria. Nes Santarvės valstybės sutiko,, kad 
taika šitais principais butų pasiūlyta centralinėms vals
tybėms (Vokietijai ir Austro-Vengrijai) ir pastarosios 
tą pasiūlymą priėmė — ir padėjo ginklus.

Bet Versalyje, St. Germain’e, Trianone ir kitur bu
vo padiktuotos Vokietijai ir jos talkininkėms visai ki
tokios sąlygos! , ; i' ' 1

Versalio taika buvo pergalėtojų taika. Ji apkarpė 
Vokietijos teritoriją ir atidavė jos kolonijas anglams, 
franeuzams, japonams ir kitiems. Ji Vokietiją nugink
lavo, bet Santarvės valdžių rankose paliko* milžiniškas 
karo jėgas. Ji pagalios uždėjo vokiečiams nepakeliamos1 
kontribucijos naštą. Ta kontribucija buvo pavadinta 
“reparacijomis”. Net Versalio konferencijos delegatai 
nedrįso pasakyti jos sumą; tik tam tikra komisija vė
liaus nustatė jos dydį - 127 bilionus doleriui

Štai dėlko šiandie Vokietiją valdo Hitleris.
Apsvaigę nuo pergalės, franeuzų ir kitų Santarvės 

valstybių politikai piktai tyčiojosi iš Vokietijos atstovų, 
kai šie atvyko į Versalį pasirašyti tą “taikos sutartį” 
puikioje Veidrodžių Salėje, — toje pačioje vietoje, kur 
1871 m. Prūsų kancleris Bismarkas privertė franeuzus 
atsižadėti Elzaso ir Lotaringijos ir paskelbė savo kara
lių Vokietijos kaizeriu. Laikraščių korespondentai savo 
pranešimuose apie vokiečių delegacijos atvykimą į Ver
salį rašė, kad vokiečiai išbalę ir nusiminę, lyg kad jie 
butų vedami į kartuves; o delegacijos pirmininkas ne
galėjęs net atsistoti, kai Clemenceau jį paklausė, ar ji
sai sutinka padėti savo parašą po sutarties tekstu: jam, 
girdi, drebėjo • kinkos.

Bet tą Vokietijos delegaciją siuntė į Versalį ne kai
zeris, kurį Santarvė su Amerikos pagalba buvo nugalė
jusi. Ji buvo Vokietijos demokratinės respublikos dele-

Štai dėlko šiandie Vokietijoje nebėra demokratinės 
respublikos, bet yra diktatorius Hitleris!

Ar reikia stebėtis, kad milionai žmonių Vokietijoje* 
dabar su piktu džiaugsmu ir giliausiu pasitenkinimu 
šaukia Hitleriui “Sieg heil”, kai jisai pasakoja apie nu
žemintas Chamberl-amo* keliones į Berchtesgadeną ir 
Godesbergą su prašymu pasigailėti ir nekelti karo?.

Godesberge C&amberlainui, gal būt, ne mažiau dre
bėjo* kinkos, kaip* Vokietijos delegatams Versalyje, nes- 
apie tą Britanijos premjero pasimatymą su nacių “fiu-

Tai ve kodėl Vokietijos žmonės šiandie sutinka ge-, 
riau kęsti vargą ir nelaisvę po nacių diktatūra, negu 
ieškoti susitarirpo su pasaulio demokratijomis ir laukti,, 
iki jos geruoju pripažins vokiečiams lygias teises..

Gėda buvo klausyti, kai užvakar vokiečių “fiureris”' 
savo isteriškoje kalboje plūdosi ir rėkavo, kaip pakvai-, 
šęs. Bet gėda buvo ne tiktai dėl to* kad šitokį nekulta- 
ringumą parodė didelės ir apšviestos tautos vadas. Dar 
labiau reikėjo sarmatytis, kad jo fanatiškoje* tiradoje 
prieš demokratijas buvo pasakyta, ir daug tiesos.

Taip, demokratinės valstybės daug kartų nusidėjo. 
Nusidėjo toms tautoms, kurioms jos buvo žadėjusios tei
singą, taiką, o paskui padiktavo smurto ir priespaudos 
sąlygas; ir nusidėjo pačios sau, sutrempdamos savo 
principus, kuriais buvo paremtas jiį stiprumas.

Ve dėlko dabar demokratijoms tenka žingsnis po. 
žingsnio kapituliuoti prieš diktatūras. Jos kapituliavo 
Etiopijos klausime, Ispanijos; klausime,. Kinijos klausi
me ir, galų gale, Čekoslovakijos klausime. Kad tai butų 
Jau bent paskutinė kapituliacija!

Bet ką gali žinoti?.. Rašant šiuos žodžius,, tapo pra
nešta per radio,. kad Hitleris nutarė skelbti visuotiną 
mobilizaciją. Reiškia — stato viską ant vienos kortos, 
eina į karą.

Dabar da yra proga Europos demokratijoms su
jungtomis jėgomis užkirsti kelią ant visados tam tik
tam siaubui, kurį pagimdė jų praeitosios klaidos ir nu
sidėjimai. Gal būt, tokių progų daugiau nebebus per de
šimtmečius.

Ar Vokietija pasiruošusi karui?
Visiškai karui niekas nėra pasiruošęs. — Vokretiįos ge

neralinis štabas. - 
Busimieji mūšiai.
— Hitleris ir karas.

Vokiečių požeminės tvirtovės. — 
Kariauti reiškia gerai valgyti

(Musų- specialaus korespodento Lietuvoje}

SKANDINAVIJA BUS NEI- 
TRALI

Pereitame-

Danijai, Švedi- 
ir Ubl'an-

Antano Bimbos palaiminimu,, 
(išmetė iš savo partijos Joną 
■Buivydą už tai, kad jisai raši 
nėja “KereiviuT*', kartkartėmis' 
pakritikuodamas (gana švelnio
je forutoje) tiesiosios linijos 
(Vyrukus. Nė gana to, kad' jie- 
Buivydą už tą “nusidėjimą” 
išmetė, bet j'iie dar drėbė į akis 

!“Keleiviui” negražų priekaiš
tą^ kad jiisa-i tą asmenį “papft*- 

tk©)” niekai* ir išdavinėti' ko - 
'munistus.
I TT.1 Bostono Savaitraštis dėl to 
^pastebi:
t-

ėmė taip rėkti ant Chamberlainor kad pastarasis paša 
kė:

Lenkijos, padėtis neaiški, dar - 
nežinia kurią jie pusę palaiky
tų, todėl jie svarbiausią savo dė
mesį yra nukreipę į pietus pro 
Čekoslovakiją ir Rumuniją, 
kaip ir dalinai apeinant Lenki-

(Bus daugiau)

ti, tik reikėjo duoti įsakymas. 
Ir tikrai Vokietija atsipalaido- 
jus kai kurių Versalės sutarčių 
punktų visai netikėtai ir spar
čiai sugebėjo vėl savo milijoni
nę armiją pastatyti ant kojų.

Bet savo kariuomenę atstatę, 
jie tuoj suskato tvirtinti ir savo 
pasienius. Prancūzams pamėg
džiodami, jie taip pat Prancu-

Iš Lietuvos
LENKAI VILNIAUS KRAŠTE 

SUNKINA LIETUVIAMS
LANKYTI MOKYKLAS

Dabar Europoje kai kuri ka
riška spauda spėlioja, ar Vokie
tija jau yra- pasiruošusi karui, 
ar ji gali jį laimėti?

Tai yra visai bereikalingi spė
liojimai, nes karui ptina pras
me to žodžio niekuomet nėra 
pasiruošusių. Juk karui ruošia
si ne* viena bet kuri valstybė, 
bet jos visos vienu ar kitu bu-

‘dti ruošiasi. Toje ruošoje buvo, zijos pasieniu pastatė taip va- 
.yra ir dar, tur būt, ilgai bus .dinamą Magino liniją, tai yra 
lenktyniavimas. Tai pranašumą 
karo ruošoje tokiu atveju gali
ma patirti tik atvirame mūšyje. 
Štai kaip didysis karas prasidė
jo, visi spėliojo ir tikėjo, kad 
jisai tvers ne daugiau kaip tris 
mėnesius, o vienok visos tos te
orijos ir pranašystės nuėjo vel
niop. štai Ispanijoje kilus vi
daus suirutei ir atvirai pradė
jus italams ir vokiečiams remti 
sukilėlius visų buvo manyta, 
ikad* vyriausybininkai ilgai ne
atvers, bus sumušti, o vienok 
štai jau kiek laiko praslinko ir 
vis tų kovų galo nematyti. Nors 
ir vyriausybininkai ginklais žy
miai menkesni, bet dvasia stipr 
resni. Juk veik galim* tvirtinti, 
kad štai vyriausybininkai dabar 
grumiasi prieš, dvi galingas vaL 
jStybęs, ir valstybes militariiies, 
:o vienok vyriausybininkų dva
sia iki šiam laikui nėra palauž
ta,. nors jie ir daug turėjo vie- 
;tos pralaimėjimų, bet galutinio 
mūšio iki šiol dar nebūta.

Europos taika dar vis; laiko 
si, kaip ant plauko,, ir gali bet 
kurią valančią sugriūti. Bet jei 
gu' karas- ir kilk tarpe- dJviejų 
valštybių ItOalličijių, tai šiaur
vakarine Europos dalis steng
sis į jį neįsivelti,
pasaulio* kare pavyko išlaiky 
ti! savot neitralitetą Skandina
vijos šalims 
j;ai; iat Norvegijai 
idijąi..

Dabar ’prie-' šitųi keturių ma- 
’žų valstybių‘irišidė^ dlar trys : 
iSuomijįa (kuri įeina į Skandi
navijos bl'okąOv Belgiją ir twx- 
(emburg. Jos* visos sudarė va
dinamą “Oslo blbką”, susitar- 
damos (konferencijoje, kuri 
įvyko- Oslo mieste), derinti vie-; 
Inos su kita užsienių politiką 
ir stengtis, karo atsitikime, iš
saugoti' savo neitrali tetą, 

į Tos septynios- valstybės, ži
noma, yra silpnos, net jeigu 
jos sujungtų į daiktą savo ar
mijas. Vokietija, Anglija, Fran- 
euzija arba Rusija lengvai ga
lėtų jas- užpulti ir okupuoti. 
Vokiečiams arba franeuzams 
ypač nesunku butų uždėti sa
vo leteną, ant Luxemburgo, Bel
gijos ir Holandijos; Danija yra 
dideliam pavojuje, kad ją leng- 
;vai galėtų sutrempti Vokieti
ja; o- visų Skandinavijos šalių 
likimas priklausytų nuo galin
go Britanijos laivyno, nes tų 
■šalių prekyba eina daugiausia 
juromis*^ be to, Suomijai gru- 
motųr rusų įsibriovimas*.

B.et viistiek šita mažųjų val
stybių grupė yra* pasiryžusi 
laikytis nuošaliai nuo karo*. Jos 
inera padariusios karo* sąjungos, 
itodėl1 jeigu kuri ir butui užpul
ta, kitos nebūtų priverstos 
duoti jai karo pagalbą; taip
pat, jeigu kuri nors iš jų butų tuojaus būna apšauktas “troc- 
prispirta stoti į karą* tai kitos (kistu”, 
'neturėtų* pareigos paskui ją 
(sekti.

Tačiam neitratiitete jos mato* 
vienintelį kelią išsigelbėti nuo. 
pražūties.

Ar nebūtų išmintinga ir Pa
balti jos valstybėlėms — Lietu
vai, Latvijai ir Estijai — pri
sidėti prie to “Oslo bloko” ? 
'Tokiame atsitikime susidarytų 
grupė iš 10- valstybių. Tegu, 
kaipo karo jėga, jos ir nereikš
tų labai daug, bet ekonominiu 
atžvilgiu jos galėtų viena kitą 
žymiai: paremti.

laiko,. kai komu 
n-istai* pridėjo- prie Ameri
kos LibtuV/ių* Kongreso iir pa - 
sižadėjto* dirbti išvien sn pa- 
V • • 8^* •žangiąja musų visuomene 
už ats.tėigjįną Lietuvoje de
mokratijos, ‘Keleivis’ užėmė 
komunistų linkui- draugišką 
poziciją- ir dažnai net užtar
davo juos prieš reakcininkų 
atakas. O ‘Laisvės’ žmonės 
tuo tarpu nesisarmatija kel 
ti ‘politines bylas’ tiems, 
kuriuos jie nužiūri simpati
zuojant

“Visa, 
munistųi 
kie pat,
ma. Jie reikalauja demoltrar 
tijos ir
tik sau, ne kitiems. Tos lais
vės jie nepripažįsta net ir 
savo nariams.”

