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Hitleris Šaukia Keturių Valstybių Konferenciją
KONFERENCIJOJ ZUDETU KLAUSIMU DA
LYVAUS HITLERIS, MUSSOLINI, PRANCŪ

ZUOS PREMJERAS DALADIER IR 
CHAMBERLAIN

Prez. Rooseveltui Duoda Kreditą, Kad 
Konferencija Įvyks

[trumpos žinios]
Į Iš VISUR j

LONDONAS, Anglija, rugs.( 
28 — Adolfas Hitleris trečia
dienį pranešė, kad jis šaukia 
keturių valstybių konferenciją. 
Hitleris pašaukė konferenciją1 
kuone tuo pačiu laiku, kurį jis 
buvo nustatęs Vokietijos ar
mijai moršuoti į Čekoslovakiją.

Konferencija šaukiama mies
te Munich, Vokietijoj. Joje da
lyvaus pats Hitleris, Italijos 
diktatorius Mussolini, Britani
jos premjeras Chamberlain ir 
Francuzijos premjeras Dala- 
dier.

Pakvietime keturių valsty
bių konferencijon Hitleris ne
mini ultimatumo, jogei čekai 
turi pasiduoti iki šeštadienio. 
Berlyne reikšta nuomonė, kad 
jis priims čekų ženklą, jogei 
jų kariuomenė pasitraukia iš'

Prez. Rooseveltas 
Vėl Atsišaukė 

į Hitlerį
WASHINGTON, D. C., rūgs. 

28 — Antradienio vakare prez. 
Rooseveltas vėl atsišaukė į 
Hitlerį prašymu neįvelti ‘Eu
ropą karan. Šį kartą jis pa
siuntė savo atsišaukimą vien 
Hitleriui, kaip matyti, skaity
damas vien jį atsakingu, jei 
derybos taikai išlaikyti nu
truktų.

Prez. Rooseveltas patarė su
šaukti konferenciją kokioj nors 
neutralėj saly visų valstybių 
tiesiogiai užinteresuotų zudetų 
vokiečių klausimu. Vienok pre
zidentas davė suprasti, jogei 
J. Valstijos neorganizuos to
kios konferencijos ir nedaly
vaus joje.

Britanijos Darbo Ta
ryba Atsišaukė į

Vokiečius
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

28 — Nacionalė Darbo Taryba 
išleido atsišaukimą į Vokieti
jos darbininkų vadus. Tikėtasi, 
kad atsišaukimą vokiečiai 
transliluos per slaptą radiją 
savo šaly.

Britanijos Darbo Taryba at
sišaukimas aiškina, koki įvy
kiai vystėsi paskutinėmis die
nomis politiniame gyvenime, 
apie kuriuos nacių cenzūra 
Vokietijos gyventojų neinfor
mavo. Britai prašo vokiečius 
neleisti Hitleriui karą pradėti.

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

Giedra; vėsiau; vidutinio sti
prumo šiaurės vejai; saulė te
ka 5:44, leidžiasi 5:37 valandą.

zudetų sričių', parodo “token 
of withdrawal”.

Hitlerio pakvietimą konfe- 
zrencijon premjeras Chamber
lain gavo tuo laiku, kai atsto
vų butui darė pranešimą apie 
Čekoslovakijos krizį. Kai Cham
berlain paskelbė gavęs pakvie
timą, atstovų bute kilo didžiau
sias sąjūdis. Atstovai šaukė, 
klykė, kėlė ovacijas Chamber- 
lainui.

Dėl konferencijos duodama 
daug kredito prezidentui Roo
seveltui, kurs antradienio va
kare pasiuntė Hitleriui patari
mą sušaukti keturių valstybių 
konferenciją. Patarimą Brita
nija pasiuntė Mussoliniui ir 
prašė jį pavartoti savo įtaką į 
Hitlerį, kad jis šauktų konfe
renciją.

Keliamas Sumany
mas Boikotuoti 

Vokiečius
GENEVA, Šveicarija, rūgs. 

28 — Jeigu Vokietija užpuls 
Čekoslovakiją, tai bus dedamos 
pastangos Tautų Sąjungoj su
mobilizuoti daugumą pasaulio 
valstybių boikotui prieš Vokie
tiją. Francuzijos ir Britanijos 
atstovai prašė paskirų šalių 
delegacijas, suvažiavusias į 
Tautų Sąjungos tarybos sesiją, 
neišvažiuoti iš Genevos, bet 
pasilikti čia iki Čekoslovakijos 
krizis pasibaigs.

Jei Vokietija užpultų čekus, 
tai norima suorganizuoti boi- 

i kotą prieš ją. Kai kurios val
stybės, ypač mažosios, jei jos 
ir nestos ’į karą, gali žymiai 
pagelbėti kovai su Vokietija. 
Jos gali pavartoti boikotą prieš 
ją. Mažasias valstybes, ypač 
Europoj, vis didesnė baimė ap
ima, kai jos žiuri į diktatorių 
žygius. Reiškiama nuomonė, 
kad jos noriai palaikys kolek- 
tyvę akciją diktatoriams su
valdyti.

Čekai Prašo Vietos 
Konferencijoj

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
28 — Ketvirtadienį įvyksta 
Britanijos, Francuzijos, Itali
jos ir Vokietijos konferencija 
Čekoslovakijai draskyti. Čeko
slovakijos pasiuntinys Londo
ne, Jan Masaryk, kreipėsi į 
premjerą Chamberlainą prašy
mu leisti čekų stebėtojui būti 
konferencijoje. Chamberlain at
sakė, kad jis apsvarstys pra
šymą.

Apie Čekoslovakiją ketvirta
dienį eis kalbos konferencijoj. 
Tačiau nė pati Čekoslovakija, 
nė jos talkininkė Rusija nepa
kviestos konferencijon.

Reiškiama nuomonė, kad 
britų ir francuzų atstovai da
rys daugiau nuolaidų Hitleriui 
ne kad iki šiol padarė.

VĖL PERSPĖJO HITLERĮ •— Prezidentas Rooseveltas laike konferencijos su savo kabinetu, kur nuta
rė pasiųsti naują notą Hitleriui. Iš kairės, karo sekretorius Harry Woodring, valstijos sekr. Cordell Hull 
ir prezidentas Rooseveltas pasiuntė an/rąją notą (pirmąją pasiuntė pirmadienį) vakar rytą ir perspėjo 
Hitlerį, kad atsakomybė už kraujo praliejimą puls ant jo pečių. Rooseveltas pasiūlė sušaukti Europos di
džiųjų valstybių ir Čekoslovakijos konferenciją taikiam ginčo išsprendimui. Hitleris konferenciją sušau
kė, bet Čekoslovakijos nekvietė.

Mussolini Ištraukia 
Italus Iš Ispanijos
ROMA,-Italiją^ rūgs. 28 — 

Iš- autoritetingų šaltinių gauta 
žinia trečiadienį,' kad Mussoli
ni įsakė ištraukti iš Ispanijos 
italus karius. Įsakymą Musso
lini davė išvykdamas į Muni- 
chą, keturių valstybių konfe
rencijon.

Ryšium su šiuo įsakymu da
roma išvadas, kad Muniche 
konferencijos dalyvių pasitari
mai lies ne tik Čekoslovakijos, 
bet ir platesnius ' klausimus. 
Kaip žinoma, Italijos interven
cija Ispanijoj buvo pagrindine 
priežastis, dėl kurios pasiliko 
neįgyvendinta • britų-italų su
tartis.

Kiti pranešimai sako, kad 
italų ištraukimas iš Ispanijos 
jau prasidėjęs.

Mėgina Likviduoti 
Automobilių Darbi

ninkų Streiką
EVANSVILLE, Ind., rūgs. 

28 — Automobilių darbininkų
unija antradienį pašaukė į 
streiką 2,200 darbininkų sam
domų Chrysler korporacijos 
įmonėje Evansvillėje. Trečia
dienį unijos atstovai ir kor
poracijos viršininkai vedė, de
rybas streikui likviduoti. Dar
bininkai skundžiasi, kad kor-
poracija praktikuoja vadinamą 
“speed up” sistemą, nepaiso 
seniau dirbančių darbininkų 
teisių ir persekioja unijos na
rius.

Arkliai Serga Mie
gamąja Liga

INDIANAPOLIS, Ind. rūgs. 
28 — Indiana valstijos veteri
naras, Dr. J. L. Axby, įspėjo 
farmerius, jogei vidurvakarių 
valstijose plečiasi arklių mie
gamoji liga. Jei kurio farme-
rio arklys atrodo lyg girtas, 
tai reiškia, kad jis serga ligos 
antroj stadijoj. Trečiojoj stadi
joj arklys nebepastovi ir stim
pa.

Paskyrė Tarpinin
kus Geležinkelių

Krizyje
CHICAGO, nigs. 28 — Prez, 

Rooseveltas z antradienį pasky
rė Chicagos universiteto pro
fesorių Harry A. Milės, North 
Carolina valstijos vyriausiojo 
teismo narį 'Stacy ir Harvardo 
universiteto;’ teisių skyriaus 
dekaną. Landisą kaip tarpinin- 

I kus, ryšium su geležinkelių 
į darbininkų nubalsavimu strei- 
, kuoti.

Darbininkai nubalsavo pa
skelbti streiką šios savaitės 
gale. Tačiau pagal įstatymą 
jie negalės streikan išeiti per 
30 dienų — būtent, kol tarpi
ninkai neparuoš raporto. O kai 
tarpininkai paruoš raportą, tai 

'dar turės praeiti 30 dienų, 
pirm negu kompanijos arba 
darbininkai galės daryti akci
ją.

Paskyrimas tarpininkų su
laikė 60 ms dienų geležinkelių 
darbininkų streiką. Gal būt, 
kad per du menesius darbinin
kų ir kompanijų ginčą pavyks 
taikiomis priemonėmis likvi- 

' duoti.

Hitleris Neatsakys į 
Prez. Roosevelto

Atsišaukimą
BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 

28 — Vokietijos užsienio rei
kalų ministerijos atstovas tre
čiadieni pareiškė, kad Adolfas 
Hitleris neatsakys į paskutinį 
prez Roosevelto atsišaukimą. 
Esą, laikas draugiškoms kal
boms pasibaigęs. Kalboms ga
lo nėra.

Zudetai ir Čekai 
Šaudo

SHIRNDING, Vokietija, rūgs. 
28 — Zudetų vokiečių kareiviai 
apšaudė čekus, o čekų karei
viai šaudė į zudetus trečiadie-
,nį ties miesteliu Eger. Čekai 
pasitraukė į strateginiai geres
nes pozicijas, jeigu juos pultų 
Hitlerio armija. Zudetai tuojau 
užėmė apleistas čekų pozicijas.' neišsižadės.

Zudetų Vokiečiai So
cialdemokratai Ati- 
sišaukė į Britaniją

PRAHA, Čekoslovakija, tugs. 
28 i— Slovakų Liaudies Parti, 
ja, kuri ilgą laiką kovojo su 
Čekoslovakijos valdžia, trečia
dienį išleido pareiškimą. Pa
reiškimas sako, kad valdžia 
stengiasi patenkinti slovakų 
reikalavimus, ir atsišaukia į 
narius remti valdžią dabarti
niame krizyje.

Kitą svarbų pareiškimą tre
čiadienį padarė Čekoslovakijos 
vokiečių demokratų vadai. Vo
kiečių’ socialdemokratų pareiš-l 
kimas buvo transliuojamas per 
valdžios radiją. Vįokiečių de
mokratų vadai sako, kad Kon- 
rad Henlein, zudetų nacių ly
deris, reprezentuoja toli ne vi
sus zudetų vokiečius ir kad 
ne visi zudetų vokiečiai reika
lauja atiduoti jų sritis Vokieti
jai.

Socialdemokratai pareiškia, 
kad jeigu jų atsišaukimas ne* 
bus išklausytas, tai jiems teks 
pavesti savo gyvybę ir visą 
miliono vokiečių demokratų 
ateiti zudetų srityse Britanijos 
parlamento globai.

Popiežius Sakys Kal
bą Per Radiją

VATIKANO MIESTAS, rūgs. 
28 — Popiežius Pins nutarė 
pasakyti kalbą ketvirtadienį 
popiet. Jo kalba bus translu’O- 
jama per radiją 9:30 valandą 
vakaro (CĮjicagos laiku 2:30 
vai. popiet). Jis kalbės taikos 
reikalu. Radijo vilnys bus 
49.5 metrų.

Hitleris Neišsižada
Reikalavimų

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
28 — Į ketvirtadienio konfe
renciją Muniche naciai žiuri 
kaip į Hitlerio paskutinę pa
stangą taikiu budu zudetų 
klausimą išspręsti. Bet, sako
ma, Hitleris savo reikalavimų

Sukilėliai Paėmė
Keletą Pozicijų

HENDAYE, Francuzija, 
rūgs. 28 r-- Liūty s buvo su- 
trukdžiusios mūšius Ispanijoj. 
Trečiadienį betgi sukilėliai at
naujino atakas prieš lojalistus 
Ebro upės fronte. Sukilėliai 
paėmė keletą lojalistų poziciją.

Trokų Savininkai
Grūmoja Teismu 

Mayorui
NEW YORK, N. Y., rūgs. 28 

—New Yorko mayoras La 
Guardia pasiūlė kompromisini 
planą trokų šoferių streikui 
New Yorke likviduoti. Darbi
ninkai pasiūlymą priėmė. Sam
dytojai nesutiko priimti.

Mayoras La Guardia tuomet 
padėjo 800 miesto trokų dar
ban. Tie trokai gabena greitai 
gendančias maisto reikmenas Į 
neseniai nukentėjusias dėl vie
sulo apylinkes. Mayoro La 
Guardia akciją protestuoja tro
kų kompanijos ir grąsina kreip
tis į teismą reikalavimu su
stabdyti miesto trokų operavi- 
mą.

Bet samdytojuose jau pasi
reiškia svyravimas. Kai kurie 
nepriklausomi samdytojai pa
sirašė sutartis su šoferių uni
ja ir pradėjo reikmenas gaben
ti. Tikimasi, kad ir užsispyrė
liai samdytojai ilgainiui nusi
leis ir susitaikys su darbinin
kais.

Rusai Žiuri Skeptiš
kai į Municho Kon

ferenciją
MASKVA, Sovietų Rusija, 

rūgs. 28 — Sovietų vadai pri
ėmė žinias apie ketvirtadienio 
konferenciją skeptiškai. Rusų 
manymu, kiekviena konferenci
ja priduoda Hitleriui drąsos 
didesnius reikalavimus statyti.

Pennsylvania gelžkelio trau
kinys prie 49-tos, netoli Da- 
men Avenue, užmušė 43 metų 
townlakietį J. Zuzalek, 4946 S. 
Damen Avenue.

BERLYNAS Vokietija, rūgs. 
28 — Vokietijos propagandos 
ministeris Paul Goebels tre
čiadienį painformavo minią 
Berlyrfr gyventojų, kad jis 
mato taikų čekoslovakijos-Vo- 
kietijos ginčo išrišimą į keletą 
dienų.

PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 
28 — Atrodo, kad jau susitarta 
Muniche svarstyti planą, pa> 
gal kurį britų, francuzų ir ita
lų kordonas patruliuos tas zu
detų sritis, iš kurių čekams 
teks trauktis, o antroj pusėj 
vokiečių kariuomenė jas už
ims.

PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 
28 — Trečiadienį Francuzijos 
vyriausybė mobilizavo daugiau 
kariuomenės. Ši kariuomenė su
stiprins garnizonus Vokietijos 
pasieniu.

VARŠUVA, Lenkija, rūgs. 
28 — Lenkija veda derybas su 
Čekoslovakija dėl lenkų gyve
nančių Čekoslovakijoj. Lenkai 
iš karto reikalavo atiduoti 
jiems 250,00U gyventojų. Da
bar jie nusileidžia ir reikalau
ja tik pusės to skaičiaus gy
ventojų.

BUDAPEST, Vengrija, rūgs. 
28 — Vengrai įteikė čekams 
naują notą, kuri reikalauja ati
duoti Vengrijai Čekoslovakijos 
vengrus.

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
28 — John Metcajf, atstovų 
buto anti-amerikoniškai veiklai 
tyrinėti komisijos agentas, tre
čiadieni pareiškė, kad naciai 
pavogė slaptus J. Valstijų ka
ro laivams statyti planus.

•

NEW YORK, N. Y., rūgs. 28 
— Laivų kompanijos ruošėsi 
dideliam bizniui, nes tūkstan
čiai amerikiečių skubinosi su
grįžti iš Europos Amerikon.

Reikia Perkelti Rinką
ALYTUS. — Alytuje rinka 

yra pačiame miesto cen're, 
kur buriasi svarbesnės įstai
gos. Turgadieniai būna du 
kartus per savaitę. Pirmadie
niais ir ketvirtadieniais, bet 
ne tik turgadieniais, o ir pa
prastomis dienomis rinkoj bū
na judėjimas nemažas, todėl 
pakenčiamos švaros negalima 
palaikyti ir prie rinkos esan
čioms įstaigoms bei privatiems 
namų ^aviniukams.

