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Hitleris Ir Chamberlain Prižada Nebekariauti
HITLERIS IR CHAMBERLAIN PASIRAŠĖ 

BRITU-VOKIECIU TAIKOS PAKTĄ
7 • _____

Veiks bendrai Europos problemoms rišti
MUNICH, Vokietija, rūgs. “Mes skaitome sutartį pasi-

30. — Naktį į penktadienį ke
turios valstybės — Britanija, 
Vokietija, Italija ir Francuzi- 
ja — pasirašė sutartį Čekoslo
vakijai sudraskyti. Pasirašytą 
sutartį vėliau priėmė Čekoslo
vakijos valdžia, nesvddtokios 
išeities nematė.

Bet greta šios sutarties' 
Adolfas Hitleris ir Britanijos! 
premjeras Chamberlain pasira-l 
še reikšmingą prižadą, J<ad 
Britanijos ir Vokietijos gyven
tojai niekuomet nebekariaus 
vieni prieš kitus. Hitleris ir į 
Chamberlain pasižadėjo veikti' 
bendrai kitų Europos problemų! 
rišimui.

Abu turės pasitarimus tik
slu palaikyti abiejų šalių san
taiką ir tokiu budu * sudaryti 
bendrą frontą.

Vienas Chamberlaino ir Hit
lerio sutarties paragrafas sa
ko:

rašytą pereitą naktį ir Angli
jos-Vokieti jos laivynų sutartį 
(1936 m.) kaip simbolį nuta
rimo musų šalių žmonių nie
kuomet nekariauti vieniems 
prieš kitus.” ———'

Anglijos Vokietijos oaivyno 
1936 metų sutartis leidžia Vo
kietijos karo laivynui turėti tik 
35 nuošimčius to tonažo, kuri 
turės Britanijos laivynas.

Korespondentų užklaustas, ar 
Francuzijos premjeras Dala- 
dier pritarė šiam naujam su
sitarimui, Chamberlain atsa
kė:

“Tuo reikalu nesi tarta. P- 
nas Daladier jau apleido Mu- 
nichą.”

Chamberlain koresponden
tams paaiškino, kad vokiečiai 
pradės užimu zudetų sritis 
šeštadienį.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
SVARSTOMAS NAUJAI 
MėS VALDYMO ĮSTATOMO 

PROJEKTAS.

K AUNA J, rūgs. 27 dien. — 
šiomis di r.omis vyriati^ybė 
įteikė Seimui svarstyti žemės 
•\ ardymui tvarkyti įstatymo 
projektą. Numatoma, kad že
mei įgyti reikės žemės Ūkio 
Ministro .leidimo. Ūkiai nega
les būti skaldomi mažesniais, 
kaip 6 hektarų. Nesugebančius 
ūkininkauti numatoma šalinti 
(o kur jie dėsis? — Red.)

SVARSTYTI AKTUALIEJI 
KRAŠTO REIKALAI.

LENKAP ĮTEIKĖ ULTIMATUMĄ
- ČEKOSLOVAKIJAI -

• . v ACME-NAUJIENŲ Telephuto
“TAIKA EUROPOJE” — žinios iš Europos sako, kad karo pavojus atslūgo ir žmonės pradėję leng

viau kvėpuoti. Muenchene buvus sudaryta “taika”, šis radiopaveikslas, atsiųs'as New Yorkan radio ban
gomis, iš ten Chicagon telefono vielomis, parodo tosMuencheno konferencijos dalyvius: (Iš kairės deši
nėn) : Anglijos premjeras Neville Chamberlain, Francijos premjeras Edouard Daladier, Vokietijos dikta
torius Adolfas Hitleris, Italijos diktatorius Benito Mussolini ir Grafas Ciano, Italijos užsienio reikalų 
ministeris. Užpakalyj vertėjai, sekretoriai ir kiti delegacijų nariais.

Hitleris tą konferenciją sušaukė “taikiam Sudetų klausimo likvidavimui” ir gavo nuo Chamberlaino 
ir Daladier’o viską, ką žadėjo paimti ginklu. Sudetus pradės užimti šiandien, spalio 1-mą, užbaigs spalio 
10 d.» O Rrięš lapkričio pabaigą įvyks plebiscitas tuose sudėtų distfiktuose, kur gyvena mažiau 50% vokie
čių. Čekoslovakija priėmė konferencijos sąlygas, bet prieito notoj pareiškė pasipiktinimą, kad konfe- ’ 
rencija ją karpė jos nei neatsiklausdanja, o paskui grąsinimais privertė Čekoslovakiją su tuo karpymu,,- 
sutikti.

KAUNAS, rūgs. 23 dien. — 
Ministrų* Taryba, Prezidentui 
pirmininkaujant ir dalyvaujant 
Klaipėdos Gubernatoriui, svar
stė aktualiuosius krašto reika
lus.

IŠKILMINGAI ŠVENČIAMA 
DERLIAUS ŠVENTĖ!.

KAUNAS, rūgs. 25 dien. — 
Derliaus šventėje, šakiuose, 
dalyvavo Ministras Pirminin
kus -Mironas ir švietimo Minis
tras Tonkūnas. Rokiškio der
liaus šventėje dalyvavo Žemės 
Ūkio Ministras Tūbelis ir Sei-

Reikalauja tuojau atiduoti Teschen sritį

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
30. — Reuterio pranešimas iš 
Varšuvos sako, kad galima 
laukti rimtų įvykių, jeigu Če
koslovakija nesutiks tuojau ati
duoti lenkams Teschen sritį. 
Kiti pranešimai informuoja, jo- 
gei lenkai įteikė Čekoslovaki
jai ultimatumą, reikalaudami 
atsakymo iki ketvirtadienio vF 
durnakčio, ar ji sutiks^duoti 
Tescheno srities lenkams to

Giedra; vėsiau; saulė . teka 
5:46, leidžiasi 5:34 valandą. 
Sekmadienį bendrai giedra ir 
šilčiau.

Naciai jau įmaršavo 
į zudetų sritį

PRAHA, Čekoslovakija, rug
sėjo 30. — Čekoslovakijos ra
dijo stotis 12:06 valandą nak
tį į šeštadienį (Prahos laiku) 
pranešė, kad pirmieji Vokieti
jos kariuomenės būriai jau par
ėjo zudetų rubežių. Čekoslova
kijos kariuomenė traukėsi at
gal.

Lojalistai paėmė 
tris kalvas

HENDAYE, Francuzija, rug
sėjo 30. — Ispanijos respub
likos gynėjai paėmė tris svar
bias kalvas Coli Del Coso sek- 
tore, Ebro upės fronte, penk
tadienį. Vėliau jie atrėmė ka
lias sukilėlių kontratakas. Lo
jalistai paėmė daug sukilė^ų 
nelaisvėn.

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

kias pat teises, kokias gavo 
zudetų vokiečiai pagal Munl- 
cho sutartį.

Lenkų kariuomenė sukon
centruota prie Čekoslovakijos 
rubežiaus. Ji prisiruošusi pul
ti čekus. Lenkai nepatenkinti 
todėl, kad vokiečiam atiduota 
zudetų sritys tuojau, gi Len- 

' kijai patariama laukti tris mė 
nesius.

Chamberlainą pasi
tiko kaip didvyrį
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

30. — Chamberlain sugrįžo į 
Londoną penktadienį. Vos iš
lipus iš lėktuvo jis ėmė mojo
ti paktą, kurį pasirašė su Hit
leriu. Paktas duoda Hitlerio ir 
Chamberlaino prižadus, kad vo
kiečiai ir britai niekuomet ne
bekariaus. Painformuotuose ra
teliuose kalbama, kad Cham- 
berlain ir Hitleris numato pla
ną vokiečių reikalaujamų kolo
nijų problemai išrišti. Kalba
ma, kad tur būt pavyks Ispa
nijos ir Viduržemio juros klau
simais britams susitarti su 
Hitleriu.
^/Londone minios žmonių pa
sitiko Chamberlainą ovacijo
mis, kaip didvyrį.

Naciai ruošiasi “har-
monizuoti” zudetus

BERLYNAS, Vokietija, rug
sėjo 30. — Nacių vadai jau 
ruošiasi akcijai, kurios tikslas 
bus “harmonizuoti” zudetų gy
ventojų pažiūras su nacių 
“ideologija”. Visos politinės 
partijos nužiūrėta likviduoti, 
išėmus vzudetų partiją, kuti 
taps prijungta prie Vokietijos 
nacių partijos.

PATENKINO HITLERIO REIKA
LAVIMUS

PRIVERTĖ MUS PASIDUOTI - SAKO 
ČEKŲ PREMJERAS

MUNICH, Vokietija, rūgs. 
30. — žemiau paduodamos są
lygos, kuriomis zudetų sritys 
bus pavestos Hitleriui ir nau
ji rubežiai nustatyti Čekoslo
vakijai.

čekai pasitraukia iš didelės 
zudetų dalies iki spalio 10 die
nos. Jie pasitraukia nesunai
kinę “jokių'-^samų įrengimų”. 
Hitleris užima per septynias 
dienas tą sritį, kurią norėjo 
užimti spalio (1 dieną. Pradės 
ją užimti su 1 diena spalio. 
Užims be karo, be kautynių. 
Be to, Hitleris užims iki 10
dienos spalio tokią čekoslova- kaip iki lapkričio pabaigos. Hitleriui teko tur-
50,000 zudetų vokie
čių pabėgo į Čeko

slovakiją
PRAHA, Čekoslovakija, rug

sėjo 30. —- Daugiau kaip 50,- 
000 zudetų socialdemokratų ir 
kitų demokratiniai nusistačiu
sių vokiečių jau pabėgo iš zu
detų sričių į Čekoslovakijos 
gilumą. Čekų valdžia numato, 
kad dar tris ar keturis kar
tus tiek vokiečių apleis zude
tų sritis. Tragingiausia padė
tis yra tų demokratiškųjų vo
kiečių, kurie negalės išvažiuot 
ti, kai nacių armijos paims zu
detų teritoriją.

Slovakai dėkoja 
Hitleriui

VIENA, Austrija, rūgs. 30. 
— Keletas tūkstančių slovakų, 
gyvenančių Vienoj, ketvirta
dienį pasiuntė Adolfui Hitle
riui telegramą, dėkodami už 
/'globojimą tautinių mažumų 
Čekoslovakijoj”, nors Hitleris 
sudraskė ne tik čekų, bet ir 
slovakų respubliką.

kijos sritį, kokią nustatys 
tarptautinė komisija, čekai pa
leis iš armijos arba policijos 
tarnybos į keturias savaites vi
sus vokiečius, kurie norės* bū
ti paleisti. č,ekai paleis į ketu
rias savaites Visus politinius 
kalinius. Plebiscitas tose Čeko- «
slo'vakijos teritorijose, kuriose 
plebiscitą daryti nutars tarp
tautinė komisija susidedanti iš 
franeuzų, britų, italų, vokiečių 
ir čekoslovakų. Tarptautinės 
grupės okupuos sakytas sritis 
iki įvyks*- plebiscitas, bet ple
biscitas turi įvykti ne vėliau,

Rusai nepatenkinti 
Municho sutartimi

MASKVA, Sovietų Rusija, 
rūgs. 30. — Rusų manymu, 
Municho sutartis, atidavusi 
Hitleriui zudetus, išpildė jų 
tamsiausius \ pranašavimus. 
Dienraščio “Iz'viestija” kores
pondentas Qenevoj apibudino 
Municho konferenciją kaipo 
“agresingumui koordinuoti ko
mitetą”. Pasak korespondento, 
Francuzija ir Britanija pasi
davė diktatoriams ne tik dėl 
4^o, kad, jautėsi silpnos prieš 
Hi'tlerio 'karo jėgas, bet ir to
dėl, kad. bijojo apginkluoti sa
vo* gyventojus.

SHANGHAI, Kinija, rūgs. 
30. — Penktadieni du pikta
dariai užmušė Tang zShao-yi, 
buvusį Kinijos revoliucijos va
dą ir pirmą Kinijos 'rešpublL 
kos premjerą. Neseniai buvo 
paplitę gandai, kad 78 įmetu
Shao-yi 
ponijos 
daryti 
vald^ą 
srityse.

veda derybas su Ja- 
vyriausybe tikslu su-- 

japonų kontroliuojamą 
užkariautose Kinijos

PRAHA, Čekoslovakija, rug
sėjo 30. — Generolas Jan Sy- 
rovy, Čekoslovakijos premje
ras, penktadienio vakare per 
radiją pranešė šalies gyvento
jams apie keturių valstybių 
nutarimą jų respubliką sudras
kyti. Paaiškino, kad čekų vy
riausybė nutarimą priėmė.

“Galingesnės jėgos privertė 
mus tarimą priimti”, pasakė 
Syrovy. “Mano pareiga buvo 
apsvarstyti viską. Kaip karei
viui man teko priimti taikos 
kelią.

tinga Čekoslova
kijos dalis

BERLYNAS, Vokietija, rug
sėjo 30. — Iki naujus Čeko
slovakijos rubežius nustatys, 
tikrai nežinia, kiek pasipelnys 
Vokietija gavusi zudetus. Ta
čiau iš anksto galima numa
nyti, kad jis gaus nemažai. 
Pramoningosios Čekoslovakijos 
dalys randasi kaip tik zudetų 
srityse, kurių reikalavo Hitle
ris.

Čekoslovakijai pasiliks amu
nicijos dirbtuvės Brunne ir 
PilseKe, kurios naujose šalies 
ribose gali pasirodyti visai ne
bereikalingos. čekams pasiliks 
daugiausia lygumos, žemės 
ūkio plotai.

BERLYNAS, Vokietija, rug
sėjo 30. — Francuzijos minis- 
terių kabinetas penktadienį už- 
gyrė Municho sutartį, pagal 
kurią Čekoslovakija bus su
draskyta. Ateinantį antradienį 
vyriausybė sušauks parlamen
tą. Francuzijos armija jau pra
dėta demobilizuoti (leisti na
mo).

“Tauta bus stipresnė ir vie- 
ningesnė. Mes pasirinkom vie
nintelį galimą kelią.

“Keturios valstybės pareika
lavo, kad mes i^sižadėtumėm 
vokiškųjų teritorijų. Mums te
ko pasirinkti bergždžią kovą, 
arba pasiaukojimą.

“Mes pasirinkom paskirtą 
mums negirdėtą pasiaukojimą, 
nes mes turėjom pasirinkti 
arba tautos mirti, arba atiduo
ti kai kurias teritorijas.”

Kinai ir japonai 
skelbia laimė

jimus
SHANGHAI, Kinija, rūgs. 

30. — Generolas Li Tsung- 
Jen, komanduotojas kinų jčgų 
šiaurėj nuo Yangtze upės, penk
tadienį pareiškė, kad kinai lai
mėjo didžiausią pergalę nuo 
Taierhchwang paėmimo. Kinai 
sumušę japonus arti Shawo, 
100 mylių į šiaurės rytus nuo 
Hankowo, Taipeh kalnuose, 
per kuriuos japonai mėgino 
pasiekti Machengą. 6,000 japo
nų žuvę. *

Antra vertus, japonų komu
nikatas sako, kad japonai pa
ėmė miestą Tienkiachen, kurs 
randasi 70 mylių atstumoj į 
pietų rytus nuo Hankowo. Ki
nų garirižbnas pasitraukęs į 
vakarus^

CHARLESTON, S. C., rūgs. 
30. — Dėl viesulo, kurs užga
vo šį miestą ketvirtadienio ry
tą, žuvo 26 asmenys. Sužeis
tų yra 200. žalos turtui pada
ryta tarp • $2,000,000 ir $3,- 
000,000.

mo Vicepirmininkas Gilvydis 
(pereitą vasarą lankęsis Ame
rikoj).