■Keleiviui’.
tai parodo, kad ko-
Vadai pasilieka to- 
kokie ji'e buvo piir-

žodžio laisvės, bet

Bet tai visai natūralu. Juk 
jkomunistai žiuri, kaip į savo* 
‘idėalą, į SSRS tvarką. O tenai 
^niekas neturi nei žodžio lais- 
:vės,. nei kitų pilietinių teisių, 
*i:šim*ant komunistus; ir komu
nistai taip pat turi tiktai teisę 
sutikti1 “draugu Stalinu”. 
Jeigu kuris*, komunistas Rusi 
joje pabando išreikšti kitolcią 
(nuomonę, negu “draugo Stali
no”, tai tas Stalino oponentas

“Aš nebegaliu) to daugiau pakęsti. Aš esu* senas 
žmogus ir turiu važiuoti atgal į savo kotelį pasifl?-

Anglija ir Franeuoja šiandie jau sutinka atiduoti 
Vokietijai čekostovak^ teritorijos dalį, kurioje gyvena 
vokiečiai, su jos tvirtovėmis, pramonės miėstife ir ka
syklomis. Prieš pusę mot# laiko Londonas ir Paryžius 
piršto nepajudino>/kait Hitleris pagrobė Austriją, nelei
dęs jos .įyventojiams pirma nubalsuoti^ ar jie nori* dėtis 
prie trečiojo reicho.

Bet viso tik sėptyneri metai laiko atgal Austrija, 
kuri tuomet dar buw demokratinė respublika bandė su
daryti tiktai muitų. sąįumgą su demokratine Vokietijos 
respublika — kokie grasinimai tuomet pasipylė iš Pary
žiaus ir Lonc|pno ant tų dviejų demokratijų galvųL

ihmki*

VEIDAS KITOKĮ BET DVA
SIA TA PATI

Buvo jau minėta, kad Brook 
lyno komunistai, su. “paties”

”, “fašistų agentu” ir 
'“žmonių priešu”—ir jam būna 
(“kaput”’!’

1 Ne tik paprasti partijos virt- 
.š'ininkėl'iai yra šitokiu būdu 
'“likviduojami” sovietų Rusijo
je, bet net hr buvusieji parti
jos vadai ii» viso pasaulio komu
nizmo apaštalai. Už nesutiki- 
imą sui “draugo; Stalino” nuo
mone tapo sušaudMi Kameite- 
vas, ZinO^jeV-as,. Rykovas, Bu-- 
charinas ir daugelis kitų bu
vusių Lenino, bendradarbių iii 
bolSevižmo žvaigždžių.

O1 Bimba, Mižara, Andriulis, 
Pruseika ir t. t. sako, kad su 
tais “pasiutusiais šunimis” taip 
ir reikia daryti!

Jeigu 
šitokią

Kalbant apie Vokietiją leiika 
pasakyti*, kad* po didžiojo karo 
.Vokietija turėjo teisę laikyti tik 
'šimtą tūkstančių profesionalų 
karių. Kitaip tarus, einant Ver
salis taikos sutartimi Vokieti
jos kariuomenės branduolys ne
buvo galutinai sunaikintas, bet 
jisai paliktas ir paliktas pačiuo
se savo branduoliuose visai 

‘sveikas. Generaliilis štabas ga
lėjo visai liuosai veikti ir pla
nuoti, o planuoti galima tik tuo- 

■ 

met,. kuomet patsai armijos 
branduolys yra pagrindiniai 
sveikas. Buvusius karius denio- 

I J 

bilizavus,. jįe- visvien generali
nio štabo- atskaitoje pasiliko*. 
iTiė kariai profesionalai pas sa- 
‘ve* užsiėmimo netekę perėjo tar
nauti į svetimas, armijas. Dalis 
jų pradėjo* instruktorių pavida
le* tarnauti rusų raudonoje ar
mijoje, kiti stojo* pas kinus tar- 
'nauti, o. treti pasisamdė pran- 
'euzų svetimšalių legionuose, bet 
ivisą laiką jie neprairad'o ryšių 
su savo vokiška kariuomene ir 
buvo. savo, gęneralinib štabo 

J dispozicij oje. Be to, tasai gene- 
(radinis štabas turėjo ir savo 
laukštąjų- karių mokyklą, tiesa, 
kurią, laike ue tiek savi kariai, 
įtiek iš kilų valstybių atvykę, 
įtaise, skaičiuje* iš; SSSR. Juk 
■S$SRi visi aukštieji kariu inkai 
'sušaudytieji kai’p tik buv^ bai- 
(gę Vokietijos, armijos generali- 
)nio štabo- akademiją*. Vadinasi, 
Vokietitjbš generalinio štabo a- 
'kademija* galėjo visą laiką liuo- 
*sai veikti ir sekti karo mokslą.

; Tad' Bailiui atėjus tasai šta- 
‘bas. tunai galėjo, savo karines 
jinlelektuales pajėgas; mobilizuo-

ištisą požeminę tvirtovę. Aišku,, 
vėliau už prancūzus ją statyda
mi jie daug ko pasimokė ir 
,daug, ko nauja pastatė.
į Kas 150 metrų jie sudarė taip 
vadinamus kovos taškus. Kiek
vienas šitas kovos taškas turi 
penkis sunkius kulkosvaidžius, 
dvi’ lengvo tipo armotas ir du 
ugniasvaidžius. šie kovos taškai 
yra žemės paviršiuje padaryti, 
o jau požemiuose vėl nauji ka
ro pabūklai įtaisyti, čia puikiai 
veikia venteliacija, elektros e- 
nergija gaminama ir, dėka tos 
elektros energijos yra įtaisyta 
sunki artilerija, kuri gali pa
siekti tolimesnius miestus. Ži
novų tvirtinimu, jei vokiečiams 
netektų pulti, o tik vieloje lai
kytis, tai šią sieną trisdešimts 
tūkstančių kareivių drąsiai ga
lėtų atlaikyti prieš prancūzų tri
jų šimtų tūkstančių kareivių. 
Atseit, apsigynime vokietis vie
nas kareivis atstotų dešimts 
prancūzų kareivių. Tai tokia 
padėtis tame fronte. Turėkime 
galvoje, kad vokiečiai prancū
zų nemano pulti, o lik jų gin
tis iki jie sudoros čekoslovakus, 
tai turėsime daryti išvadą, kad 
vokiečių ši gynimosi linija vi-

VILNIUS, rugsėjo 23 d. — 
Vilniaus krašte lenkai neduoda 
lietuviams tautybės pažymėjL 
mų vaikams į lietuviškas mo
kyklas. Kas neturi pažymėjimo, 
kad jis lietuvis, to vaikas ne
gali butt priimtas į lietuvišką 
mokyklą. O jei lietuvių mokyk
los vedėjas ir priimtų, už tą 

r jis butų nubaustas ir gal net 
mokykla uždaryta.

LIETUVOJE BUVO GYVENA
MA JAU APIE 8,000 METŲ 

PRIEŠ KRISTŲ

KAUNAS, rugsėjo 23 d. — 
Šiomis dienomis Merkinės vals
čiuje rastas titnaginis įrankis, 
kuris buvo naudojamas tarp 
8000 iki 3000 prieš Kristų.

LIETUVA PRISIRIŠUSI PRIE
TAUTŲ SĄJUNGOS 

PRINCIPŲ

‘ GENE V A, rugsėjo 21d. — 
Užsienių Reikalų Ministeris 
Lozoraitis Tautų Sąjungos pil
naties posėdyje pasakė kalbą, 
pabrėždamas Lietuvos prisiri
šimą prie Tautų Sąjungos prin
cipų. Kiekvienam nariui turi 
būti palikta teisė apsispręsti., 
ar jbs ypatinga padėtis 
jai dalyvauti sankcijų 
lėse ir kuriuo mastu.

New York City 
1938/IX/24 d. ’

leidžia 
prievo-

G. K.

mūsiškiai komunistai 
“tvĮąrką” užgiria, tai

.aišku* kad. pripažinti* nuomonės 
i laisvę Buivydui- ar kam* kitam 
jie ia* negali. Komunistų vadai 

‘yra?, suttemoralizifroti, ir tą de- 
.morabzaciją jįe stengiasi pa- 
įtaikyti save pasekėjuose^ kad 
šie nesipriešintų jų diktatūrai.

Apgailėtina tačiau*, kad kai 
ikuriė Socialistai vengia “dėl •
.šventos ramybės” kelti- tą da- 
llykąi aikštėm. Neužtenka tiktai 
'nurodyti' atskirus komunistų 
jlyderiukų negerus darbus, bet 
[Teikia- parodyti pačią blogumo 
šaknį. O ji yra staliniškoje 
diktatūroje.

Čekoslovakijos ir Lenkijos 
pasieniu lik dabar paskubomis 
panaši gynimosi linija sudary
ta, bet čia ji daugiau turi puo
limo pobūdį;

Mums lietuviams bus gal įdo
mu patirti,, kad visu Lietuvos 
pasieniu vokiečiai šiokios su
tvirtinimo linijos nėra padarę. 
Kitaip tarus, čia siena yra liuo- 
sa, be jokių tvirtovių, čia nau
jai pastatyti; tik geri strateginiai 
plentai.

Tektų daryti išvadą, kad vo
kiečiai iš Lietuvos prisės nenu
jaučia didelio; pavojaus ir, tur 
būt, jų planuose numatyta! grei
tai užimti Lietuvą ir jam visų 
busiamų musių sunkumą*, ge
ruoju ar prievartos keliui, per
kelti į Lietuvos teritoriją, kaip* 
tai jie buvo padarę didžiojo* ka
ro* metu1. Tai visai galimas dhik- 
tasy kati jie planuoja tokią liiii*- 
ją* sudhryti: karo* metu jau SSSR 
pasieniiij tai yra padauguvyje.

Laisvamanių Susirin
kimas

UŽPALIAI, Utenos apskr.— 
Šiomis dienomis buvo Laisva-

jos Užpalių skyriaus susirin
kimas. Žmonių prisirinko pil
nutėlė salė; erdvi salė nega
lėjo sutalpinti visų dalyvių, 
daugelis pasiliko kieme ir pro 
atdarus langus sekė. Atvyko 
ne tik užpališkiai, buvo ir du- 
se'iiškių rr vyžuoniškių; susi- 

, rinkusių tarpe buvo matyti ir 
■seiMĮ* motterų. Tvarka* pavyz
dingai.. Apsvarstyti orgamzaci- 
niiai reikalai; nutarta greičiau 
steigti' laisvąsias kapines, bib- 
ilibteką—skaityklą Atvykęs iš 
Kauno* draugijos centro* val- 
idlybos narys L. Pro'as laikė 
paskaitą* “Ar yru tikras die
vas?** Savo paskaitoj*, kuri 
tęsėsi) tris valandas, prelegen
tas atvaizdavo* dievo idėjos 

l nuo senųiVokiežtan® Lietuva svarbu tuoj cvoiiucj;j^ ((raidą)
1 kaipo iajkų j^į šios dienos. Kiaušy- 

maisto šaltinis. Čia jų armija. tojaills argumentuotai parody- 
r (a> ]<ajp lygiagrečiai su žuno-

dalinai gaus kultūros laipsnio vysty
musi, vystėsi ir dievo supratj- 
mtos ir vaizdavimas, kad ne 
dievas sutvėrė žmogų, bet žino 
gus — dievą. Paskaita buvo 
palydėta griausmingais aplo
dismentais. iPageidauta dau
giau panašių paskaitų. Pažy
mėti na> kad viena vielinė 
ganizacija darė pastangų 
trukdyti šį laisvamanišką

ikarui; kiltis; okupuoti,

apsikasuš galėtų ir Lietuvos 
(lUona mailytils. kaip
buvo didžiojo karo metu. Tai 
reikia spėlioti, kad tais sumeti
mais Vokietija Lietuvos pasie
nio nestiprina..