Aptinkamiems organams bu
tų laikas pasirūpinai rinkos 
perkėlimu. Gyvulių rinka jau 
nukelta į tinkamą vietą.

RUGSĖJO MEN.
(September)

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

ŠEŠTADIENIAIS nuo 8 
ryto iki 8 vaL vakaro

NAUJIENŲ ADM.



2 _____ ___________________
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Kiniečių Šventyklos
(Tęsinys)

Per šias iškilmes susėda la-, 
mos ir vienuoliai — mokiniai 
prieš didelę auksinę Budos sto- 
vylą. Vyriausias Lama ant pa
aukštintos vietos sėdasi šukei-, 
tęs po savimi kojas, o kiti la
mos bei mokiniai įvairiose sto
vyklos vietose taip pat sukeitę 
kojas ant tam tikrų priegalvių. 
Prieš juos guli gal metro ilgio 
ir 10 centimetrų pločio perga- 
minas, kuriame išrašyta mal
dos ir kurias jie skaito tokiu 
giliu, žemu ir piktu halsu, jog 
per lankytojų pečius perbėga 
šiurpas. Vienuoliai nuo pat ma
žens mokomi šio baisaus tari
mo budo. Retkarčiais meldžian
tis mušama į gongų, bubną ir 
skambinama varpeliais, arba 
plojama rankomis.

Daugelis kiniečių apeigų pa
nėši į katalikų bažnyčios apei
gas ir aišku, jau ne kiniečiai, 
bet katalikai iš kiniečių jas pa
sisavino. Prieš Budos stovylą 
taip pat dega nuolatinis žibin
tai, paveikslai papuošti vėliavė
lėmis,
altoriai labai panėši į Lietuvos 
mažų parapijų mažus altorė
lius, kurie yra šone nuo didžio
jo altoriaus, taip vadinamose 
nišose ankstybojom mišiom lai
kyti. Lamos vartoja tam tikrų 
rožių vainikų^ žegnoja krutinę, 
laimina tikinčius, turi rąžančius 
įvyksta tam tikros procesijos ir 
dargi nuodėmių atleidimas.

Netoli nuo Lamų vienuolyno 
yra Kunfucijaus šventykla. Šio
je šventykloje laikytojų akis at
kreipia milžiniškos, akmeninės 
rupūžes, kurios skaitomos ilgo

gyvenimo simboliu ir turi lan
kytojui kiniečiui priminti lai- 
minguš Mandžiurijos iiųperato- 
rių karus.

Prieš du tuksiančius metų čia 
buvo Kinijos mokslo žydinys. 
Šventyklos kiemų puošia dauge
lis senų paminklų pastatytų 
garsioms rųoJisJininkams atmin
ti. Įdoųijausia tai virš 3000 ine- 
tų ,turį akmeniniai bųbnai, ku
rių užrašai pasakoja apie ka
raliaus Shau medžioklės priety
kius. Kad nenyktų nuo oro per
mainų ir lietaus šie užrašai, jie 
saugojami budiųkuose, kuriuos 
neseniai pastatė ir tai keisčiau
sias pasaulyje istorinis muzie
jus. Vyriausioje salėje yra ak
muo primenųs Konfucijų ir jo 
keturis mokinius.

Du kartu per metus Kinijos 
mokslininkai, dvasiškiai, aukšti 
valdininkai bei karininkai lan
kosi šio,n vieton aukodami prie 
atminties akmenio žuvį, vaisius, 
mėsų, vynų. Tai savotiška tra
dicinė kiniečių kultūros šventė 
atminti tiems, kurie jau mirę, 

prisidėjo
prie Kinijos kultūros tvirtini, 
mo.

Be to šioje šventykloje yra 
daug įvairių, senų altor*” aut 

| kurių tam tikru laiku dedamos 
j aukos. Šio didelio milžiniško 
budinko statytojas Ghitin Chih 
Iluang, norėjo panaikinti Kon
fucijaus rašius ir liepė juos su
deginti. Bet Konfucijaus moki
niai pasirūpino Konfucijaus 
mokslų iškalti akmenyje, kurie 
ir dabar yra taip vadinamoje 
“Klasinėje salėje”.

Kalbant apie šventyklas, Re

galimą uepąmiiiė.tj Pejripe esan
čios karo dievaičio Kuan-Ti 
šventyklą taip vadinamą Kuan- 
Ti-Miao šventykla prie Cliien- 
Men vartų.

Ši šventykla paskutiniu ilaįku 
buvo apleista ir seni kiniečiai 
atsiminė kokią žymią rolę ji 
vaidino, kuomet dar viešpatavo 
Mandžiurijos dinastija, žuvus 
imperatoriaus sostui, žuvo ir 
karingumas, iniperalizmas, ku
rį tie imperatoriai skelbė ir gar
bino. Įvykus po šios revoliuci
jos suirutė, nuolatinjąi vidaus 
karai, alsįliirų provincijų noras 
globti kitas provįųcijas, gausios

gelėmis ir žvakėmis, o ; bet kurie dąug kuo
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2 šaukštukai

SU 6 KUPONAIS
TlKTAL

Taupykit 1 
Kuponus

Kitur 
Kainuoja 

$2.75

GAUT GAUTI TIEK SETŲ KIEK NORITE.
TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ i

✓

✓---------------------------------------------------------------------------- - ------ S j

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

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme- 
niai pristatyti j ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus jr pįnigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c.

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

Atsiųskit man ......................  -....-..................._..... ...................
iVardas ........................................ -------- ................. —.......„_ _____. |

Adresas ------------ -------- --  —---—---- ------------------------------------

Miestas ....................... ----------- ---------  Valstija r______________
- -------------------------------------------------------------- -  -...................... -/

NAUJIENOS, Chicago, IR

Toki žmonės krimina- 
Viena kiniečių patarlė 

Vinys ne iš geros gele-

iššąu^ė didžia.urių reakciją 
prieš kariškius, kuriuos pradė
jo kitaip pevadinU kaip papras
tais plėšikais, padegėjais, kraš
to feriotojais. į

Nemaža šiam kariškių pa
smerkimui padėjo įr Kopfuci- 
jaus mokslas, kuris skelbia tai-. 
kž, kurio mokiniai kdar labiau 
pagilino jo skelbto mokslo pa-! 
cifiškunią, ypač jo mokinys 
Mencio, kuris pasakė: “Yra 
žmonių, kurie sakosi sugebą va
dovauti kariuomenei ir mū
šiams. 
U&tai”. 
sako:
žies daromos, ir geras žmogus 
negali būti kareiviu”.

Kaip Japonijoje militarizmas 
garbinama, taip Kinijoje jis 
smerkiamas ir kuomet kuris 
nors šeimos narys pasirinkda
vo kariškio karjerą Kinijoje— 
tėvai apsirėdydavo gedulo rū
bais ir gėdindavosi kaimynams 
į akis pažiūrėti, nes skaitė sa
vo sūnų paprastu plėšiku.

Ir kuomet buvo pradėtas Ki
nijos vienijimo darbas, kuomet 
kiniečiai pamatė koks jiems 
gręsia pavojus iš Japonijos pu
ses ir, kad atsiginti nuo to pa
vojaus reikia sukurti galingą 
kariuomenę, Kinijos valstybės 
vyrai turėjo daug darbo,padėti, 
kad išnaikinti arfyar bbnt suma
žinti tautoje viešpataujančią ne
apykantą prieš kariuomenę. 
Tiesa, iš karto teko apgaulės 
budu verbuoti kariškius paža
dant gerą uždarbį prie darbų, 
kurie buk vykdomi kažkur to
li, o kartą išvežti, būdavo ap
rodomi kariškių rūbais, ir baig
tas kriukis. Ir tuo laiku buvo 
atsiminta apie Pekine esančią 
karo dievaičio šventyklą, kur 
vėl buvo užžiebti aukavimo al
toriai, taip vadinami saiiume- 
rios. Aišku, jog tai butu ma
žai pagelbėję kiniečių narsu
mui ir jiorui aukotis už tėvynę 
pakelti, bet šalia to buvo kięk- 

i viename kariuomenes pulke su
organizuoti laij) vadinami mir
ties eskadronai, kurie vadinasi; 
pas kiniečius “Savižudžių eska
dronais”. Bet apie tai kitoje vie
loje.

neina

KĄ LUOŠINTO! Al 
PADARO JUMS!
Smąrkąs valytojoj ir pi” 

liulės dažnai perakstina ju- 
Žąrnas . . . įr palieką 

šilppoipis ir nerangįęriųą.
Jei jūsų vidurių užkieteji- 

ipas yra iš paprastos £ųšięs? 
paeinąs nuo rupumo stokos 
valgiuose, tai' jį galima pa
gydyti geresniu budu. Kel- 
logįit’s Ajl-Bt-an suteikia rei- 
ksįipgą rupumą. Jis suge
ria ęu.ėgmę ,ir niinkštlųa 
kaip jęemping. Ta yąndens 
pripkštįnta niase padeda i$- 
sivąlyti. Bet AU^Biąp Štai 
dar ką padaro. Jis turi BĮ 
vitaminų . . vitaminai, ku
rie gelbsti žarrias sutvarky
ti.

Valgyk Kcllogg’s ALL- 
BIlAN kasdien ir gerk ga
na vandens. Kellogg pada
romi jh Bąttle Creek.

valgiuose, tai galima pa-
a rei-

. .........  . . Jlf ............................... . ■ ■■ 

katalikybę. Dėl to galima tik 
tiek pasaky ti, jog kankiniais jie j 
buvo, bet dėl jų $v(en;tumo ga-į 
Jiiiią pasakyti &fck> 
tuomet iiobuvus įręa&riją Prieš 
vjsa, kąš ne kiuiėtišką, Šie ki- 
ųiečiai nebūtų buvę nukankm- 
ti ir šiandien Romai nekeiktu 
rinkti žinių, pasakų, kad gale-' 
tų juos paskelbti šventais. Jei 
tokiu budu tektų ieškoti švep
lųjų, Roma turėtų šiapdjen bept 
kelis tūkstančius gerų katalikų 
Ispanijoje paskelbti šventais, ■ 
kurie žuvo kovodami prieš taip 
pat katalikišką generolą Fran
ką, bet, žinoma, Roma juos ne 
kankiniais skaito ir Europoje 
ieškoti šventųjų šiais laikais 
nelabai paranku.

GALAS

žai papasakoti apie kai kurias : 
trimečių apeigas, pavyzdžiui, 
Hutų šokis šventyklose ir Lt.

Gąlima dar pasakyti, jog pas
kutiniu laiku nemažą įtakos 
pradėjo gauti krikščionybė, ku
ri nesiliauja siuntas pas kinie
čius savo milijonierius, o ka
dangi dabartiniu laiku draską 
Kinijos kūną yru ne svetimtau
čiai — europiečiai, bet tos nat 
spalvos ir veik tos pat tikybos 
žmonės japonai. Neatsilieka ir 
katalikai, kurie norėdami ge
riau palikti kiniečiams nutarė 
paskelbti keletą dešimčių kinie
čių katalikų šventais įr palai
mintais.

Kuomet buvo taip vadinamas 
Bokserų sukilimas, nemaža ki
niečių katalikų buvo nukankin- 
įa ir dabar atsiminta apie juos 
ir norima iš jų pagaminti kele
tą šventųjų, kad užįmponuoįų 
kiniečius. Kuomet Romoje bu
vo iškelta šis klausimas Kinijo
je esantieji misijonieriai atsįun-’ 
te šventųjų paskelbimo kongre- ; 
gacijai Romoje net 25,000 kan
didatų, bet iš jų popiežius pa- ; 
sirinko tik 367 kandidatus, ku-’j 
rių dabar, beabejo, bent pusė ] 
bus paskelbti šventais, o visi ki- ' 
ti palaimintais, kankiniais už; *
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THE W0RLD AT 
A GLANCE

by Dr. E. G. Pefers

Business Mušt Serve
Business mušt serve — 

the pew pripciple which mušt and 
į will inereasingly r ule the economic 
life of this country. Caveat ven- 
dor (let the seįlle.r |beware) expęes- 
ses fhis new įęleą Qf business serv- 

į ing us just caveat emptor (let the 
buyer beware) expressed the pld 
jdea of business gouging ųs.

“What is Good for Business is' 
Good for You” — that slogan of 
the greędy bųsinessman and mono- 
.ppfiat rųps .ępppfe.r ,tę one of the 
greatest and profoupdest of all 
truths — that man ię an end in 
.himself. He is not made to be a 
bullet-stopper for s<We Hitler or. 
Mussolini; nor is man created to be 
a mere pawn or pqbąt to produce 
or to buy ecoporpic goods so that 
ęęr.tąin business; men may wax fat- 
,ter, luster, beore arrogant. Man 
ąs ,born to Giye the good, the abun- 
dant life, to .^eyelop bis body and 
■mfnd ąnd SOJA1 A? eompletely as 
posslble.

To this end, man, physically 
amopg the weąker beings of the 
eartį, ;has cpnflųeretf (creatures far 
piightier fhąn bę; and to this end 
man is štead.by mąstering the uni- 
yęrse. Ifoyr PAfifų1, how infinitely 
sad it woųld be if this conųuerer 
mdp were to ąęcept the huckster’s 
slogan tbat “Wbat is Good for Busi
ness ir Good for Yqu!”

Fo.r every person intellectually 
able to dress himself senses the lįe 
in that miserable shibboleth. He 
knows, for example, that the sale 
of adulterated and shoddy wares, 
of poisoned goods, and of habit- 
forming drugs, while gdod for the 
maker and vendor, is harmful for 
the ręst of us.

Accepting business ideals landed

that is

this country in the worst depres- 
sion of a čentury. Business opposi- 
tion and sabotage are now slowing 
up the reforms necessary to save 
capitalism ,by making it work. Busi
ness likę money is a good servant 
būt a bad master.

One thing Americans mušt write 
indepbly on their mind and heart, 
unless they want a new and worse 
depression. That thing is that bugi- 
ness exists for mąn, not man for 
business. Hence, business mušt be 
so organized that what -it does will 
be for the good of man. If we are 
to attain prosperity and happiness, 
\We mušt not serve busipess. Būt 
we mušt see that business serves 
ųs.

............ -...... ........... ' / . . . '.T

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2808 West 63rd St 
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—f 
vakaro, trečiadieniai^ ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 61ĮJL ----------------  ;   ■■ - ■■- — ; »

<W» TeL Yards

DR. BERTASH
756 West 35th St

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

Nedėliomifi pagal sutartį.
Rez. 4910 ^O. MJCHIGAN HjĘVD 

TeL Kenwood 5107

Atėjo Nauja 
Kultūra No. 8

TURINYS:
Gamtiniai moralės principai — P. 

H. Holbąch.
Astronomijos tikslas ir reikšmė — 

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

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

f. -t.
KAINA 45 CENTAI.

Galima gauti

NAUJIENOSE
S. HALSTED ST., CHICAGO.1739

Pirkite savo apielinKės 
krautuvėse

ADVOKATAI

ir

Ofjtso Tel mįiįa 0036 
Residepce Tel. BEVERLY 824| 

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

st

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

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

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUSĮSU M MM a 

Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA IjUDOJIMO ĮSTAIGA

; DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742 

4605^07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Tąl. LAFAYETTE 0727 
",i" 1 ........ ............. . «.—.........

X1 4 koplyčios visose
J—J- Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais
7 vai. vakaro iš W. H. F. C. stotie? (JL420 K.)—Pranešėjas 

P. ŠĄLTIMIERĄS.
■mm

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos,

Cicero į 
Lietuvių Į 

Laidotuvių ’ 
Direktorių 
Asociacijos

S. P; MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

• /
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

Yards 1139 įj
Yards 1138

LACHAWICZ IR .SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Ganai .2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. ^ullman 1270

ALBERT V. PETKUS IR EUDĘIKIS
4704 So. Westęrn Avė. Pboųe Virginia 0883

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ĄNTJJONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 $outh 49th Court ęįęcyo Phpjie Giedrų 2109

J, JLIJJLJEyičIĮIS
43^8 ;So. ę.aŲfprnįą Avenue Phone Ęafayette 3572

... y" v ---------------- ...11 ■«   r »—r .• 'vr " .

P. J. RIDIKAS
3354 $o. Halsted ■Street YARDS 1419
—. . .—-—7—:;-----------------T— ------------------—.— ---------.-------------- ,

LJ.ZOLP Phone Yards 0781 '
1646 West 46th Street Yards 0782 j

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.

JOSEPII J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St 
Telephone: Republic 9723

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Roopi 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. We$tern Avė.
VALANDOS:

Panedčlį, Utąnvųke 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.

Optoiųetrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v. 
f Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Nedaliomis nasrai sutarti

i, , i " r 11 i R * i,. „ .i■

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR dentistai 
Amęriko? Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR, S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR chirurgas 

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

Seredomis ir nėdSl. pagal sutarti 
Rez. 6881 So. California Avenue '

Telefonas Republio 7868

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

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

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

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

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

Ofiso Tel.: YARDS 087 
Namų Tek: Prospect 1930

DR, G Z. VEZEL’IS
DENTJSTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Km 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 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IS RUSUOS
Qerai lietuviams žinomas per 31 

metus ,kaiP0 patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir ^kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo .6 iki 7:30 vaL vakaro.

Tel. CanaI 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7,464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 ik 
4 vai po piet ir nuo 7 dŲri vai 
vakaro. NedėlloBife įnuo lp Uęi 1! 
valandai dięna.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
463f SQUTH 4S|BLAND /flVE.

Rez. Telephone PLAZA 1488

AiAit&Sl tta'l.. I
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Clevelando ir Ohio Žinios
-..............—-------------------------------------------------------------------------------

DR. VINCO KUDIRKOS PAMINKLO ATIDENGIMAS. 
RADIO. PROGRAMAS. — BANKIETAS. — PA
NAIKINO SENĄ ĮSTATYMĄ. — PRANAŠAUJA 
BIZNIO PAGERĖJIMĄ. — KĄ KOMUNISTAI SA
KYS. — GRJŽO Iš LIETUVOS. — REIKIA TAK
SUS MOKeTI. — LAISVAMANIAI RENGIASI 
PRIE PRAKALBŲ.

Radio programas iš Cleve
lando sekmad., spalių 2 d., 

nuo 2 iki 2 :30
CLEVELAND, Ohio. — Są

ryšyje su Dr. Vinco Kudirkos 
paminklo atidengimu Clevelan
do Lietuvių Darželyje, kas į- 
vyksta sekmadienį, Spalių 2 d., 
iš Darželio bus perduodamas 
iškilmių programas per Cleve
lando radio Stotį WCLE, nuo 
2:00 iki 2:30 vai. po pietų.

Kadangi ta stotis yra girdi
ma per apie 300 mylių aplin
kui, tas iškilmes girdės ir kitų 
kolonijų lietuviai, kurie negalės 
į iškilmes pribūti.

Susirask i t ant radio Cleve
lando stotį WCLE anksti prie,! 
2 valandą (WCLE yra 610 kc.).

Programas !bus maždaug se
kantis:

1. Star Spangled Banner
2. Lietuvos Himnas
3. Iškilmių tikslo paaiškini

mas
4. Beno muzika.
5. Kalba m j r. S. Narušis
6. Kalba Clevelando majoras 

Burtom
7. Angliškai apie Kudirką — 

P. J. Žuris.
9. Maršas.
Lietuvos Himną grieš didelis 

Glenville High Mokyklos Benas 
(dūdų orkestras).

Po pusvalandžio radio pro
gramo, Darželyje tęsis likusi 
numatyto programos dalis.

Svarbus paskutiniai 
pranešimai

Kadangi radio stotis sutiko 
transliuoti iškilmių programą, 
todėl visi programo dalyviai 
privalo būti Darželyje anksčiau. 
To dėlei komisija pakeičia į 
Darželį važiavimo laiką:

Visas paradas automobiliais 
Darželiu važiuos nuo Lietuvių 
salės kelios m i nu tos prieš 1:30 
vai. po pietų.

Publika prašoma Darželyje 
rinktis nuo 1 vai. ir pašaliniai 
neužimkite programo daly
viams paskirtų vietų, ir neuž
stokite perėjimo takų.

Dėlei radio transliacijos, pro
gramas nebus pavėluotas nei 
puse minu tos.

Bankietas
Vakare, nuo 6 vai., Lietuvių 

salėje (6835 Superior Avė.) at
sibus bankietas. Prasidės lygiai 
6 vai. Vietiniai ir kitų miestų 
svečiai rinkitės į Lietuvių salę 
tuoj po programo Darželyje, 
nes salė bus atdara visą popie
tį-

Bankietui bilietus kitų mies
tų svečiai galės gauti ir atvykę 
į Clevelandą.

Dr. Vinco Kudirkos 
Paminklo Komisija. 
» » »

Iš miesto kodekso buvo iš
mestas senas įstatymas, kuris 
draudė jaunuoliams mažiau 18

Naujienų-Acme Radiophoto 
\ VADOVAUJA AMERI
KIEČIAMS PRAGOJ — 
Packard Shuffro, Chicagos 
gyventojas, kurį amerikie
čiai Čekoslovakijoj išrinko 
savo “pirmininku”. Jis su 
laitais amerikiečiais bandė 
grįžti Amerikon per Vokie
tiją, bet pusiaukelyj apsisu
ko ir grįžo Pragon, pabūgę 
nacių.

I

3 BUDAI BLATZ OLD 
HEIDELBERG ALUI PIRKT

Patogus cap-sealed kenas, 12 unc. 
Steinie butelis ir 32 unc. butelis

Copyright 1938, Blatz Brewing Company

BLATZ
E I D E LB E R GBEER

q Jus patirsite, kad sunku ir aprašyti 
Blatz Old Heidelberg’s skonio skirtumą 
be perdėjimo. Jis turi gardrjį rinklų 
pridėtinių ryšulį, padarytą su labai di
dele priežiūra. Turi skonį, kurs ištikrųjų 
vertas pasigerėjimo. Turėkite Batz Old 
Heidelberg alaus savo namuose. Užsaky
kite dėžę iš savo dylerio šiandien.

BLATZ SKYRIAI: 
1560 N. Greenview Avė. 
7401 S. Loomis Blvd.

Telefonas: Brunsvvick 3600

RE WI N G C O .M PANY ? M I LW Ą Ų Kt E E

DUODAME
PINIGUS!

Jeigu reikia atnaujin
ti morgičius; jeigu no
rite taisyti namą; jeigu 
norite pirkti namą; jei
gu budavoti namą,—

Kreipkitės į NAU
JIENŲ SPULKĄ. 
Gausite ant lengvą iš
mokėjimų ir lengvomis 
sąlygomis.
Lithuanian Building 
Loan and Savings

Association
1739 S. HALSTED ST.

Atdara kas dieną nuo 8 ry- 
o iki 8 vakaro, išskyrus ne- 

dėldienius.

4 , Čionai, Lietuviai Perka!!.’ 
APŠILDYMĄ — t»LUMBINGĄ — MALEVĄ 

LINK-BELT STOKERIŲ CENTRAS

Pirkite kur visi Lietuviai Perka!

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

VIŠI TELEFONAI — ATLANTIC 4290 — VISI TELEFONAI

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

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

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

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

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

blanką ir būt jos skaitytoju.

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

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

Vardas ------------------------  ----------------------------------
Numeris ir gatvė _______________________________
Miestas ir valstija __ ___________________________

metų amžiaus vairuoti automo
bilius tniesto ribose. Vietos teis
mas tą įstatymą atmetė. Dabar 
vairuoti galės ir 18 metų nesu
laukę jaunuoliai, bet jie turės 
išlaikyti tam tikrus kvotimus.

Teisėjai atrado, kad jauno 
amžiaus vaikinai ir mergaitės 
nėra nei kiek pavojingesni už 
senus vairuotojus.

Sako, praleis 70 milionų
Biznio ekspertai pranašauja, 

kad per paskutinius šių metų 
mėnesius Clevelande bus pra
leista labai daug pinigų, apie 
$70 milionų. Visi biznieriai 
džiaugiasi, bet iš kur tie pini
gai ateis ir kas juos praleis — 
tai niekas nepasako. Butų ge
rai, kad tie pranašavimai išsi
pildytų.

Biznis Gerejąs
Vieni dejuoja,*<kąd biznis pra

stai eina, bet kiti džiaugiasi, 
kad laikai pradėjo gerėti. Štai, 
teko susitikti su nejudinamo 
turto agentu p. P. P. Mulioliu 
ir apie biznį pasikalbėti.

P. Muliolis pasakoja, kad vis
kas gerokai pagerėjo. Sako, kad 
žmones daug daugiau perka na
mų, o tie, kurie dar neperka; 
mano vėliau pirkti. Bendrai, 
reikalai pradėję krypti gerojon 
pusėn. Ir apdraudos biznis taip
gi daug pagerėjęs.

P-s Muliolis yra senas neju
dinamo turto biznierius. Mažai 
yra lietuvių, kurie su juo nebū
tų turėję reikalo. Jis pagelbsti 
tvarkyti įvairius nuosavybių do
kumentus ir visur sąžiningai 
patarnauja.

Ką Komunistai Sakys?
Kažin ką musų lietuviai ko

munistai sakys ir savo spaudoj 
rašys apie Sovietų Rusiją. Iki 
šiam laikui jie vis norėjo pa
saulį įtikinti, kad Rusija tegali 
pasaulį išgelbėti nuo fašizmo, ir 
kad Rusija dedanti visas pastan
gas demokratiškų šalių apgyni
mui.

Bet, štai, šiandien pasirodo 
kiek Rusija galinga ir kiek jai 
rupi pasaulio demokratija. Pir
mas pavyzdys buvo Lietuva. 
Lietuviai komunistai sakydavo, 
kad Rusija pasirengusi Lietuvą 
apginti nuo visų užpuolikų, ir 
kad ji neleisianti jokiam prie
šui Lietuvą terorizuoti.

Bet kai Lenkija pastatė Lie
tuvai ultimatumą, tai ar Rusi
ja Lietuvą apgynė, ar ji darė 
spaudimą į Lenkiją? Ar ji siū
lė Lietuvai bent kokią pagalbą? 
Nieko panašaus. Musų komu
nistai tada aiškino, kad Lietuva 
neturinti jokios kariškos sutar- 
teis su Rusija. Tai toks Rusijos 
draugiškumas Lietuvai. Gal Ru
sija nenorėjo eiti gelbėti Lietu
vos fašistų valdžią, bet ji galė
jo pasisiūlyti apginti Lietuvos 
teritoriją.

Antras pavyzdys tai dabarti

nis Čekoslovakijos — Vokieti
jos krizis. Kitos šalys rengėsi 
čekus ginti, bet Rusija tylėjo 
lyg katė maiše ir žiurėjo kas 
atsitiks. Ir vėl gynėsi, kad ji 
neprivalo ginti Čekoslovakijos, 
kadangi neturinti su ja tiesio
ginės sutarties.

Puiki demokratijos gynėja ta 
sovietų Rusija, nieko sau.

Mes visi sutinkame, kad dar
bo žmonės nenori karo ir jie 
protestuotų prieš karą. Bet jei
gu toks žvėris kaip Hitelris ir 
kiti nori pasaulio demokratijas 
praryti, tai didžiosios šalys, ku
rios giriasi savo demokratišku
mu turėtų jas užtarti. Gal so
vietų Rusijoj valdžia ” neturi 
žmonėse ir kariuomenėje pasi
tikėjimo? Gal bijo, kad gavusi 
ginklus, kariuomenė apsisuktų 
ir valdžią nuverstų?

Taigi, dalbar manysime ką lie
tuviai komunistai- sakys. Kaip 
jie pasiaiškins ir kaip gins so
vietų Rusijos tylėjimą.

Grižo Iš Liętuvos
Grįžo iš Lietuvos dainininkė 

p. Bronė Rasiliutė ir p. Karpie- 
nė. Jos praleido Lietuvoj visą 
vasarą. Sugrįžo ir keletas kitų 
clevelandįečių.

Areštuoja Pėsčiuosius
Policija areštuoja pėsčiuosius 

žmones, kurie nesisaugoja ei
dami skersai gatvės. Viršinin
kai nurodo, kad dažnai nelai
mės įvyksta vien todėl, kad pės
tieji yra neatsargus.

Spalio 8 — Paskutinė Tak
sų Mokėjimo Diena

Nuosavybių taksai turi būti 
sumokėti iki spalio 8 d. Taip 
praneša apskričio iždininkas 
John Boyle. Pasirūpinkite tak
sus sumokėti, nes po tos dienos 
reikės mokėti pabaudą.

Chicagoj
Stasys Jarus su žmona lan

kosi Chicagoj, pas savo močiu
tę, kuri gyvena po numeriu 
2515 West 45th St. Jie mano 
ten praleisti keletą dienų.

Ruošiasi Spalio 9-tai
VVS ruošiasi prie Spalio 9 

minėjimo. Lietuvių salėje bus 
surengtos prakalbos Vilniaus 
klausimu.

Hitleriui Pasitiki
Čalis Dirvoj perspėja, kad a- 

merikiečiams nereikia rengtis 
ginti Klaipėdos krašto, nes Hit
leris nepuls. Mat, čalis, kaip ir

Smetona, Hitleriu tur būt pasi
tiki.

Laisvamaniai Rengiasi Prie 
Jagmino Prakalbų

Amerikos Lietuvių Laisvama
nių Etinės Kultūros Draugija 
turi paruošusi prakalbų marš
rutą per visas rytines valstijas. 
Kalbėtoju yra paskirtas tos or
ganizacijos centro pirmininkas 
drg. H. Jagminas.

Jis bus Clevelande spalio 6 d. 
ir kalbės didžiojoj Lietuvių 
svetainėj, 6835 Superior ave- 
nue. (Tai ketvirtadienio vaka
ras). Butų labai pageidaujama, 
kad po šių prakalbų Clevelan
de butų galima praplėsti laisva
manių veikimą. Čionais yra 
daugybė laisvai protaujančių 
žmonių, kurie visai mažai už
siima apšvietos darbu. Jie turė
tų stoti į laisvosios etinės kul
tūroj veikimą.

Clevelande ALLEKD 6-tos 
kuopos susirinkime buvo daug 
kalbėta ir planuota, kad su
traukti kuo daugiausiai Cleve
lando lietuvių į prakalbas, nes 
jos clevelandiečiams yra dide
lė retenybė. Drg. H. Jagminas 
yra vienas iš ALLEKD centro 
organizacijos steigėjų.

Komisija.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• 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.

■ARĘ YČU SUFFEVlNG. FROM

,EYE STRAIN
due Jo dusi, sun,ji'ght'-glarė/. 
drivlng, niovies, reading, e/c.?

Darbas, Taupa - Gyvenimo Palaima

Leiskit Mums Pasirūpint Jūsų Vargais

OSOOO.

Užtikrink savo indeliams tikrą apsaugą 
ir pelną

Čia visų INDELIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

. . . 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

SAFSTY

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

TELEFONAS, CANAL 8500

Do vour eyes bum—feel 
tired, uncomfortable? Try 
Murinę. It contains 7 help- 
fui ingredients vvhich 
clcanse and clear vyes red- 
dened from fatigue—make 
your eyes feel clean, fresh, 
alive! Much more effective than boric acid.
Send for trial bottle. Mail 10c (stamps 
or coin) with your name and address to Tne 
Murinę Co„ Dept, MF * Chicago, III.

AT ALi DRUG STORES

Tik ką’ gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus už 15 centų. Siųskit savo 
orderius:
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"naujienos
The Lithnanian Daily News

Published Daily Except Sunday by
The Lithnanian News Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per yaar outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
3c per copy.

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

Užaakymo kainai
Chicago je — paštu:

Metams______________ __ $8.00
Pusei metų___________
Trims mėnesiams ___ __

___ 4.00
___  2.00

Dviem mėnesiams_____ ___ 1.50
Vienam mėnesiui_____ :

Chicagoj per išnešiotojus;
Viena kopija ___ _
Savaitei ----------------------
Mėnesiui _____________

___ .75

8c
------ 18c
___  75c

Suvienytose Valstijose, ne ChicagoJ, 
paštu:

Metams _________________ $5.00
Pusei metų ______________  2.75
Trims mėnesiams ......... — 1,50
Dviem mėnesiams _________  1.00
Vienam mėnesiui _____ ____ .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

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

Orderiu kartu su užsakymu.

kia savo “savanorius” iš Ispanijos. Mat, tas fašistų “sa
vanorių” klausimas iki šiol buvo kliūtis “draugiškumui” 
tarpe- Anglijos ir Italijos.

• Tokiu budu kaina, kurių Paryžius ir Londonas už
mokės už taikų su fašizmu, veikiausia bus pusėtinai sū
ri,, Ir dar klausimas, kaip ilgai ta taika gyvuos?

Ar Vokietija pasiruošusi karui?
4b

Visiškai karui niekas nėra pa’sfrlfošęs. — Vokhetijus gė' 
neralinis štabas. — Vokiečių1 požeminės tvirtovės. —- 
Busimieji mūšiai. Kariauti reiškia gerai valgyti. 
— Hitleris ir karas.

(Musų specialaus kofespodento Lietuvoje)

M* •J

LENKAI “NUSKRIAUSTI”

Iš Lietuvos
Darbininkų Darbo Dra 

biržių Reikalu

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

Vėl derybos
Vakar padėtis Europoje staiga pasikeitėm Tame mo

mente, kai Hitleris turėjo paskelbti visuotinų karo mo
bilizacijų, pasaulis išgirdo, kad bus dar vienos derybos!