LIETUVA TAUTŲ SĄJUN
GOJ PRITARIA BRITŲ 

PASIŪLYMAMS.

KAUNAS, rūgs. 24 dien. — 
Tautų Sąjungos šeštosios ko
misijos posėdyje Lietuvos Mi
nistras Paryžiuj, Petras Kli
mas, pakartojo pritarimą Bri
tų pasiūlymams dėl 16 straip
snio.

GRĮŽO UŽSIENIŲ REIKALŲ 
MINISTRAS.

KAUNAS, rūgs. 26 dien. — 
Iš Ženevos grįžo Lietuvos Už
sienių Reikalų Ministras Stasys 
Lozoraitis.

G» K.
New York City 
1938/IX/28 d.

NEW YORK, N. Y., rūgs. 
30. — Oro biuras penktadienį 
įspėjo, kad nauja audra kilo 
Atlantiko vandenyne ir vystė
si į uragano smarkumą. Ji 
grūmojo užgauti rytinių val
stijų pakraščius tarp Virginia 
kišulių • ir New Jersey penk
tadienį ir nuo čia lėkti šiau
rės rytų link. Audros kelias 
atrodė toks pat, koks buvo 
uragano užgavusio šiaurės At
lantiko pakraščius pereitą sa
vaitę. 
--------------------------------- -----

Nuo Spalio 2 d. 
SEKMADIENIAIS 
Naujienų Raštine 
BUS ATIDARYTA

NUO 9 VAL. RYTO IKI 
1 VAL. POPIET.

KITOMIS DIENOMIS — 
ATIDARYTA NUO 8 V. 
RYTO IKI 8 V. VAKARO

—NAUJIENŲ ADM.
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VL Al. Amfiteatrov-Kadašev’as

SENAS DIEVAS
Ne trogaj v temnotie 
Tovo, čto neznakomo, 
Byt možėtu ėto tie.
Komu privolino dorna.*)

Fedor Sologub’as

L
Feldmaršalas uždarė posėdį. 

Garsiai stumdydami krėslus, 
generolai atsikėlė iš užstalės. 
Lorentis priėjo prie manęs:

— Duok Dieve pasisekimo, 
tarė jis, stipriai spausdamas 
mano ranką.

šiuose visumet rųstaus se
nuolio žodžiuose buvo jaučiama 
keista malonė, ir aš iš karto 
supratau, kaip pavojingas bu
vo mano pasiryžimas, žinoma, 
ir anksčiau aš gerai žinojau, 
kad mano planas, geresniu at
veju. negu visiškas nepasise
kimas, grūmoja žūtimi, tačiau 
iki malonių seno nugalėtojo 
ties Altachema žodžių aš kaž
kaip paviršutiniškai ir nerū
pestingai žiurėjau į pavojus ir 
sunkenybes, kurios manęs lau
kė.' Bet dabar, visa būtybe aš 
pajutau atkaklų mano politikos 
neprotingumą ir pasijutau ne 
savo kailyje.

Ne dėl savęs aš ėmiau bukš- 
tauti: pratęs šliaužioti ties la
bai giliomis prarajomis. Bet 
man atėjo į rgalvą, kad Esme- 
ralda nenori be manęs pasilik
ti apgultoje sostinėje, o dar 
nebuvo atsitikę, kad Esmeral- 
dos įgaidai nebūtų išpildyti.

Baigėsi naktis, kai aš išėjau

*) Nelieski tamsoje to, kas nepa
žystama. Gali būti tai tie, kuriems 
jauku namie.

iš Vyriausio štabo rūmų į tie
sią Silerijos Alėjos vilyčią.

Žalsvas švitimas lėtai sklido 
tyrame stiklo danguje. Buvo 
tylu. Kartkartėmis, bildėdami 
pasagomis, prajodavo raiti pa
truliai, ir laikas nuo laiko kur
čiai subildėdavo patrankos Va
karų Aukštumose. Aš aplen
kiau parką, kurio tamsių lie
pų viršuje dangus jau raudo 
auksiniai rausvomis , rytmeti- 

į nės aušros šypsenomis, ir įsi- 
nėriau į painų Paupio dalies 
skersgatvių labirintą. ,

Netrukus pro namus žybte
lėjo švininė vandens juosta.

Kranto gatvėje aukštas ju
rininkas, mane pamatęs, grei
tai nušoko nuo pagalių, ant ku
rių buvo užsirangęs užkąsti sū
rio gabalą.

— Ktft* panelė?
— Sargybos buste. Ilsisi.
Aš įėjau į sargybos bustą.
Esmeralda miegojo ant me

dinio suolo, pagulusi po galva 
rankas. Atsargiai ją pažadi
nau.

Ji greitai pašoko ir malo
niai man nusišypsojo. Vyriš
kais drabužiais, lengva audek
line, atsegtu kaklu, bliuze, auk
štais čebatais, kirptais, smul
kiai suktais plaukais, ji buvo 

I panaši į išdykėlį mokinį.
— Na, ką?

Vykstam... Bet,*'Esmeral
da, Delanio planas atmestas. 
Priimtas .manasis: per stepę.

— Puiku.
:— Kaip tat tu? Kelionė per

y NAUJIENOS/ Chicago, UI

Naujienų-Acme Telepnoto
TURI KUO DŽIAUGTIS — Linksmai Hitleris (vi

duryj) ir Mussolinj (dešinėj) šypsojosi fotografams 
Muenchene po konferencijos su Anglija ir Francija. Jie 
laimėjo.

— įtu- 
žandus, 
puikaus

Progresą Krautuvėje
NAUJUS, PAGERINTUS, 1938 METŲ MADOS

Aliejum Kūrenamus

ŠILDOMUS PEČIUS
VISŲ GERŲJŲ IŠDIRBYSČIŲ

Atidarymui sezono Progress Krautuvė nusta'ė specialiai 
žemas kainas, lengviausiais išmokėjimais. Pasiskirkit 

sau pečių dabar, įmokėkit tik mažą dalelę—ir 
pečius bus rezervuotas pristatymui kada 

pareikalausi t

Šimtai Pasirinkimui
Aliejum kūrenami šildytuvai nuo 50 $100.00
Anglim ir malkom kūrenami nuo ‘ S*|2 50 75.00
Kombinuoti gesui ir anglim pečiai nuo JĮJ49 50 iki 150.

Didelė Nuolaida Už Seną Pečių Mainant 
Ant Naujo.

3222 SOUTH HALSTED STREET
J. KALĖDINSKAS, Vedėjas.

Tel. VICtory 1226 Chicago, Illinois

Paklausykite musą gražaus radio programų nedėlioję, 11-tą valan
dą prieš piet, iš Stoties WGES.

stepę ne* moterims.
— Aš mirsiu iš ilgesio, jei

gu kitą penktadienį nepamaty
siu princo, žinoma, Jo Dideny
bė — arklys ilgomis ausimis, 
bet supraskite moteries sielos 
slaptybes, — baisus troškimas 
pamatyti tą nesulyginamąjį po
ną lyg vėtra apniko mane.

— Tavo šposai labai sąmo
jingi, bet Esmeralda... Kapšas 
taip pat nemenkus šposus kre
čia su Raudonąja Stepe.

— Labai džiaugiuosi, 
giaus prajovai — ypatingai 
geidus daiktas. Apskritai,
si/prantu, ko jus baiminatės 
stepės. Kelionė upe pavojinges
nė. Upę gali apšaudyti, 
tais šmaižioja raiti, vėl 
delialdo monitOrai. ■

i— -Raudonoji’ 'Šlepė,

Ra- 
žin- 
ne-

kran- 
gi Ni-

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2808 West 63rd St

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—t 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111 x 

Ofise TeL Yards 6931

Dr. bertash
756 West 35th St.

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

““‘J- Nedėliomis pagal sutartį.
klausimais. Tema bus žingeidi. Re*. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 
Šias prakalbas rengia Detroito Te1, Kenwoo<3 6107 
Laisvamanių 2-ra kuopa. Įvyks 
Draugijų svetainėje, 4097 Por- 
ter St.

Antros prakalbos įvyks spa
lio 8 d. 8 vai. vakare, 9219 Rus- 
sell St., Rusų svetainėj. Čia kai-; 
bes H. Jagminas ir A. M. Me- 
telionis. Prakalbas rengia De
troito Lietuvių Kliubas. Įžanga 
veltui. Rengėjų komisija

KORESPONDENCIJA
Dvejos 
Prakalbos

DETROIT, Mich. — Spalio- 
Oct. 7 d., 8 vai. vakaj-e, kalbės 
d. H. Jagminas, įJaisvamanių 
Centro narys. Kalbės įvairiais

va dykumos tylą ji svaidė šam
pano auksu ir kaitrintu elek
tros lankų Žibėjimu spindan- 
čias dainas, kurioms dar taip 
neseniai plojo katučių sostinės 
publika. <’

Mes juokėmės, kai ji vaiz
dino triumfą, jos laukiantį 
princo armijoje, arba rodyda- 

įma Niderfeldo, — sužinojusio, 
j kad kelios atkaklios galvos iš
truko iš apgulos žiedo, 
žimą, juokingai putė 
mėgindama iš savo

. veido padaryti kažką, panašų 
| į mėnuljšką priešų vyriausio 
vado fizionomiją.

Net niūrūs vedikas Lizima- 
■ [chas kraipė biaurų veidą, pri

valantį parodyti šypseną, kai 
Esmeralda prie jo prinikda- 
vo:

— Prisipažink, juodas velnie, 
juk tu slaptai garbini stepių 
stabus?

Bet -antrąją dieną dykuma 
nugalėjo.

Esmeralda nesiskundė ir ne* 
pyko. \

Buvo šis tas pažymesnio. Per 
tris mudviejų meilės metus 
pirmą kartą aš ją mačiau to
kią tylią ir susimąsčiusią, že
mai nulenkusi galvą, tyliai ji 
jojo. Kartais pakeldavo ilgas 
antakių vily&as ir įbedžiai, su 
nepasakoma išraiška, žiūrėda
vo į pilkai raudoną horizontą. 
Ir iš skausmingo,/ apsiblausu- 
sio, jos akių mėlynumo aš 
skaičiau nusiminimą, gal būt, 
jai pačiai nesuprantamą. Rodė
si, tamsus nujautimas kamuo
ja jos sielą, pabugusią Raudo- 

gą. Mes juokėmės, kai j negy- no^os Stepės platybių.

- . ....................... .

kiasi nusiminimas. Net Esme
ralda aprimo. Pirmąją dieną 
džiūgavo ir, nors musų kelias 
buvo nelengvas ir keblus, bet 
plezdenantis mielos vėjavaikes 
džiaugsmas vertė užmiršti var
gus.

Mes juokėmės, žvelgdami, 
kaip didingai ji atrodo balne, 
kaip mantavoja nekantrų žir-

Kartas nito karto ją apnik
davo nekantrumas/:
sukirtus vytiniu per dulkėtus 
aulus, ji spausdavo žirgą pen
tinais ir, aplenkdamas mažą mu
sų vilkstinę, zovada lėkdavo į 
karštas tyrumos ūkanas.. Bet 
praeidavo varža, ir vėl Esme
ralda būdavo tyli ir baimingai 
susimąsčiusi.

(Bus daugiau)

LAIDOTUVIŲ

Ofiso TeL Virginia 0636 
Residenee Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

Dr. K. i'ulsucki Le Vau
Įsierzinusi GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY 

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

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

ADVOKATAI
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

st.

Esme
ralda, blogesnė už monitorus.

— Juo labiau malonu. Ger
biu pavojų. Apskritai, prašau 
turėti galvoje, kad kelionė su 
jumis man — piknikas, o aš 
niekumet neatsisakau nė nuo 
vieno pikniko.

II.
Baisi Raudonoji Stepė kar

štą rugpiučio dieną.
Neišsenkamomis srovėmis 

krinta sajiile iš karšto dan
gaus. Perdėm iki horizonto, 
kur pilkai kaitriose ūkanose 
nuobodžiai stugso seni milžin
kapiai, tysta plika ir lygi, iš
deginta žemė. F

Tyluma. Tik kartkartėmis 
vos girdimai pračiuža storas ir 
trumpas žaltys, tingiai vilkda
mas slidžius žiedus per raudo
nus smulkių kelio dulkių kal
nelius. Neaiškias senovės siau
bas, tamsus senovės ilgesys 
plazda viršuje stepės.

Šią vidudienio ramybės va
landą senį šeimininkai iš naujo 
įsiviešpatauja Raudonojoje Ste
pėje. Tie patys, kurie kadaise 
pakeldavo iš jos * nudegintos že
mės nesuskaitomas gaujas že
mo ūgio įtūžusių jojikų ir vie
sulu nešdavo juos į šiaurę, prie 
baltasienių miestų.

Praėjo senųjų šeimininkų 
valdžia.

Tačiau liūdim atminimu mil
žinkapiuose apie juos sapnuo
ja pilki kerėblos stabai, su be
gėdiška šypsena storose akmens 
lupose.

Išmano begėdžiai stabai, kad 
karštus rugpiučio vidudienius 
jų senųjų dievų jėga vėl vieš
patauja Raudonojoje Stepėje.

Jų tamsiai ir šiurkščiai va
liai atiduoda save išdrįsęs įžen
gti į tą tuščią, nykią sritį. Ir, 
jausdama ant savęs pikto ir 
nesuprantamo priešo valdžią, 
nejučiomis suvirpa širdis, susi- 
gužusi iš baimės prieš bekraš
čius plotus.

Štai jau trečia diena, kai 
mes pamestuoliaujame vinaly- 
tiškose platybėse. Sieloje tel-

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014 

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

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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn 
Kamb. 143M434-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.
DIREKTORIUS

udeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

t AMBULANCE
i' DIENĄ IR NAKTĮ-

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

Tel. LAFAYETTE 0727

JOSEPH J. GRISK 
J IETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St 
Telephone: Republic 9723

A. A. SLAKIS
>• ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

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

Ofiso vai.: fauo 2 iki 4 ir nuo 6 ik! 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą 

Ofiso Tel.: YARDS 4787 
Namų Tek: Prospect 1930

koplyčios visose

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

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos,

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

1646 West 46th Street

Yards 1139
Yards 1138

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

■į
•J;
v
C

L J. ZOLP Phone Yards 0781
Yards 0782

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS; 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

ANTHONY b. PETKUS
6834 So. Wėstern Avė.
1410 South 49th Court

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti

K»tt Lietuviai Daktarai

AKIU SPECIALISTAI 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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas^ 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. 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 Av.

Phone YARDS 1373

Tek 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 subatomis

KITATAUČIAI

$
DK. 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 
NodMiomis nntzal sutarti

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedSL pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo 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 S t, netoli Morgan S t 

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

Tel Ganai 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, DLL. 
OFISO VALANDOS

Nuo 10 iki 12 vai ryta nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 &i 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDVVAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 Iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vah Ned. nuo 10 iki 11 

Res. Telephone PLAZA 8400
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Skausmas '
Dr, S. A. Slakis.

Kas yra skausmas? Kas per
duoda mums tą žinią ir ką 
daryti kai skauda? Skausmas 
visuomet buvo su mumis ir 
pasiliks. Skausmas reiškia, 
kad kur nors yra negerumas 
—pavojus. Patarle sako — 
kas nežino skausmo, tas ir 
džiaugsmo nepažįsta — vieno 
be kito neįvertina. .