Bent iki šiol vokiečiai Lietu
vos pasieniu be strateginių plen
tų jokių įsistiprinimų nėra pa
darę. Ir nepadarę tik tais- sume
timais tikėdamiesi, kad tie įsi
stiprinamai greitai pasiliktų 
fronto užnugaryje ir kaipo to
kie butų visai bereikauingi. Tai 
veik ir suprantama, nes pagal 
vokiečių generalinio štabo pla
ną svarbiausieji mūšiai turėtų 
vykti ne Baltijos valstybių teri
torijoje, bet arčiau Balkanų. 
Lemiamieji mūšiai pagal jų 
planą turėtų eiti pagal Dunojų. 
Didžiojo karo metu iš pradžių 
svarbesnieji mūšiai ėjo kaip tik 
Lietuvos teritorijoje, o jau tik 
ir geografinė padėtis žymiai pa
sikeitusi. Vokietija neturi su 
SSSR bendros sienos. Be to,

ta, kaip lygiagrečiai su žino-

or-
su- 
su-

Ežere Stimpa Žuvys *
TELŠIAI — Jau kuris laikas 

Telšių ežere pastebimai stimpa 
žuvys. Jų pampsą lavonai su
tinkami veik kiekviename žing* 
sny. Gal būt, Čia kokia žuvų 
epidemija, nors veik ištisai 
stimpa baltosios žuvys, t. y, 
pasilaikančios arčiau vadens 
paviršiaus. Galimas daiktas, 
kad žuvų marą sukėlė nuodin
gi skysčiai, nuleisti į ežerą.
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KANADOS LIETUT
■
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ŠIS TAS IS ŠEN IR TEN
Atsakymas 
“Kanadiečiui”

TORONTO, Ont. — “Vieny- 
beje”, rugsėjo 19 d. tilpo ko- 
resp. po antgalviu: “Nesusival- 
danti Gandų ir Įtarimų Sklei
dėjai” — žemiau, kiek smulkes
niu šriftu: “Niekinami P-lė A- 
vietėnaitė ir Liet. Gen. Konsu
las Kanadai”. Po rašiniu, pasi
rašo “Kanadietis”. Ir žinot kur 
tas viskas rasta? Nugi “N-se”; 
Kanados Liet. Žinių puslapy, 
rugsėjo 14 d. laidoje, kur ma
no nuolatinėje koliumnoje, bu
vo rašyta apie p-lės Avietėnai- 
tės atsilankymą Toronte.

Pirm negu pradėsiu tą, ką 
noriu pasakyti, keiskite prisipa
žinti, jog aš netikiu, kad virš- 
minėta korespondencija, buvo 
“Vienybėn” pasiusta iš Kana
dos, arba kanadiečio rašyta. 
Viena dėl to, kad kor-ja per- 
greit tilpo; greičiau, negu nor
maliu susisiekimu, ji galėjo pa
siekti “V.” redakciją iš Kana
dos. Antra dėl to, kad visa ko
respondencija, turi ryškiai val
dišką toną. Tikiuosi gerb. “Ka
nadietis” mane supras...

Sakysite, ir vėl įtarimai, spė
liojimai. Matote, kai durys į re
alybę — faktus, .kuriuos gali
ma butų pamatyti ar išgirsti— 
uždarytos, tai žmogus esi pri
verstas spėlioti. Pirmiausia, pra
šau gerb. “Kanadietį”, paimti 
“Naujienas” ir dar kartą, aty- 
džiai mano kar-ją perskaityti. 
Esu tikra, kad jus nerasite ne 
tik žodžių, kuriais aš bučiau 
norėjus niekinti p-lę Avictėnai- 
tę, bet net krislelio minties, nes 
aš rašydama, jaučiau savo šir
dy, lik pagarbą ir idėkinguiną 
jai, už apsilankymą musų ko
lonijoje ir didelį gailesį, kad 
man neteko ją susitikt. Tuomet 
kokiu bučki aš ją paniekinau?

Kodėl Rašom Spaudoj?
Bendradarbiauji žmogus 

spaudoje ne dėl to, kad duoną 
iš to pelnytum, ne dėl garbes, 
nei gi dėl to, kad neturėtum 
kur laiką sunaudoti. Dirbi išti
sas dienas dirbtuvėje, šviesios 
saulės nematydama; grįžus va
kare, turi šeimą ir namų ruo
šą apsirūpinti ir kada jau jėgos 
išsisėmę, laikas poilsio ieškoti 
— tuomet sėdi prie stalo ir ra
šai.

Rašai kariais tol, kol akys 
merkto užsimerkia. Ir jeigu ne 
tas lietuviškas kraujas gyslose, 
jei ne tas karštas jausmas ne- 
ištautėti ir kitų prie to nepri
leisti — ar besikankintum? Ar 
kankintą save ir kiti tokie pat 
spaudos bendradarbiai? Ir kaip 
reikia jaustis, kuomet kas nors, 
paskaitęs tavo žodžius, piktai 
juos išverčia ir stengiasi tave 
primesti tą, apie ką tu net pa
galvoti nepagalvojai.

šia proga, gerb. “Kanadieti”, 
lai bus leista panaudoti jūsų 
pačių man suteiktus žodžius — 
Ar t ii rifnta ? Kai dėl Garbės 
Konsulo Kanadai, klaidingo jo 
tautybės išvardijimo, tai pri
imkite mano nuolankų atsipra
šymą.

Atėjo Nauja 
Kultūra No. 8

TURINYS-:
Gamtiniai morales principai — P., 

H. Holbach.
Astronomijos tikslas ir. reikšmė — 

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

sovskaja.
Žingsniai prie tėvo kapo—Julmis. 
Startui Andersen Nexone—O. Breivė 
Ūdija Mursija—Julmis.
Apžvalga ir Populiaris Mokslas ir 

t. t.
KAINAI 49 CBNTA1.

’ Galima gauti

■ NAUJIENOSE
113» 8. HUMLSTKB. ST, CHICAGO.

“Kanadiečio” ’ primetimas 
man blogos valios neturi jokio 
pagrindo, nes trokšti visiems 
Kanados lietuviams lyghj pri
vilegijų iš Lietuvos pusės, ga
liu tik geros valios vedama.

Dėl Konsulo
Kai dėl peikimo garb. Konsu

lo Kanadai, lai aš jo irgi ne
peikiau, nes ir mano kor-jc y- 
ra pažymėta sekamai: — Aš ne
peiksiu ir neginčysiu gerų no
rų ir pasiryžimo gerb. Konsulo 
siekiuose, — o kad priminiau 
jo didesnį bendradarbiavimą su 
parapija ar klebonu, tai tam tu
rėjau pamato, nors čia jo ir ne
aiškinsiu, nes tikiu kad p-lės A- 
vienėnaitės apsilankymas, pa
kreips gaires kita linkme. Mat, 
svarbu buvo, kad kas nors be
šališkai lietuvių siekius Konsu
lui išaiškintų, nes jam kaipo 
svetimtaučiui, sunkiau mus su
prasti. Kai dėl tarpvalstybinių 
taisyklių konsulų paskyrime, 
tai jas žinau jau nuo labai se
nai ir “Kanadiečio” pasigailėji
mas manęs dėl nesupratimo 
reikšmės, žodžio — oficialumas 
— visai bereikalingas. Pirmąją 
kor-ją rašydama, turėjau‘ome
ny j visai ką kitą, negu “Kana
dietis” suprato ir dėlei to, šį 
kartą tą reikalą panagrinėsime 
plačiau.

Kad “Kanadiečiui” butų su
prantamiau, šiuo kart aš “ne
demonstruosiu” savo žinojimo, 
bet remsiuos paties “Kanadie- , 
čio” paduotais faktais. “K-tis”, t 

baigdamas aiškinti, konsulo pa
skyrimo ir priėmimo taisykles 
(fomalumus), pridurtą: — A- 
pic tokį paskyrimą, skelbiama • 
tos šalies vyriausybės ėrganc.
Konsulas ir Tautinis Kultūrinis 

Darbas
Aš nei kiek neabejoju, kad 

ir Lietuvos Konsulo Kanadai 
paskyrimas buvo paskl’ebtas vy
riausybės organe ir jeigu kon
sulas buvo skiriamas tik tam, 
<ad vesti Lietuvos Valstybinius 
reikalus su Kanados valdžia, tai 
to paskelbimo ir pakaktų. Bet, 
taip teko girdėti, gerb. konsu-, 
as turi didelį norą pagelbėti'! 

Kanados lietuviams ktrlturmia- 1 
me — tautiniame veikime ir 
net materialiai lietuvius parem
ti, (ką ir “K-tis” savo rašiny 
pažymi), o ta kriptimi visai ma
žai kas nuveikta, vien tik to-^ 
dėl, kad konsului esant svetim
taučiui, nepasisekė arčiau su 
lietuviais ir jų reikalais sueiti. 
Bet tas galima buvo jau seniai 
pasiekti, jeigu tuo pačiu laiku, 
kuomet Lietuvos konsulas Ka
nadai pradėjo eiti savo pareigas 

’— Liet. Užs. Reikalų M-ja, 
butų painformavusi Kanados 
tie tuvių draugijas ir suvedusi į 
glaudesnį kontaktą lietuvius su 

(konsulu ir konsulą su lietuviais. 
Toks Užs. Reik. M-jos praneši
mas draugijoms irgi butų bu
vęs oficialus.

O štai faktai, kurie “Kana
dietį” įtikins jog Užs. Reik M- 
jn, turi Toronto lietuviškų dr- 
jų adresus. Kartą, vienas žmo
gus, papasakojo štai kokį, daly
ką: — keli metai tam gavau 
raštą iš Užs. Reik. M-jos, kuria
me buvo prašoma, suteikti in
formacijų kiek lietuvių randa
si Toronte ir jeigu galima butų 
sužinot, visoje Kanndojc; vadi
nasi ir kituose miestuose bei 
provincijoj. Prašė taipgi suteik
ti žinias apie lietuvių organiza
cijas, jų skaičių, veikimą ir val
dybų adresus.

Dėl lietuvių skaičiaus Kana
doje — tęsė mano pažįstamas 
— tuojaus parašiau laišką Imi
gracijos Dept. Statistikos sky
riui Ottawoj ir ketvirtą dieną, 
gavau atsakymą su statistikos 
lentele iš visų Kanados miestų

' . 1 - J.V : JL A.

ir provincijų. Laiškas atsakytas 
tą pat dięną, kuomet manasis 
buvo gautas. Surinkęs visą pra
šomą medžiagą, neatsižvelgiant 
nei į laiką, nei į kliūtis, nei iš
laidas — pasiunčiau Užs. Reik 
M-jai1. Ir ką jus manot? — klau
sė mano prietelius — gi iš Lie
tuvos negavau net pranešimo, 
ar jie tą viską gavo! (Medžia
ga tur būt buvo reikalinga Is
torijai).

Taigi, jeigu gerb. “Kanadie
čiui” nuostabu kodėl mes pa-' 
prasti žmoneliai, drįstame kar
tais pakritikuoti net tokias 
aukštas įstaigas kaip Užs. Reik. 
M-ja, tai lai jam bus žinotina, 
kad lietuviai, gyvendami Kana
doje, priprato būti laikomi žmo
nėmis. Kanados valdžios įstai
gos, patarnauja greit ir Ivuiai 
kiekvienam žmogui ir dar pa
dėkoja už alsikreipimą prie jų. 
Sakysit, kad Užs. Reik. M-jai 
nėra lokių privalumų, kad ko
kioms nors organizacijoms pra
nešimus daryti. Gal ir jus tei
sus, bet jeigu norime užsienio 
lietuvius suburti į kulturinį vei
kimą — reiktų padaryti išim
tys. Manau, kad “K-čiui” bus, 
dabar aišku, jog primetimas 
man “blogos valios” ir “opera- 
vimas gandais ir spėliojimais” 
— nevietoje. Jau 12-li metai 
kai išeivės vardą nešioju. Per 
tuos ištisus ilgus melus, aš ste

bėjau: draugijų tvėrimąsi, jų 
skilimus, kitų mirimus ir ant 
jų griuvėsių, naujas gimstan
čias; mokyklėlių tvėrimus, jų 
draskymus ir 1.1. Tas viskas, 
tartum krauju pergamente — 
mano jausmuose įrašyta. Juk 
aš esu išeivijos kimo dalis. To
dėl aš ir laikau sau už teisę, pa
reikšti savo mintis viešai ir ti
kiu, kad mano išreikštos min
tys, nėra svetimos daugeliui ki
tų lietuvių jausmams.