Šiandie Miunchene susirinks keturių valstybių gal
vos: Hitleris, Chamberlainas, Daladier ir Mussolini — 
ir tarsis, kaip išspręsti be karo Čekoslovakijos klausi
mų.

Sakoma, kad šitos derybos įvyksta, daugiausia pa- 
sidėkojant prezidentui Rooseveltui, kuris pasiuntė Hit
leriui antrų telegramų, ragaudamas jį derėtis, o ne ka
riauti, ir pareikšdamas, kad, jeigu kils karas, tai atsa
komybė puls ant Hitlerio.

Europa, žinoma, be galo nudžiugo, išgirdusi, kad 
taika dar gali būti išgelbėta. Nudžiugo ne tik demokra
tijos, kurios karo nepakenčia, bet ir Vokietijos žmonės.

Amerikoje irgi žmonių nervai atsileido, nes jie bu
vo susirūpinę, kad naujo karo gaisras gali skaudžiai pa
liesti ir šį kraštų.

Tačiau žmonija buvo tiek kartų suvilta, kad šioje 
valandoje turėti perdaug optimizmo negalima. Ką duos 
toji Miuncheno konferencija?

Joje dalyvauja tiktai keturių valstybių atstovai — 
Vokietijos, Britanijos, Francuzijos ir Italijos. Kodėl jo
je dalyvauja Italija, kuri su zudetų klausimu Čekoslo
vakijoje neturi nieko bendro?

Jeigu Italija yra pakviesta į konferencijų tiktai dėl 
to, kad Mussolini yra sudaręs su Hitleriu “Romos-Ber- 
lyno ašį”, tai kodėl nėra pakviesta į konferencijų Sovie
tų Sąjunga, kuri turi apsigynimo sutartį su Francuzija 
ir Čekoslovakija?

Bet į tų konferencijų nėra pakviesta net ir Čekoslo
vakija, kurios likimas tenai bus sprendžiamas! Matyt, 
kad didžiosios valstybės ketina vėl su ta respublika pa
sielgti taip, kaip buvo pasielgta Berchtesgadene, kur 
Hitleris ir Chamberlainas nutarė suskaldyti jos terito
rijų, o paskui Čekoslovakijos “draugai”, anglai ir 
euzai, privertė jų šitų “planų” priimti

Tai šitaip- tie didžiųjų valstybių vadai vykina 
tų apsisprendimo” principų. Vokiškai mažumai,
sukurstė kelti maištų prieš čekus svetima valstybė,- jie 
pripažįsta visas teises, o čekų respublikai jie visai ne
duoda balso.

Akivaizdoje šitų faktų, laukiant Miuncheno konfe
rencijos rezultatų, darosi nejauku. Kokių taikų ji duos1 
Europai?

Lenkų legionas Amerikoje 
priėmė rezoliuciją, pritUrdau 
mas Varšuvos reikalavimui-, 
kad Čekoslovakija atiduotų 
Lenkijai Ciešeno (TesChėn) 
distriktą, kuriame gyvena apie 
80,000 lenkų-. Legionierių re- 
zoliucijOjė sakoma, kad Čeko
slovakija* tą distriktą “pagro
bė”, kai; Lenkija kariavo su 
bolševikais, “gindama Europos 

i civilizaciją nuo raudonųjų (bar
barų”, 1920' m.

Bet' tie lėnkai “užmiršo” pa
minėti, kad Lenkija dar dides
nę skriaudą yra padariusi Lie
tuvai, pagrobdama Vilniaus 
kraštą daugiau kaip su pusant
ro miliono gyventojų.

Lenkai pagrobė Vilnių ne 
tik nuskriausdami Lietuvą, bet 
ir sulaužydami jų pačių pasi
rašytą Suvalkuose, spalių 7 d., 
sutartį. Tai yra daug aršesnis 
pasielgimas, negu čekų su Cie
šeno distriktu, nes čekai nebu
vo lenkams nieko prižadėję.

va “negelbsti Čekoslovakijos”. 
Bet jeigu mes norėtume panla- 
šiu budu tam komisarui atsi
lyginti, tai mes galėtume pasa
kyti, kad jisai turi sau už taL 
kininką patį Hitlerį, nes nacių 
“fiureris” kaip tik ir sako, kad 
bolševikų valdžia esanti viso 
“trobelio” kaltininkė, nes ji Ve- 

’mianfi čekus ir kurstanti juos 
nepasiduoti.

, Ką “Naujienos” rašė apie so
vietų vaidmenį Čekoslovakijos 
Jg^iliUiO kl'aUsiifie, čia mums 
(nėra reikalo kartoti. Bet komu
niniai turėtų, galų gale, liautis 
tokiais “argumentais” operavę. 
Jeigu jie nori musų nuomonę 
kritikuoti, tai jie turėtų steng
tis parodyti, ar mes prasilen
kiame su faktais arba darome 
nelogiškas išvadas. O kada jie 
•tiktai šnypščia, kaip suerzintos 
žąsys, tai ką jie gali įtikinti?

šito nėra ragavę ir jie kol kas 
dar sužavėti vokiška hitleriška 
tvarka.

Išvados lyg ir bmų aiškios: 
Vokietija visuomet buvo pasi
ruošusi karui, t-ill anksčiau ji 

į nedtįso karu grūmoti; o dabar 
šitas momentas jau atėjo, kada 
ji daiktus tikrais savo vardhis 
vadina; O vadina tik todėl, kad 
nesitiki, jog Anglija norės ka
riauti. Anglijos tasai įtariamas 
delsimas eina vokiečių naudai, 

p Tai viena.
Antra. Vokietijoje tokia pa

dėtis, kad jai karas lyg virto 
būtinybe. Juk Hitleris daug sa-

KAUNAS. — Draudimo ka
sa pramonės įmonėms išsiun
tinėjo aplinkraštį, kuriame 
nurodoma, kad dar ne visose 
įmonėse darbininkai turi dar
bo drabužius, o dirbant su ne
tinkamais ir darbo sąlygoms 
nepritaikintais drabužiais, į- 
vyksta nemaža nelaimingų at
sitikimų, ko pasekmėje yra žy 
mus Draudimo kasos išlaidų 
didėjimas. Draudimo kasa 
šiuo aplinkraščiu paragina į* 
monių savininkus rimtai susi
rūpinti darbo drabužių įvedi
mu. Jei darbo drabužių įsigi
jimas darbininkams vietos rin
koje yra per brangus, tai 
Draudimo kasa gali šiuo rei
kalu padėti, kredituodama 
ligi 3 mėn. ir dhrbo drabužiuš 
parduodama už savikainą.

TĘSIA SAVO INTRIGAS

ViPirmiaus p. Vitaitis darė 
sokias intrigas Susivienijime 
Lietuvių Amerikoje, sėdėdamas 
“Tėvynės” redakcijoje. Kai 
SLA. nariams jo intrigos įky
rėjo ir seimas pašalino jį iš 
SLA. organo redaktoriaus vie
tos, tai jisai dabar tęsia savo 
“tautišką darbą” per “Vien(y-

fran-

“tau- 
kurią

Jisai bandomi išgąsdinti SLA. 
narius, kad’ “Tėvynės” redakto
rius Kl. Jurgelionis padaręs 
“skymą” įtraukti Susivienijimą 
į dideles išlaidas, perkant Pitts- 
burghe namą SLA. centro ofi
sui ir organui. Šitam dalykui, 
esą, reikėtų išleisti apie $100,- 
000, ir p. Vitaitis įspėja SLA. 
narius, kad jie neleistų įvykti 
“išponėjūsio* 
užsispyrimui 
je”.

Iš šitos p. 
aiškiai matyt 
sukelti
Jisai nesisarmatija įtarti dhbar- 
tinį “Tėvynės” redaktorių, kac 
jisai buk norįs “gyventi palo- 
ciuje”, kurį SLA. nupirks už 
šimtą tūkstančių dolerių. Bet 
Juk klausimas eina ne apie re
zidencijos pirkimą redaktoriui 
arba kuriam kitam SLA. virši-

jų redaktoriaus
gyventi palociu-

Vitaičio atakos 
piktas jo noras 

ergelius Susivienijime.

ITALIJOS KARALIUS DRĄSI
NĘS REZIGNUOTI

Vienas laikraštis Paryžiuje, 
“L?Oeuvre” (radikalų organas) 
įdėjo žinią, kad Italijos kara
lius grąsinęs rezignuoti, jeigu 
Italija stosianti į karą Vokieti
jos pusėje. Esą, tarpe italų 
Prancūzijoje kalbama, kad ka
ralius Viktoras Emmanuelis pa
darysiąs kokį tai svarbų žings
nį.

“Sakoma, kad italai tikė
josi”, rašoma toje žinioje, 
“kad karalius' pasitrauks, pa- 

; * vesdami, sostą Piedmonto 
! kunigaikščiui, kuris tuomet* 

stos priešakyje judėjimo 
prieš premjerą Mussolini ir 
rems maršalą Italo Balbo; 
kuris dabar yra Libijos gu- 

, bernu torius.”
! Ar tai tiesa, vargiai gali kas 
pasakyti, išimant patį karalių 
ir Mussolinį. Bet Mušsolinio 
noras įtraukti Italiją į karą

abejonės, nėra populiarus tarpe 
Italijos žmonių. Karalius galė
jo tam irgi būti priešingas.

Gandai ir tikrovė

i Chicagos Mėsos Taryba šią 
savaitę rekomenduoja “round 
steak” kaipo ekonomiškiausią 
mėsą.

Taipgi esanti ekonomiška ir 
visokios rūšies aviena.

(Tęsinys)*
Bet jau seniai yra pasakyta, 

kad kariauti', tai' reiškia gerai 
valgyti. Todėl karo metu be 
ginklų dar svarbu ir maisto 
produktų ištekliai, o kartu ir 
kuro medžiaga, kuri* reikalinga 
motorams varyti.

Kįrlbama,( kad Vokietija dk- 
bar deda visas pastangas maiš
to produktų išteklius didinti,, 
kuro* pakeisti kitais dirbtinais 
daiktais, Bet vis dėlto karo me
tu vokiečiams tektų pirktis 
maišto ir anglių, o taip pat ben
zino. Karo metu viskas iš sve
tur perkamasi tik grynais pini
gais ir ne bet kokiais, bet auk-l vo gyventojams yra žadėjęs. Jis • I' V A -1 •• •’
SU.

Pagal ekonomistų apskaičia
vimus, dabar Prancūzija, Ang
lija ir USA valdo 76% viso auk
so. SSSR turi 23% ir tik vienas 
% viso pasaulio aukso tenka 
vokiečiams. Tokiai padėčiai e- 
šaut karo metu daug ko sveturbus visiems gerai. Ir reikia 
neįsigysi, štai dėlko Vokietija sakyt, katl Hitleriui sekėsi, bent 

tame iki šiol sekėsi. Jis visai ramiai 
skaičiuje ir su Lietuva, taria- įžengė į Reino slėnį, jis be jo- 
mai nori palaikyti gerus santy- kio šūvio užėmė Austriją. Bet 
kius. Tie geri santykiai reikia• <vidaus padėtis nuo šitų visų lai- 
suprasti iki pirmos progos tuos uiėjimų visviena negerėjo. Gy- 
kraštus arba paveikti sau k lūs- ventojai savo diržus veržę ne 
niais padaryti, arba tiesiog už- tik kad gali atleisti, bet dar 
grobti, kad jų gyventojai ver- daugiau turi veržti. O kartu gy- 
gais būdami gamintų produktus vent°jai nc juokais pradėjo įti- 

‘vokiečių kariuomenei, kaip štai kineli į Hitlerio galybę! 
buvo didžiojo karo metu.

Yra apskaityta, kad Vokieti
ja dar 1934 metais karo reika
lams išleidusi tiek pinigų, kad 
kiekvienam gyventojui tų išlai
dų teko po 90% markių, o jau 
šiais metais tokių išlaidų kiek- 
viėnami' gyventojui tenka 270 
markių!

Rodos, toliau jau nebėr kur 
eiti. Tai bus visai nenuostabu*, 
kad dabar Vokietija iš Austri
jos visus bedarbius arba netu
rinčius aiškių uždarbio šaltinių 
gaudyte gaudo ir/varu grūda į 
Vokietiją prie karo darbų. Čia* 
jie dirba už visai mažą atlygi
nimą ir gauna dar menkesnį 
valgį.

Austrija jau lyg butų visų 
bedarbių apsivaliusi, bet jie visi* 
paversti tikrais vergais, kokiais 
gyventojai didžiojo karo metu 
buvo tų kraštų, kur vokiečiai* 
buvo okupavę.

Austrija- tik dabar pajuto, kas* 
tai* yra -vokiškas patriotizmas^, 
.suprask nacionalizmas.

Čekoslovakijos vokiečiai dar

žadėjb atstatyti Vokietijos gar
bę. Jis žadėjo grąžinti Vokieti
jai kolonijas. Jis žadėjo visus 
ivokiečius sujungti į vieną vals
tybę ir visa tai žadėdamas sau 
vo gyventojams sakė, tvirtino 
— kentėki te, kai savo atsieksi-

Šiemet Jau Išvežėme
9,655,673 Kg. Sviefeto.
KAUNAS. — Praėjusią sa

vaitę (rugp. 8—14 d.) “Pieno
centras” išvežė j užsienius 
535,228 kg. sviesto.

su žemės ūkio kraštais,

laiko- sviesto jau išvežta 9,- 
655,673 kg.

Pieno perdirbimo bendro
vėms už išvežimui tinkamo 
aukščiausios rūšies sviesto ki
logramą mokėta 3 Lt.

Šiemet jau išvežėme 
74,628,000 kiaušinių.

Tai dėlko dar nemėginti! Dėl
ko kam nors nusileisti, o ypač 
nusileisti čekoslovakams! Maža 
valstybė, geras kąsnis. Hitleris 
nenugalimas, tai dėlko dar kar
tą savo jėgas neišmėginti, juo 
labiau, kad visų taip- dfelsiama- 
ir vis deriamasi, vis- kalbama-... 
Tai ir pas Vokietijos gyvento
jus' susidhrė savotiška- pshiclio- 
ibginė nuotaika ir pasitikėjimas 
savo fiureriu.

šį1 pasitikėjimą prarasti, reiš*- 
kia praduti* gyventi šiokiadie
niu. O: tasai* šiokiadienis su sir- 
veržtu pil^vu* mažas malonumas. 
Tai geriau; rizikuoti, juo labiau, 
kad rizikas iltį šiol1 tik laimėje 
mus nešė.

Eiti atga’L pradėti* kitiems nu
sileisti, reiškia- eiti prie ga-lbi, 
reiškia1 nepasitikėti savo- fiure
riu*.

Juk didžiojo karo- metu vo
kiečiai tfatip lygiai pasitikėjo sa
vo kateriu*. Ir vienas geras pra- 
iliaimėjalUas — buvo- nuoširdus 
generalinio štabo patarimas kai
zeriui be paso išsinešdinti į už

14 d.) “Pienocentras” išvežė į 
užsienius 1,865,160 kiaušinių.

Kooperatyvams už pristaty
tų pirmos rūšies kiaušinių ki
logramą mokama po 1 Lt 39 
et, o kooperatyvai ūkinin
kams privalo mokėti po 1 Lt.

Krekenavos žolinė
Krekenava yra valsčiaus mie

stelis Panevėžio apskr. Mieste
lis labai niūrūs ir liūdnas. Vie
nintelė arterija^ kuri duoda 
miesteliui šiokį tokį gyvumą— 
Vieškelis, jungiąs Panevėžį su 
Kaunu.

Bet Krekenavos apylinkės 
labai gražios, žemė čia gera ir 
ūkiai dažniausia stambus, todėl 
gyvena neblogai, čia kas 5 
ikilbmetrų

10 
privažiuosi dvarą. 

Dabar šie dvarai jau baigia 
nykti, o jų- puikieji sodai apžė- 
lę piktžolėmis.

Visas miestelio pasismagini • 
mes ir pramoga — didieji žo
dinės atlaidai. Atlaidai čia šven
čiami su* ypatingu- pasiruošimu. 
Į šventorių prigūžėją galybė u- 
bagų. Gieda visokiausias gies
mes ir litanijas. Miestelin pri
važiuoja iš visų apylinkių įvai
riausio luomo ir plauko žmo-

Kai vakar atėj’o pranešimas, kad Vokietijos “fiure
ris” atšaukė aritiijos mobilizaciją ir pakvietė trijų vafe- 
tybių premjerus į konferenciją Miunchene, spaudoje ir 
per radio pasklido visokių gandų.

Viena žinia sakėy kad Hitlerio įsakymui mobilizuo
ti* kariuomenę pasipriešinę jo generolai. Esą, Vokietijos 
generalinis štabas pareikalavo, kad nacių diktatorius 
priimtų prezidento- Roosevelto patarimą ir sutiktų tai
kos keliu užbaigti ginčą dėl Čekoslovakijos.