Dabar trumpai pakalbėsime 
kas nešioja mumyse skaus
mo žinutes. Ot, tai nervai, ku
rie randasi paviršutinėje odos 
dalyje ir giliai viduriuose, čia 
nervų centeliai neša tą skau
smo žinutę nervų siūleliais į 
nugarkaulį ir į smegenų pa- 
ženklintą'dalį. Yra ir kiti ner
vų centreliai, kurie tarnauja 
perdavimui šilimos, šalčio, 
spaudimo, palytėjimo ir pa
našių kitų sensacijų.

Šie i^ervų plušai sudaro 
mažus pluoštelius ir seka kar
tu su gyslomis aukštyn j nu
garkaulį ir į smagenų atski
rus centrus. Nebūtų šių nervų 
—nejaustume skausmo.

Skausmas randasi toje vieto
je, kur yra žala, bet nevisada. 
Kaip kada vienoje vietoje skau
da, o kitoje vietoje randasi blo
gumas. Skausmas apsireiškia ir 
nuo spaudimo ant nervų.

Kaip\sak(;me pirmiau — ner
vų centai randasi viduriuose 
ir kraujo gyslose ir jei kas ant 
jų spaustų, tas pagimdytų skau
smą. Vidurių organuose yra

plėšy mas; kitas skausmas yra 
iš priežasties sutinimo arba už
degimo, kaip kad votis skauda.

Visi vi?šminėti skausmai su-
sekus priežastį gali būti praša
linti, kada priežastis neaiški, ta
da reikia skausmas malšinti su 
prieinamomis priemonėmis, 
kaip antai: šiluma arba šalčiu 
— su elektra ir elektrinėmis 
šviesomis, mostimis bei plaste- 
riais.

Parankiausis įrankis gydyto 
jaus yra vaistai — opiatai ir 
nuo jų 'išskiriami produktai, 
kaip morfinas, kokeinas ir kiti 
Gydytojas atsargiai vartoja 
juos. Kili vaistai yra anesteti
kai, kaip chloroformas, locali 
šaldymai su kokainu ir pana
šiai, kuriuos ir dantistai varto
ja. Dar yra užmigdinanti vais
tai kaip alkoholis ir barbitalai.

Apie šiuos vaistus žmonės 
jau apsipratę ir patys, be gydy
tojų vartoja. Laibai dažnai be 
saiko. Galvą ar šiaip ką skau
dant — nesistengiama ištirti 
skausmo priežastį, bet tiesiog iš 
vaistinės šimtais perkama ir 
vartoja ar reik ar nereik.

Pasekmės žinoma dar bloges
nės po tokio savęs gydymosi. 
Dar daugiau save užnuodina ir 
originalines priežastis skausmo 
sunkiau ištirti.

Dabar esant daug įvairių bū
dų dėl ištyrinėjimo žmogaus 
kūno ir ligos atradimo, patarti
na kiekvienam leisti save išeg
zaminuoti nors sykį į metus, 
kad suradus silpnybes ir jas 
prašalinti. O tuomet žmogus il
gai save išlaikys geram stovy-

Naujienų-Acme Radiophoto
ČEKAI “GINA” VOKIEČIUS — Būrys Čekoslova

kijos kareivių, paskirtų saugoti Vokietijos atstovybę 
Pragoję (užpakalyj) nuo persmarklų demonstran’ų. 
Čekoslovakija bijo, kad, neramumams kilus prie at
stovybės, Hitleris gali sumanyti kraštą užpulti.

Lietuvos Padangėje

tempimo skausmas — rodos j e.

MALEVA Ifit SIENOMS POPIEFU
• Lead • Aliejus
• Stiklai
• Langams Užlaidai
• Kalciminas >
• Pališai, ir t.t.

• Varnišas
• Enamelis
• Remuveris
• Bronzas
• Klijai, ir t.t.

Atsineškit šį skelbimą ir gaukit 
10% iki 20% Nuolaidos 

. Ant Visų Pirkinių

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

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

L. M. Norkus
AMBRASU & NECTAR

Beer Distributor

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

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

X ' I

241\w. 64th Street Tel. Hemlock 6240

UŽLAIDAI DOVANOMIS - PAS
Ondruš

3934 W. 26th St.

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

iki 9 vai. vak.
JAUNAMARTĖMS 

.DOVANOS
ŠVARUS DARBAS—GERI AUSIS PIGUMAS

Susirūpinimai geru 
derliumi 

r

Varšuvoje įvyko tarptautine 
parlamentarinė ekonominė kon
ferencija, kurioje pirmą kartą 
dalyvavo ir Lietuvos Seimo at
stovai Barkauskas ir Viliušis.

Konferencijoje dalyvavo 200 
parlamentarų iš 22 valstybių. 
Nedalyvavo Vokietija, SSSR, 
Skandinavijos ir kitos Pabal- 
tijos valstybės?^ ' *¥ \*-'■>

Šių tarptautinių susirinkimų 
tikslas jungti darniam bendra
darbiavimui ekonomines ir 
prekybines parlamentarų gru
pes. Kiekviena konferencijoje 
dalyvaujanti valstybė gali kel
ti įvairius klausimus, kurie, 
specialistų išstudijuoti, arti
miausieji konferencijoje disku
tuojami.

Konferencijos iniciatyva į~ 
steigtas Briuselyje tarptauti
nis prekybos institutas, kurio 
tikslas centralizuoti, tvarkyti 
ir skelbti -žinias apie įvairių 
valstybių statistiką, prekybinę 
įstamdavystę ir prekybines su
tartis. šio instituto nariais yra 
23 valstybės.

Šiemetinė konferencija, ne
žiūrint įtemptas tarptautinės 
politinės būklės, vyko didelio 
darbingumo nuotaikoje. Svar
stomi buvo iš anksto paruošti 
referatai aktualiais klausi
mais: tarptautinės žemės ūkio 
gamintojų sutartys, tarptauti
nės pramonės gamintojų su
tartys, tarptautinė transporto 
reglamentacija, orinio trans
porto organizacija bei regla
mentacija ir dabartinės emi
gracijos problemos.

Konferencijoje buvo daug 
kalbėta ypač, Lietuvą domi
nančiu žemės ūkio klausimu. 
Paskutiniaisiais metais pasi
reiškę pasaulinėje žemės ūkio 
gaminių prekyboje nenorma
lumai ir katastrofiškas kainų 
kritimas lemia sunkias pasek
mes bendroje ekonominėje 
būklėje ir siaurina žemės ūkio 
gamintojų perkamąją galią.! 
Kai kuriose kraštuose, įvedus 
autarkinę sistemą, staigus grį
žimas vėT į laisvuosius mai
nus vargiai įmanomas. Tatai 
turė'ų įvykti palaipsniui, pir
moje eilėje proteguojant tarp
tautinius susitarimus tarp že
mės ūkio ganiintojų. Tokioj 
daugiašalio susitarimo objek
tu galėtų būti vieno kurio že-, 
mės ūkio produkto tiekimas 
pasaulinei rinkai. Tokioms 
sutartims vykdyti reikalinga, 
kad krašte butų stiprios že

mės ūkio prekybos organizaci
jos, valstybės remiamos. Be 
paramos dar reikalinga ir val
stybės priežiūra, kuri laiduotų 
tinkamą sutarčių vykdymą.

Daug rūpesčių kelia ir n e-v 
paprastai gausus šių metų der
lius. Pavyzdžiui, kviečių dar
bus 5 eksportuojančiose Eu
ropos valstybėse (Lietuvoje, 
Lenkijoje, Bulgarijoje, Veng
rijoje ir Jugoslavijoje) šiemet 
siekia 142 mil. kvintalų, tuo 
tarpu geriausias paskutiniojo 
dešimtmečio metais siekė 126 
mil. kvintalų. žymiai aukš
tesnis kviečių derlius. Tuo 
tarpu ligšiolinis netikrumas 
pasaulinėje rinkoje dar padi
dės. —Tsb.

LIETUVOS ŽYDAI 
NEVAŽIUOJA!

PALESTINĄ

Nesenai dar pasaulinės žydų 
organizacijos labai įkyrėdavo 
Anglijos valdžiai, kad ji mažai 
duodavo žydams leidimų įva
žiuoti į Palestiną. Anksčiau 
anglai duodavo žydams po 12,- 
000 sertifikatų (leidimų); vie
nas sertifikatas duoda teisę įva
žiuoti į Palestiną vienai žydų 
šeimai. Pernai viso pasaulio 
žydams buvo išduota jau tik
tai 8,000 sertifikatų, o šiemet 
tiktai 4,000. Sertifikatai pada
linami įvairių kraštų žydams, 
pagal jų skaičių.

Anksčiau ir iš Lietuvos žy
dai gana gausiai važiuodavo į 
Palestiną. Bet daugelis, apsižiū
rėję, grįždavo. Grįžusieji pasa
koja savo tautiečiams apie sun
kias Palestinos gyvenimo sąly
gas, ir tuo numuša ūpą keliau
ti į “pažadėtąją žemę”. Pasta
raisiais gi laikais, kai Palestino
je vyksta nuolatinės riaušės, 
kai arabai bombomis vaišina 
nepageidaujamus atėjūnus, Lie
tuvos žydai nuo keliavimo į 
Palestiną visai susilaiko. Per 
paskutinius keturis mėnesius 
nei vienas žydas iš Lietuvos ne
iškeliavo į, Palestiną. Ir bend
rai iš Lietuvos emigracija į už
sienius yra visai sumažėjusi. Iš 
viso šiemet emigravo tiktai 580 
asmenų. —Tsb.

• šįmet riešutavimo sezono 
pradžia Lietuvos valdiniuose 
miškuose nustatytas nuo rug- 
sėjo 10 d. Miškų administra
cija ir sargyba buvo įpareigo
ta griežtai prižiūrėti, kad iki 
nustatyto laiko nebūtų riešu
taujama valdiniuose miškuo
se. Tsb;

LIETUVOJE GEROKAI
didesnis derlius

■/' ••M.........

Dabar Lietuvoje vyksta nau
jo derliaus kūlimas. Visur ūžia 
motorinės kuliamosios maši
nos, ruošiamos talkos, su pa
baigtuvėmis, su išgėrimais bei 
dainomis. Smagu ūkininkui, 
kai jis suima gerus savo pra
kaituoto darbo vaisius. O šie
met grudų ir pašarų derlius ge
rokai didesnis, negu buvo per
nai.

Lietuvos Bankas Įvairiais bu
dais seka ir tiria krašto ekono
minį gyvenimą. Banko kores
pondentų iš įvairių vietų pra
nešimai rodo, kad šiemet visų 
grudų derliai bus didesni ir 
grudai geresni. Rugių derlius 
busiąs didesnis apie 5 procen
tus, kviečių net -10 procentų, 
miežių 19 proc., žirninių javų 
32 procentai, avižų 22 procen
tai ir sėmenų 6 procentai.

Iš visų javų busią prikulta 
apie 32,000,000 centnerių.

Tsb.

Peoples Furniture Mfg.
COMPANY 

63-čios gatvės skyriaus uždarymo 
Milžiniškas

Turi Greitai Išleisti $100,000 Vertės
AUKŠTOS RŪŠIES PREKIŲ

Už 600 centų, už 40 centu, net taip maža kaina kaip 
UŽ 25 CENTUS ANT $1.00 

MUSŲ TROTKAS — TAMSTŲ PELNAS

$70.00 vertės (Parlor 
Setai po

S27.50
$25.00 verti pilni
Lovų įrengimai

SI 0.95
$69.00 verti 1939 m.

Console Radios
$24,50

$3.50 vertės Vatinės Kaldros, 
Pilnos Mieros
SI.49

$75.00 vertės Miegamų 
Kambarių Setai

S29-50
$18.00 verti Sprinksiniai 

Matracai
S6.95

$35.00 verti Šildomi
Parlor—Pečiai

SI 9.50
$6.50 vertės 9x12 

Klijonkės
$2.79

STATEMENT OF THE nWNER- 
! M VNAGEMENT. CIRCULA 
i TION, ETŲ KEQUIRED BY THE 
ACT OF CONGRESS OF MARCH 

3. 1933.
Of Naujienos. The Lithuanian Daily 

■’ News nublished daily except Sunday 
I f»t 1739 So. Halsted St.. Chicago, 
Illinois for October Ist, 1937.

i >tate of Illinois /
County of Cook t 8 *

Before me, a Notary Public in and 
for the State and county aforeaaid, 

! personally appcared Maria Jurgelonis 
whu, huving ueen uely «worn ac- 
•ording to law, depęses an<l sa.VN that 
she is the Business Manager of the 
Lithuanian Daily News ■Naujienos" 
nnd that the following is. tn the heat 
of knowledge and belief, a true 
■datemenl of the ownership, manant- 
ment and if a daily paper, the cir- 
culation, ete:, of the aforesaid pub- 
lication for the date showing in 
the above caption, reąuired by the 
Act of August 24, 1912, as am- 
mended by the Act of March 3, 
1933, errbodied in section 537, 
Postai Laws and Regulations, prin- 
ted on the reverse of this form, to 
wit:

L. That the narnės and addresses of 
che publisher, editor, managing edit
or, and business managers are:

Publisher Lithuanian News Publi- 
shing Co., 1739 S. Halsted St., Chi- 
cago, 111.

Editor Pius Grigaitis, 1739 S. Hals
ted St., Chicago, III.

Managing Editor None.
Business Manager Maria Jurgelo

nis, 1739 S. Halsted St, Chicago, 111.
iu«u Uit- ai e: L.thuanlan

X’ews Pub. Co.. J. Šmotelis, Veroni
ka Šmotelis, K. Gug;s, Nora Guuis, 
f. Rypkevicz, A. 'Zvmont. P. Gri
gaitis, C. August, Maria Jurgelonis, 
Paul Miller, A. Rudinskas, all of 
1/39 So. Halsted St., Chicaaak. Ui.

3. That the known bondholders. 
mortgagees. and other security holders 
owning of Holding 1 per cent or mort 
ot totai amęunt of there are none.

4 That the two paragraphs next 
»bove. giving the narnės of tbe ownrrs. 
stockholders. and security holders. if 
any, contain not only the list of stock
holders and ^security holders as they 
appear upon the books of the company 
būt also, in cases where the stock
holders or security holder appears upon 
the books of the company as trustee or 
In any other fiduciary relation, the 
name of the person or Corporation for 
vzhom sucb trustee is acting. is given; 
also that the said two paragraphs contain 
statements embracing affiant’s fui! 
knowledge and belief as to tbe circums- 
tances and conditions under which 
stockholders ąpd security holders who 
do not appear upon the books of the 
'ompany as trustees. ho'd stock and 
veuriries in a capacity other fhan that 
of a bona fide owner: and this affiant 
has no reason to believe that any other 
oerson. association. or Corporation has 
any interest direct or indirect in the said 
stock, bonds. or other securities than as 
so stated by him.

5. That the average number of copies 
of each issue of this publication sold 
ęrĮ distributed, through the mails ot 
omervvise, 'to paid sųbcri^ers dūriną the 
v* monį^y. |£reėed;n^ tbe d»te shown 
above is 34,420 (This Information is 
reąuired from daily Dublication only).

Maria Jurgelonis,
Business Manager.

Swnrn to and čiihacribod before me 
this September 30th, 1937.
Michael J. Tananevicz, Notary Public.

(My commission expires Jan. 15, 
1939).

Proga, didžiausia proga visam žmogaus gyvenime pirkti 
geriausius namų reikmens pusdykiai.

Veikite- tuojau. Pasinaudokite geriausiais ir didžiausiais 
bargenais savo gyvenime!

2536-38-40 W. 63rd St., prie pat Maplewood Aye. 
TAIP PAT MUSŲ KITOJ KRAUTUVĖJ

4179-81-83 Archer Avenue, Chicago, Illinois

Kam Kentėti Nuo Sugedusią Vidurių?
JEI VIDURIAI NEGERAI VEIKIA -----
JEI VIDURIAI SUKIETĖJA -----
JEI VIDURIAI NEVIRŠKINA -----
JEI GASAI VIDURIUS IŠPUČIA, -----

NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE

NIDA
‘ • • » .