Neturėdami kas mus užtaria, 
mes pripratom patys už savo 
teises kovot. Baigdama noriu 
pasakyt: nežiūrint kokiai “ka
tegorijai” bučiau skiriama, nie
kuomet nepavydės! u paskelbti 
kreditą tam, kas jo užsitarnaus 
ir visuomet kelsiu aikštėn ne
tikslumus, ar lai jie liestų lie
tuvių kultūriniai — tautinį ju
dėjimą, ar bendrą humanišku
mą. Kova už tiesą — yra ma
no gyvenimo Credo.

Apsivedė Musų Buvęs 
Chorvedys

Teko sužinoti, kad rugsėjo 
24 d., apsivedė Mr. Danielius,, 
buvęs Kultūros dr-jos ir vėliau 
SLA 236 kp., chorų vedėjas. 
Mr. Danielius yra ukrainų tau
tybės, gabus dainininkas ir 
chorvedis. Šia proga, linkiu jam 
sukurti gražų vedybinio gyve
nimo židinį. —Frances

Toronto Socialdemo 
kratą Kuopos Vei
kimo Peržvalga

(ACME-NAUJIENŲ Foto]

NAUJAS ŠAUTUVAS USA KARIUOMENĖJ. —Pulk. 
Alfred B. Johnson, kariuomenės ginklų skyriaus virši
ninkas Chicagoj, rodo kaip veikia naujas, patobulintas 
šautuvas, kurį naudos USA kariuomene. Gali šauti 40 
kulkų į minutę,

.z • .
, . ' . ' . ■ ■ , A

Ir Ateities Planai 
Į

TORONTO, Ont. — Toronto 
S. D. kuopa nors baigė dar tik 
antrus metus savo amžiaus, ta
čiau jau nemažai darbų atliko. 
Apart kelių parengimų ir pikni
kų, parėmė ir arrkavOy kaip tai 
Urugvajaus Liet, laikraščio “N. 
B.” redaktoriaus išvadavimui, 
Ispanijos demokratijos gynimo 
reikalams, Laisvamany bes vete
ranui Mockui- sušelpti ir J. V. 
Stilsono bylos reikalui. Taipgi 
neužm-ii-šfi ir Lietuvos kovoto
jai už demokratiją. Bendra au
kų suma suminėtiems tikslams 
sudaro $53.35. Prie to, k p. pa
siuntė savo organizatorių į 
MontreaTą ir užmezgė draugiš
kus. ryšius su L. D. D.

Nors kuopa- nėra skaitlinga 
nariais, o narių mėnesiniai mo
kesčiai irgi maži, vos lik po 15 
e., bet apart suminėtų aukų, 
kuopa turi dar ir savo ižde virš 
$40.00, kas parodo kad kuopos 
parengimai buvo pasekmingi.

Š/m. rugpinčio men. 21 d., S. 
D. kp. surengtas piknikas buvo 
paskutinis šios vasaros išvažia
vimas, kuris nors lietaus buvo 
per pus sutrukdytas, vienok da
vė $18.00’ pelno. Tie pinigai bus 
pasiųsti A. L. Kongreso centra- 
liniui komitetui.

Kanados Įvairenybes
Nacionalė Darbininką Knrfef) tiek paklydo beieš

kodama Vikšro, kad net juokai 
‘ima. Nors ir dvi “asateoa vie
nam kūne”, nors kelnes- ir an- 
(darokas- krūvoj, bet vistiek pro
telio nuaža ir gana.

Ot, kad tarp draugu^rai pa
klausytume t drg, Bimbos pati- 
irimo ir nueitumei į bažnytėtę 
pUsimelstf, tai tada gal dvasia 
šventa apšviestų jus. Juk Bim
ba jau ištiesė “brolišką ranką” 
katalikams, o jus vis dar ne-

Šventė Toronte
TORONTO — Kaip jau nuo 

senia\i yra priimta, Kanadoje ir 
Amerikoje pirmą rugsėjo pir
madienį švęsti darbininkų šven
tę, tai tas buvo padaryta rr šiais 

‘metais. Toronte tos šventės — 
‘arba darbininkų dienos minėji
mas visuomet yra paįvairina
mas ma rša vi m u į Kanados Na- 
eionalę 1 Atrodą.

I
Šiais metais maršavime gal j fcfaus(4 jr neinat melstis, kitaip

kiek daugiau darbininkų daly- jusų i§tjestą brolišką 
ranką” parapijonys pagaus?...

Pasirodo, kad jus ir pasiprie
šino! kai kada savo vadui, bet 

Hines, A. F. df L.^ atvykęs, iš negerai ir labai negerai, 
Amerikos, kuris smarkiai kriti- n^' Us ‘r kl**-
kavo Kanados unijų vadus už 
jų simpatiją C.I.O. Kanados u-

,vavo negu paprastai. Susirinkus 
parodos aikštėje keletą prakal
bų pasakė įvairių Unijų vadai. 
Vienas iš kalbėtojų buvo W.

Watson ir sekretorius John W. 
Buckley pareiškė nepasitenkini
mo Hines kalba, pažymėdami, 
kad. čia nevieta darbininkų gin
čus rišli, ir kad Kanados dar
bininkai palys sau kelią pasi
renka be nurodymų iš kitur.

Reikia pažymėti, kad C. C. T. 
vadai, kurie yra daugumoj ir 
unijų vadais pradėjo rodyt dau
giau veiklumo. Tas labai pagir
tina ! Kanados lietuviai darbi
ninkai visuomet turi remti C. 
C. F. žmones rinkimams atėjus!

Ateities planai
Po vasaros atstostogų, kuopa 

jau rengiasi aktingam, veikimui, 
štai, rugsėjo mėn. 25- d. 2 va
landą.po piel 86 Belhvoods Avė. 
sušaukė kuopos narių ir 
prijaučiančių susirinkimą, ku
riame patiekė vasaros darbų 
raportus ir ateities veikimo 
projektus.

Bukim viėningL tai. busim 
ir galingi

Praeitis jau regis ganėtinai į.- 
rodė, kad tie, kurie daug žada, 
lai nieko gero neduoda, bet at
virkščiai. jie iš musų vis dau
giau ir daugiau aukų reikalau
ja. Kaip kiaurą maišą niekuo
met nepripilsi’, taip tygjai daug 
žadančių aukomis nepasotinsi-* 
Taigi, seses ir broliai artojai: 
jau laikas mums suprasti, kur 
apgaulė gludi, i*r stokim į dar
bą prie tų, kurie laisvę ir de
mokratiją ne tik ant popierio 
žada, bet gyvenime savo paža
dus vykdo. Daugelis iš musų 
lietuvių mano, kad užtenka to, 
jei jie kuriai- nors organizaci
jai1 simpa’trzųojg. Kas taip ma
no tas didžiai klysta. Nežiū
rint- kaip mes busime išsiskirs- 
lę į atskiras grupesy bet jai mes’ 
Imsime visi organizuoti, lai 
inksčiau ar vėliau mes supra
sime savo daromas klaidas, ir 
rasime viieną orgam'zaiei’ją*, ku
rioje mes gulišfrimė visr sutirpti 
ir dirbti: naudingą sau darbą 
Įtaigi., stoki’m visi- į; sau patin
kamas organizacijrs ir mokyki
mės- pažinti- tikrąjį darbo kla
ses kelią. Minimą kelią mes 
greitai atrasim-, jei- skaitysim 
“Naujienas”, “Keleivį” ir “Nau-- 
jąją Gadynę”.

Žiemos sezonui prasidėjus S-. 
D. kp. pasiryžus atsikviesti bent 
porą kalbėtojų iš J. V. Butų ge
ra, jei' J. V. Liet. Socialistų S- 
gos centras jei ruoš kuriam kal
bėto j,n r maršrutą, lai kad nepa- 
inirštų ir kanadiečių. Tuo rei
kalu pranešti galima sekamu 

(a:hlrašii: T.L.S.D. kp. 86 Bell- 
woods Avė., Toronto, Ont. Ca- 
nada. t—Marksistas

Avelės Kurios ir Savam 
Garde Paklysta

“Naujienų” 
Vikšras parašė 
stabų “L. B.” 
kurių galvelės 
kad jie net savam garde prade
da klaidžioti. Kad geriau ir sku
biau surasti kas tas Vikšras y- 

iš savo 
priker-

korespondentas 
keletą gerų pa- 
štabo nariams, 
taip susisuko,

ra, tai j|ie aprėdo vieną 
“lyderių”, andaroku ir

džfojat kaip tos avelės, kurios 
piemenėlio neklauso...

(Vitaitis Jau
Ruošiasi Karui

»* Su.PValhfmejus red. rinkimus S. 
L. A. seime Vitaičiui, manau 
,sau> reikia priėjus paguosti 
'žmogų, tuo labiau, kad esam’ a- 
budu dzūkai. Priėjęs ir sakau: 
—nenusimink, dzūkeli, šfno 
pralaimėjimu,, už dviejų metų 
bus vėl red. rinkimai; O jis man 
atkerta — Grigaitis a t variavo 
susiorganizavęs į Scranloną, o 
aš nuvažiuosiu į Chicagą, reiš
kia irgi susiorganizavęs. Tai 
matyt p. V. jau dabar pradėjo 
“organizuotis”, pirmiausiai už
puldamas SLA organo red. !ur- 
gelionį. Aš manau, kad di
delė dauguma SLA narių gavo 
progos įsitikinti, kad naujas Tėį

tai įdom’a, o p. Vitaitis pasiro* 
dc kaipo didelis kerštuplis ib 
nė lolerantas, ko ligi šiol kai 
kurie “nematė”. —J. J;

, d nueitum, u ii piiKCi-Į r _
gia Agnieškos vardą ir tuomet Skelbimai NaUJieTT-OSe ; 
paleidžia po nuosavą gardą \H-0d3, n<?U7Cl.R, deTtO> 
klaidžioti... Ta vargšė šit anda’ 
roku ir kelnėm- (reiškia du pro

* 
l/U'd pačios- Naujienos t 
'••m nainding^a.

i

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras
A

ŠIS įdomus termo
metras vienu laiku 
parodo oro stovį pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j a mr u s. 
Tokį termometrų 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa- 
gal- NAUJIENŲ už
sakymų. Bet jus 
galite gauti

DYKAI
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jeigu DABAR 
užsirašysit “Naujie
nas” ant metų ir 
prisiųsit
Chicagoje ..... $8.00
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00
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Siųskit money orde 
rj arba čekj —

NAUJIENOS
1739 South Hžtteted Street CHICAGOį ILL.
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Trečiadienis, rūgs. 28, 1938

Diena Iš Dienos

ope- 
guli

p. J. Kiauda, p. J. Balsis, p. J. 
Jurcius, p. C. Radivell, p. O. 
Venckus, pp. J. Jasikas, p. O. 
Dovgin, pp. O’Daniel ir p. J. 
Lukas su savo sužieduotine. 
Gaspadiniauti padėjo p. E. 
Bružiene.

Pp. S. M. Juškai yra labai 
dėkingi draugams už atsilan
kymą. —Jūsų Ona.

Paskirta Miko Petrausko Komiteto 
Garbės Nare

Sunkiai Serga Pius 
Dubickas

Šiuo laiku po sunkios 
racijos Pilis Dubickas
Cook County ligoninėje, ward 
53 5 aukšte.

Kai ligonis buvo aplankytas 
miegojo, tai iš vyresnės nor- 
sės teko sužinoti, kad buvo 
padaryta operacija rugsėjo 23 
d., ir ligonis labai sergąs.

Pins Dubickas yra senyvas 
ir yra daug veikęs jaunose 
dienose. Buvo Dr. J. šliupo 
bendradarbis. Pažįstami turė
tų aplankyti tą seną darbuo
toją. —J. J. P.

žmonėms 
buvo paslaptis, 

Mariap.

“Motery Skyrius” 
Pagerbė Savo Vedėją

Net kai kuriems 
“Naujienose”
kad administratorė 
Jurgelionienė (ir Moterų Sky
riaus vedėja) užvakar švente 
“birthday”. Bet tai nebuvo pa
slaptis Moterų Skyriaus ben
dradarbėms Chicagoj.

Iš anksto jos taip dalykus 
manevravo, kad vedėja p. Jur- 
gelonienė pirmadieniui, rūgs. 
26 d., sušauktų '“konferenciją” 
Moterų Skyriaus reikalais, pas 
p. Nora Gugienę, 3323 South 
Halsted Street.

“Konferencija” įvyko, bet ne 
pagal p. Jurgelionienės planus.