Kita žinia buvo* tokia,, kad Italijoje pasireiškė stip
ri opozicija Mussdinio sumanymui eiti i karą kartu su 
Vokietija. Pats karalius Viktoras Ėmmanuelis grasinęs 
rezignuoti ir perduoti sostą įpėdiniui

Kiek tiesos šitose žiniose, sunku pasakyti. Bet jei
gu jos yra tikros, tai dar galima turėti viltį, kad Miupr- 
chene anglai ir* franeužai nepadarys visiškos feąpitulia- 
cijos prieš nacius it fašistus, nes jos reikštų, kad vokie
čiai ir italai pabūgo stoti įį karą.

Tačiau Hitleris su Mussoliniu vistfefo laimės du 
svarbiu dalyku' čefcositivakija bus vienokiu arba kito
kiu budu apkarpyta Vokietijos naudai; ir Miuncheno 
konferencija padarys* pradžią keturhj valstybių susita
rimui. Šitą valstybių kombinaciją seniai perša anglams 
ir franeuzams Mussolini (su Hitlerio pritarimu)1. Jos 
tikslas yra panaikint! Europoje sovietų Rusijos įtaką.

Kad anglai butų! palankesni šitam Mussolinio pla- 
nuiy tai vakar jisai paskelbė spaudoje, kad Italija atšaus

mhku-l .o tik apie vietą orgatii- f 
zacijos raštinei ir redakcijai, 1 
nes iš1 dlabartinio “pafociauš” 1 
New Yorko miestas jau Verčia ( 
Susivienijimą Ibraustytis,. jeigu 
nebus padaryta* pagrindinU re- ! 
montas, kuris gali kaštuoti ke
lis arba net kelioliką- tukstau- • 
čių dolerių-.

Ir kas sakė tam “geradejui”, 
kad namui Pittsburghe (jeigu 
tenai jisai butų perkamas) rei
kia būtinai išleisti $100,000? 
Šitokių nepamatuotų- paskalų 
skleidimu’ norima tiktai sukir- : 
išinti SLA. narius iu sukelti juo- į 
se nepasitikėjimą viršininkais.

ŠNYPŠČIA

Kai “Naujienos” nurodo fak
tus, kad sovietų valdžia yra 
perdarng pasyvi' dabartinėje Eu
ropos Wteje ir užleidžia pir
menybę Čekoslovakijos likimo 
svarstyme Anglijos konservato- 
iriama, kurie yra labai abejoti- į 
:ni čekų demokratijos draugai, į 
tai komunistai atsako insimia- 
jCijoHlds. ' .1

Vienas jų komisaras, pav. 
(daba? bandb mus- po^t^-tyti į 
vieną kompaniją su fašistais, 
kadangi meš parašę, kati Mask-

Acme-Naujienų Telephoto
WASHINGTONE — USA valstijos sekretorius 

Cprdell liuli apleidžia? prezidento Roosevelto reziden
ciją, Baltąjį Namą, kur vakai* klausėsi Chamberlaino 
kalbos ir turėjo kabineto speci-alį posėdi. Reporteris 
kairėj klausia HulFo nuomonės apie krizį Europoj; 
bet Hull atsisakė komentuoti.

sieilius,. nes kitaip niekas nega
lėjo garantuoti, kad jo galva iš
liks sveikd.

ršmilltulgo patarimo jisai pa
klausė ir liko gyvas.

Kalbama, kati ir dabar vie
nas vokiečių generolų jau Hit
leriui yra pataręs pasekti Wil- 
helmo pėdomis, dar esą ne vė
lu, o vėliau nežinia kaip tonais 
gali būti. Bet Hitleris buk tą 
generolą įsakęs suimti. Reiškia, 
tasai įspėjimas kol kas dar jo 
nepaveikė.

Sunku spėlioti, kas bus at
eityje, bet viena tvirtai galima 
sakyti, kad loji ateitis nieko ge
ro nesiūlo, nežada. —P. B.

(GALAS)

Atidarė Nąujas Lietu
viu Mokyklas

KLAIPĖDA — Kla i p ė d o s 
krašto mokyklų draugija, ku
ri visame Klaipėdos krašte 
steigia ir išlaiko lietuviškas 
pradžios mokyklas, šiomis die
nomis atidarė dar tris naujas 
pradžios mokyklas Kretingalė
je, Barzdunuosc ir Ramučiuo
se.

niy. Miestelis juos pasitinka iš
tisomis eilėmis įvairiausių men
kniekių nukrautais staliukais.

Po pietų atsidaro- visos kar- 
čiamos, į kurias prisigruda 
daugybe žmonių. Visur vaišina 
si', geria, ulioja, ir kaip tie se
novės lietuviai — išgeria, pa
šneka, padainuoja ir vėl išge
ria.

Kada gaidžiai baigia prarėkti 
savo gerkles, ūkininkai prade
da taisyti arklius ir skuba va
žiuoti anmo.

Taip švenčia ii’ linksminasi 
;krekenav£škiai per žolinę.

Vinča Daro Boksininko 
Karjerą.

KLAIPftDA. — Boksininkas 
Vincą, prieš keletą metų pa
garsėjęs eilėje rungtynių, bu
vo išvykęs fireniruotiš pas Šar
kį, tačiau grįžęs iš Amerikos 
pasitraukė iš boksininkų eilių 
ir stojo pasienio policijoj) jurų 
tarnybon. Dabar' jame vėl at
gijo boksininko “gyslelė” ir 
neseniai pasitraukė iš tarny
bos. Žada daugiau užsiimti 
boksu* ir netrukus nori išvykti 
Prancuzijon, kad galėtų dar 
kiek pasilavinti pas geresnius 
šio meno meistrerius.



Ketvirtadienis, rūgs. 29, *38 NAUJIENOS, Chieaco; IK

j Gabriele Petkevičaitė
Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 —1927)
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(Tęsinys) i —Nueisiu paprasčiausiu bu-
Veždami dabar su savimi !du> “ atsakė Jušky‘g, - ir 

tiek raštų, aišku, padarytumėm 
be galo neatsargų žingsnį. Juk 
savo vaidinimu buvome jau* į 
save policijos akis atkreipę, rei
kėjo tikėtis, kad ir manęs, įta
riamojo asmens, irgi neužmir
šo; tad mudvi su Juškyte tvir
tai nutarėme nieku budu nesu
tikti vežtis literatūros pro kor
donus. Bet kaip ir kas ją be 
musų nugabens? Tai klausi
mas, kurs mudviem nei dieną, 
nei naktį ramumo nedavė.

Mėginome tartis su vietos 
knygnešiais; bet šie pareikalb- 
vo tokio užmokesčio, jog kny
gų kainos bent du arba tris sy
kius butų didesnės, nors svar
biausias žygis, gabenimas per 
sieną, buvo jau atliktas. Tiek 
mokėti nesutikome, tad knygų 
pundas pas mus ir pasiliko. Ir 
vėl laužome mudvi galvas: kas 
daryti? O studentai iš džiaugs
mo, kad teko* tokia pigia kaina 
tiek iiteraturos įgyti, tiesiog 
degte degė, karščiavosi. Bijo
jome, kad drąsuoliai nepanorė
tų; užsirioglinę sau ant pečių 
pundus pėsti iškeliauti, jei at- 
sisakytumėm juos vežti.

Su studentais nesikalbame 
dėl to gabenimo, bet pačios rū
pinamės, tariamės, tiesiog ta 
mintimi gyvename.

. Staiga atbėga Jųškyte, džiau
gsimi spindinti:

—žinai? Mano pusbrolis kun. 
kapelionas Juškevičius sako, 
kunigaikštis Mykolas Oginskis 
važiuojąs ryto namo, tad pata
ria mums prašyti kunigaikštį, 
kad raštus nugabentų į Plun
gę... Tuo budu ir apeisime kor
donus...

kalbėsiuos.
Bet tik atsirado norinti! Ži

nojau apie jos nepaprastą nar
sumą, prireikus kas nors nau
dinga tautai padaryti, todėl tuo 
didžiai apsidžiaugiau.

Kunigaikštis Mykolas Ogins
kis buvo caro kamerheris, la
bai didelis žmogus policijos 
akyse ir, aišku, pasienio sar
gybai neliečiamas “tabu”. Ka
da prieš vaidinimą musų artis
tai buvo kunigaikščiams mine-

tienė daug kalbėjusi apie tai,- 
kad kunigaikščiui rupi lietu
viams spaudą grąžinti, kad* jis 
suprantąs tautai daromąją 
skriaudą, ir todėl jis norėtų sa
vo įtaką Petrograde lietuvių 
reikalams panaudoti.

—Teparodo jis dabar savo 
gerus norus, — juokavo Jušky- 
tė, — tevežie dabar mums kny
gas!

Nutarta — padaryta*. Vieną 
iš paskutiniųjų musų buvimo 
dienų Palangoje Juškytė, pasi
rinkusi iš savo ir mano drabu
žėlių puikiausius, “poniškiau- 
sius”, kaip mes juokaudamos 
kalbėjome, iškeliavo “su vizi
tu” į kunigaikštį.

Lengva įsivaizduot, kaip ne
kantriai ir su kokiu susidomė
jimu laukiau jos grįžtant. Bu
vo jau 
dau ją 
gy-

sambrėškis, kada išgir- 
balsu kvatojant priean-

(Bus daugiau)

ŠEIMININKĖMS...

riau, — bet kaip prie to kuni
gaikščio prieiti, neturint jokios 
pažinties?

Jį siūbuoti.
O lapeliams 
Pašlamėti, 
Medžių tarmę

Lietui, rasai 
Apsidrausti. 
A udi1 užėlei 
Papurenti,

[ACME-NAUJIENŲ Photo]
Šis naujausios mados paltas primena Rusijos kazo

kų uniformas. Tokius paltus makfni’Os moteriškės dėvės 
šį rudenį ir žiemą.

MOTINA IR DUKTĖ
RAŠO LIUDA

Rašę Ė^fės šaltai

Saųijlg diegų;
Iš1 žemefe

Phbūčfavo.
Glebyj savo 
Jį mylėjo.
Užauginti 
Pažadėjo.
Kūdikystei 
Ir jaunystei

Neklausytų, 
Jei jos meilės 
Užsigintų, 
Jei jos širdį 
Jis suviftų.
Diegas augo

Pretenzijų 
Kaukė

Rašot Madame X.

Šią savaitę pigiau nusipirk
si t “loin of pork” kiaulieną, 
kurią galit pakepti arba tušin- 
ti su daržovėm ir bulvėm. Be 
to nebrangiai- nusipirksi t ir 
avieną, kepimui ir virimui.

GRAŽUS SIENAI PANELIS

Mes visi mėgstam kaip kada 
pretenduoti. Palociaus juokda<- 
rys lošia, kad jis karalius, ma
ža mergaitė ,su lėlėmis, kad 
ji motina, ir vaikutis su lanku 
.ir vilyčia, kad jis narsus indi- 
jonų kovotojas. Suaugę mote
rys ir vyrai irgi mėgsta lošti, 
kad jie yra kuom nors kitu.

Tas viskas yra labai gerai. 
Butų gal nevisai įdomus pasau
lis, jeigu, laikas nuo laiko, mes 
neužstotume ant to magiško di- 
ivonėliO' fantazijos ir svajonės...

Bet pretendavirtlilš tikslu pa
daryti įspūdį į kilus yra labui 
peiktinas ir negražus. Gerai iš
auklėtas žmogus niekuomet ne
pretenduoja, kad jis turi dau
giau turto arba mokslo, negu 
jis ištikrųjų turi. Nė vienas ge
rai išauklėtas vyras- nė moteris 
nemėgina nuduoti draugiškumą 
su žymiais asmenimis, su ku
riais jis arba ji turėjo tiktai 
praeinamą pažintį. Paprastai 
tie,, kurie nėra gerai išauklėti, 
jaučia reikalą pretenzijų, kad į- 
gyl'i socialį pripažinimą.

Šiame atvejyje, tačiau, jie 
perguli savo tikslą, nes preten
zija neilgai gali prigaudinėti. 
Ta kaukė būtinai turi nukristi, 
netikėtuose momentuose, ir nė

ATSIDAVIMAS PRAKAI
TU NEDOVANOTINAS

Šį sykį pakalbėsime apie tas 
moteris, kurios atsiduoda pra
kaitu. Nėra reikalo jums aiš
kinti, kad prakaitu atsiduodan
ti moteris nėra maloni, nežiū
rint kaip graži ir kaip šauniai 
ji butų apsirengusi, žmonės 
nuo jos šalinasi.

Rudens. ir žiemos laiku rci- 
’kia* atkreipti ypatingą domę į 
švartimą, nes* prisieina dėvėti 

' šitiesnes suknelės, kurios ne
praleidžia* orą, todėl! prakaitas 
pasidaro* nepriimnesniH.

1 Apsaugai* nuo* nesmagaus 
prakaito kvapo galima vartoti 
tam tikrą mostį iš vaistinių ar
ba namie pasidaryti mišinį iš 
alum ir silpnaus acto. Tuo mi
šiniu reikia ištepti pažastis. Ga
lit taipgi vartoti “witch bazei” 
arba nusipirkti “dress sbields” 
ir prisiūti prie suknelės. Apsau
gosi t sukneles ir busit malones
nės.

Kitą savaitę pakalbėsim apie 
korsetus.

Gerai Šeimininkėms

mažai k i nes .

@ Nauja virvė skalbiniams 
džiovinti visuomet turi būti pa
virinta prieš naudojant. Tuo
met ji laikysis ilgiau ir nesisu-

WALL HANGING PATTERN' t84B

No, 1818 — &is paveikslas papuoš jūsų namus,, jei jiį išsitjsit 
gražiais, margais smlais. Išsiūki t ant sininio audeklo, tai ga
lėsit išskalbti ir ilgai1 laikyti.

* NAUJIENOS NEERLECRAFT DEPT., 
T1139 So. Maiste* St„ Cnioago, 111. No. 1848'

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį Ko.

Vardas ir pavardė

1 Adresas ..... ..............

L Miestas ir valstija 
■ MM «■ M M ■> M

pašaipą apgavystės.
Daug kas iš musų nėšio j am 

tas kaukes pretenzijų, 
suprasdami, kad tikrasis gyve
nimo veidas- yra- daug gražes
nis, daug įdomesnis ir begali
niai daug vertingesnis.

Bukime todėl tikrai ir nuo
širdžiai pačios savim, nebijoda^ 
mos- nieko; tiktai- kitus užgauti. 
Bukime gyvai už interesuotos 
vjskuomi kas dedasi aplink mus. 
Gyvenkime paprastą, nuoširdus 
naudingą gyvenimą. Atsiminki- 
įme žodžius garsiojo filosofo 
Seneča, kad “Aš pereisiu* šį pa
saulį tiktai kartą-. Jeigu kokį 
gerą darbą galiu atlikti, arba* 
nuoširdumą galiu parodyti ko? 
kiapi nors žmogui, noriu pada
ryti tai dabar, kadangi aš ner
siu šiuo' keliu kitą kartą...” 

r Taitikaš

Jeigu* įdėsi- truputį citrinos 
sulčių į vandienį, kuriame plau
ni baltus lininius dalukus, tai 
atrasi, kad tas baltins ir kar
iu nekenks medžiagai.

0 Smulkiai supjaustytos biįb 
vią luobos ir sumaišytos su* 
duona išvalo vidurį bop-kos.*

O Panaikinti aštrų kvapą nau* 
,j.w maliavos- — pripilk indą 
šalto vandens, pastatyk kamba- 
i*yje, atmainant kas trys valan
dos. Kaimynka

, (Tęsinys)
Po- Vakarykščio* pasikalbeji- 

mb sn: motina, šiandie Elenytė 
jautėsi lyg ir suaugesnė, savy- 
stovesnė. Jai atrodė, kad moti
na jos vienintelė ir artimiau
sia® prietelis ir draugas. Taip 

• besvajodama,, ji žengė pro mo
kyklos durisv o sale jos įbėgo 
.Zigmu tė Biedens’tė ir greitu 
jgestu Elenutę pasveikinusi,, ji 
.nuskubėjo koridorium, visus 
(Pralenkdama, lyg 
jdama su nieku 
turėti.

—Stebėtina —

;• visai nenorėu 
įokio reikalo

galvojo Ele- 
beveik visuo

met vierta sali mokyklos valan
domis gyvena. Net ir pertrau
komis kur nors užsiglaudusi 
.viena stovi a-r knygą skaito. 
(Elertutėje kilo nesuvaldbmas 

priežastį tokio 
juk ji nei į mo- 
niekūomet neat- 
irgi maždaug to-

kad' jų motina apleido juos ir 
pabėgo su' kitu vyru?

—Tiesa, aš buvau ir pamir
šusi — nusiminusi tarė Elenu- 
te.