Alkaline Digestant Powder Miltelius
Didelė Dėžė Tik už 50 centų

Klauskite Vaistinėse arba Pirkit tiesiog nuo

Nida LaLoratories
A. G. KARTANAS, Sav.

2555 West 69th Street, Chicago
Telefonas Hemlock 0818

Rudeninių Madų 
Knyga

Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus už 15 centų, Siųskit savo 
orderius:
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1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500
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Subscription Rates:
$5.00 per year in Cariėdri
$5.00 per year dutsidė of Chicdgo
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Ėntered as Second Clasa Matter 
Marčh 7th 1914 at the Post Office 
of Chicaga, 111. under the act of 
Ma>čfc 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Nauji erių Bėn- 
drevėj 739 S. Halsted St„ ČhicagO, 
11). Telefonas Ganai 8500.

Ūžsrikyfeo Iralnai
Chicagoje — paštą:

Metams______ _ ______
Pusei metų _____ _
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiais__ _
Vieiltfm mėnesiui _____ ____ .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ----------- -—3č
Savaitei —................. .... itfc
Mėnesiui ________ ............75c

Suvienytose Valstijose; ne Chicagoj, 
paštu:

Metams __ ...........   $5.00
Pusei fnetų ........     2.75
Trims mėnesiams ..... . ....... — i.5'6
Dviem mėnesiams ...._______  1.00
Vienam mėnesiui _______  .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metrini .....—$8.00
Prisėi mete 4.od
'Tfirfirf toSfesiams 2.5ri
Ptaigus reikia siųsti pašto Moncy

Orderiu kartu štt Užsakymu.

PĖANAŠAMA KARĄ S'tl 
HITĖĖRIŪ

I

Europos taikos sargai

.a~-.

Vos spėjęs priPduOti Hitleriui Čekoslovakijos tvirto
ves ir pramonės distriktus, Chamberlainas tuoj aus at
laikau juo* antrą konferenciją ir padarė naują sutartį.- 
Šitoje sutartyje pareiškiama, kad Anglija if Vokietiją 
riiektiOffiet neis į karą viėiiA prieš kitą, kad jiedvi steng
sis pasitarimo keliu išspręsti visus klausinius, ktirie pa
liečia santykius tarpte jų dviejų, ir dės paštang£s paša
linti nesusipratimus, trukdančius Ėuropos taiką;

^ai yra labai svarbi sutartis. Charmberlainas nori, 
kad ją patvirtintų Anglijos parlamentas. Jeigu ji bus 
patvirtinta, o to dabar galima tikėtis, kai premjeras, 
pagrįžęs namo, raportuos, kad jisai ^išgelbėjo žmofiijįĮ 
nuo karo”,- — jeigu ji bus patvirtinta ir Jėiš į galiĄ, tai 

/pasikeis visa Europos politikos kryptis.
Pagal šitą sutartį, Anglija if Vokiėiija sridufo są

jungą Europos taikai palaikyti. Angliją šiandie Valdo 
konservatoriai,-<) Vbkietiją nateiai. 'taigi fcorisefyatofių 
vadas Chamberlainas ir riacių Ufiurefis,’ MitlėfiS bris 
Europos taikos sargai.

Francūzijos rolė, šitos anglų-vokiečių sutarties r/" 
zultate, pasidarys Europoje daug menkesnė, negu kad 
buvo1 iki šiol.- Tame,- žinoma, nėra nieko nuostabaus, neS 
p6 to, kai franėuzai leido Hitleriui sunaikinti Čekoslo
vakiją, tai jų įtaka ErirbpOje nusmuko. Iš buvusios Ma
žosios Antantės (Čekoslovakijos, Rumaųijos.if JUgOslri- 
vijos), kuria rėmėsi FfariėUzi.jos karo jėga Rytų Euro- 

( pojė, greitu laiku paliks tik griuvėsiai.

Ta šdtaftis labai sumažins ir Italijos reikšmę Euro
poje. Mūssolini pastaruoju laik-ti jau būVO pavirtęs Hit
lerio gramofonu, nežiūrint to, kad jisai dar vis dėjbsi 
esąs lygus SU “fiureriu” partnerys “Romos-fierlyno ašy
je”.- Londonui sUSitariis su Berlynu,’ Hitleris,' jei norės, 
galėš Visai pUšpifti MūSsolinį į šalį.

Pagalios, ta sutartis fėiškia, kad iš Europos politi
kos bus pašalinta sovietų Ėusijoš įtaka. Chafhb'erlairia’S' 
su Hitleriu Žiriėma, neSiklAus Maskvos nuomonės, kuo
met jUOdū raš reikalinga išspręsti kokį ribrS “nesusipra
timą”, kenkiantį Ėtiropos “taikai” (t. y. vokiečių arba 
anglų imperializmo’ reikalams). Bet reikia manyti, kad 
anglai dabar duos Vokietijai laisvas rankas” prieš Sta
liną.- Hitleris Sdriiai Žiuri godžiomis akimis į derlingus 
Ukrainos laukus.- Su jo pagalba gali, neilgai trukus,, kil
ti klausimas apie Ukrainos “apsisprendimą” (kas, freje, 
paliestų ir lenkų valdomą Galiciją);

Tai tokie šiandie yra prospektai EdfopOje.

t $e tik tapo parduota Čekoslovakija, fiet anglai 
“double-ėfOSširtO” savo sąjungininkę Franeuziją, o Hit
leris dabartinėje policijoje lengvai galės prie pirriiOS 
pfOgOs ^doUble-SfOssinti” Savo partriefi MuSsOliUį. Trio 
tarpu Hitleriui į partnerius skubinasi įsipiršti lenkai, 
krifie begėdiškai apgavo savo buvusią globėją Erancu-

j . ’’

Kodėl taip ^vyko, kad Europos tikimas pateko į ran
kas tokių "taikos Sargų”, kaip Hitleris- ir Chamberlai
nas? TodĄ kad Europos kontirierite yra tik viena dide
lė dentokfatiftė valstybė — Francuzija; o diktatūrų yra 
keletas.

Viena Eraneužijia yfa persilpna atsilaikyti prieš 
Vokietiją, jUO labiau, kad Vokietiją remia italui if teti
kai. Francuzija nebijotų vokiečių militarizmo tiktai tuo
met, jeigu su ja ranka už rankos eitų Rusija/ E?et Rusi
ja yra paėitrauku$ iŠ Europos ekonominės ir politinės 
sistemos. Ji su EUfOpa Šusifišb (ir tai dar Repėršėriiai) 
tik plonais diplomatiniais siūlais. Pirmas smarkesnis 
sukrėtimas tddš šitflriš ndtf&ukė.

Vokietijos militamiiias dabar darys vis didesnį ir 
didesnį spaudimą į SSRS. Iš to gali kilti riaUjas k£fo 
pavojus, — jeigu fiusijoje ilgesnį laiką dar pasilaikys 
Stalino diktat 
demokratinė Rusi 
cuzija<

<

Garsus Anglijos filosofas 
Bertrand Russell, kuris šį rude
nį skaitys lekcijas' Ghicagos u- 
nivėrsitete/ pranašauja, kad Eu
ropa bus priversta kariauti 
prieš Hitlerį ir nacius ir kad į 
tą karą bus įvelta ir Amerika.

Pereitojo pasaulio karo mė
lti Bertrand Russell buV6 griež
tai kare? priešaš, bet šiandien jo 
jiiiiėmofiė jau kitokia. J i ša i pia
no, kad 1914 iri. buvo nedaug 

’skirt'u/nė tarpe Santarvės Vals
tybių ii Vokietijos, o dabar Hit
leris yra blogesnis,' negu blo- 
giarisieji ėlefrientai Britanijoje. 
Apiė dabartinę valstybių sfitar- 
tį Č'ėkOlsOVakijos klausimu pro
fesorius Russell sako:

‘^Mirtistėriš pirmininkas Ne- 
. ville ChUiriberidin buvo la

biau nūdlaidus dėVybosė su 
Hitleriu, negu kad, britų ftuo- 
inonė,' jisrii turėjo būti. Aš 
rti'ariau,’ kad kap. Eden bu- 
v6 dėtug Urtimėsnis viešajai 
opiriija’i. Bet Chamberldirias 
daro geriausia ką gali.”

Na, ir padarė! NupirkdahriaS 
laikinų taiką* šti diktatoriais 

. Čekoslovakijos lėšomis, jišai 
pUŠiėįgė taip; kriip VišUOmet ėlg- 
daVOši Ariglijd’š iriipėrialistai: 

i kai yra ^foiriš,’ jiė VišriOihet pir- 
l/ridliriia? jį pasiimti? bet kai' 
ifėikia paterikifrii kitos groiri- 
kua,' tai jiė‘ paaukoja Svetimą

i rTTiiiiti iii-i tii. ii iifr

vri riet leista trirsG savo msto- 
Vriš, ririfŠ ji yf# patširaširiš? rip- 
sigyhltao sotštftį sri čekatis.-

Kriėlri tiek <tahg yrri piritai- 
iriėtri, tai drifcrir komririištrii brirf- 
(te krikti įriiė&tatį, fcričtel trikiri 
‘'išdavyste” įvyko.- fcodėl oe tik 
ringta? riusilenkė Hitler iui, te t
ii ffriricrižri pfefnjėfriš tlriiri- 
dier?

(Ėlrilridier) rriatyti rip- 
imtas teimes, krid sw ėtemo- 
kfriti jos pėrgrile eina ii ko- 
rtidtažiho pergrite prieš frištai 

— įrišo vterios komoms-- 
ta Ofgririris. —j "jisai irijri ėtaf- 
teoioką ktešos dtaeteį tamte- 
jiirią."

^etatas i^takiriimris.- ftata- 
diėf, prišifrido, lojo, “kortomis 
Otri <tiri triijta ta
sai ttatadiėf, kriip Viši žirič, ffri 
vadas rridikrilų priftijos,- kufi 
dalyvauja franeuzų “liaudies 
ff6'ritė?’!

Pirmiau koriiunistai vis saky
davo, kad darbininkų išgany
mas “liaudies fronte”; bet šian
dien jau jie aiškina, kad patys 
to “liaudies fronto” dalyviai 
taip bijo komunizmo, kad net 
parduoda demokratiją Hitle
riui I

( Yray žinoma; nesąmonė paša- 
ikofi, kad “SU dėhioKratijos per
galė ėiiid ir koriitiriižih6 perga- 
fe”. Kur pėfgdii komunizmas — 
kaip, pUV.- BdšijOje ~ tenai de- 
inokratija pabaigia šUvO dienhs. 
ilėt, dėjd,< daUgėiiš ŽirtO'nių nia-

kdd dėriiO’krdtijU paruošia 
dirvą komUriižriiO pėfgAlei, lies 
itrivo keletas pavyzdžių, kur 
SprudžiOjė įriVO taimėjUSi denio* 
kldtijU, O pUškrii UtijO koniu- 
riižmas.- "tuip buvo kusi j oje Į 
iitiii' metaiš. tuip brivo Bava- 
’fijOjė' ii VėpgrijOjė* l$i9 metais', 
ir kai kuriose kitose vietose.

i Šitų žiUOriių kad po 
!dėWkfd<?taš taHKėjimo atėiš 
:koriitihižriiašj ištiahiddj# fašistai 
į ir mietai.- štai dei ko tie juodie- 

.Lji gėiVUtai (ttfi ^iūh’diė'n daug 
!prišėktjU: jiė ttiUikiriU žmoiieš

Si; žiemys,

Lietuva ir mes užsiepio Lietuvis
(Tęsinys)

III.
Užsienio liėttKial, kokią pa

žiūrų jie bė'buVo, Visiiriiiiėt šrin- 
kirišė VrilandOšri LirituVrii iš visų 
jėgą pridėjo if padėjo rie tik 
htateftalidi, bet ir iho’faliai, kla- 
brirtdrimi tų Vrilštyteį; ktif j iri 
gyVenri, valdžios duri9, kad iš
gauti jų rižtariiną. Ir šią užšie- 
tari lietuvių durų ktabenimo dė
ka, nirimą valstybė# taiVriš labai 
drižriai pakliuvęs vritfori iš
plaukdavo laimingai.

Bėt reiktą rieprimiršti, kur 
ifitišą emigrričijris didžiarisias 
kieki# ir kokia tose valstybėse 
SahtVrifkri. Lietuvių, driuguiriri 

Igy Vrina Ariierikos koritirierifri,

R'EIĖdA sWALfrYTi 
HITLERĮ

Tarp te'triVią IriikfriŠčių 
rri ritė Viririri, ktifta fėikštų pasi- 
tėrikinimą, krid Ariglija ir Frari’- 
euzija negarbingai nusileido 
Hitleriui, nes visi jaučia, krid 
po šitos pergalės- Vokietijos nar
čią rrigai prišidrifys dar p’dvri- 
jingesni mOžOifis tautoms; ją 
tarpe if Lieldvrii.

Štai ką rašo “Draugas”:

“Jėi tokiais keliais nofiiria 
palaikyti Ėfifripoje taiką, tųi 
iš anksto galima pasakyti, 
kad- taikos nebus. Laikinai 
llitlerio apetitą gali pasotin
ti įhfetarit į jri nasrus Štidri-* 

i tų k f rištą, bet Visai jO riripri1- 
teftkins. Jis ir toliau triiikš^ 
maita. Nėriririms ir jo ne
skriaustos tautos bei vrilšty- 

i bės.- Del to; norint ErifOpojd
. taikos; fėikiri suvaldyti Hit-
i Ietį../’ .

Taip (ai taip. Bet vienas Hit
leris nebūtų galėjęs nugąsdinti 
atagltta if ffrinri’rizrita.- Jisai pri’si- 
drirė pa'vOjtagriš, krii su juri Su- 

jSidėjo S#0#s0lirii.- Triigi reikia, 
Jf sėterii reikėjo,’ suvaldyti if I- 
į talijos taštahfą.-

Trieiah, kh?i Mrišsolini pa'drif^ 
biaurrausią provokaciją lSita6- 
poje, įsikišdamas į Ispani i riš- Vi- 
daris kivifčuš, (ai musų kleri
kalai čia nematė nieko blogo*. 
PrieŠifigrii, “Ė/r'arigas” if kiti 
klerikalų laikraščiai visą taiką 
karštai pritarė fašistų remia- 
iririri? gėiirifOltii Ffririco’.

Kuomet Europos valstybės 
. nesulaikė šito frišistą žygio Is
panijoje, tai Hitleris įsidrąSinO’ 
Užpulti Čekoslovakiją, ir prits 
Miišsolini dabar padėjo Hitle
riui ldlmėti. Af Marijonų oTgri- 
nas to nemato?