Pagerbė Mary 
Juška

Rūgs. 10 d. p. Mary Juška 
netikė'ai susilaukė svečių, ku
rie pagerbė jos gimimo ir var
do dienos proga. Prie gražiai Dienotvarkėj buvo glėbis do- 
paruošto stalo ir skanių vai- (vanų, sveikinimai žodžiu ir te- 
gių, draugai smagiai praleido 
laiką iki 10 vai. sekmadienio 
ryto.

Atsilankė pp. M. Piotroivski-

Skolinam Pinigus 
Be komiso nuo $30 iki $300.00 
parašo, algos, furniture ar ant 
tomobilių.

ant 
au-

legramomis iš New Yorko, ir 
skanios vaišes. Konferencija 
buvo uždaryta toastu už p. 
Jurgelionienės sveikatą ir lai
mę gyvenime ir darbuotėj.

“Konferencijoj” dalyvavo 
Mot. Skyr. bendradarbės pp. 
Gugienė, Julija Augustas, Ade-

Portretas K. AugustoNORA GUGIENĖ

E 
rI
E>i

Matno I

I

kaip ir

Namon Finance Corp. rč Nausėdienė, Ona Schultz, L.
Narmontaitė ir Rašinskaitė.

Kon. Narė
po Valstijos priežiūra. 

6755 SOUTH WESTERN AVĖ. 
Tel. Grovehill 1038.

Suvalikečių pirmas pasikalbėjimas dėl Įsteigimo savo organi
zacijos įvyks rugsėjo 29, 1938, 8 vai. vakare, Hollyvvood 
svet., 2417 W. 43 S t. Visus suvalkiečius kviečiame atsilan
kyti į šį pasikalbėjimą. —Kviečia Sumanytojai.

Brighton Parko Jaunuolių Draugystes repeticijos Įvyksta kiek 
vieną trečiadienį 4 vai. po piet, Yuškos (Hollywood) svet, 
2417 W. 43 St. Visus Brighton Parko jaunuolius kviečiu 
atsilankyti. —Mokytoja A. Zabukienė.

P-a Nora Gugienė vakar ga
vo pranešimą telegrama nuo 
K. Jurgelonio ir p-lės Šalinaitės, 
iš New Yorko, kad ji skiriama 
Garbės Narė Miko Petrausko 
Komiteto, kuris rūpinsis išlei
dimu mirusio Lietuvos Muzi
kos Tėvo kurinių.

Šia savaite p. Gugienė taip
gi buvo pakviesta į nares 'Chi-į 
cagos Adult Educational Coun- 
cil tarybos, kuri rūpinasi 
riais kultūriniais darbais 
cagoj ir šiuo laiku rengia 
certą lietuvaitei p. Anna 
kas ir kitiems dainininkams.

Įvai • 
Chi-. 
kon- 
Kas-

sas gražias dovanas.
Jūsų draugiškumas ir pa

garba mums ilgai gyvens mu
sų širdyse.

K. ir J. Malinauskai, 
4115 S. Francisco

sandelį dėlei statomo didelio 
namo šalę jos, parduoda vi
sokius namų reikmenis žymiai 
nupigintomis kainomis ir rei
kalaujantiems tų daiktų yra 
labai gera proga įsigyti juos 
pigiai ir labai prieinamomis 
sąlygomis. —J.

THE BRIDGEPORT 
KNlTTING MILLS

ROŽIŲ'BUKIETAS LOVOS KAPAI

Budriko Radio 
Programas

Pereitą septintadienį 
visada įvyko Budriko radio
programas. Programą išpildė 
visų mėgiamas solistas daini
ninkas p. S .Rimkus ir didžiu
lė simfonijos orkestrą. Ponas 
Rimkus padainavo tris daine
les: “Oi varge, varge”, “Ant 
marių kranto” ir “Dainuok 
man dainą”. Orkestrą pagrojo 
gražų maršą, valcą ir lietuvių 
įliaudies dainų žiupsnį. Visas 
programas padare labai gerą 
įspūdį į klausančius.

j Penktadieniais ir pirmadie- 
'niais, kaip 4:30 vai. po pietų 
Budriko radio parinktinių dai
nų ir muzikos programas bū
va iš stoties WAAF---- 920 k.

Ketvirtadienį, nuo 7 iki 8 
vai. vakare gražus parinktinių 
liaudies dainų ir muzikos pro
gramas, kurį išpildo 
dainininkai solistai 
dionistai. Su* šituo 
taipgi būva svarbus 
draugijų pranešimai 
WHFČ—1420 k. Nepamirški
te pasiklausyti šitų gražių ir 
įdomių programų.

Budriko Rakandų ir Radijų 
Krautuvė, 3409-21 So. Halsted 
st., priversta ištuštinti savo

Auga Dirbtuvių 
Skaičius Chicagoj

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

Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

bePažvelgus i tūkstantines 
darbių ei’es, atrodytų, kad Chi
cagoj nyksta dirbtuvės. Bet į 
yra atvirkščiai. Dirbtuvių skai 
čius ne tik, kad nemąžta, bet 
auga. Per šių metų devynis 
mėnesius 26 firmų atidarė 
dirbtuves, Įvestuodamos triobe- 
sių pastatymui ar nuomoms 
$8 milionus dolerių.

Dirbtuves Chicagoj ruošiasi 
atidaryti apie 50 kitų korpo
racijų, kurios Įmonių Chicagoj 
iki šiol neturėjo. Tokias skait
lines paduos Chicagos Associa- 
tion of Commerce.

Bowling-Billiardai
20 Aslų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

avė.

Išsiėmė Leidimus
[Vedyboms
(Chicagoj)

Charles Antusac,w 24
Stella Kazlauskas, 19

Walter Kulpa, 30, su
Everett, 27

Martin 'Marjgfšp‘48, su Cathe- 
rine Peskor, 23

su

Ella1

sa- 
nuims:

Remkite tuos, kurie
- garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Padėka
Draugams' ./

R ilgs. 17 <1. rtoiiywopd 
lėj, 2117 West 43rd st. 
Kotrynai ir Juozapui
nauskams buvo surengta neti-j 
ketai graži ir skaitlinga “sur- 
praiz” sidabrinių vestuvių • 

tiek daug;

žymus
ir akor-

programu 
asmenų ir 
iš stoties

Rudeninio Sovietų Paveikslų 
1938-1939 atidarymo šventė 

2 dideli paveikslai 
Pudovkino

“MOTINA IR SŪNŪS”
Anton Čekovo

“MEŠKOS”
ir

SONOTONE Teatre
66 E. Van Buren

25c4iki 1 P. M. išskyrus šešt. ir 
Sekm.

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.

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 KRAUTTTVf,

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam i farmas ir kitus miestus, 
’-ma kaina. Musų Darbas ga
uruotas. Taipg? pristatom an 
lis į visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St.

šaukit Tel. VAROS 3408

Gražus Indai Ii 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

Atsilankykit Pamatyti Ši GRAŽŲ 26-šių ŠMOTŲ

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

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

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

kad turime

Sidabrinį Setą

• FOTOGRAFAS

PATTERN 1862

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

ir pavardė

ir valstija

.4

H 
t

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

CHICAGOJ NAUJIENOS METAMS
26 Šmotų Setas ........ .’..........................

“Naujienos” Metams ir Setas ...........

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

“Rožių ir Lapukų

BEDSPREAD MOTIFS

No. 1862—Jei margais siūlais išsisiusit šį bukietą jis 
gražesnis ir įdomesnis, negu baltais.

B Vardas
I Adresas

ir pradėję
išreikšti

Už gražius linkėjimus ačiū:
I Karoliui Steponavičiui, Stasiui 

Balzekui, Karoliui Aleksiunui, 
Stasiui Žitkui, J. Liulevičiui.

— — — — -j Taipgi dėkojam šeimininkei p.

$8.00
$4.00

$12.00

75

puota. Ten buvo 
| žmonių, kad mus 
idino. Nežinojom, 
tiek daug draugų.

Puotai praėjus 
| atsikvėpti, norime
musų širdingą padėką visiems' 
rengėjams, dalyviams ir vi-' 
įsiems kitiems geros širdies 
j žmonėms, kurie mus taip gra- 
Ižiai pagerbė.

Giliai dėkingi esame rengė
jams, musų dukrytei Marytei, 
sunui Walter, pusseserei Kot
rynai Varo, Stasei Varo, drau
gui Petrui Daunorai ir ki
tiems.

Virbickienei ir pp. Povilai- 
I čiams, kurie gelbėjo puotą su- 
I rengti.

Galiau, negalėdami suminė
ti visų vardų, tariam vieną di
delį ačiū visiems musų gimi
nėms, draugams ir pažįsta
miems už sveikinimus ir vi-

DAILY
BUSINESSDIRECTORY

PETER PEN

Kas Naujai sau Arba Savo Draugui, Be Agentų Tarpininkavimo, 
Užsirašys NAUJIENAS Metams,

Gaus ŠĮ puikų sidabrinį setą
TIKTAI Už..........

Kitur, Suv. Valst ir Kanadoj
NAUJIENOS Metams..... .......................... $5.00
26 Šmotų Setas su persiuntimu ........ $4.50
“Naujienos” Metams ir Setas $9.50

NAUJIENOS, 1739 S. Halsted Street, Chicago, Hl.
Z

Prašau užrašyti NAUJIENAS ir pasiųsti setą:

Vardas

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

Adresas

Miestas

LIGONINES- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $10.50

už .............................—....... ■ "
GYDYMAS SRfi.OO
LIGONINĖJE ....................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje -----  $15-oo
RAUMATIZMAS $0.00

greitai palengvinama .......“
VISAS LIGAS GYDOMA $1 nA
Ekzaminaciją įskait. vaistus I

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Ave^ Chicago.

Tel. Lawndale 5727.

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

75% Coarse ___________
Pocahontas Mine Rnn,West

75% Coarse —
Illinois Nut .......—
Rex Egg-----------------------
Black Band Lump_______
Miilers Creek Lump_____
Chestnut Hard Coal ____

ir kitokias
Pašaukit

itatom.
8980.

75



Trečiadienis, rūgs. 2% 1988_______________________

ŽADA SI T\EliTI IME[.h,E>IĮ RATELĮ 
18-TOJ APYLINKĖJ

Kitos Žinios Iš Kolonijos Gyveninio
Norima Sutverti 
Inteligentų Ratelį

18 KOLONIJA. — Musų vie- 
tos Dr. Petrah Zigmas Zalato- 
ris, 18^1 Sb. Hahted Str., ma
no sutverti ratelį, kuris galėtų 
daug gero padaryti vietos lie
tuviškam judėjimui. Jau pasi
tarimai eina ir, kaip atrodo, 
tai gal Neužilgo įneš tokio ra
telio susilauksime. O jis mums 
labai reikalingas.

Parvyko kun. Ignas 
Albavičius iš Lietuvos

šiomis dienomis sugrįžo iš 
atostogų, kurias leido Lietuvo
je, vietos Apveizdos Dievo pa
rapijos klebonas kun. Ignas 
Albavičius. Pataisęs žymiai 
savo sveikatą. Parvežė gerų 
įspūdžių ir kaipo dovanų, pil
ną kišenių burštininių “muš
tukų”—“cigaret holders”, ku- 
rius išdalino vietos žmonėms.

Rugsėjo 18tą buvo sureng
ta puota jo priėmimui, bažny
tinėje svetainėje. Prisirinko 
pilna svetainė žmonių, nes Al
ba vičių visi 18-kiečiai mėgsta, 
kaipo jautrų, nuoširdų ir man
dagų inteligentą. Duota trum
pas, bet geras programas. Po 
vakarienės atidarytas Bazaras, 
kuris tęsis 5 arba 6 savaites 
kas šeštadienio ir sekmadienio 
vakarais. Bazaras yra turinin
gas visokiomis prekėmis.

[Juožiis Kllžttiickas 
Naujoje Vietoje, 
1817 So. Union Avė.