-—O, vargšė Zigmu te — kiek 
palūkėjusi vėl prašneko El'enu- 
tė ir ašaros sužibėjo jos aky
se. Ji baigė vakarienę tylėda
ma ir galvodama, kaip ji galė
tų Zigmutei pagelbėti, kad kiek 
'nors jai butų lengviau.

(Bus daugiau)

3

Maistas
Veda Dora Vilkienė

Jis subrendo.
Sužyrėjo.
Paukščiai giesmes 
Jam giedoj'o.

> Bitės lankė, 
Medų traukė 
Iš žiedelių 
Kvepiančiųjų.

Jaunas Medis 
‘^"Žiedus mezgė.

Saulė vaisių 
Išaugino,— 
Prinokino.

Per daug metų 
šis medelis 
Taip gyveno.

Kai paseno 
Vaizdą savo 
Jis atmainė.
Ilgas amžius, 
Šalčiai, šalnos, 
Audros, sausros 
Jo' gražumą, 
Jo jaunystę, 
Vaisingumą, 
Paskandino 
Gelmėj metų 
Okeano.
Nebgalėjo 
Žmogui, gamtai 
Naudą nešti.
Skruzdės, kirmės, 
Vabalėliai 
Paskutinę, 
Jo gyvybės 
Jėgą sėmė.
Kai išpuvo,

Kirvis, pjūklas 
Jį šmoteliais 
Sukapoję, 
p pastogę, 
Sudėliojo 
Piemenėlio 
Mažos rankos.
Šeimininkė 
Ugnį- kure,-— 
Medis degė; 
Kalu pu i karšta, 
žmogui- šilta 
Nuo jo buvo.
Šjs medelis,— 
Atgyvenęs— 
Saules duotą 
Diegą oruį 
Sugrąžino, 
O kas liko.- 
Žiemai teko.

noras patirti 
vengimo kitų; 
kyklos šokius 
eina, o juk ji
kio amžiaus kaip ir Elcnutė.

: —Žiliai, niaTnyf, aš negaliu 
suprasti kodėl Zigmutė Biede- 
naitė vengia draugystės su ki
tais mokiniais. Ji vis dažniau
sia skuba, kad1 trumpiau mo
kykloje pasi-liktį.

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

Pabandykit Karštus 
Agurkus

Vasara visi mėgsta šaltus, nerau- 
gytus agurkus. Bet pabandykit kar
štus agurkus. Gal dar neteko juos 
valgyti.

dideli šviežus agurkai
puodukas maltos mėsos (pusė 
jautienos, pusė riebios kiaulienos) 
puodukas virtų, sutrintų bulvių 

’/4 puoduko baltos sausos duonos
trupini....
šaukštai sviesto.
Nuplaukit agurkus, perpiaukit iš

ilgai pusiau. Virkit druskuotame 
vandeny 2 minutes. Išimkit vidurį 
ir jį smulkiai sukapokit. Mėsą, bul
ves ir sukapotą dalį agurkų sumai-

3
1

2

• —A-š esu tikra, dukrele, kad,šykit ir pripildykit su šiuo miši- 
ji yra darbais užversta namuo-ln™ pvu’ia“ Pjautus agurkus A- 
se ir dėl to turi skuboti. Juk ji j Ant viraus uždekit keletą šmotukų 
turi prižiūrėti dar dvi savo se- sviesto. Kepkit nekarštam pečiuje 
sutes ir broliuką, na, ir tėvui šį Pus? valandos. Paduokit kartus su 
tą pagelbėti. Tu, Elenut, žinai, to™ič\ų daža\u' APiberkit smulkiai

1 ° sukapotom petrukom.

1 ■ 1 • • r

m r

silipyti į sąsiuvinį — patarimai 
kada nors bus reikalingi ir jų 
nereikės ieškoti. Patarimai tilps 
šiame skyriuje kas sąvaitę. Juos

Redakcijos Prierašą®:
Skaitytojos yra raginamos iš 

‘siltivpti šiuos patarimus ir su- tvarko musų gera kaimynka*.

mergaitėm šilti naktini rūbai
No. 4884 ir 4885 — Lengvai ir pigiai pasiusit savo mergaitei 

‘šiltą rūbą žiemai. Pigi flanelė bus praktiška ir nebrangi. Ga
lit gauti 2, 4, 6, 8, 10 ir 12 me'ų amžiau^ mergaitėm.

I

! Norinf ganti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašomo iškirpti paduotą blan- 

tkutę arba’ priduoti pavyzdžio 
uimiaorį pažymėti mierą ir a įš

ilti ai paradyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to Ženkleliais kartu su užsaky- 
ihu.* Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept.. 1739, 

•*(>. irmed- St,, Chtca<o. nt I

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted* St., Chicago, liti 

čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį Nu,__ ___

M?eros ..................... . per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
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Geresnei Pažinčiai
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i Ir Geresniam
Susipratimui

GARSINKITES 'NAUJIENOSE

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

732 West 31st Street
GERA MUIZIKA IR UŽKANDŽIAI

MR. & MRS. BRUNO GAIDYMAWICZ

maisto, 
nervų, 

jus 
ką

Vaizdas iš “Maksimo Gorkio Kūdikystės”, kurį pra
dės rodyti penktadienio vakarų Sonotone teatre. Apie šį 
veikalų kai kurie New Yorko laikraščiai atsiliepė gana 
palankiai.

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam į farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Tai p g? pristatom an
glis i visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

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.

ŠIRDINGAI KVIEČIAME JUS ir JUSU DRAUGUS I
IŠKILMINGĄ ATIDARYMĄ 

ŠEŠTADIENI ir SEKMADIENI, SPALIŲ 1-2, 1938

Paskutinės 2 Dienos 
‘“MOTINA IR SŪNŪS”
Taipgi čekovo “MEŠKOS”

Pradedant penktadienio vakarą 
8 vai. prasidės didžiausia Sovietų 

Rusijos filmą 
“MAKSIMO GORKIO 

KŪDIKYSTĖ”
Paimta iš paties Gorkio biogra

fijos “Mano kūdikystė”.
SONOTONE Teatre 

66 E. Vad Buren.
25c iki 1 P. M. išskyrus šešt. ir 

Sekm. 5 > • .

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS — BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTALĖS

šį šeštadienį, spalio (Octo- 
ber) 1 d., Chicagos Lietuvių 
Vyrų choras rengia draugiškų 
vakarėlį. Tai bus lyg ir įžanga 
į naujų 1938-9 metų sezonų.

Vyrų Choro Draugiškas 
Vakarėlis

Bowling-Billiardai 
20 Aslų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ— „
• ŠEŠTADIENI— W. H. F
• SEKMADIENI—

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—Žinių Skyrius

Diena Is Dienos
vaičių. Prie progos atlanko 
vakar ir “Naujienų” įstaigą.

—JPT

NAŪJtENOS, Chicago, ffi.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

Brodklynietė Lankosi 
Chicagoje

Šiomis dienomis atostogų 
proga lankosi p-lė Marytė Juo- 
zapaityte iš Brooklyn, N. Y. 
Ji čia svečiuojasi pas savo gi
mines p. Brown, 3429 So. Union 
Avė.

P-lė Juozapaitytė yra gerai 
žinoma kaipo veikėja Brookly- 
no jaunimo tarpe, o iš profe
sijos praktikuojanti slaugė vie
noje Brooklyno ligoninėje. At
vyko į Chicagų praleisti savo 
atostogas ir ta proga susipa
žinti su Chicagos lietuviai^. 
Mano čia viešėti apie porų sa-

Vinco Kubaičio 
Užbaigtuviij Piknikas 
Nusisekė.

Sekmadienį, rūgs. 25 tų d., 
Sunset Park įvyko gražus už- 
baigtuvių piknikas. Piknikų su
rengė patys daržo savininkai 
Vincas ir Ona Kubaičiai. Pik
nikas iš visų atžvilgių gerai 
nusisekė. Atsilankė skaitlinga 
pulika ir matyti, kad visi 
vo pilnai patenkinti, nes 
baičių šeimyna juos gerai 
ėmė.

Užlaikyk
SVEIKATA!

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

Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

bu-
Ku- 
pri-

tik 
draugai, 

skaitlingų

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

po Valstijos priežiūra.
6755 SOUTH WESTERN AVĖ.

Tel. Grovehill 1038.

ant 
au-

Į pikniką atsilankė ne 
pavieniai Kubaičio 
bet matėsi daug 
grupių. Pavyzdžiui, Alex Mii-
ler, 4258 So. Western Avė., 
turėjo suorganizavęs savo gru
pę, kuri susidėjo iš kelių dešim
čių žmonių. Mrs. Miller ir Mrs. 
Anną Daugin Vaišino svete
lius su gardžiomis “piečen- 
komis”, kurios buvo pagamintos

Ala Mode Kaunas. Mrs. Ona 
Kubaitienė vikriai patarnavo 
sveteliams, vaišindama 
suriu ir šviežiu pienu.

Buvo ir laimėjimų. Kas 
mėjo neužsižymėjau.

Vincas ir Ona Kubaičiai
labai dėkingi visiems drau
gams ir pažįstamiems už tokį 
skaitlingų atsilankymą.

—Steponas

į>im«. M AM

Lietuvių Keistučio Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks spalio 
2 d., Hollywood svetainėje, 2417 W. 43rd St., 12 vai. dienų.

Helen Chapas, rast.
Suvalikečių pirmas pasikalbėjimas dėl įsteigimo savo organi

zacijos įvyks rugsėjo 29, 1938, 8 vai. vakare, Uollywood 
svet., 2417 W. 43 S t. Visus suvalkiečius kviečiame atsilan
kyti į šį pasikalbėjimų. —Kviečia Sumanytojai.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj)

Walter Thomszek, 23, su Le
da Kedaitis, 27

Arthur Kriz
Baloun, 22

lošėjais pasikalba, padainuoja, 
sueina į glaudesnį susipratimų 
ir kooperavimų.

Taigi tam geresniam susipra
timui bei pažinčiai yra rengia
mas ir šis vyrų choro vakarė
lis. Įvyks šį šeštadienį, p. Nef- 
l‘o svetainėj, 2435 So. Levitt St.

Į šį draugiškų pasilinksmini
mo ir susipažinimo vakarėlį, 
Chicagos Lietuvių Vyrų choras 
užkviečia visus, kaip jaunus, 
taip ir senus, o vyrai, atsilygin
dami už jūsų atsilankymų ne 
tik gerai pavaišins, bet ir pa
dainuos gražių dainų.

Dainininkas

TIKRASIS gyvybės apsireiškimas yra 
pagrįstas geros sveikatos ir pilnos 

jėgos pamatu.
Kada švelnus tas jūsų kūno mecha

nizmas apsivožia dėl tinkamo 
miego stokos ar nuo sukrėstų 
gyvenimas pasidaro tik bandymu, 
netenkate kiek ir savo malonumų, 
tikrumoje gyvenimas teikia.

Kada jaučiate kad gyvenimas 
tik kiek perdaug su jumis, imate musų 
draugišką dovaną, ar ne tiesa? Gal būt, 
kad visa kas jums reikalinga, tai siste- 
matiškas suderinimas ir tad, dėl to nė
ra nieko taip visiškai patenkinančio ir 
visikai patikimo kaip MALVAZ. Tūks
tančiai gudrių chicagiečių jau įsitikino, 
kad tas ypatingas maistas-gėrimas yra 
turtingas nervų ir kūno atstatančiomis 
dalimis... kad jo nuostabus skonis tai 
skonio komplimentas. Bet už vis geriau, 
jie žino, kad MALVAZ juos atstato tik
rai.

Gyvenimas nėra toks ilgas, kad ga
lėtumėt leisti bent kiek niekais. Todėl, 
mes ir sakome “Išeikite į jį ir gyven
kite, ir kada nusilpsite, leiskite MAL
VAZ jus atgauti.”

UŽSISAKYKITE 
KARTONĄ IŠ 

SAVO DYLERIO. Gražus Indai Ii 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

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

Naujienos savo skaitytojams 
suteikia tokių progų. Pasinau- 
dokit jų pakol dar nevėlu. Dar 
galite gauti indų. Tėmykit kas
dien kuponus Naujienose.* Iš- 
sikirpkit juos ir tuojaus atsi- 
neškit | Naujienas.* Indus ga
lite pirma pamatyti, o paskui 
juos už keletu centų įsigyti.

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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kad dar geriau susipaži-

2415 W. 64th Street Tet Hemlock 6240

PETER PEN

tikrai gerų atsiliepimų.
Geriau Susipažinus —

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

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

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

JUMS PRIE NAMŲ REIKALINGA

2817 West 63rd Street
TEL. PROSPECT 1297

--- ----------LIETUVIŲ KRAUTUVĖ........... .....

Atsilahkykit Pamatyti Ši GRAŽŲ 26-šių ŠMOTŲ

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

RAUMATIZMAS
greitai palengvinama 

VISAS LIGAS GYDOMA $1 nn 
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■

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

Tel. Lawndale 5727.

AKBROS1A & NECTAR
Beer Distributor

džiumoj susideda iš patyrusių 
dainininkų. Daugeliui teko per 
eiles metų dainuoti įvairiuose 
maišytuose ir vyrų choruose. 
Dabar, kuomet į maišytus cho
rus susitelkė beveik išimtinai 
čiagimusi jaunuomenė ir mai
šytų chorų reprezentacija Chi
cagos lietuvių tarpe yra gerose 
rankose, tai vyrai ir suorgani
zavo vien vyrų chorų...

Chicagos Lietuvių Vyrų cho
ras, be kelių savo parengimų, 
per melus dalyvauja kuone vi
sų, didesnių organizacijų kon
certuose ir dėl to yra gana ge
rai žinomas. Apie šį vyrų cho
rų yra

Kad
Bet, 

mis, patyrus iš koncertų bei lo
šimų lankytojų kas jiems ge
riausiai patinka, dainininkai bei 
artistai parengia viešus drau
giškumo vakarėlius, kur visuo
menė drauge su choristais (bei

Sidabrinį Setą DAILY 
BUSINESS IDIRECTORY

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

Gaus šį puikų sidabrinį setą
TIKTAI Už.......... oo

CHICAGOJ NAUJIENOS METAMS $8.00
26 Šmotų Setas .............. $4.00
“Naujienos” Metams ir Setas ... $12.00

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

$5.00
$4.50
$9.50

NAUJIENOS, 1739 S. Halsted Street, Chicago, Dl.
Prašau užrašyti NAUJIENAS ir pasiųsti setą:

Vardas

• FOTOGRAFAS
C0NRAD

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

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840

Adresas

Miestas

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI 

už .................—
GYDYMAS
LIGONINĖJE .....
RAUDONGYSLfiS

diena ligoninėje

$12-50
$50-oo

IŠIMAMA viena
$15-00 

»2-oo

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

75% Coarse _____________ $7.00
Pocahontas Mine Run, West Virginia

75% Coarte ...___________  $7.75
Illinois Nut ----- $5.60
Rex Egg ----------   $7.50
Black Band Lump__________ $8.75
Millers Creek Lump _______  $9.00
Chestnut Hard Coal _____  $13.00

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980.

OKSAS EXPRESSING
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DARBO ŽINIOS
Darbo Tarybos Nuo- 
sprepdis Prieš 
Kompaniją

Darbo santykių taryba išne
šė nuosprendį byloje tarp Au- 
bum Faundry, Ine., Auburn, 
Ind. ir Steel Workers Organiz- 
ing Committee, CIO organiza
cijos.

Tarybą nusprendė, kad mi
nėtą kompaniją nusižengė dar
bo santykių aktui, trukdė da>r- 
binipkams organizuotis ir pa-, 
Šalino du . darbininkus už pri 
klausymą unjjaį.

Taryba nusprendė, kad kom
panija turi pildyti darbo aktą 
ir paleisti savo uniją. Bylą 
nuspręsta perduoti Washing 
tonui.

Kitas Nuosprendis 
Prieš Kompaniją

Darbo taryba išnešė nuo
sprendį prieš Yale and Towne 
Mfg. Co., Sager Locks Divi- 
sion, North Chicago, III. Tary
ba įsakė paleisti jos palaikomą 
kompanijos uniją ir netrugdy- 
ti dubininkams organizuotis i 
savo uniją.

Ji šį tarybos nuosprendį per 
30 dienų turi iškabinti dirbtu
vėje.

Be to raštiškai turi prisiža
dėti tarybai pildyti visus jos 
nuosprendžius.

sėjo mėn. suteikė dąrbo 226, 
855 žmonėms, jų tarpe 156,- 
042 žm. privatinėj pramonėj. 
Tuo b.udu samda padidėjo 1.7 
nuoš.

Federacijos 
Konvencija

Amerikos Darbo Federacijos 
58 metinė konvencija įvyks 
Houston, Tex., nuo spalių 3 d.

Tikimąsi, kad konvencija pa
sisakys už pagrindinius Fede
racijos principus.