TAME IR BĖDA

ne

. Užkirsti kelią Hitleriui galėtų tiktai
MSijtingusi su demokratifte Frafl-

Šoviėtų Rusijos atsargUftiaš 
(jei nepasakius daugiau) Ėrifo- 
pos konflikte' dėl Čekoslovaki
jos Idbdi patarnavo Cliambėr- 
laino politikai. Anglijos korišėr- 
vatorių lyderis galėjo ne tiktai 
parduoti Hitleriu? čekosldvrikij 
žėlfres sklypą Su Stambiausio* 
iniS pramonėmis, bet ir prfvėfS-* . ( • - .'J •

Vefigf?jai. Miuncheno kofife-

• • < ' • r

Šiandien Lietuvoje jau neg; 
Įima vješai kalbėti ne tik ap 
užgrobtą Vilnių,^bt’f ir apie Hi 
lerio bhfbaH^ktihią*, negaliu 
atvirai rašyti kokią barbaryl 
skelbia ir vykdė’ italai bei v< 
Kiečiai l^SriljOjė if tisfctrtė p; 
sžlhiyjė'. Tai, mat, keftfcitf g 
Fte'ttte lidiitiyriihidhiš 
ktariiė ir Iš 16 gedi killi rie* ti 
d|pt6ma'(ititai šėriku iridi, bėt 

‘konfliktai.
iš mūšį k^ihiyną (6 gh’Iiri 

Ifitfldi, b'ėt t£i nereikia, kr 
rites (ufiiriė* tylėti užšiė’rif g 
veliantieji. lyfiėŠiri‘gai, ifiris 
šprari<>a laisva ir riies šriihdū 
turime užpildyti šią sptagą, r 
išydand Apie riiusų vklstyfb 
kaifrifririšf (iėšį, ktrilą dėl su; 

Įdėjrišią aplinkybių nėgril? p 
fėlk§(i riritšų šparida Llė'tuVo; 
If tadČI, kiėlctJenO Užsienyje 
sariCiO liėtuvių špAuddŠ ofgdi 
pafėi£a ko driugiatisia du< 
iriėdžiagos, teisingos, apie v 
kiėčius ir lerikus, vėsti 
čiatlsią krivį prieš šių iinpcfi 
tų plautis, dėriiaskūoti.

Aišku, neteikia eiti į krašt 
(iriiimą if skelbti - kovą pri 
šiAs t Autas, , taip tokias, n 
prieš lenkų ar vokiečių liau< 
kuri yra pavergta tlabartin 
savo valdovų, mes nieko pri 
ftėturftnc ir jėi jie galėtą la 
vai pasisakyti, šiandie?! nėrei 
tų ladkti nei kA’ro nei kitų i 
tikėtinumų, bet turime skeli 
krivą prieš jų valdovus, pal; 
kyli lenkų if vokiečių ko 
prieš savo dabartinius valdov 
ir nesidėti su jų imperialistii

į“kritariritafriri’v terite.-

& krifriririištai čiri jiems pa- ...... ...... ....... ___________
įdėdri, prityš skėlbdhirii, kad de-li^f^ abiejų žėiiiės ašigalių if 
iftirikfri'(ijriš tairitejitariš atneš 
'“kririitfritariiri pėfgata”

j ttaiiiiė kOTritfh'ižiriri Anglijoje 
ii* Ffarieijojė, riė atejrinės, daug 
prisidėjo prie to, krid Čhambėr- 
lairiaš Šri Drilridiė'r nusileido 
; Hitleriui.

Kol Rusijoje nebus atsteigta 
.demokratija (tikra, o ne strili- 
niška!), tęl Europai bus sunku , . f k w 
nusikratyti nacių ir fašistų juri- f 1 \O1 r. ai.S

go: - šiandien tai 5>ra toku, š*Uo ^>U ir e1S.
lai 61,atkt,tlrt,s JT!“as 

_________________ ĮBueririš Atrėš rriiėštė, kuf buvo 
-------- ___________________________ priversta Bolivija ir ParagVa-

. jttš' pasirrišyrii taikos sutartį if 
j kur taikos derybose dalyvavo ir 

tarpininkavo vėik visos Atfieri-
.. koš koritinerito valstybės.

Dar toliau į vakarus yra , Ateities1 karas bus išspręstas 
Reichenbergas. lai tekstilės Europoje, bet Ameiikos jėgo- 
pfriifiO'fiės Centras. Trini taip pat kajp (ai bUvo 1918 in 
yrri šrišikrih'rieta^ Amerika, kaip arti-
pfafririri’ri bėi a'rit6m'6biliU d^fh“ [miausia prie Europos vrirgu į- 
tūvėš. Dar labia’u į vakarus y ra Stengs išvengti karo rr bus pri- 
Boehmišrili Lėipa ėūkrauš fa- ,Yįrsfa su ginkit? ginti tarpiau- 
įbrikai, kririeifis žaliavą pfistatd bnes fejses jr kovoti už valsty- 
įpietiniai distriktai. Netoli, n’uo bių apsisprendimo teisę, ką 
i čiri yrri Arissig, chemikalų ga- ^ridiriri šėririji Erifop‘5-p'ri’riilf-- 
ifriinimd ėentraS. |jqy ri Piritų Amerlkri į šį krifą

ĮšiVė'l'S ekririOriiinirii frimtfrima 
savo nepaprastais turtais ka
riaujančius. Ir aišku, kaip dlri- 
na, jog Šių vaistyta/ prifa'rrią 
gal? srilarikti tik tos Vrilštj'fbėš, 
kufioš pTIšilaikyš tų pat princi
pų kaip ir jos*.- Ir prie jų, prie 
visos sąfriOriingofc žriiririijos rei-

Siame fcofifiri'ėrite visur dėm6- 
kfat’ihes vriisdybėš, Valstybės, 
kririės sritį riž principų nustatė 
if kris svarbiausia jų nelaužė ir 
liėtarižys ir kuris sako: Nepri
pažįstame jokios okupacijos, 
neskaitome teisingu jėgos pa
vartojimų tarpvalstybinių klau
simų sprendime ir smerkiafne

Vokiečių laimėjimai Čekoslovakijoje
ĖėVėik visos sfitys, kur yfa su- 

šikėnceritrriVrisi pfritaėriė, 
tėkš- naciams

Kol galiitinrii liūs nustatytos 
i nauj us če’košlova’kijos siėrioš, 
tai tikrai riegritiiria pasakyti, 
kriip dririg taiiriėš Vokietija už- 
iriidariia šOdė tų vokiečių gyVe- 
iiaOtaš šiltis.- 1 Tačiriu if dabar 
jriri gėi'ai! a1 žrlOriiria, jog vri- 

’ kiėČirii laifneš labai daug. Fak- 
-(iŠkri? apkarpytai Čekoslovaki
jai, išėmriš žeifiėš rikiuš if a’riiri- 
micijriš fabfikriš, iiedaug kris ir 
teliks. Tri^iriO ir tiė ririiriničijos 
fabrikai neteks savo vertės, ka
dangi pertvarkyta Čekoslovaki
ja bėVėifc hėturėš j6kio galimu
mo gintis nuo priešų, — labiau
siai nuo Vokiečių.

Reikia žinoti, kad iki šiol Če
koslovakija vyria tįsiai priklau- 
šė pramonės kraštams. Prieš aš- 
Jupiiefius metus padarytas gy
ventojų surašymas parodė, jog 

jis teveik ' 15,000’,-000 gyventojų 
penki milijonai su viršum dir- 
Jja pramonėje. Nevisai penki 
milijonai dirba žemės ūkiuose. 

, Fati Rohemija ir Moravija 
daugiausia susideda iš- lygumų. 
Visai kas kita yra su jų pa
kraščiais, kurie ribojasi su Vo
kietija if Lenkija ir kurių gy
ventojai daugiausia yra vokie
čiai ir lenkai.- Tuos pakraščius 
sudaro kalnai (Sudetų kalnai), 
'krif yra daug įva’ifio'Š Žriliavri^, 
; fe’ikrilirigos prairirinei.

ČėkosloVakijoš pra'moriei pa- 
gririd'ą' stidafo' lignitas' (fūda 

■ ringiis). Gir didŽiritisi ligri i to 
triukai, Egėrlahdč ?f taip KoL 
'riiritah if Ąriššigė, tėkš Vrikieti- 
jai- . . ( ,

Re’špriklikriS1 bittnhidiriėš ring-’ 
lies* kasykM's* yla prie Tešclieno, 
Ėb’liuriiirfo' i'r Krifviriri. Tri# 

' šrityš yfd į VrikrifuŠ ritiri štrivri- 
ktj Henris ?f į j'aš fėišl'ci'ri' šaV<9 

“prefehžijriš Lėnkija, krifi yfri 
'prišifyžuš? hėt girik/ri grfėktis’. 
‘ Trifp Tašeteho ir Aščlf kaip 
tik i f yfri' ta jrroStri, kiffirije yfri 
vyfiriifeiai grišikoh'ceritraViisi čC- 
kri^lri’Vakij'ri's prriifirinė. If toje’ 
juristėje daiigiriusiri gyVeria’ vo"'- • * * ' tkiečiai, kurie*, žinoma, bris at
skirti nuo Čekoslovakijos. Prie 

i Silezijoj vokiečių gyvenamose 
srityse yra sušikoncėtttravus? 
tekstilės, stiklo ir chemikalų 

tpfariKriiė.
Toliau į- vakarus yra Trautę- 

nriu-GaMrinž vokiečių gyvelia
mas disfriktas sri kritririiinmes

J:

> Paskui seka Bf u'x, kur yla 
didelės lignito kasyklos, cuk- 
'faus f ateitai ir pirštinių tei 
žaislų dirbtuvės.

įtaigiausia į vakarus esamri- 
įe dalyje yra iie (it Asėli Su 
labai išvystyta tekstiles prainri- 
nė, b‘et ir išgarsėję kurortai Su 
riiinefaliriiais vandenimis, kaip 
antai: Čriflslirid ir Mafienbad.

Melų Bolieniijoš diš(fiktiiorie, 
kuriuos savinasi Vokietija, prri- 
ffiohė nėra lakai išvystyta, ta- 
čiari ir fe'ii yra nemaži popie
riaus fabrikai, stiklo dirbtuVės 
ir lėkstiTes įmonė#.

! Dtt vad'iiirimie ji “maišytų kril- 
ibą k-ėridoriai”, kuriuos Vokie- 
(čia?i taip pat hrifetų’ pasigrobti, 
turi irgi pusėtina? išvystytų pi'ri- 
niorię.- Būtent, fieiris korido- 
fiarris pfiklaUšo- Iglau’ su latei 
išvystyta stiklė* pramonė ir Gl- 
infuu, krir yra da*u’g įvaifiririšių 
i fabrikų*.

M) tokiėri1 riėpaprristris opėfri- 
ė’ijėS Čekoslovakija tikrai priši- 
da’fyS bejėgė*: j? nelėks teveik 
višij SričO ŽatiaVOš išteklių ir 
SVa'fb'iriusfą cėht'rų, kiir buVo 

1 šrišikoricėi’i(rrivrisi praniofi’ė.
' Aišku, kd’rf dabar Čekoslova
kijos ekonominė ir finansinė 
padėtis pasidarys labai sunki-

, Taigi, musų šiuo laiku, til 
las turi būti:

1) Reikalauti,- kad visi Liet 
V6‘Š piliečiai galėtų laisvai j 
reikšti ŠavO UUomOnę dėl va 

i lybės reikalų per laisvai ririh 
;seimą* atštOtOrit visas buvuši 
laišvėš; kuliOS ftrinriš padėjo’ < 
gaut? ir apginti sunkiausi! 
laika iŠ heirilkla'ušom’yl)^,'

H) skelbti tiė'Są apie Vok

Margumynai
. \ 1

kiek F?6piėifiąuš Sunau
doja Ltiki-aščiaii

1 A’pši-taič'iuojririiri, krid ifid'ž. 
flr?tari‘ij'riįė' kri’š rilėtai, šriVriftė- 
jririja talkfriščiam’š špaušdiriti 
fįOOO^Otai (ribų pripieriaus. fč- 
kfrim k?ėkiiii prigariiihti sunati- 
dojririia nuo It) ligi 12 milijoifų 
torių riiiŠko. Vieno* tiktai Lok- 

.(Jorio diėnrašČiai, vidutiniškai i- 
■ marit, kas rytaš suvartoja ti'd< 
popieriaus, kad jo pagaminimai 
reikia iškirsti apie 30 hektafij 

t miško! Del tos priežasties VI- 
[Snose krantuose neleidžiama Ėe 
.atridrilros naikinti miškus ir šri-

93:

jų vidrite pridėtį, šeoybris, žia 
rumus pasaulyje, krid tirO t 
žiniOš prisiektą Lietuvės gyve 
tOjris if nesuteikiu sunki/n 
LietuVrii, Oris hėi lenkai nei v 
'klėčiai negrilėš- pfiirtešt? Liet I . • J * « •
vos valdžiai atsakomybes 
šiuos sfraipsrrrtrs tei žinąs;

III) Remti kuo galint visų a 
tifašistinių elementų kovą pfi 
fašizirią, nes tik fašizmui jyr 
riyktrs — praflyks karo pavOj 
i f privojris ntasp valstybės n 
priklausomybei;

IV. Užsienyje boikotuoti \ 
sas imperialistines musų prie; 
organizacijas, neinant į joki; 
derybas a f bfcridrą darbą 
skelbiant, užsienio spaudu 
tiek lietuvių, tiek vietinių,
hiriš nesutaikomi su vokiečio 
ir lenkais iki šios dvi vaistyb 
neišsižadės savo agresingą pi. 
nų link Lietuvos ir

V. Acmti kiekvieną Lietuvi 
valdžios žingsnį, kuris veda rfii 
prie laisvių atgavimo ir Lieti 
vos* teprikfarišoifiybės stipfhi 
mo.

Bet visa tai paslėkiainri bu 
jei meš- rr taffmsavyj*e tržftfM 
rriri rlritenris* if visi rtaošifdžii 
hOrėšiine (6 širiktl. Šukėrioei 
travus mums užsienio liėti 
viama VWs jėgas — daug ki 

if reiii 
teta? Italįjį tateteM- fffc reiki 
fttUfUfMitei if tftetntiįįai dm: 

8L tte/Hyi, 
"Afįtenl- iM it

tik laikinai gali smarkauti, bet 
vis vien šttgfiOs.

Iv.
( Užsienio lietuviai labai tak
tiški buvo if pasiliko link Lie
tuvos vidaus politikos, ką aiš
kiausiai parodė per pirmą Pa- 
šririllrif belnrią kongresą Kau
ne, krif galėjo a’tatO'rni dau’g nė- 

ima!fommm sntelfcb aidžiai, feet 
ri^ėriio ftatortai rtatiomet pa
žymėjo, JOg j?ė*ms vidaus padė
tis ropl if Imi teisę’ sa*vo žodį 
tarti ir ne* tik tarti, bet ir būti 

i išfctarišylĮėms.
liė’ta, iki Šiol mošų balsas, 

fcATp’ labai rih’ofa’ičfŽfų buvo pra
leidžiamas pro ausis ir nekrei
piama didelio dėmseio ir to di
deliais kaltininkais buvo tie lie
tuviai, užsieny ir Lietuvoje gy
venąs kurie sakė, jog mes užsie
nio lietuviai turime palikti v^ 
sus vidaus klausimus išsispręsti 
patiems Lietuvos lietuviams, 
/tat juk meš nė daugiau ir rei
kalaujame ir tik skirtumas tas, 
jog tie, kurie tvirtina, jog mes 

mettffime* f Lfeirivos vi- 
dariS fėlkšlųs, nofl, kad1 į fricfc 
reikalo^ ifėsikištų if LietriVriS^ Vi
si lietuviai, bet tik išrinktieji, t. 
y.* flė, kOfie' pritaria dalf^rtinei 
VahtŽim. bet reikia būt? 000- 
sekliems ir nesikišant j jJett?-- 
V6s- virffifušf fėikahi’š — Oė|O?taf- 
ti (iėriiš, kurie Lietuvdjė? OėOO- 
ri dririti tėišė# Visiems ff##?fė'?k^-~ 
ti.