šiomis diehoihis Juozui Kuz
mickui teko perfeiti iš 1988 
Canalport Avė., į 1817 South 
Union Avė., kur vieta yra daug 
patogesnė. Čia kas norės, ga
lės užsisakyti “Naujienas” per 
paštą arba išnešiotoją. Nau
jienas išnešioja jo sūnūs Juo
zukas Kuzfnickafe. Tankiausia, 
Naujienos yra išnešiojamos iš 
vakaro—anksti taip, kad da
bar sulaukus Velybų-ilgų vaka
rų, žmonės gali Naujienas skai
tyti iš vakaro. Pats “senis” 
Juozas Kuzmickas, taip kaip 
ir pirmiau, yra notaru-Notary 
Public, pildo visokius popie
rius, teikia patarimus apdrau- 
dos-Insuranc^ reikalais, per
kalba teismuose ir atlieka ki
tokius viešus dalykus. Kokio 
dalyko nereikėtų, Vertėtų pa
sikalbėti su Juozu, 1817 South 
Union Avė., pirmas aukštas 
(“storas”).

Vagia Naujienas...
Juozukas, IŠ mėtų berniu- 

kas, nešiojantis Naujienas, nu
siskundžia, kad tankiai jam 
kas “niičiumpa Naujienas”. Jis 
palieka laikraštį įkišęs į duris 
skaitytojui, bei skaitytojas jų 
neranda. Tas gana tankiai pa
sitaiko.
žmones mėgsta Naujienas ir 
žmonės
noti pasaulio “mandrybes”, bet 
tik tokis apsišvietimas nelabai 
pageidaujamas... jis su mielu 
noru sutiktų- duoti vieną-kitą 
egzempliorių apsišvietimui, jei 
tik nenukentėtų jo “kostume- 
ris”. žmogus, užsisakęs laijd 
raštį turi pilną teisę tą laik
raštį gauti ir jo f net reikalau
ti. Juozukas labai prašo, kad , »
niekas neimtų svetimų laikraš-

Jis žino gerai, kad

MADOS

nori apsišviesti—suži

Pėčkaicio, 733 
18th Str., brolis Domini- 
Jam pasveikti nėra vii- 

— džiova. Gaila, dar jau- 
vyras, galėtų gyventi.

iš

Domininkas Pečkaitis 
ant Mirties Patalo.

Pavieto ligoninėje mirtinai 
serga Antano 
W. 
kas. 
ties 
nas

Laukia Grįžtant 
Iš Lietuvos

šiomis diėribrtiis laukiama 
Lietuvos grjžtaht prilos Pran
ciškos Ivanauskienės su duk- 
tere. Jos viešėjo ten kelis mė- 
riesius. Rožės ir Lelijos rengia 
joms sutiktuvių vakarėlį pp. 
Žitkų namuose, 1928 Canalport 
Avė. P-a Ivanauskienė yra mu
sų vietbš draugijų uoli dar
buotoja.

Suteikė Paskolą
Šiomis 

Spulka” 
namo pp.
Grišiams, 1827 So. Union AVe. 
žtnoriės pilnai užganėdinti ir 
dėkingi “Naujienų Spulkai”. 
Sako, kad Naujienos sri savo 
spulka daro gerą darbą ir vi
si spulkos direktoriai apsiėjo 
su jais labai mandagiai. Gar
bės plunksna Naujienų Spul- 
kos skrybelėn!

dienomis “Naujienų 
suteikė paskolų, ant 

Antanui ir Uršulei
No. 4882 —• Štai puikus ir prak

tiškas rūbas. Sukirptos mieros 12, 
14, 16, 18, 20, taipgi 32, 34, 36, 
38, 40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą Xr aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekyieno pa
vyzdžio kairia 15 centą. Gali
te paklusti pihigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
siu. Ldišktiš reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DepU 1739 
So. Halsted St, Chicago, I1L

11 fin A Gėlės MylintiemsI U LJ II Vestuvėms, Ban- 
įlU kietams, Laido- Uliun tuvėms,Papuoši

mams.
GĖLININKAS

4180 Atcher Ąvehuė

18 kiečiai turėtų aplankyti 
spulkdš sbkkeibHų p. Antaną 
RypkeviČių paskolos reikalais. 
Daug nathų reikalinga taisyti 
ir jeigu jbttis ihiksid piiii^ų, 
kreipkitės į Naiijiėhų spiilKą, 
1739 Šo. Ėalsted Str. tėn gau
site draugišką ir mandagų fra- 
tarnaVirrią.

Pp. Nbrkdi, 1B17 So. Uriibh 
Avė., dailiai Aptaisė šavb na
melį (kbtadžiuką). Vertėtų ib 
kitierriš tai pridaryti, ries tds1 
pakelia ribylihkię betik grožiu^ 
bet ir turtu.

Pašalpos 
Reikalu

Pataritrids gavinriii pašalvės. 
Musų kbiibhijbje ^yvėiianttetnš 
žmonėhis reikalinga kreiptis 
pašalnos reikalais j Cėhti’alirię 
stotį, 1() feast Hth Štr. tte, 
kurie nori gauti valdžios dar
bus, irgi IUH kreiptis į šią 
raštinę-ofisą. Be šio ofis'd pa
tvirtinimo niekas negali gauti 
valdžios darbų. W.P.A. darbų, 
yra visokių, pradedant nuo 
$55.00 mėnesiui ir aukščiau; 
Reikia išdirbti ilO vriiriridtį į j 
mėnesį, škaitarit t>b 50'c į Va
landą. žriibhės garinantieji 
j mėnėsį, triri išdirbti išb va
landų. Lriiko ližVėiždoš—Tirriė 
keepefs tuH pferėiti sjriėčiaiiuš 
kvotirtldš. jlį alga hiė-
nėšiui-, žtridgiis iidHhtiš gauti 
darbą, britihai triri įrodyti; krid 
jam darbas yra reikalihgas. 
Kol gausite darbą, jiįihš tUH 
duoti pašalpą-Rfeliei. Kada jaii 
busite įiHštatyti datbari ir dirb
site, “ireiiėt” triri dubti jthhs 
pašalpą ir gatvekarių trarispoi’- 
taciją car f are arba, kitaip va
dinant, “car tbkenš” tol kdi 
jus nrigaušlife pirmos pilnos al
gos. Po to jus jau daugiau ne- 
priklalisbte pašalpai-“Relyviii”.

Byrišas.

I nVFlKlRL U V Lili IV Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Banldetama 

Ir Pagrabams. . .
3316 So. Halsted Street 

Tel. YARDS 7308

“Bijūnėlio 
Pakvietimas

NAUJIENOS, Chicago, !!!_________________

RUOŠIASI SVARBIAM KONCERTUI

■ ■<)

STELLA GALDIKAITĖ 
A

šie dit damihihkai yta jatlni, dč Lietuvoj.
VIKTORAS BENDERIS

Aritra, supažin- 
bet chicagiečiams jau gebai ži- dins mus su keliomis naujomis 
nomi. Jie dabar stropiai ruošia- dainomis, kurias parsivežė iš 

Lietuvos.
Programą pildys pats choras 

ir būrelis Choro solistų. Apart

lt
Sfidkid. I^eviį Susir(nkiiną. '

NORTH SIDfe. — “Rijūne- 
lio” tėvų susirinkimas įvyks 
trečiadienio vakare, sėpt. 28 
<1„ Rypkevicių bute 1517 No. 
Bell avė., (irvihg avė.) Prad
žia 8 vai. vakarė.

“Bijuiieiiš” jau turi pakvie
timą pildyti progbamą lapkri
čio niėnesį. Jau laikas pradėti 
pamdkds. Reikalinga išrinkti 
valdybą, paskirti di’ehą ir vie
tą pdmbkdiriš ir šužihdti skai
čius barių bibkinių. tėvai, ku
rie leisi'ie jauhubliliš prie Bi
jūnėlio, yrd kviečiahii atvykti 
į posėdį. ' —Vatdybd.

Cicfero Mokytojai 
Išsirinko Viršininkiis

<iTeache'r^ Wel‘fare Asšo- 
'ciatif6n.,,

CICEĖO. — Cicėrb ted'čii- 
ers’ Welfare Association me
tiniame susirinkime išsirinko 
naują valdybą. Prezidentu iš
rinkta Misš Luella SchukėtįU 
popultabė dirėktbbe įGrriht 
pradinės niokyklbS;

Kiti įVesdiriti valdybos ba
riai yra: viee-prbžidėntaš Carl 
G. Wfešelaki iždiriinke ftbsė 
Krippher, flitatišų šekbėtbhė 
Al'ia Wyati; prbtbkjolų šėk- 
retorė Arlibe fidzim.

Draugija gyvuoja jriu 12 
metų ir ją pasekė kitos valsti
jos ddlys.

Be to šuširinkiitiui Iriivd 
pristatyti naUji mokytojai? 
Taipjau kalbėjo <supėrihteii- 
dentaš ir iridkyklų tdryboš na
rys Eugėnė Clark.

Mergaitė Mirė Nilo 
Degtuko

....* f —
Barbara Btickley, 4 mėtų 

mergaite, 1341 CoHež Strėėt; 
žaidė šii degtukais. Viena deg
tuką užžiebė, nuo jo užsidegė 
visa dfežiltė, o nuo dėžutės už
sidegę mergaitės r ubai. Ji ati
degė.

CLASSIFIED ADS
....... .. .1 I ■■■■■■■ I............... .....

AUTOS-TRUCKS—MISCELLAN. 
AutomoM

NEREIKTA ĮMOKESNIO—30 MftNESIŲ IŠ
MOKĖTI. Visiškas peržiūrėjimas, rnale- 
vojimas body, fenderio darbu, baterėa, 
radijo ir priedų. Freitpo. a6ų sustiprini
mas. Viskas nuo virkaus iki talrų. 16 
metų patyrimas, musų garantija. Atdara 
vakarais, sekm. Apskaičiavimas, towing 
dykai. , Taipgi pilnas pasirinkimas nauju 
ir vartotų karų. Be įmokčjimo pinigu. 
2600 iHLAVAUKEE AV. Belmont 4844.

FARMS—TO RENT—WANTED 
Reikia Rėkdai Ūkių

SITUATION WANTED 
Ieško Dirbo

PAIEŠKAU DARBO
Penteris ir popieruotojas iš vi

daus, iš lauko ir štoruose, 10 metų 
patyręs, darbas užtikrintas. Chica- 
goj ir priemiesčiuose apkainavimas 
dykai- J augaitis
1608 S. 50th Avė., Cicero’, CIC. 2633

NORIU RENDUOTI ŪKĮ— apie 
70 ar 100 akerių. Pageidaujama, 
kad butų įrankiai ir pora arklių.

1739 So. Halsted St. Box 881.

FURN1TURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandiri ir Įtaisai Pardavimai
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

CERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
skaitant svarstykles, registerius ir 
ce baksius. Cash arba ant išmokė

jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

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

CALumet 5269.

IEŠKO DARBO KAIP BARTEN- 
DERIS tavernoj. Patyręs, sąžinin
gas, 31 inetų amžiaus. Amerikoj gi-,rio setą. Nebrangiai. Wolf. 5337 So. 
męs lietuvis. Gali gerai kalbėti lie- 
tuviškai. Klauskit Walterio, Tel. 
CICERO 1338.

TURI PAAUKOT TUOJAU 3 
mėnesių senumo gyvenamo kamba-
Ellis.

ši kbh'ėertdi, kur Abiems tėkš 
dalyvauti.

Tai bus pirmasis Pirmyn __ ____ .....
fchrirB kriricertas Čhičagbj pb aukščiau suminėtųjų, programe 
šti^rižitab iš Lietuvos. Jis įvyks 
šį ^madiėiiį; šitaiib 2 d., cki-
čriguš Sbkblų salėj; 2^45 ^Orith girdas Brazis, Kazys Čažarskis 
kėdziė AVėriiiė. ir keletas kitų. Tai bus gražus

ČbicagiėČiathš teko girdėti ihužikališkas vakaras, kurio 
daug koncertų, bet šis bris programų i pasibaigus įvyks 
ypatiiigas kėliais atžvilgiais. Š'bkiai pHė šhtagios muzikos 
pirifiiridštai, ft’rfhyh daiiiihtti- ir Vaišės. Ėiliėtrii yra po 50 
kai išpildys tokį pat prbgrairią, centų. Pradžia 5 vai. vakare, 
kbkį sli 'didėliu pasisekimu pil- įdrin-ietis

bUs Ona Skėvėritiie, Jonas
Ėukštala, Štella Rithkaitė, Al-

IEŠKO DARBO blaivus ir tei
singas vyras už darbtenderį arba 
į groė.-bučernę. J. F. Bores, 1737 
So. Union Avė., Chicago, III.