Kanados Unijų 
Suvažiavimas

Kanados, unijų suvažiavimas 
yra šaukiamas Niagra Falls, 
Ont., rūgs. 12 d. savaitėje. 
Amerikos Darbo Federacija 
siunčia savo sveikinimus.

Pernai 164,976 
Ateivių Patapo 
Piliečiais

Delei ekonęminių sąlygų už
sieny ir Jungt. Valstijose ir 
valdžiai paliovus duoti darbus 
svetimšaliams, žymiai padidėjo 
skaičius prašančių pilietybės. 
1933 m. buvo suteikta pilietybė 
113,363 ateiviams, o 1934 pi
jau dėl 113,669 ateivių 1935 
m. gavo pilietybę—141,365 a- 
teiviai. 1936 m. — 141,265.

1937 m. — 164,976.

pirmyn” CHORO KONCERTĄ® Kur Galima Gauti

STELLA RIMKAITĖ

RUKšTALAJONAS

Ateinantį sekmadienį, spalic 
2 d., bus pirmas šio rudens di 
delis parengimas. Bus malonu 
užgirsti seniai girdėtas “Pir 
myn” choro dainas.

Į

Per vasarą važinėdamas ĮJe • 
tuvoj, Choras koncertavo, puo
lat praktikas turėjo ir iš to 
galima spręsti, kad gražiai pa 
sirodys Sokolų salėje, spalio 2 
d. Kaip senosioms, taip pauįo 
sioms dainomis linksmins pu
bliką.

Patartina ateiti pąsikjausytj! 
to pasižymėjusio “Pirmyn” 
choro ir pasigerėti jo pąąlopio-!
mis dainomis. Rekomendacijos Pažarskąs, Viktoras Ęepderis’ 
rodos didelės nereikią, ųžtemjįr keli kiti. —J. J. P.

vardas, diena įri 
pats savaime

3okolų 
choro

sve- 
kon^

ką pasakyti 
yįetą, o tas 
ką pasako.

Jki pasimatymo 
tainėj, “Pirmyn” 
certe spalio 2 d.

K^P'tu su choro prograipe da 
lyvaus įr keįi mėgiami 
pjnkąj-’Soli&tąi: S.tella RįmkaU 
<tė, Jonas Rųkštala, Opa Ske- 
veriu,tę, S. Galdikaitė, Ęą^ys

Banketui
sęr-(Bankietą rengia savo 

gančio seno nario, veikėjo jr 
“N/’ redakcijos .nario K. Baro
no Bosclapdo Sce
nos Mylėtųjų Butelis ir draugų 
būrelis. Jis įvyks spąlio 9 d. 
Stanciko salėj, Rųsejaiųle.)

Bilietus galima gauti pas ren
gimo kopiiteto purius ir pas ki
tus žeųiįąu sųpiinėtus psmenis. 
Galima užsakymus duoti ir te-

ROSELAND
J. Šimkus^ 10225 Perry avė.;

Pulk 5968.
A. Narbutas, 1033 103th

St.
B. Gįąilevičia, 57 W. 112th; 

PulJ. 4554.
R. Lųdkeyičią, JI34 E. llOth; 

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

Pull. 8559.
J. Bųčkorms, 10049 Perry 

avė.; Pull. 6693.
P. Kučm^kąs, 45 Ę. 98th St.
S. Dambfąųskąs, 50 E. 101

CLASSIFIED ADS.
AĮUTęS-TRUCKS—MISCĘLLAN. 

Automobiliai ir Trokai—Bendrai
NEREIKIA {MOKESNIO—30 MĖNESIŲ IŠ

MOKĖTI. VieiSkas peržlurijimas, male- 
vojitnae body, fenderio darbų, baterėa, 
radijo ir priedų. Freimo, afių aUBtiprinl- 
niaa. Viskas nuo viršaus iki tairų. 16 
tųetų patyrimas, musų garantija. Atdara 
vakarais, sekm. Apskaičiavimas, towing 
dykai. Taipgi pilnas pasirinkimas naujų 
Ir vartotų karų. Be imokčjimo pinigų. 
25Q0 MILWAUKEE AV. Belmont 4844.

FURNITURE-FJKTURE FORSALE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui
IŠPARDUODAME BARŲ FEL

ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
ice baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pąmatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

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

CALumet 5269.
FERSONAL 

________ Asmenų Ieško______ ■ _ 
, PAIEŠKAU pusseserės MARIJO
NOS ir SIMONO ŠIDLAUSKŲ ir 
ų vąiką. 1913 m. gyveno Green-,

Ville, III. Jie patys arba kas apie rio setą’. Nebrangiai. Wolf. 5337 So. 
uos žjno, prašome pranešti. •»»!-

Ąntonina Grikšaitė, po vyru Swi- 
alinienė, 12137 So. Emerald Avė 

Chicago, III.

TURI PAAUKOT TUOJAU 3 
lėnesių senumo gyvenamo kamba-

Ellis.

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

PAIEŠKAU DARBO
Penteris ir popieruotojas iš vi

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

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

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

Padidėjo
Samda

Darbo sekretorė Perkins pa
skelbė, kad samdos biurai rug-

šių metų skaitlinės nėra su
rinktos, bet jau dabar galima 
spręsti, kad šiemet bus natų- 
ralizuota daugiau piliečių, ne
gu kuriais kitais metais.

Įdomios Žinios Iš 
LietuvesKupiškėnų 
Susirinkimo

MADOS

No. 4929 — Žiurstai. Galit gauti 
didelės vidutinės ir mažos mieros.

Darbo Tarybos 
Nuosprendis Prieš 
Kompaniją

Darbo taryba išnešė nuo
sprendį byloje Nevy Yoyk Hand- 
kerchief Mfg* *Cb., 1021 W. 
Adams St., Chicago. Ją skun
dė International. • Ladies Gar- 
ment VVorkers Union

Taryba pripažino, kad kom
panija pašalino iš darbo 11 
darbininkių už priklausymą 
unijai, o kitiems 5 darbinin
kams pradėjo nebeduoti užtek
tinai darbo.

Be to kompanija kišasi į dar
bininkų atstovų rinkimą ir, pa
galios, visai atsisakė nuo ko
lektyvių derybų.

Taryba įsakė priimti į darbą 
pašalintuosius darbininkus ir 

apmokėti už nedirbtą Idiką, 
taipgi ir tiems 5 darbininkams, 
kuriems neduota iš dalies dar 
bo. -Be to, kompanija turi iŠ Į 
kabinti pažadą ateityje stropiai 
pildyti darbo santykių aktą.

—B.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti. pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir aaresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
tų ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted SU Chicago, I1L

Pranešimas
šiųomi pranešame, kad sau

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

— Rengimo Komisija.

NAUJIENOJ Pąttern Dept
1739 S. Halsted St, Chicago, HL 

čia i^edu 15 centų Ir praiau 

atsiųsti man pavyzdį
Mieros .................. ... per krutino

■............................................    II I Į I

(Vardas ir pavardi)
■ gyy—..... ■■ ' i ~ r

(Adresas)
■ ............. .................... ........... .....Ii i i

(Miestas ir valstija)*.

i nvFiTR SEFLŲ V Lllu O Visas Pasaulio

KVIETKININKAS
Gėles Vestuvėm f, Bankiniam* . 

ir Pagrabams.
3816 So. Halsted Street -

Tel. YĄRDS 7308

linn 1 Gėlės Mylintiems 
U U A Vestuvėms, Ban- 

I |j U kietams, Laido-
■ v “ ■ tuvėms, JPapuoSi- 

mams.
GĖLININKAS

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYE <5800

Kupiškyj lankėsi F. Matekoniu- 
tė ir J. Vilimas

Kupiškėnu Kultiuos Drąugi- 
jos mėnesinis susirinkimas įvy
ko rugsėjo 24 dieną K. Mateko- 
nio bute, 3435 W. Jackson įB.lvd. 
Narių atsilankė gąna daug- Pp-i 
Matckonių butas pasidarė taip 
ankštus, A&d Stąrgiai galėjom 
apsigręžti. Dienotvarkė b.u\.O 
trumpa, bet visi .draugijos rei-, 
kalai buvo apsvarstyti. Išrinkta 
darbininlcai draugijos busimam 
Bunco ir Kortų vakarui, kuris 
įvyks spalio 8 dieną, Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St.

Draugijos darbštus nariai ir 
rengėjai P. jr M. Petruliai ir F. 
Stąnjonis rapor.tavo, kad viskas 
jau prirengta ir (fikietaj platina
mi, liktai visi kupiškėnai jr kai
mynai prisirenl<įte dalyvauti. 
Dar šiam pąrengimui nepraėjus, 
vėl nutaria surengti ąutrą vA-1 
karą su programa. Tam darbui 
atlikti išrinktą Jiomiletąs iš šįų 
narių: F- Stąnjonis, Ę. Mateko- 
nis ir K. Užtupas. >

Šį sezoną ku.pišj<ėnąi piano 
(langiau veikti, nes draugiją ąu- 
ga nariais ir veikime ;tųri biu-i 
ii padidintas. <

žinjos iš Lietuvos
Draugijos narys Juozas Vjjir! 

mas ir drąųgijo$ .įž.dwnko dūk-; 
tė Ęrances Maiekoniutė pagrį-j 
žę iš Lietuvos, parvežė mum?, 
daug syąrbių žiųių ąpic I<<upi§- 
kėnųs ir šiaųm draugijoj susj- 
riųkime papasakojo kąip teiy 
kainuoeiad gyvena, kaip yargs- 
ta ir koks jų nusistatymas apie 
ajnei’ikonus. Parvežė ir daug į- 
domių paveikslų.

Pasimatė ir pąsikalbėjo su Ę- 
Unės Kultūros Draugijos Kupiš
kio sl<yria,us valdyba, nufoto- 
grafąvo Kupiškio Laisvus Ka
pus ii- parvežė Chicagos kupiš
kėnams juos pamątyti.

Mes su ątyda klausėm jųjų 
raportų ir esame dėkingi už pa
sidarbavimą.

Prie draugijos prisirašė 4 
nąuji nariai: J. M. Bručas, J. 
Kasinskas, Ieva Kasinskas ir S. 
Butėnas. Reiškią, draugijos šei
mynėlė paaugo keturiais ną- 
riais.

Po susirinkimo. Pa ^lalekphię- 
nė visus pavąišiųo skaųiąiš val
giais ir sūriu, parvežtu i$ Lietu
vos, o K. Matekonis apdalino 
visus Lietuvos papirosais ir A- 
merjkos bavarsku alučiu.

Mes dėdingi esam pp. Ma.tį-; 
hoųįams ųž vaišes, o jFfą^ceį 
Mątehojjįutej ųž Lietuvos aųrį 
ir pąpir(Q&i,is, nes j i na j grįždąųra 
parvežė inuiųs pąrągąųti. Taip
gi buvo smagu, pamatyti Ljetu-; 
vos kaimiečių rankom gąmįntų 
visokių audinių ir mezgimų, 
kuriuos čjoįe šalyje iabąi U,tirš
tai įyerimą. P. Ę«

A-

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

PAIEŠKAU DARBO dirbti prie 
amų prie lietuviškos šeimynos ar- 
a lurichruimyje.

Telefonas LAFAYETTE 2329

FOR RENT—IN GENERAL 
________ Rendai—Bendrai________

3 ŠVIESUS IR ŠVARUS kamba
riai—$lL00. 913 W. Cullerton (20th 
St.) arti Peoria.

AtidaveDu Cicero 
Lietuviui Gr and 
Džiurei^

5. Dilius, ĮL0752 Rrąųie Avė. 
įr pas Rąteljo nąriųs.

MARQUETTE pĄĮRK
,J. Grygas, .6923 Artesįan Avė. 

JREP. 1598.
BRIGHTON PARK

6. Siephens, 4142 Archer 
ven,uę, LĄFayette 7572.

yąjzdžįunaj, 4134 S. Mozai'L 
LAFąyette 4139.

.GĄRFIELD PARK
J. b.ųčjnslcąSj 3857 |Polk S t., 

NĘyada 2061.
CICĘRO

Mr. įr l^rą. Stųpąr, 227 S. 
jCįcero Ąye., Ąus.tm 7971

Viktorija Deveiki^,
, A. Vilius, 1646 N. Bell Avė.

J. Ascila;11833 Evergreen A- 
v,e.

P. Page, ,6116 S. Gąrpenter, 
WENtworth 6693.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

AUTOS—TRUCKS FOR SALK 
Automobiliai ir Trokai Pardavimai

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

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

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

PARDAVIMUI BEAUTY SHOP 
—$350 paims. Gerai įrengta. Renda 
$20.00, gyvenimui kambariai užpa
kaly. Puiki proga grožio operato
riams. YARDS 25JL4.

TAVERNAS ANT PARDAVIMO 
įsteigtas 5 metai. Už $800.00.

372 East 71st St.

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė su namu—arba mainysiu ant 
mažo namo. 2519 W. 43 St.

am

nub

BRIDGEPORT
Mr. ir Mrs, Giedraičiai, 3227 

L^ueruld 4xe-, YlCjory 2837.
S. Valančius, 5702 S. Ęmer- 

ąjd Ąye. NORmaJ 0959.
Mr. įr Mrs. Pūkis, 7046 Euc- 

įlįd Ąve., IjyDe Pąrk ,3440.
18 APYLINKĖ

Nąujięųos, 1'739 S. Ifalsted
.CANąj 8500. J. P.

GROSERNĖ IR BUČERNĖ, gera 
vieta išdirbta 20 metų, 4 kamba- 
iai gyvenimui. Karštu vand. šildo- 

r.ia, pigi reųda. šaukite Lafayette 
357.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-ŽejneFarda.vimui

PARDAVIMUI
2jų aukštų kampinis namas. Karš

tu vandeniu šildomas. Ąžuolo U’i- 
piingai. Lotas 50x125. Arti Mar- 
ųuette Road. Kaina $4750. Dalis į- 
mokėt, o likusius lengvais išmokė
jimais. Ir šiaip kitų bargenų. PIR
KITE DABAR.!!

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

Hemlock 0800.

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ
BUICK & PONTIAG

MILDA AUTO SALES
806 XV es<t 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

NAUJAS 1938 METŲ 
PLYMOUTH PANEL TROKAS 

Tinkamas visokiam bizniui, už la
bai nužemintą kainą. $95.00 įmo
kėti, o likusius po $15.()0 į mėnesį. 

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 So. Archer Avenue.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas
Tel. Victory 4965. 

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

Apipiešė Gątvekario 
Konduktorių

CICERO Cicero teisėjas 
Henry J. Sandusky atidavę du 
Cicero lietuvius kriminalio keį- 
smo grand džiurei. Ąbiems pa
skyrė ir po ( $10,000 kaucijos.

Suimtieji lietuviai yra:
James Dauwitt, 29 metų 

žiaus, ir ; .
-WaUer Bertašius, 21, 

1^34 č^outh 50th Avenue.
Abu yra labai dievobaimingų 

parapijonų vaikai, p> Dauwi^t’ąą; 
yra švogeris vieno Š.V. Antanų 
parapijos komiteto narių. - : s '■ . • ■

Abu yrą traukiami atsąjkę- 
myfoėh ;U.ž apiplėšimų gatveka-i 
rio kondųiktoriaus Prie Hlh ir 
Cicero Ąyehuė.' Galyekariui su- 
ątioj.ųą ją.M’leisti ,pasažierius, a- 
bų Užčiupo, kon-
d,i,ikitm4.ų, ąKme nuo jo $įL0 pi
nigais, p.mgų gn^os 
r brąngų, 50 dolerių vergės 
aikrodėlį. (

Apipiltasis konduktorius bm1 
vo įFrąnk Skeįnm.ct?, nuo 3430 
South Kąi’įoy Ayenue.

Nei Dauvvitt’ui nei Bertąšiui 
nepasisekė vogtu turtu pasi
naudoti, nes ųž 10 minučių k.ę* 
turi Cicero policistąi abu ąres-i 
tayo prie 14-tos ir 50ith Ave- 
nųe. Vog-tus daiktus policiją 
rado areštuotųjų kišeniuose. i •t ■ - _ *■

Sakomą, kad ąbu jaunuoliai 
turi ilgus policjjoę rekordus jr 
kaų jau kalėjime yra sėdėję.

Mirė Besiginčyda 
mas Apie Karą

Hąrry J. Jonės, 60 rpetų clxi- 
cagietis, -yąkar su • draugais 
ginčijosi ąpie karo pavojų Eu-. 
ropoj. Beargumentuojajit, Jo
nės stąigiai sukrijto apt grįndų 
ir pasimirė, širdis pęąŲaike 
susijaudinimo./ Jęnes gyvenų 
adresu 4201. Lake Park Avenue.