Ir iries užsieniečiai trifOOf 
šia’ndreh dririgiaif, negu kš?^ta 
riofs’ reikalaut/ kad visi Liė’tri-“ 
Vok fOėČirfi škriuflėri turėfų tė*/ 
šę prirėikŠt? SaVO ririomonę, o y- 
pae užsienyje esantieji turime 
atviri## ff ^rMėiau kalbėti a- 
pie tau kas Lietuvoje draudžia- 
ura.. ... .... ... r “ • -

■

U čėktts hiterfėnkti Lenkijai ir ! .....
Vefrgrljai. Miuncheno .kote©1- anglies kasyklėftiis ir popieriaus ik-om#? “Kartą buvo čia miškUS; 
rrihčljč’jri Š6*V?ritą vri’Idžirii nėbti- .bei tekstilčš prąmone. ir visada čia? ttfri Miti mlškrišĮ”ir vfeadfr eta ttfri MHi mišfcrišf”

'• t *

(

GALAS

• ## Viteiaus ui
te MM' • • 
TrrTCInlS 

ne
nių, kubuose daug rašoma špj
Lietuvę.

f6WW#. Vilniuje yi 
daug senų Iriid

•. *1
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piriktairšity

jie turi klavišus,- pe
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Išėjo Po Ginčo ir Nebegrįžo (.AKSINKiTĘS “NAUJIENOSE

CfttCAGO, ILL181 NO. MICHIGAN AVĖ

NORGEreaatggr

PĖC1V PATAISYMAI!

^Trnrri Ttaaji

CENTRAS

Roosevelt Furniture Co

aiškino 
pirma-

Daktaras 
Laimėjo

VERTĖS RAKANDAI, KURIE BUVO NU
PIRKTI IŠ FAMOUS CORNER FUNITURE 
CO., 2301 W. ROOSEVELT RD., BUS PAR
DUOTI UŽ MAŽIAU, KAIP PUSĘ KAINOS.

Policija Ieško 
Pabėgusios Towii 
oflakietės

Street 
r Avcnue

# "V *
90®

/ me- 
Tadys

isii

Portretų 
Žulo- 

aš sumokė-

ATEIK j DIDŽIAUSI KOKĮ CHICAIiA 
BET KADA YRA MAČIUSI AUTO- 

MOBIUU IŠPARDAVIMĄ

VIRštlJ — 
Pittsburgho “Pi: 
“Cubs” laimėjo, 
pirmenybę, .teigi

Čftfaaff Liettfyi;
APŠILDYMĄ —. Pttnvi 

LINK-BELT ST(/K

NOBTHtfESTERN 
STOVE REPAIR CO.

f ‘f k

Gadintojai ir d/sfribufoficti 
pataisų ĮtfitaJkihtį tisięltfš 

pečiatrtĄ if
fo'ilėfiAftig.

2 Wėst RėofeėVeft ftoatrf.
16 Coimttėrcfal Avertttė

TėTefėriate ftiONRO

2) Nuvalyti nuo laivo dugno 
ir šonų įyrikibušiehi’s ten siriul- 
kicms jurų gyviams, kurių šiaip 
valymas daug kaštitoja ir rei
kalauja priežiūros ir laiko. Lei
džiant laivo korpusu elektros 
srovę, prie jo šonų ir dugno ne
prilimpa jokie jurų gyviai.

3) Garsams gaminti — elek
tros pagalba galima gauti to
kius pat garsus, kokius duoda 
vargonai. Neseniai Amerikos 
rinkoje pasirodė elektriški var
gonai 
dalus ir registrus, yra tokio di
dumo, kaip maža fisharmonija, 
bet mužikus efektas, gaunamas 
iš tokių vargonų, yra labai įsta
bus. Šiaip vargonų tonų koky
bė priklauso dūdų skaičiaus ir 
dydžio, o elektriškuose vargo
nuose galimumai yra neaprėžti.

Tūkstančiai Norge 
alyvos pečių savi
ninkų sako, kad nė
ra kito geresnio pe
čiaus kaip Norge.
Dabar j ų s galifė 

nupirkti $69.00 ver
tes pečių už tik—

ACMĘ-NAŪJIENŲ Teleph.oti’ 
Chicagos “Cubs” ii 

septintų įbe^im^ 
nacionalės lygut

DIDŽIOSIOMS CHICAGOS KRAUTUVĖMS
Dabar kaf tik laikais patikrinti savo'ėėčtas' W ftriiVa^rtTs, kuriems rei
kalingi patvarkymai ir pataisymai. Paganykite tai kdl oras švelnus. 
Venkite firmafso taisyhto’ nepatogumi/ KaT šaltis veikia.

FAMOUS CORNER FURNITURE CO. uždaro savo durH 
ir pardavė Roošėvėlt Furniture Co. $25,000 vertės stakų 
už mažiau, kaip pušę jų vertės. Dabar Roosevelt Furni- 
trifė Co. išparduoda: už stebėtinai žemas kainas.

Kas buvo jaunimo 
dievaitė?

Jaunimo dievaitė pas grafikus 
buvo Heba, kurią romėnui va
dino JuVantus. Ji bitvO Sėėšo ir 
Iferos (lotyniška? Jtrrto) dūkte,* 
pūtarn'afudaVo dieVaMs jų puo
tų metu ir pripildydavo hekta
ro į jų taures.- J? šdsiftrokė sū 
Herkuliu, kai dievai įsileido jį į 
savo tarpų, ir pagimdė jam du 
sūnūs. Pagal vėlesnes klasiškas 
tradicijas, kleba turėjusi galių 
iš senų žmonių daryti jaurihs. 
Romoje dievaitei llebai bhvo 
pastatytos kelios šventovės — 
Kapitoliuje ji turėjo savo švėn- 
tovę pastatytų anksčiau, ne 
kaip atsirado ten šventovės Ju-

Federalis teisėjas Barnes ir 
džiūrė pririaikiho skunda prieš 
Dr. Allen Rofy D’ėfoe, garsių 
Kanados “penketukių” gydyto
jų. Ivhri Ė. Spėštr, Chicagoj' gy- 
Vėnantis promoteris, reikalavo 
$1,000,000 nuo Dr. Defoe itž 
sulaužymų sutarties leisti jam 
penkettfkes rodyti publikai Chi
cagos

Sutartį su promofėrių pada. 
re “penketukių” tcva^ A. Dion 
ne, bet Dr. Defoe neleido mer
gaites išvežti, kadangi tas bū1- 
tų buvę pavojinga jų gyv^-

• šėžPPas ČfViė Ofčbe'stra 
of fttalįyfcfoš iš’lavini-
'ftiui sim^6h'ij6^ m'Ūž'ikp, suor
ganizuotų 1920 m., pradės re- 
peticijas apie spalių 1 d. Dr. 
Fr'Čd'ėričk A. Št6'čk yra rhihzi- 
kalis direktorius,' Haris Lahg’ė

■ ha’fyšfė'i galima
igatiiMš’ Č#'ič MiW Aššh., 410 
Šri.' A'Iič’fcfga’n Atfė., bus 

’į^šitĮ^Sta' prisitrrito užėfdresuo- 
bt ^ri&ą su pftŠ^ri Re--

> tėižiŠPS ft' vrš6s pa--
takdtofe5 y fa! bei i-
m'arhW friafŽa! iMrikcstis.

Kur Buvo Brangiausias 
Reklaminis Atvaizdais
Brangiausias reklaminis at

vaizdas buvo padarytas .Jungti
nėse Valstybėse — amerikietis 
fortepijonų dirbėjas pasidirbdi
no aliejiniais dažais pieštų pija
ms to Igno Paderevskio portre
tų rektariiO's tikslą 
piėšė išpahhš daili įlinka 
agif. ir 
j O' už jį 150,000 litų. Tai, sako 
buvusi didžiausia suma, sumo 
keta už reklaminį portretų.

New City ir > kitų distpktų 
polici j a vakar i ■- ieškoj o 21 
tų townoftaitietės Mrs. G 
Zabauskienės. /

Nfluji Budai Elektrai
- Vartoti

Šaky, kad nežinome ?r tūks
tantines dalies to, kuriems tiks- 
tairfs ghli tarnauti elektra1. Da
bar pradėjo vaitoti elektros 
srovę ir šiems dalykams:

1) Pienui sterilizuoti. Uer pie
nų perleidžiama žemo spaudi
mo elektros srovė ir virštije 
paleidžiania 80,006 voltų srovė, 
kas sukelia negatyvių ionų, ar
ba elektronų, tekėjimų. Prancū
zas išradėjas sako, kad tokioje 
operacijoje išgaišta visi mikro-

mas ir ateitis? Pradžioj ė buvo 
devynios kfty$OS,- i f Sibilė’ siū
lė jhs TarkvMij'ui h'ž tam filtrų4 
atlyginimu. Ka’i p'ė-sitilyma'š bu
vo atmestaš'y Sibilė sudegi husi 
tris knygas iiv tfž tikusias rei
kalavusi tos pačios kainos. Ir 
vėl Tarkvinijui nesutikus pirkti 
jas, Sibilė sudegino dar tris 
knygas ir vis tiek pat reikala
vo už likusias knygas ir po to 
laiko niekas jau nebematė Sibi
lės Burtininkės.

Jėš Vyras Walter 
nuovadoj’, kad pereitų 
diė'fi? Sti jai smarkiai StiSibarė. 
'Po1 gibč'61 žm'oha u’žri^ifkė pal
tą!, išėjo’ iš btftė if iki'Ši'ėl ne- 

grįžo.- . .
Žaba’uskiai gyvėha adrėsu 

^oPth' Woėd š'tfė'e't-.

gūžini padėtų virškinti maistų. 
Viename Londono zoologiška
me darže strausas buvo prari
jęs: tris nosines skepetaites, tris 
pirštines, vienų metrą storoš 
v'-vės., tuščių fotogratiškos fil
mus špu'fiJię, 15 centimetrų Vi
nį, penkiolikos centimetrų pieš
tuką, septynias vario monetas, 
šukas, aukso retežėlį, šmotų 
dviračio padangos, laikrodžio 
faktelį, dvyliką šmotų-vielos, 
penkiolikos cenlibctrų ilgumo 
pagaliukų, kelis šmotus grani
to, vartojamo keliams taisyti1... 
Tas paukštis mirė nuo to, kėd 
vinis perskrodė jo žarha’s... Ki
tas strausas, Kaire buvo prari
jęs pusantro kilogramo gelžga
lių, kelis atlenktus peiliukus ir 
skūrstuvų! Gamtininkas Breh- 
mas sako, kad jo kieme strau
sas rijo vienų po kito gyvus 
mažus ant'ukus.'.

Cook Couiity Finance Co.
1340 W. 63fd Sttėėt 282’8 W. North Avė

pfiė Lobmis prie CalifoYnia

naujV)r ar seno kafo—mėš 
suta’ttpryti jbfrtš

Kuo Minta Strausas?
fra tisas minta paprastai nia- 

žais žihdūol'jąis, paukščiais, gy
vatėmis, driežais, vabzdžiais, 
žole, lapais, uogomis iv uru- 
dais. Bėt jis.jryja visokius daik
tus — aknjęnis, smėlį, metalo 
šmotus, kųųhis, kad tie daiktai

Kas tai buvo Sibilės 
Knygos?

Romoje buvo žinomos trys 
knygos, vadinamos Sibilės Kny
gomis, ligi 83 metų prieš Kris
tų, kada buvo sunaikinta Jupi
terio šventovė. Pagal senovės
• • • • < 

klasiškų pasakojimų, tas kny
gas atnešė į Romų karalius Tar- 
kvinijus Puikusis iš Kuiną jos 
Burtininkės Sibilės. Jos buvo 
saugojamos akmeninėje dėžėje 
šventovės rūsiuose. Knygas sau
gojo pradžioje du sargai, vėliau 
jų buvo net penkiolika sargų. 
Knygose,sako,- buvęs smulkiai 
surašytas Romos imperijos liki-

ir 1934 karai visij išdirbyščig
$85.00.
Kodėl laukti?
naują' a'utomO'bilį už taip' ntažtis pinigus.

kiekvienas karas turi musų naujo karo ir 
dešimties dienų važiavimo bandymo garantijas.

Nereikia1 jums ir grynų pinigų — mes imsime 
j'i’isif seną katą kaip jmo'kėjūrių — likusią dalį 
mažais mėnesiniais įmokėjimais iki dvejų mc- 
4ų. Nesvarbu kiif gyvcihtum, nepraleisk šio di
džio išpardavimo.

Musų dvi krautuvės yra atdaros kasdien iki 
10 P. M. ir visą dieną sekmadienį.

StiitMititiititį.
ir modelių tokiomis kaino 

ttdšy krikhj ttė’g-affhna rrfektrr ra?fr. Kokio iriar 
tėtė' 
įįgtiiHt: į/tthfttiitfti gera!-^-W

C

19’38— ir 1937—Bhicks — Oldsmobiles — 
Chevrolets — Fords —• iPoritfacš — ChryšterK— 
Plymo'uths — DeSotos — Sfudebakers — Ca- 
(fillacs — La Šalies’ — Packards — Dodges — 
G’rahahiš — Willyš — už pigiai kaip $295.0T)’.— 
kai kitriė ha“ufutėliai.

kiekvienas karas triūsų ekKperių pa'tikriri'as 
—musų garantija tam,- kafd duoti jums ilgame- 
tinį patarnavimų.—Triipgi virš 300—1936-1935 

už pigiai kriip 
Musu stakas yra Chicagoj didžiausias, 

kada gali nupirkti gražų veik

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

Kelionė prasideda ir baigiasi Švedų Amerikos Linijos laivais.
Nuo Švedijos, vyksta iš Stpckholmo a? Kalmaro 

modemiškuoju S. S. “Marieholm”.
Nereik Švedų vizos keleiviams į Lietuvą pėr

KALĖDINĖS EKSKURSIJOS f LIETUVĄ 
IŠPLAUKS Iš NEVV YORKO

DRdTfrtlflGHOtM ........... Lapkričio 30
GR1PSHOLM ............................ Gruodžio 7
Pta/ėšmų žinių i? laivakorčių kreipkitės j

• • > vietinj laivakorčių .agentą, arba - ■ ■

as e ulinės Pafddoj.

proriiofėrių pada

2310 W«st Road
„ ■ ■y'g-3Un'jjf Tjn:;.if rtiįĮ i Mh'ii i *Mti Ti i it-įį

SWEDISH AMERICAN LINE

Pirkite kuf Visi Lietuviai Perka!!

South Čenter tabiiigiHeatiiig Supply Cfo, Ine*
N. W. kampas State ir 55th St.

Visi iĖtĖFdNAl -s. ATtAAIriC 4290 — VISI TELEFONAI
Itift iitilf I . .................................  Wi»-«hT1 irrffTT ,1 f - Tiir ■ f i



Grižo iš Lietuvos
NAŪXffiR6Š, CMca«o, ffl. šeštadienis, spalių 1, 1938

Diena Iš Dienos
Leo Radauskas ir Mrs. 
Kairis Išvyko j 
Exelsior, Mo.

BRIDGEPORT. — Pereitą 
antradienį, rugsėjo 27 d. išvyko 
porai savaičių atostogų p. Leo
nas Radauskas ir Mrs. Kairienė, 
kuri užlaiko taverną antrašu 
3258 S. Union Avė. Jiedu išvy
ko į Exelsior, Mo. į šiltus ,van
denis ieškoti sveikatos. Teks pa
matyti kada pargrįš atgal, kiek 
daug tos sveikatos jiedu sura
do. Visgi* reikia pagirti, kad ge
ram tikslui pasišventę. Linkėti
na greit pasveikti. —VBA.

Juozas Balčiūnas

I »

Pirmas Rudens Skolinam Pinigus 
Be komiso nuo $30 iki $300.00 ant 

•n, • • parašo, algos, furniture ar ant au-Parengimas Ciceroi ;tomobiuų.
 Namon Fmanee Corp. 

po Valstijos priežiūra. 
6755 SOUTH WESTERN AVĖ. 