JAUNAS VYRAS ieško DARBO 
kaipo Bąrberys. Turiu 8 metų pa-\ 
tyrimo. Priklausau prie unijos. At- 
sišdukite po 5 vai. vakaro. 
4506 S. Emerald Av. YARDS 2951.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA MOTERIS ar mer
gina be vaikų į taverną dirbti ar 
pusiau į biznį. 13543 Indiana Avė.

FOR RENT-—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

i-itias Laisvamanių
Choro Fasirodyiuaš

PdtrrAtgi'mds buvo margds fir 
nehitobodu^.

PĖIDĮGĖPORt — Liet; Ldi-
• > f / . t t 1

svamanių Vyrų Centro Cho
ras turėjo pą^engimą rugsėjo 
25 d. Mildos svėt. Tai buvo 
čhdro pirmas pasirodymas —- 
ką yra nuveikęs per vasarą. 
Ma(yt, kad dainorių nesnau
sta,^ ries pįFri^iį pąsirbdyiilds 
skailbthas gana ; vykusiu. Su- 
laihąyo gana;<;gr^iai. ,. .

Programas Biivb tinkamai 
sutvaikyf asįjgąĮ^ margas ir nė 
nuobodus. Tąį:pe dailių buvo 
dękidMaęįjb $ir riipnologų, 
taipgi prakalbų, kurias pasUr 
ke gefcb. Daktaras JGraičiuitas 
ir Jukelis.

Daktaras Graičiunhš atrddo', 
lyg ir seristėlejęs, viėriok jo 
Iriintys ir vėikiinas dar labai 
jį jaunina; babhr daktaras 
atrodo gana suriiritėjię^—tik
ras laisvamanis. Jis nebijo nė- 
tik velnių ir, šiaip piktų dva
sių, bet ir laikraščių rieskirš- 
to. Jo s^raiįishių visur Užtiksi 
kaip Naujienose, taip ir kituo
se laikraščiuose.

Kadangi šiš parengimas bu
vo surengtas ne- pasipinigavi
mo tikslu, todėl ir ūpas pas 
visus buvo gana geras: Kalbė
tojai stebėtinai tinkamai pa
kalbėjo; dairidriar visi llriksirii, 
kad nuo publikos gavo gau
sių katučių, kas jiems sutei
kė daugiau energijos mokytis 
driihttbli. /

čih dar šykj pakviečiu jai 
kas thylėtiį ddihrib^, thi ritsi- 
iaiikykit pėtiktadierilb vdkaber 
8 Vai. Stėlla šurhris svėt., 3106 
Šb.' liaislėd St. —

tate M itat 
Susirinkimas

šiahdieb, fellgsejo men. ŠS 
4iehį, Yttkbs svetainėj, itfeU 
lyvvooil thh); 2413 W. 48fcl Ši. 
8 valandą vikare, LietiivliJ 
•taunirrtd KUiLUtoš Ratelis 18T; 
kys visUbtihą naHtj mėrieslhį 
sušiHhkirtt^.

Šriširlhkittjrii piHttteri briVb 
Iriikbihi Mildos' svetainėj kiėk- 
vieiią bitinų penklridiėhį; bfet 
dabar oris laikomi tioily^ood 
irih klek Viriną. pąskutihį tre
čiadienį kirikViėho mėriėsib, 8 
Vai. vakare. Lį

Nariai yra .prašomi užsimo
kėti sri.Vo neUžbioketaš duok
les ir srisiririkti ‘pUhktualiai.

Sekr. Alfred’as J. Butkus.

Kur Galima Gauti 
Bilietus Kazio 
Barono Bankieiui

(Raiikiėtą Ferigia šrivo 
gaiičio seno

ser- 
riarib, veikėjo ir 

“N.” Redakcijos nario K. Karo
lio pdgbrbihiiii Rbselando Sce
nos Mylėtojų Ratelis ir draugų 
būrelis. Jis įvyks spalio 9 d. 
Stanciko salėj; Roselande.)

Bilietus galirna gauti pas ren
ginio kįiihiteto parius ib pas ki
tus žeihihti sumiriėtuš ašmenis. 
Galiiria Užsakymus duoti ir te- 
iėfbriu:

iiOSELAND
J. Šiilikus, lt)^25 F^erry avė.; 

riull. 5%.
A. Nai-bulas,. 1033 W. 103th 

st ■ .. ’ ;,
R. Gaiicvicia, 57 \V. 112th; 

Ridi. 4554.
R. Liidkevičia, 134 E. 1101h; 

ttbrii; 1185.
K. Pažarski, 31 E. 101 Si.; 

I’nll. 8559.
J. Rilčkoritis, 101)49 

avė;; Ruil. 0693.
R. Ktičinskas, 45 E. 98th St.
S. ijariibrariskas, 56 Ė. 101 

St.
S. biiius, 10752 Prairiė Avė. 

ir pas Ratelio narius.
]MARQUETTE PARK

J. tMybaš, 6923 At-tesiriri Avė. 
REP. 1598. .

BRIGHTON PARK
K. Slephen»; 4142 Archer A- 

Veiiiib; LARay-etife 757^.
Vaizdžhlnai, 4134 S. Mozart, 

LARayfelle 4139.
GAhEiELi) i’Ahk

J; kuėihste, 8857 Roik st., 
isteVarta

CJGERO
fttr. tt MrS. stupar, Š27 S. 

Cifeferd Avteų AUstįri 7»7i
ViktdHja beveikis,
A; ViiiiiSį 1848 N; felėii Avė. 

*1. Ašfcikj 1833 Ėvėirgbeten A-

rry

K bagis, 8148 8; Catpenter, 
AA'teNttvkli-ih 86^3;

RRibGfcPOitt
šit. tt Mtš. GifedHičiai, 3227 

■aid Avfe., Vietotu !ž837.
, VatanMiiS; 5782 S; femer- 
aid Avė. NGRihai 8858.

Mr. 14 Sta. Pūkis, 7848 Euc- 
iid Avę., HYDe Park 3440.

48 APYLINKĖ
Nuiijitiios, 1739 S. Halsted

St., CANal 8500. J. P.

E

‘iflK
m

3 ŠVIESUS IR ŠVARUS kamba
riai—$11.00. 913 W. Cullerton (20th 
St.) arti Peoria.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI BEAUTY SHOP 
—$3£>0 paims. Gerai įrengta. Renda 
$20.00, gyvenimui kambariai užpa
kaly. Puiki proga grožio operato
riams. YARDS 2514.

TAVERNAS ANT PARDAVIMO 
įsteigtas 5 metai. Už $800.00.

372 East 71st St.

AUTOS-TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai Ir Trokai Pardavimoi

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

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

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

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

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

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

REIKIA VYRO su ŽMONA ko
telio valgomajam kambariui ir 
virtuvei perimti. Įrengimą galima 
nupirkti ant lengvų terminų. Biz
nio sąlygos Rhinelander, Wiscon- 
sin yra labai geros. Asmenys, ku
rie kreipsis turi suprasti apie 
Stėaks and Chicken specialybę.

M. A. SHARKA, 
Rhinelander, Wis.

DAUGYBA VARTOTU KARŲ 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
S06 West 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

. REAL ESTATfe FOR SALE 
N amai-Žeme Pardavimui

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

PARDAVIMUI
2jų aiikšttį kampibis narnas. Karš

tu vandeniu šildomas. Ąžuolo tri- 
mingai. Lotas. 50x125. Arti Mar- 
(įuette Road. Kaina $4750. Dalis į- 
mokėt, o likusius lengvais išmokė
jimais., Ir šiaip kitų bargenų. PIR
KITE DABAR.!!

Z. S. MICKEVICE & CO., 
6816 Sp. Westem Avenue 

Hemlock 08()0.

Iš Lietuvos
Ūkininkai Naktimis 

Arę Laukus
ZAPIŠKIS — Del didelių 

karščių apylinkes ūkininkai, 
kad nebūtų taip karšta ark
liams; arę naktimis laukus. 
Laukuose jau visų nuplautas 
vasarojus.
Kiinigaš varė iš pliažo žmones

Rugp. mėn. 14 r. prie Zapyš
kio pliažo buvo toks atsitiki • 
ritas. 11 V. 30 min. pliaže mau
dėsi bei kaitinosi smėlyje bū
rys moterų ir vyrų (pliažas nu
statytas bendtas) ir tuo tarpti 
į pliažą atėjo trys kunigai, ma
noma, pasimaudyti. Kažkas ne
patiko vienam kunigui, kuris 
ėmė griežtai reikalauti, kad 
visi besimaudą ir besikaitiną 
(vyrai ir moterys) pasišalintų 
iš pliažo, nes, girdi, pliažas e- 
sąs jo išnuomotas. Viena mote
ris atrėžė, kad pliažas vandens 
kėlių rajono ir jame gali mau
dytis kiekvienas, kunigas kurį 
laiką pašedejo smėlyje murmė
damas, o paskiau nuėjo toliau. 
Mandttia, kad kunigas ne vie
tinis.
i . ' • ■ -.......................-

BUSINESS SERVICE
____ Biznio Patarnavimas

Tel. Victory 4965.
STOGDENGYST6 IR BLfiKOS 

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

SHEET MŠE CO.
3216 So. Halsted Street.

COAL—W00D—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

feGG ................. $6.00
NUT ___    $6.00
ĘIG LUMP _________  $6.00
M1NE RUN ..
SCREENINGS

PIRKIT DABAR I — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975

.75

.00

Gaukit naudos maksimumą iš 
aliejinio pečiaus, “Arrovv Stovo!” 
yra geras kuro aliejus, švarus, be- 
smarvės, ekonomiškas. Greitas pri
statymas visur. Telefonas Vincen- 
nes 4300.

.... J,,.. I,

i JEI TURIT I
KĄ PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BAR6ENV

SKAITYKIT
NAUJIENAS

ILGAI
Pašaukit į

CANAL
Apgarsinimų
einamam Už

iu<3 tuojau 

8500 
kaino* prt- 

pakšrtoji- 
mui gausit nuolaidą.
II II i
\ ■ r ' i * 't,' •• V1'’' *•?
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Reikalauja Algų 
Sutarties Su Armour 
Bendrove

- -

Suorganizavo 30,000 
Darbininkų

CIO unija Packinghouse 
Workers of America pasiuntė 
narių vienbalsiai priimtą re
zoliuciją Armour and Co., pir
mininkui Robert H. Cabell rei
kalaudama algų sutarties. Uni
ja turi suorganizavusi apie 30, 
000 tos mėsos firmos darbinin- 
kų.

Armour turbut pasiūlymą 
nepriims ir teismo keliu ban
dys nuo reikalavimo atsikratyti.

Neseniai Federalė Darbo San
tykių Taryba įsakė bendrovei 
panaikinti savo kompaninę uni
ją ir pripažinti CIO.

Išvyko New Yorkan

I

Penketukių 
Gydytojas 
Chicagoj
Traukiamas Teisman Už “Kon

trakto Sulaužymą”
Chicagon atvyko garsusis 

Kanados gydytojas Dr. Allan 
Roy Dafoe, kuris pagarsėjo vi
sam pasaulyje kaipo Kanados 
Dionne penketukių gydytojas.

Daktaras čia atvyko nema
loniais reikalais. Jisai yra 
traukiamas atsakomybėn už 
“kontrakto sulaužymą”. Jį 
skundžia chicagietis promote- 
ris Ivan I. Spear<

Tasai promoteris Chicagos 
pasaulinės parodos metu pri
kalbino penketukių tėvus išsta
tyti jas pasaulinėj parodoj. 
Mergaitės tuo laiku buvo ką 
tik gimusios. Sužinojęs apie 
sutartį Dr. Dafoe uždraudė 
mergaites parodon vežti, aiš
kindamas, kad joms tas būt 
buvę pragaištinga.

Mergaitės sveikos ir gražiai 
auga (turi po 5 metus amžiaus) 
ir tebėra po Dr. Dafoe prie
žiūra.

Suvalkiečiai Šaukia 
Susirinkimą
Organizuoja Suvalkiečių Kliubą

Cunard Linija 
Statosi Didžiausį 
Pasaulyje Laivą

Automobilių
Nelaimės

» Naujienų-Acme Radiophoto
IR ANGLIJA MOBILIZUOJA KARIUOMENĘ — iPaveikslas parodo būrelį An- 

glijos rezervų užvakar pašauktų tarnybon. Anglija generalės mobilizacijos dar 
nepaskelbė, bet šaukia tarnybon kai kurias k Ii asas rezervų.