Indiana Ilarbor 
Ifetami SusidO’ 
mijf Politika
Besiajtinąnt mięąto ymšipinkų 

riidiimams <
INDIANĄ jįARBOĘ, įųų. — 

Tų.r buj męįąųomo.t yjejlųs lįe- 
.Ųivįaj uobuvo 4ącig ąųsido- 
meję pųlibką, kąjp .dabartiniu 
faįihL ;

&ųr tik ąr W kuo
nesuej$j,, ;tąi ųžkląųąi-
mą$, kas bus išrinktas miesto 
mąjojrų, jFrimk Migas ąjr Dr. 
McCo^mąek?

-DIDELIS BARGENAS!
15 AKR-Ų ŽEMĖS, Roadhouse ir 

Gas Station prie didelio State ke
lio, netoli Chicagos. Viena mylia 
uo ežero, maudyklės, Golf Course, 

Swimming Pool. Biznis išdirbtas 
per daug metų. Parsiduoda už nu
mažintą kalną. Savininkas išva
žiuoja apsigyventi į Califprnia. At
sišaukite kas norite tokios vietos 
greitai pas — 670 West 18th Street, 
kampas Union Avenue.

MODERNAS KAMPAS: 19 apart- 
mentų 15x£, 4X§, garas, randos: 
$7800. Turi būti parduota, kaina 
jktai $Žl,0OOr Liberalus terminai. | 

•FIRST STATE MORTGAGE CO., j 
4752 F.ulĮerton Avė.

CAPITOL 3020.

COAL—W00D—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

EGG ...............  $6.00
NUT ...............  $6.00
BIG LUMP __________  $6.00
MINE RUN ............ $5.75
SCREENINGS ________  $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975-

FAJRMS FOR SALE

PARSIDUODA ŪKIS 
pienininkystės ūkis. 19U akrų, visi 
■budinkąi, didelė* barnė, vietos dėl

PARSIDUODA ŪKIS — geras 
pienininkystės ūkis. 190 akrų, visi 
,M'*'A***^-«*» MU&44V., y.vvvLi vtcl
35 galvijų. Randasi mylios į 

r, j ... . . v pietryčius nuo Capron, apie 70 my-R®dųs, ųereįktų daug gmcy- ftų i žiemių vakarus nuo ,Chicagos. 
Migas. Upei*8 teka per ūkio dalį. Ganėti- 

’ ąąi vandens gyvuliams. Kaina $62 j 
akras.

A. J. STROM, 
Relvįdere, Illinois.

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

nuo Capron, apie 70 my-

»ti$, suip^ptąmą, kad F
V jena, jis yra demokratas, pa
žangus žiogus, ypač Sėtuvių 
ganą gerai pažįstamas ir drau
gas. Ąntra, juk yisi žipome, 
kad jį rerpią ^Top Partisap Lea- 
gųe įr vjsąs pažaugus elemen
tas. Txečąa, kad jis yra tris sy
kius daugiau balsų nominacijo
se gavęs UŽ xe|)ublikoną Dr. Mc- 
Gormack.

Indiana Harbor ir East Chi- 
.cago, Ind., lietuviai, tą aiškiai 
nųųiątydami> bendrai, be skir
tumų, binziai, profesionalai, 
darbininkai rengia Frank Migas 
pageibimui bankietą, spalio 2 
d. Vįetą, 3903 fir St., &v. Pran- 
cĮškaųs parapijps salėj, pradžią 
6 vai. vakarę. Bilietai labai pi
gus, lik 50c. ypatai.

Pątartina bilietus įsigyti iš 
ąnksto, nes mažai jų beliko iš 
500. Apart Bąnkicto bus šokiai 
i,r šiaip įvairių pamarginimų. 
Ręiųgimo komitetas vįsus už- 
'kviečia ir užtikrina, kad visi 
busite patenkinti atsilankę ir 
kartu pasirodysime . svetimtau
čiams, kad lietuviai neturi (būti 
statomi užpakalyje kitų tautų.

“Kviečia Komitetas”

Skeibiniai Naujienose 
duoda naudą delfo, 
kad pačios Naujienos 

l yrą naudingos.

JUS GALIT
PELNINGIAU
PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO^

PAŠA UK4TMU9 TUOJAU 

CANAL 8500 
Musų apgaEsinimt kalno* 
ąriaUiamo*. pakartoji- j 
mus rera pūo- !



RENGIASI DEPORTUOTI VISĄ BUŽŲ ŠEI
MYNĄ KANADON AR LIETUVON

Joną Bužą Paliuosavo Nuo Probacijos Už 
Grąsinančius Laiškus

Ketvirtadienis, rūgs. 29, '38

Neseniai rašėm, kad Rose- 
lando lietuvių Bužų šeimynos 
reikalai buvo tokie komplikuo
ti, kad ir Dėdės Šamo galva 
vos nesusisuko. Ret dabar tu
rim pranešti, kad tie reikalai 
buvo išrišti, bet Bužų šeimy
nos nenaudai.

Dalykas prasidėjo apie ne
tils laiko atgal, kai Mykolo ir 
Onos Bužų sūnūs, Jonas An
tanas Bužas, 20 metų amžiaus, 
parašė grąsinaptį laišką Holly- 
wood žvaigždei Ginger Rogers. 
Jis pareikalavo $500 ir paste
bėjo aktorei, kad jai bus “blo
gai”, jeigu jam pinigų neat
siųs. *

Jaunuolis labai blogų minčių, 
matyt, neturėjo, nes ant voko 
užrašė savo adresą. Gavusį 
laišką, aktorė Ginger Rogers 
atidavė jį federalei valdžiai ir 
už poros dienų pašto agentai 
Bužą areštavo. Federalis teis
mas Chicagoj paskyrė jam du 
metu probacijos."

Bet svarstant jo bylą, pa
aiškėjo, kad Jonas, jo broliai 
ir tėvai yra nelegaliai atvažia-

Netikėtai Išvažiavo, 
Netikėtai Grįžo
Adv. K. P. Gugis Chicagoj

šios savaitės pradžioj adv. 
K. P. Gugis staigiai išvažiavo 
New Yorkan. Žadėjo ten bū
ti kelias dienas, bet vakar ank
sti rytą netikėtai sugrįžo.

Adv. Gugis paaiškino, kad 
nuvyko New Yorkan su iždo 
knygomis valstijos revizijai. 
Auditoriai knygas tuojau per
žiurėjo rado viską tvarkoj ir 
tarė adv. Gugiui, gali važiuoti 
namo.

vę Amerikon. Tuo klausimu su
sidomėjo imigracijos biuras. 
Atrado, kad tėvai Bužai atvyko 
Amerikon iš Kanados,, kur jie 
gyveno ilgoką laiką, ir kur vi
si trys jų sūnus gimė. Jie at
važiavo nelegaliai 1926 melais 
ir čia nekliudomi gyveno.

Vieną sūnų, vyriausi, Myko
lą Jr., valdžia jau deportavo, 
bet kiti tebėra Chicagoj. Gy
vena adresu 10835 Wabash 
Avenue. Bet ir jiems, kaip pa
sirodo, gali tekti skirstis su 
Amerika.

Pagal Kanados įstatymus, 
Bužai, nė tėvai, nė sūnus, ne
bėra Kanados piliečiai, nes iš
gyveno perilgą laiką svetur 
neatnaujindami pilietybės. Pasi
remiant įstatymais jų kaip ir 
negalima siųsti nei Lietuvon, 
nes Bužai nėra nei Lietuvos 
piliečiai.

Tokia problema atsistojo va
kar prieš federalį teisėją Ja
mes H. Wilkerson. Prisidėjo ir 
kita komplikacija. Būdamas 
po probacija, sūnūs Jonas yra 
federalės valdžios priežiūroj 
ir turi periodiniai asmeniškai 
pasirodyti teisme ir užsiregis
truoti, kad nepabėgo nuo pro
bacijos.

Teisėjas Wilkerson dalyką 
išrišo, jaunuolį Joną Antaną 
Bužą paliuosuodamas nuo pro
bacijos ir atiduodamas jam 
laisvę. Bet ta laisve negalima 
džiaugtis, nes jaunuolį . savo 
globon tuoj perėmė imigraci
jos biuras ir bandys jį, nežiū
rint įstatymų, išdeportuoti Ka- 
nadon, kaipo Kanadoj gimusį 
žmogų. Kartu imigracijos biu
ras bandys išdeportuoti Kana- 
don Jono brolį Praną, 19 me
tų amžiaus. O abiejų tėvus 
Bužus bandys išdeportuoti Lie
tuvon ir tuo reikalu dabar ve
da derybas su Lietuvos valdžia 
ir jos atstovais Amerikoj.—R.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto

MOKINA KAIP SAUGOTIS NUO MIRTIES — Mokytojas vienoj Londono mo
kykloj aiškina būreliui mokinių kaip naudoti nuodingų dujų maskas.

Nnujienų-Acme Telephoto

ANGLIJA PASIBUOŠUS — Būrelis Anglijos kareivių kalbasi Londono karei
vinių pasienyj. Anglija paskelbė laivyno mobilizaciją ir pašaukė tarnybon kai 
kuriuos pėstininkų rezervus. Kareiviai ^siruošę mūšiams, bet dabar laukia 
Hitlerio sušauktos konferencijos rezultatų?

LDS SEIMO ATGARSIAI CHICAGOS 
NORTHSIDES KUOPOJ

LDS Seimas Nutarė Įvesti Referendumą Valdy
bos Rinkime. Pirmininkė Pabėgo Nė 

Neuždarius Susirinkimo 
**

NORTH Delegato Raportas
Iš Pitlsburgho, Pa. seimo de- 

i?gato Cook raportas tęsėsi 
npie valandą laiko. Daugiau- 

i a vis gyrė delegatų gerus 
‘spyčius” ir pasakė, kad 112 

Jiiiopos įnešimas rinkti centro 
» keliu,

Darbininkų Susivienijimo kuo 
pos veikimas prieš ir po šel
mio skiriasi. Pereitame susi
rinkime buvo svarstyta . daug 
svarbių organizacijos reikalų, « 
ypač apie padauginimą kuo-L 
pos narių. |vaidybą referendumo

Bet svarbiausia buvo centro |seime praėjo. Tik 
valdybos rinkimas visuotinu jaunuolius delegatus, 
referendumu. Pasiūlymas pa- ie turėjo tris sesijas ir nieko 
keisti tuo reikalu konstituci- nenutarė. Tik paskutinėj sė
ją praėjo musų kuopoj. Bet j i joj pradėjo barti senius, kad 
stebėtina, kad tūli musų kuo- jie laiką ilgus “spyčius” ir 
pos komunistai bandė mus iti- rieko nenutarią. Tas nepati- 
jkinti, kad nėra skirtumo nuo ko Mizarai ir kitiems štabo 
'tarp nominacijų ir referen- kariams. štai kokį Rokas Mi- 
dumo. Bet tas jiems nepavy- para receptą patiekė: kitam 
ko ir seimas parėmė 112 kuo- seimui, kuris įvyks už dviejų 
pos įnešimą palaikyti tuo rei- metų nerinkti tiek daug jau
kalu konstituciją.

Kuopos reikaluose buvo pa
keltas klausimas, kad kritiš
kam momente kuopa padėtų 
nariams, ypač pinigine pašal
pa.

Tam labiausia pĮriešinosi 
Vilnies redaktorių žmonos.

Girdi,

Įnuolių. Ir jei siųsit jaunuolį 
^delegatą, kad užpakaly to jau
nuolio butų vienas senis, ku
ris galė'ų tą jaunuolį sudrau
sti.

\ Atsisako aiškinti LDS. finan
sinį stovį.

(Po delegato raporto pradėjo
Dalykas ėjosi apie vieną W. kilti klausimai, ypač apie pi- 

P. A. darbininką, kuris nega- p igišką stovį. Čia tuojaus isi- 
;li laukti nebadavęs iki gaus maišė kuopos pirmininkė, gir- 
įligos pašalpą iš draugijų. Jo di, kam reikia žinoti apie mu- 
■sušelpimui priešinosi Vilnies 
štabo moterėlės.

Bet susirinkimas jų nepa
klausė ir drg. Aluzui iš kuo
pos iždo paskyrė $5 auką. 
Man vistiek norėtųsi žinoti iš 
Vilnies redaktorių pačiukių, 
jei joms parneš'ų $54 į mė
nesį, ar jos galėtų didelį pun
dą susitaupyti nelaimėj gelbė

kis, ypač kad dar butų du ma- 
ži vaikai, moteris, viso keturi 
šeimynoje?

Pakėlus klausimą sušelpti 
kokią organizaciją, kuri tik 
ant popieros gyvuojanti, tai 
visos tos leidukės tam 
mui kaip įmanydamos 
ria. O North Sidėj yra 
.panašios organizacijos.

;koj. Bet nariai ėmė priešintis, 
ikrindami turį tiesą, nes esą 
^DS. nariai.

Pirmininkė ruošiasi bėgti.
To komunistų davatkai bu- 

fto perdaug, žiūrim, k^d mu- 
| ų pirmininkė su savo štabu 
ruošiasi maršuoti lauk. Vienas 
komunistų simpatizatorius pa
kuždėjo į ausį, kad reikėtų de- 
egato raportą priimti.
sėjo—nė good bye nepasakius

Bet, pirmininkė tik ranka 
numojo ir išėjo nė “good bye*

įneši- epasakiusi. Dabar lauksime 
prita- kito susirinkimo iki vėl tu- 

ėsime progą delegato rapor- 
ą priimti. Nes musų pirminin

kė turi komunistišką širdį, ir

kelios

Dabar adv. Gugis vėl priima 
klientus savo raštinėj mieste, 
127 N. Dearborn St., ir Bridge- 
porte—3323 South Halsted St.

—R.

Kviečia Streikierius 
Grįžti Darban

North Shore gelžkelio virši
ninkai vakar išsiuntinėjo laiš
kus streikuojantiems darbinin
kams, kviesdami juos grįžti 
prie darbo šį šeštadieni. Vir
šininkai prižada toliau vesti 
derybas su unijomis, bet iki 
sutarties pasirašymo mokėsią 
tokias algas, kokias bus galima 
mokėti iš įplaukų.

Automobilių 
Nelaimės

• 19 metų jaunuolis Robert 
Johnson, 8309 Maryland Ave- 
nus, užsimušė su automobiliu 
įvažiavęs į troką prie 87th ir 
Wastenaw Avenue.

O 11 metų mergaitė Lucille 
Langeven, 2864 W. 38, pasi
mirė šv. Antano ligoninėj. Per
eitą pirmadienį Chester Jas- 
kulski, 2959 West 39th Place, 
ją suvažinėjo su automobiliu 
prie 39th ir Francisco Avenue.

• Prie Roosevelt ir Hillside 
gatvių kampo automobilis už
mušė 20 metų jaunuolį Clar- 
ence Zajicek, 1714 Newberry 
Avenue.

, * *

• Nuo žaizdų automobilio 
nelaimėj mirė 78 metų Paul 
Rust, 1008 Monroe St. Jį su
važinėjo trokas, valdomas John 
Zgonenos, 6112 N. Mason Avė. 
Nelaimė įvyko prie Washing- 
ton ir Wells.

sako, kad moterys greičiaus 
atsileidžia, negu vyrai. Tad 
iki sekamo susirinkimo gal ir 
ji atsileis ir leis mums priim
ti tuos raportus.

— Kupstas.

Mokyklų
Patroliai

Mokyklų saugumo patroliai 
išgelbėjo 7,500 gyvasčių mo
kyklų vaikų Illinois ir Indiana 
nuo jų įvedimo 1922 m.

Statistikos paremia šias skai
tlines, bet yra ir kitas rezul
tatas, sako Chicago Motor Club. 
Tie jauni vyrai, musų busian
tys automobilistai ir pėstieji, 
bus daugiau saugumo sąmonin
gesni. Jie geriau įstengs ap
saugoti gyvastis kitų. —B.

ii "" ”, . n
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

LENKIJOS ROLĖ KRIZY — Čekoslovakijos-Vo
kietijos ginče Lenkija atvirai atsistojo Hitlerio pusėj. 
Per ilgą laiką po didžiojo karo Lenkija turėjo karo su
tarti su Francija, bet nuo tos sutarties atsimetė* ir susi
draugavo su Vokietija, kai Hitleris pažadėjo Lerikijąi 
atiduoti Cieszyn’io distriktą (No. 2), ir Lietuvą (No. 3). 
Užėmusi Lietuvą Lenkija turėtų laisvas rankas Pabal-

tyjyj ir galėtų dominuoti Latviją su Estija. Hitleriui 
Lenkija pažadėjo grąžinti koridorių (1) su Danzigo 
uostu. Žinodama, kad karai kilus Lenkija eis Hitlerio 
pagalbon, Rusija pasiruošė Lenkiją pulti ir sukoncent
ravo karihomenę prie Vilniaus (A) ir Galicijos (B). 
Smolenske (4) Rusija turi didžiausią savo karo aviaci
jos stotį ir per tą miestą veda platų Maskvos-Minsko

- -vieškelį, (5) pritaikintą lėktuvų nusileidimui.

kvitas ir pinigų pasiun
timo ratas.

Naujienos
1739 S. Halsted St
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