Tel. Grovehill 1038.CICERO. — ŠĮ šeštadienį pas 
mus įvyks šaunus pirmas ru-| 
d:ninisv parengimas. Tai 

• Masųuerettes Soniai Kliubo šo
kiai. “Masųuarettes” tai jaunų 

(mergaičių organ;zacija. Narės 
(energingos ir uoliai darbuoja- 
į si, tad savo parengimuose tū
ri tūkstantines minias jaunuo

lių. Jos susirupnusios, kad 
Liuosylės salė ga’i būti perma- 
ža. Su tuo pilnai sutinku.

bus
OLE’S

CH1LI
Greit patenkinanti 

UŽKANDA
Klauskit grosrrnėj

(Mansfield 1036)

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

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

Sck-

Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

Bowling-Billiardai
20 Asly — 10 Stalų

DABAR EINA
Didžiausia Sovietu Rusijos filmą 

“MAKSIMO GORKIO 
KŪDIKYSTĖ”

Paremta Gorkio biografija “Ma
no Kūdikystė”

Paskutinis pilnas parodymas 
“MOTINOS IR SUNAUS” 

ir “MEŠKOS”—6 v. v.
SONOTONE Teatre

66 E. Van Buren
25c iki 1 v. p. p., išskiriant 

šeštadienį ir Sekmadienį.

Šiandien pargrįžo iš Lietuvos, 
kur prabuvo kartu su savo 
žmona ir duktere Aldona per 
visą vasarą. Be je, p-lė Aldona 
yra Pirmyn Choro nare ir kar
tu su choru važinėjo po visą 
Lietuvą.

P-s Balčiūnas yra plačiai ži
nomas Bridgeporto biznierius, 
kuris per eilę metų užlaikė val
gomų daiktų krautuvę antrašu 
3200 Lowe Avė. Jis taipgi yra 
pasižymėjęs veikėjas draugijo
se. Jis priklauso prie šešių drau-

Tikrai Lietuviškas 
Vakarėlis

ir

SUSIRINKIMAI
Simano Daukanto Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks sek

madienį, spalių 2 d. 12 v. dieną, Chicagos Lietuvių Audi
torijos svetainėj, 3133 S. Halsted SI. Susirinkimas svarbus, 
todėl būtinai atsilankykite. Beikia išrinkti darbininkus ba
liaus vakare patarnauti, kuris įvyks spalių 30 d., taipgi 
kaslink garbės nariams dovanas suteikti. —P. K., sekr.

Draugystės Garsaus Vardo Lietuvaičių mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj spalių 2 d., K. Krikščiūno svet., 4501 So. 
Ashland avė., 2 vai. po pietų. Visos narės užsilikusios su 
mokesčiais malonėkite ateiti apsimokėti. B. Jasinskas, rašt. 

Draugijos Šv. Petronėlės susirinkimas įvyks sekmadienį, spalio 
2 d. 1 vai. po pietų, šv. Jurgio parap. svetainėj. Narės ma 
lonėkite pribūti, turime svarbių reikalų aptarti.

A. Laurinavish, rašt.
Lietuvių Keistučio Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks spalio 

2 d., Hollywood svetainėje, 2417 W. 43rd St., 12 vai. dieną.
Helen Chapas, rašt.

ikhmiiihiiiii ••••••••••••• PARENGIMAI

Humboldt Parko Kliūbo išvažiavimas įvyks spalio 2 d. Jeffer- 
son miške. Bus kepamas avinas, dainavimas, žaismės ir 
užbaigimas vasaros. Bukit visi nortsaidiečiai. —Busiu.

Card & Bunco Party rengia SLA 208 Moterų Kuopa scredoj, 
spalių 5 d., Miksha’s salėje, 2301 W. 50 St. Bus dovanos 
ir prizai. Įžanga 35c. Kviečia visus atsilankyti Komitetas.

CHICAGOS DIDŽIAUSIA IR MODERNIŠKIAUSIA 
RUSIŠKA IR TURKIŠKA MAUDYKLĖ

po nauja vadovybe A. SCHWARTZ ’r 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.

PAUL GURSKAS

DO DROP INN
3300 S. Halsted Street .

TELEFONAS YARDS 3654 f 
Alus Vartojamas Tiesiai iš Bačkoš\

Atletas — žuvis Penktadieniais — Muzika šeštadieniais

SHADY TREE INN
Daržo Savininkas rengia

Paskutini Pikniką ir Daržo Uždarymą 
Nedėlioj, Spalių-October 2 d., 1 vai. popiet 

Kviečia visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti. Bus gera 
muzika ir skanus užkandžiai veltui. Užkviečia Juozas Spaitis.

Shady Tree Inn.
89th and Archer Avė. Willow Springs, III.

gmxximxxmmiimiiiimxxnnmzxiixmxnm
ŠIRDINGAI KVIEČIAME JUS ir JŪSŲ DRAUGUS Į

IŠKILMINGĄ ATIDARYMĄ
ŠEŠTADIENI ir SEKMADIENI, SPALIŲ 1-2, 1938

732 West 31st Street
GERA MUIZIKA IR UŽKANDŽIAI

MR. & MRS. BRUNO GAIDYMAWICZ
^XDLXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3

ŽEMAIČIU ORKESTRAS—BAJORES DAINININKĖS — ARTTSTAI-ĖS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ.

RADIO PROGRAMŲ
’m A n?XTf • M A V• PENKTADIENI—

• ŠEŠTADIENJ—
• SEKMADIENI-

W.H.F.C —7 IKI 8 V AL.
—7 IKI 8 V AL.
—7 IKI 8 VAL.

VAK.
VAK.
VAK.

LIETlKlŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—Žinių Skyrius

Nuujienų-Aeme Telephoto
KOVOJA Už PIRMENYBĘ — Chicagos baseball 

komandos “Cubs” vedėjas Gabby Hartnett (kairėj) ir 
jo geriausias “pičeris” Dizzy Dean laike vakarykščio 
lošimo Chicagoj su Pif.tsburgbo komanda—“Piratais”. 
Tarp tų dviejų komandų eina varžytinės už Naciona- 
lės Lygos pirmenybę.

Bytoj įvyks Šv. Marijos -pa
rapijos svetainėje, prie 35th & 
S. Union avė., Pradžia 7 v. va
kare. Kviečia

Parapijos kleb. ir komitetas

LTTCKY INN 
SCHLITZ ALUS 

Lietuviška užeiga dėl jaunų 
senų.

Gėrimai, užkandžiai ir muzika. 
Kviečiame mus atlankyti

3203 So. Halsted St.
STANLEY BOGUSH ir LEO 

VAIČEKAUSKIS. 
Tel. Calumet 6579.

Gėrimai ir užkandžiai vietoje ‘ 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

gijų ir yra kai kurių valdybose.
Šįvakar yra rengiama sutik

tuvių bankietas pp. Balčiūnams, 
buvusiame Universal Kliube, 
antram aukšte. Bankieto suren
gimu daugiausiai rūpinasi Mrs. 
Andrulienė. Bus įdomus pro
gramas ir skanus užkandžiai. 
Ta proga teks išgirsti ką gero
p. Balčiūnas patyrė būdamas i 7:30 iki 8 vai., bus puikus Bu- 

“ į-.driko Rakandų Krautuvės pro- 
pažįstamiems gramas iš stoties W.C.F,L. — 

970 k., kurį išpildys didžiulė 
—VBA simfonijos ' orkestrą ir žymus

I dainininkai, solo ir duetai.

Budriko Radio
Programas

Sekmadienio vakare nuo

Lietuvoje. Patartina p. Balčiu 
no draugams ir į v‘ 

atsilankyti į minėtą bankietą.

Pasekminga 
Parė

BRIDGEPORT — Pereitą šeš- 
tadienį, rugsėjo 24 d. įvyko la
bai smagi ir pasekminga Parė 
pas du jaunuolius savininkus 
Lucky Inn Tavernos, antrašu 
3203 S. Halsted St. tai yra1 pp. 
Leo Vaičekauskio ir Stanley Bo- 
gush. Jie yra labai dėkingi vi
siems savo svečiams, kurie juos 
atlankė ir kartu kviečia ir vėl 
juos atlankyti ateinantį šešta
dienį. nes bus geri muzikantai, 
kurie visus palinksmins.,.

—VBA.

kompozicijos perduodamos dai
nininkų išlavintais balsais. Vi
siems bus maloilu pasiklausyti. 
Nepamirškite atsisukti savo ra
dijas aukščiau paduotu laiku.

. .1 ■ -J-

Progress Krautuvė 
Ruošia Gražią Ir 
Įdomią Programą*

Rytoj, sekmadienį 11-tą va-

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

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

SMULKESNĖS DAUG PIGESNĖS 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG D1STANCE 

MOVING
i . rkraustom forničius, pianus ir 

šokius rakandus bei Storus. Ve
nį i farruas ir kitus miestus, 
ma Kaina. Musų Darbas fca- 

intuotas. Taipg> pristatom an
tis i visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St.

šaukit Tel. YARDS 3408

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560.

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMTERUOJAM IR UŽKĄBTNAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.

1803 VVEST 47th STREET (ARTI VVOOD ST.)

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. PROSPECT11297

.LIETUVIŲ KRAUTUVE

(Pasiklausykite gražaus Budriko Badio Programo Nedė
lioj kaip 7:30 vakare iš stoties WCFL — 970 k.

Gražus Indai h 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoj)

Matthew Ivanas, 32, 
Sohn, 25

Alphonse Sidell, 26, 
Padzurkas, 28

Walter Ruthoski, 27, 
na Aluzas, 20

su

su

su

Olga

Ann

Albi-

Reikalauja
Perskirų

Jack Krusinski nuo Helen 
Krusinski

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Naujas Biznierius 
Grand Opening

BRIDGEPORT — Plačiai vi- 
siems žinomas Brigeporto pilie
tis, drg. Bruno Gaidymavičius, 
neseniai atidarė naują taverną 
prie kampo 31 ir Emerald Avė. 
Ten yra keturi kampai, o ta
vernas tiktai vienas, šį šeštadie
nį ir sekmadienį įvyks naujos 
Tavernos formalis atidarymas 
— Grand Opening.

Žinomas dalykas, kaip ir vi
sur, taip ir pas Drg. Bruno bus 
geri muzikantai, skanus užkan
džiai ir visiems, katrie atsilan
kys — smagus laikas. Bruno 
Gaidymavičius yra labai drau
giško budo žmogus, kuris vi
suomet pasitinka kitus su link
sma šypsena ir nuoširdžiai pa
sveikina. Linkėtina pp. Gaidy- 
mavičiams gero pasisekimo 
naujame biznyje. Skelbimas tel
pa “Naujienose”. —VBA.
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jai kviečiami pąsiklausyti tur
tingo ir gražaus radio progra-j 
mo, kuris susidęs iš rinktinių! 
kompozicijų ir gražių liaudies 
dainelių, kurias išpildys būrys 
pasižymėjusių daininkų.

Tai'pe dainų programas bus 
paįdomintas svarbiais praneši-1 
niais ir naudingais patarimais. ■ 
Ypač iš ekonomijos srities gir-
dėsite gerų žinių, kaip ir kur- 
doleris gali nupirkti daugiau ir 
geresnių prekių. Progress bend
rovės leidžiami programai yra 
visų pamėgti. Reikia nepamirš
ti jų pasiklausyti, ypač rytoi,

Rep. J.

Maksimo Gorkio 
Kūdikyste

Galima pamatyti Sonotone 
teatre

Maksimas Gorkis buvę vie
nu iš didžiųjų revoliucinių ra
sėj ų. Savo kūdikystės dienas 
jis atpasakojo šavo gyvenimo 
aprašymo knygoje, kurią pa
vadino “Mano kūdikystė”. Joj 
apsakyta tie blogieji papročiai, 
kokius pergyveno jometinė vi
suomenė Rusijos gilumoje ir 
kaip jis nepakęsdamas tų gy
venimo sąlygų pasileidžia į pa
saulį be pragyvenimo galimy
bių.

Dabar visa tai galima pa
matyti filmoje, kuri nuo va
kar pradėjo eiti Sonotone tea
tre, 66 E. Van Buren St.

(Skelb.)

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

Oi!

*Prevfou» modeli 
recanitructed ot 

the Hoovor 
fadocy.

HOOVER SPECIAL (Model 541 
reconstructed). New equlpment, 
Including ball-bearlng beatlng- 
>weeplng bruth. New flnlsh. Guar- 
anteed for ono full ve a r.

NATION

,n '•’off,

NIW HOOVIR 
MOTHIMIZIR 
for dastroylng 
moths.

Only genuln* Hoov«r

HOOVER
^pečiai

M «• M • » «!»<■ M •

27-tas Metinis Išpardavimas Rakandų
Burners be knatų, dega be durnų, po $39.50 ir aukšč.

Angliniai Pečiai po $9.75 aukščiau
Parlor Setai po $27.50 *r aukščiau o

Sprinksiniai Matracai, garantuoti, po $7.95
Midget Radios, Emmerson, General Electric,

3409-17 So. Halsted Street
Permainytas Naujas Telefonas: 

Tel. YARDS 3088

Gražiai paklotas su gražiais 
’ndais stalas sužavi n< » \ pa 
prasčiausį asmenį. Todėl gera 
i» sumani šeimininkė dabar tu
ri gerą progą įsigyti gražus 
indus už mažus pinigus.

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

Taipgi už mažus pinigus ga
lite gauti augŠtos rųšies Ro- 

sidabrinius setus.

DAILY
BES1NESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

LIGONINES 
HOSPITALS

$12-50
$50-00

IŠIMAMA viena
$15-00 

*2-oo

SVEIKATOS KLINIKAS
IONSILAI IŠIMAMI 

už ....................
GYDYMAS

tGONINĖJE '
PAUDONGYSLCS 

diena ligoninėje

RAUMATIZMAS
greitai palengvinama

VISAS LIGAS GYDOMA $4 A A 
Ekzaminaciją įskait. vaistus

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

Tel. Ųawnda1e 5727.

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

l 75% Coarse ......     $7.00
Pocahontas Mine Run, West Virginla

1 75% Coarse -------------------- $7.75
Illinois Nut ____________ $5.80

i Rex Egg ---- ------------- ' $7.50
'Black Band Lnmp .a--------------------$8.75
Millers Creek Lnmp________ $9.00
Chestnut Hard Coal _____  $13.00

ir kitokias
ette 8980
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Suvalkiečiai 
Suorganizavo 
Savo Kliuba
Išrinko Laikiną Valdybą ir Ko

misiją Įstatams Paruošti
Chicagos suvalkiečiai jau tu

ri savo kliubą. Jį pakrikštino 
vardu “Suvalkiečių Lietuvių 
Kliubas”.

Rytoj Įdomus iš 
Lietuvos Grįžusio 
Choro Koncertas
“Pirmyn” Paruošė Naujų Dai

nų ir Lietuvoj Dainuotų Dai
nų Programą.

Organizacinis susirinkimas į- 
vyko rugsėjo 29 d., Hollywood 
svetainėje, 2417 West 43rd St. 
Suvalkiečių susirinkime dalyva
vo gerokas skaičius ir keli de- 
sėtkąį tuojau prisirašė ir sumo
kėjo po 50c., kaipo įstojimo 

• mokestį.
Susirinkimas išrinko laikiną 

valdybą ir specialę komisiją 
Klubui įstatus pagaminti.

Valdyba buvo įgaliota su-1 
šaukti antrą susirinkimą, kai 
tik įstatai bus paruošti. Tame 
susirinkime nariai išrinks pa
stovią valdybą ir išdisktįsiuos į- 
statų projektą.