Chicagoj gyvenanti Suvalkie
čiai iki šiol neturėjo savo or
ganizacijos, bet paskutiniu lai
ku, vienam kitam pakėlus klau
simą. organizuoti Suvalkiečių 
Kliubą, atsirado jau keli desėt- 
kai pritarėjų. Kad užmanymas 
nenueitų veltui, sumanytojai 
paėmė Hollywood svetainę, 
2417 W. 43 St. ir kviečia visus 
Suvalkiečius, kaip tai Kapsus, 
Zanavykus, dzukus ir kitus at
silankyti 
bėjimą 
29 d., 8 
rinkime
Suvalkiečių 
nepamirškit 
atsilankykit

Queen Elizabeth” — 
Buvo Nuleistas

Vakar

linijos
Eliza-

į šiaukiamą pasikal- 
ketvirtadienį, rugsėjo 
vai. vak. šiame susi- 

padarysim pradžią 
organizacijai. Tad 
paskirto laiko ir 
į įkurtuves.

Alex Ambrose

81,235 tonų, 
įtalpa bus

laivas bus 
už Queen

ADV. K. P. GUGIS
New Yorkan išvyko adv. K. 

P. Gugis, SLA Centro iždinin
kas. Jis ten praleis kelias die
nas SLA reikalais z

Dabartiniu laiku New Yor- 
ko Apdraudos Departmentas 
daro SLA centro knygų revizi
ją, ir Adv. Gugis, kaipd iždi
ninkas, nuvežė auditoriams sa
vo rekordus.

N. Y. valstijos apd. depart
mentas tokias revizijas daro 
laiks nuo laiko SLA ir kitose 
fraternalėse organizacijose.

LSS Pildomo 
Komiteto Posėdis

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
konferencijos Scrantone išrin
ktas naujas Pildomas Komite
tas laikė šį pirmadienį antrą 
posėdį, dalyvaujant pirm. P. 
Grigaičiui, sekr. Dr. A. Mont- 
vidui ir K. Liutkui. Buvo ap
svarstyta ir priimta “Principų 
Deklaracija”, kuri bus kartu 
su LSS įstatais ' atspausdinta 
atskiroje knygelėje. Įstatai bu
vo svarstyti ir priimti pirmes- 
niame Pild. Kom. susirinkime, 
kuris įvyko rugp. mėnesį.

Nutarta pagaminti naujas 
mokesčių knygelės ir apsvar
styta keletas kitų klausimų. 
Sekretorius pranešė apie Pild. 
Kom. nutarimus kuopoms.

S-is.

Atšaukė Popieruo- 
tojų Streiką

Kaip vakar turėjo prasidėti 
unijos United Wallpaper Crafts 
men and Workers of North 
America streikas. Bet paskuti
nėj valandoj jis buvo laikinai 
atšauktas. Streiko naujas pa
skelbimas priklausys nuo de
rybų, kurios dabar vyksta New 
Yorke tarp unijos atstovų ir- 
sienų popierio fabrikantų.

Suėmė Viešbučių 
Plėšiką

Policijai pasisekė feuimti 
Russell Harding, 34 metų am
žiaus chicagietį, nuo 4619 Ken* 
more avenue, kurio specialybė 
buvo viešbučių plėšimas. Per 
trumpą laiką jis apiplėšė apie 
50 viešbučių kasierius.

• Nežinomas motoristas su
važinėjo 13 metų berniuką prie 
87th ir Avalon ir paliko jį gat
vėj. Praeiviai, atradę sukruvin
tą berniuką ant cemento, pa
guldė South Chicago ligoninėj. 
Berniukas yra William Larson, 
nuo 7722 Emerald Avenue.

• Automobiliu apvirtus, žu
vo jo vairuotojas Anthony Le- 
vator, 46 m. a., nuo 2729 Prin- 
ceton Avenue.

O South Chicago ligoninėj 
pasimirė chicagietis John Dro- 
pski, nuo 3329 West 38th St. 
Jį suvažinėjo trokas prie 95th 
ir Torrence Avenue./n r

O Automobilio nelaimėj prie 
Wolf ir Dundee Roads žuvo 
Walter No vark, 4115 Franklin 
Avenue, Western Springs, III.

• Peoples ligoninėj mirė 77 
metų chicagietė Alice Dugan, 
nuo 260 Alexander Place. Prie 
16-tos ir State ją suvažinėjo 
trokas.

Pranešimas
šiuomi pranešame, kad sau

sio 22 d., 1939 m., tapo pasam
dyta Lietuvių Auditorija per 
Liet. Socialistų Sąjungos Cen- 
Iralę kuopą ir Liet. Darbinin
kų 4 kuopą—bendrai. Tą die
ną chicagiečiams lietuviams 
jus pateiktas puikus perstaty
mas—vaidinimas naujo gra
žaus veikalo, kokio seniai bu
vo laukta. Veikalo vardas, au
torius, vaidylos bus paskelbti 
savu laiku.

— Rengimo Komisija.

Radio Pamokos 
Chicagiečiams

Ateinantį pirmadieni Chica
gos mokyklų taryba atnaujins 
pamokų transliavimą per kai 
kurias Chicagos radio stotis. 
Pamokos skiriamos daugiau
siai mokyklų mokiniams, bet 
jos bus įdomios ir visiems ki
tiems klausytojams. Transliaci
jos įvyks kasdien išėmus šeš
tadienius ir sekmadienius.

Norėjo Sudeginti 
Žmoną ir Sūnų

Negalėdama sugyventi su 
vyru Juozu Pionke, Mrs. An- 
na Pionke persiskyrė, pasiėmė 
28 metų sūnų su savim ir ap
sigyveno adresu 2512 Madison 
Street.

Norėdamas atkeršyti žmonai 
už tai, Pionke nutarė ją ir sū
nų sudeginti. Jis padegė butą, 
kuriam tiedu gyveno. Gal žmo
na ir sūnūs butų sudegę, bet 
durnai ir ugniagesiai juos pa
žadino. Pionke buvo suimtas.

!

/.< Naujioiių-Acnio Telephoto

VAŽIUOJA FRONTAN — Franci j ds^tstininkai atsisveikina su žmonomis 

ir motinomis Paryžiaus stotyje prieš išvažiavimą Vokietijos frontan.
• *• '' S ' ■■■■■ ■ A • '

NAUJIENŲ-ACME Telephoto r
v , _

NACIAI AREŠTUOJA ČEKUS — Būrys ginkluotų nacių sudėtų distrikte Asch, 
r •, /

varo areštuotus čekus į troką, kuriuo nuvežė juos Vokietijon ir uždare koncen’ra- 
cijos stotyje. * ‘ /

■J ' ' . ACME-NAUJIENŲ Telephoto
^*^1' * 9 I l * ' *•* *•*

PARYŽIUS—Vaizdas prie? Paryžiaus Darė de Ėst gelžkelio stoties paskelbus 
daliną mobilizaciją Francijoj. Tarnybon pašaukti 
lydimi žmonų, motinų, vaikų. ;

ACME-NAUJIENŲ Telephoto
- ■ ’ . < ■ ‘ '

rezervistai skuba į traukinius,

Naujojo Plymouth 
Automobilio 
Įdomybės
Iš senojo modelio palikta tik 
svarbiausiosios savybės, šiaip 

viskas kitaip padaryta.
Naujasis 1939 m. Plymouth 

automobilio modelis jau išvydo 
pasaulį. Jo gamintojai kviečia 
mėgėjus pas pardavėjus susi
pažinti. Tas automobilis veik 
visiškai skiriasi nuo savo pirm- 
takuno, jis įdomesnis, pagerin
tas, pagražintas ir patogesnis. 
Reikia pasakyti, kad tai tikra 
naujenybė žemos kainos auto
mobilių srityje.

Naujojo Plymouth’o ratų pa
matas du coliu ilgesnis, vidus 
erdvesnis. Jo ilgis 182 colių, ne- 
skantant bumperių. Ypatingą 
vietą šį sykį užima Amola plie
no sprendžinos, kurios sutei
kia 20% švelnesnį važiavimą; 
gyrų ..šiftavima^ pritaikintas 
prie Vairo rankenos, rankinis 
stabdis įrengtas kairėj vairo 
rankenos pusėj, kaš padaro 
daugiau erdvės priešakinės sė
dynės keleiviams ir vežėjui 
daugiau parankumo.

• Padaryta labai daug pageri
nimų ir šiaip vidaus išrengime. 
Tačiau pati medžiaga palikta 
į>irkĮ?jo skoniui pasirinkti. In
strumentų lentd daug platesnė, 
ornamentais papuošta. Visi in- 
ŠtriimeStai ir kontrolės vėžėj o 
priešakyj, kurių tarpe ypatin
gą vieą užima naujas “safety- 
signal”, kuris automatiškai žy
mi atatinkamomis šviesomis 
bėgimo greitumą.

Yra pagerinimų ir priešaki
nės sėdynės dalyje. Ji prisitai
koma pagal vežėjo kojų ilgį ir 
atatinkamai pasikelia aukštyn, 
kad sykiu pagerinti ir aplinku
mos regėjimą, Klučo ir stab
džių papėdės veikimas švel
nesnis, stabdžiai bereikalauja 
25 % menkesnio prispaudimo ir 
turi 10% didesnį trinties koe- 
fjcijentą.

Jau iš to kas čia suminėta, 
galima spręsti, kad naujasis 
1939 metų Plymouth turi vi
sas naujasis ypatybes, kurių 
seniai laukia pigesniųjų auto
mobilių mėgėjai. (Skelb.)

Cpnard White Star 
statomas laivas Queen 
beth bus didžiausias pasaulyje 
laivas. Jis statomas pavyzdžiu 
kito milžino Queen Mary, bet 
bus už jį dar didesnis. Queen 
Mary įtalpa yra 
Queen Elizabeth 
apie 85,000 tonų.

Ilgiu naujasis 
10% pėdų ilgesnis
Mary. Nežiūrint savo milžiniš
ko ilgio, naujasis laivas turės 
tik du kaminus. Tai dėlei in
žinierių pagerinimų, dėl kurių 
galima per pusę sumažinti boi
lerių skaičių. Dėlei to galima 
sumažinti ir kaminų skaičių.

Sumažinus kaminų skaičių 
pasidarys daugiau vietos pasa- 
žieriams denyje, kur bus įtai
sytos žaismavietės, pasažierių 
linksmesniam praleidimui liuos- 
laikio.

Naujasis laivas bus ne tik 
didžiausias, bet ir gražiausias.

Laivas buvo nuleistas į van- 
vakar, rūgs. 27 cb /Iškil- 
dalyvavo Anglijos kara- 
Elzbieta, ir tukstančiai 

svečių. (Sp.)

denį 
mėse 
lienė 
kitų

Viešos Paskaitos 
Chicagos Univer
sitete
Literatūra, Archeologija, Tarp

tautiniai Santykiai

Chicagos universiteto Uni- 
versity Coilege savo būstinėj, 
18 S. Michigan Avė. ruošia 
serijas viešų paskaitų iš kole
gijos, profesionalių biznio kur
stą Paskaitos bus duodamos 
sykį ar du sykiu į savaitę. Už 
kai kurias paskaitas yra duo
dami kreditai. 7

Paskaitos bus iš literatūros, 
archeologijos, internacionalių 
santykių sryčių. Kitos paskai
tos bus Dailės Institute.

Įžanga į atskiras paskaitas 
50c, bet į kitas paskaitas at
skiros įžangos nėra — reikia 
imti visą seriją. Serijos sie
kia nuo $1.50 iki $10. Paskai
tos trunka 1—2 valandas. Pa
skaitos prasidės spalių 3 d. ir 
tęsis iki gruodžio 21 d. Regis
truotis reikia nuo rūgs. 27 d. 
iki spalių 1 d.

KAIP ŽUVIS BE 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ” 
NETURĖTŲ BŪTI.

Traukinys Užmušė
Bankierių,
Salesmoną

Pennsylvania linijos trauki
nys vakar užmušė Chicagos 
bankierių ir jo automobilių 
firmos pardavėjų. Nelaimė įvy
ko prie 106-tos ir Indianapo- 
lis Blvd. Traukinys sudaužė 
automobilį, kuriam abu važia
vo.

Žuvo Ęast Side Trust and 
Savings Bank prezidentas Otto 
Norris ir Paul G. Flynn, 10221 
Ewing avenue.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

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

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

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

Naujienos
1739 S, Halsted St

CHICAGO, ILL.
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