Buvęs
(Kitoj “N.” vietoj yra kitas 

pranešimas suvalkiečiams, iš 
kurio atrodo, kad organizuoja
mas ir antras Suvalkiečių Kliu
bas. Argi jau susidarė dvi frak
cijos nei pirmam Kliubui nes
pėjus atsistoti ant kojų? —B.)

Tamašiunai Grįžta
IšLietuvos

Turėjo Smagią Kelionę

Stanley Tamašiunas su žmo
na Kotryna ir duktere Julija, 
6136 Archer Avė., praneša, 
kad laivu “Kungsholm”, Švedų 
Linija, rugsėjo 27 d. grįžta 
Amerikon. Laivas pribus New 
Yorkan Spaho 6 d.

sma-Rašo, kad turėjo labai 
giri kelionę, ačiuoja Naujienų 
laivakorčių skyriui už gerą pri- 
rengimą ir paskyrimą gero 
kambario laive.

“Išvažinėjome savo automo- 
biiium beveik visą Lietuvą. 
Parvažiavę papasakosime apie 
visus savo įspūdžius įgytus ke-

ONA KLIMIENĖ, 
po pirmu vyru Siamas

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Rugsėjo 29 d., 7:50 valandą 
ryto, 1938 m., sulaukus pusės 
amž., gimus Jurbarko parap., 
Paliekių kaime, Raseinių ap.

Amerikoj išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Juozapą, sūnų Albertą ir 
marčią Albiną Slamus, du 
anukus, 3 seseris Marijoną ir 
švogerį Kanstantą, Wallent, 
Julijona' Kroli. Stepaniją ir 
švogeri/ tetą ir dėdę Leoną 
Petrauskus ir kitas gimines. 
Velionė gyveno 3634 S. Lowe 
Avė. Kūnas pašarvotas Ant. 
M. Phillips koplyčioj, 3307 S. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks Pirmadie
nį, spalių 3 d., 10:00 vai. ryto. 
Iš koplyčios bus nulydėta į 
Liet. Tautiškas kapines.

Visi a. a. Onos Klimienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Sūnūs, Marti, Svore

liai ir giminės.
Laid. Dir. Ant. M. Phillips 

Tel. YARDS 4908.

kviečia chicagiečius atsilanky
ti. Užtikrinam, kad tai bus ir 
gražus ir smagus vakaras. Bi
lietai po 50c. Parsiduos prie 
durų. Pradžia 5 vai. vak.

Pirmyn Valdyba.

Kur Galima Gauti 
Bilietus Kazio 
Barono Bankietui

V
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BUSINESS CHANCES—WANTED

Dainuos. Pirmyn
Koncerte

Kazys Steponavičius, Vedėjas
Chicagiečiams daug kartų 

praeityj teko girdėti “Pirmyn” 
Choras, bet jiems vėl bus įdo
mu jį išgirsti rytoj po pietų, 
Sokolų salėj, 2341 So. Kedzie 
avenue.

“Pirmyn” rytoj ten rengia 
pirmą šio sezono (ir pirmą po 
sugrįžimo iš Lietuvos). Kon
certą, kuriam paruošė įdomų ir 
Įspūdingi programą.

rbus kaip ir du progra
mai vienam koncerte. Pirmiau
siai, Choras ir būrelis jaunų 
choro solistų išpildys tokį pat 
programą, kokį dainavo važi
nėdamas po Lietuvos miestus 
šią vasarą. Antra programo 
dalis — bus naujų, iš Lietu
vos parsivežtų, dainų koncer
tas, kuris chicagiečiam bus 
ypatingai įdomus,- nes retas 
kuris yra tas dainas girdėjęs.

P-nia Anelė Steponavičienė, 
Pirmyn choro vedėjo K. Stepo
navičiaus žmona, kuri lankėsi 
Lietuvoj kartu su choru, rytoj 
dainuos Pirmyn koncerte. Ji 
dėvės paveiksle parodytą auten
tišką Aukštaičių tautinį 
Ii ūmą vedusioms 
Kostiumas jai buvo

kos- 
nioterims. 
padovano-

Programą pildys
Choras ir sekami

Pirmyn” 
solistai: 

Onuks Skeveriutė, Stasė Rim- 
kaitė, S. Galdikaitė, Viktoras 
Benderis, Kazys Pažarskas, 
Jonas Rukštala, Algirdas Bra
zis, Mergaičių Trio, Kvartetas 
ir jų mokytoja p. Anelė Ste
ponavičienė. 
;domu ir 
aukštaičių 
vo dovanų

Scenoj ji vilkės 
autentišką vedusių 

kostiumą, kurį ga- 
Lietuvoj.
salė bus išdeko-

I RVFKR Telegramų į LUlLlillU Visas Pasaulio
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietama 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tek YARDS 7308

Koncerto 
ruda afišomis, kuriomis Pir
myn Choras buvo garsinamas 
Lietuvoj. Po programo Įvyks 
smagus šokiai, o apatinėje sve- 

ir kitas Įdo • 
kuriam va- 
Benderis ir 

Visi gi kili

tainėj — vaišės 
mus programėlis, 
dovaus Viktoras 
Jonas Rukštala.
Pirmyn nariai bus pasiruošę 
papasakoti ką matė, girdėjo ir 
patyrė Lietuvoj.

Pirmyn Choras nuoširdžiai

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

Bilietus galima gauti pas ren- 
g ino komiteto narius ir pas ki
lus žemiau suminėtus asmenis. 
Galima užsakymus duoti ir te- 

< Tonu:
ROSELAND

J. Šimkus, 10225 Perry avė.;
Puti 5938. ' •.

Narbutas, 1033 W. 103ih

Gailevičia, 57 W. 112th; 
4554.
Ludkevičia, 134 E. UOth;

St.
B.

Pulk
i B*Com. 1185.

K.
Pulk

avė.;

Pažarski, 31 E. 101 St.; 
8559.
Pučkorius, 10049 Perry 
Pull. 6693.
Kučinskas, 45 E. 98th St.
Dambrauskas, 56 E. 101

St.
S. Dilius, 10752 Prairie Avė. 

ir pas Ratelio narius.
MARQUETTE PARK

J. Grybas, 6923 Artesian Avė 
REP. 1598.

Įvyks So-Pirmyn koncertas 
kolų salėje, 2341 S. Kedzie avė. 
Pradžia 5 vai. v., o bilietai po 
50c.

BRIGHTON PARK
K. Sleplieųs, 4142 Archer A- 

venue, LAFayette 7552.
Vaizdžiunai, 4152 S. Mozart, 

LAFayette 4539.

Irgi Dalyvaus
Koncerte

GARFIELD PARKj_
- J. Kučinskas, 3857 Polk St., 

NEVada 20§|.
'CICERO

Mr. ir Mfs. Stupar, 227 S.
Cicero Avė.; Austin 7971 

Viktorija Deveikis,
A. Vilius,-1646 N. Bell Avė
J. AsciId*fĮ833 Ėvefrgr'ečn’ A-

ve. f f ‘r
P. Pagc, 6116 S. Carpenter, 

WENtworth 6693.

AŲTOS-TRUCKS—M1SCELLAN. 
AutomobniaiirTrokai--'-Bendrai

NEREIKIA IMOKE8NIO—SO MflNESIŲ IŠ
MOKĖTE Vielikas peržiurSjitaaa. male- 
vojimas body, fenderio darbų, bateria, 
radijo ir priedų. Freimo, aSų sustiprlni- 
n>M. Viekas nuo vlrdaua iki tairų. 15 
metų patyrimas, muaų garantija. Atdara 
vakarais, aekni. Apskaičiavimas. towlng 
dykai. Taipgi pilnas pasirinkimas naujų 
ir vartotų karų. Be tmokdjlmo pinigų., 
2500 MILWAtJKEE AV. Belmont 4844.^

U

BRIDGEPORT '
Mr. ir Mrh.'Giedraičiai, 3227 

Emerald Avė., VICtory. 2837.
S. Valančius, 5702 S. Emer- 

ėld Avė. NORmal 0959. °
Mr. ir Mrs. Pūkis, 7046 Euc- 

lid Avė., HYDe Park 3440.
18 APYLINKĖ

Naujienos, 1739 S. Halsted
St., CANal 8500. J. P.

PERSONAL
Ašmeną Ieško

IEŠKAU APSIVEDIMUI NAŠ
LĖS—nuo 36 iki 43 metų amžiaus 
be skirtumo tik su vienu vaiku. 
Aš esu našlys 48 metų, turiu darbą 
visada. Nesu girtuoklis, nėra prie
žasties. Rašykite laišku Box 882. 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

PAIEŠKAU DARBO
Penteris ir popieruotojas iš vi

daus, iš lauko ir Storuose, 10 metų 
patyręs, darbas užtikrintas. Chica- 
d°i< priemiesčiuose apkainavimas

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

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

Telefonas LAFAYETTE 2329

PAIEŠKAU DARBO kur ant 
farmos. Galiu dirbti bet ką. Aš-no- 
riu kur prie našlės moters; aš esu 
vaikinas 40 metų amžiaus, o jei ir 
mieste pasitaikytų kam būti toks 
darbininkas reikalingas, prašau at
rašyti laišku. 1739 So. Halsted St. 
Box 883.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

ŠVIESUS KAMBARYS RENDON 
šiltas vanduo, su ar be valgio. 
3836 So. Lowe Avė. 1-mos lubos.

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

4138 Archer Avenue

RENDAI FURNIŠIUOTAS kam
barys Marųuette Parke.

7114 So. Maplewood Avė.

RENDON APŠILDOMAS kam
barys, dėl vaikino prie mažos šei- 
mynis. Be valgio. 7141 So. Rock- 
well, Hemlock 5985.

RENDON gražus apšildomas 
kambarys prie mažos šeimynos, 
pavieniam ar žepotai porai.

( ■ 6545 So. Talman... • vfgj •,! /... >............ 1
RENDON gražus kambarys vai* 

kinui; yra garažas—prie mažos šei
mynos. 3406 So. Union Avė. ant
ros lubos.

FURNISHED ROOMS—UANTED 
Reikia Gyvenimui Kambarių

REIKALINGAS KAMBARYS dėl 
moters ir kad apsiimtų padaboti 
4 metų vaiką, kada dirbu. Praneš- 
kit telefonu Diversey 9251.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrą!

RENDON PIGIAI ŠTORAS, bu
černė. Nėra kitos per 4 blokus. 
Vieta išdirbta 25 metus. 3603 South 
Union. YARDS 2414.

BUSINESS CHANCES
Pardavimui Bizniai_______

PARDAVIMUI BEAUTY SHOP 
—$350 paims. Gerai įrengta, gyve
nimui kambariai užpakaly. Puiki 
proga grožio operatoriams.

3442 S. Halsted. Yards 2514.
GROSERNĖ IR BUČERNĖ, gera 

vieta išdirbta 20 metų, 4 kamba
riai gyvenimui. Karštu vandeniu 
šildoma, pigi tenda. saukite Lafa
yette 8357.

NORIU PIRKTI BUČERNE ir 
grosernę, Chicagoje arba ir toliaus 
nuo Chicagos. Praneškite laišku, J. 
K., 4419 So. Sawyer Avė., Tek 
Lafayette 2352.

PARDAVIMUI TAVERNAS su 
namu, turi būt cash—labai pigiai. 
Priežastis susižeidimas. 6102 South 
Central Avė., Tel. Porthsmouth 
7837.

SIUVIMO ir VALYMO dirbtuvė 
įsteigta 25 metai; gana pataisymo 
darbų, turi paaukuoti krautuvę ir 
2 aukštų namą dėl ligos. Greitam 
pirkėjui parduos už $1500.00.

MORRIS GOGOL, 
634 West 47th Street.

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

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

CALumet 5269.

TURI PAAUKOT TUOJAU 3 
lėnesių senumo gyvenamo kamba- 
io setą. Nebrangiai. Wolf. 5337 Sb. 

Ellis.
PARSIDUODA bučernė ir gro- 

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

PARDAVIMUI BARBERNĖ —už 
pigią kainą. Pigi renda, gera vieta.

2339 So. Hoyne Avė.

PARSIDUODA GROSERNĖ, ge
roj vietoj, išdirbtas biznis per 10 
metų. Kaina $125.00. Priežastį pa
tirsite ant vietos.

4619 So. Hermitage Avenue.

REAL ESTATE FOR SALE

PARDAVIMUI
2jų aukštų kampinis namas. Karš

tu vandeniu šildomas. Ąžuolo tri- 
mingai. Lotas 50x125. Arti Mar- 
ąuette 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.

DIDELIS BARGENAS!
15 AKRŲ ŽEMĖS, Roadhouse ir 

tas Stafion prie didelio State ke- 
io, netoli Chicagos. Viena mylia 
uo ežero, maudyklės, Golf Course, 
wimming Pool. Biznis išdirbtas 
er daug metų. Parsiduoda už nu

mažintą kainą. Savininkas išva
duoja apsigyventi į California. At- 
išaukite kas norite tokios vietos 
reitai pas — 670 West 18th Street, 
ąmpas Union Avenue.

MODERNAS KAMPAS: 19 apart- 
aentų 15x4, 4x5, garas, randos: 

$7800. Turi būti parduota, kaina 
iktai $21,1)00. Liberalus terminai. 
’IRST STATE MORTGAGE CO., 

4752 Fullerton Avė.
' CAPITOL 3020.

, 2 MURO NAMAI ant vieno lo
to, šiltu vandeniu šildomi. Cemen
tuotas beismentas. $4800 cash. Par
davimo priežastis—perskiros. 3405 
Lituanica. Kasdien iš ryto.

DIDELIS BARGENAS BRIGHT- 
ON PARKE. 4008 So. Maplewood. 
Galima kraustytis tuoj aus. 2 f lėtai 
po 4 ir 5 kambarius. Visi įtaisymai. 
2 garažai; lotas 50x125. Rendos į 
mėnesį_$55.00. Parsiduoda labai pi
giai, 
ką

Savininkas priims į mainus 
jus turite.

C. P. SUROMSKIS, 
2502 West 69th Street.

Tel. Grovehill 0306.

AUKUOJA puikų importuotą 
kaurą. Orientalis paternas 9x12. 
Niekad nevartotas, $20. 
3930 Jackson—Ist. Vanburen 1078.

PEČIUS ANGLIMIS KŪRENA
MAS. Visą žiemą kūrentas; kaip 
naujas. Už pusę kainos. 3355 So. 
Union Avė. nuo užpakalio.

La Šalies — Packards

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai irTrokai Pardavimai

ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi

Automobilių Išpardavimą.
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių to

kiomis kainomis, kokių negalima 
niekur rasti. Kokio markete neieš
kotum—naujo ar seno karo—mes 
galime patarnauti gerai — ir su
taupyti jums šitmtus dolerių.

1938—ir 1937—Buicks—Oldsmo- 
biles — Chevrolets — Fords—Pon- 
tiacs — Chryslers — Plymouths — 
De Sotos — Studebakers — Cadil- 
lacs
Dodges — Grahams — Willys — 
už pigiai kaip $295.00—kai kurie 
naujutėliai.

Kiekvienas karas musų ekspertų 
patikrintas—musų garantija tam, 
kad tuoti jums ilgametinį patarna
vimą.—Taipgi virš 300-1936-1935 
ir 1934 karai visų išdirbysčių už pi
giai kaip $85.00.—Musų stakas yra 
Chicagoj didžiausias. Kodėl laukti? 
—kada gali nupirkti gražų veik 
naują automobilį už taip mažus pi
nigus.

Kiekvienas karas turi musų nau
jo karo ir dešimties dienų važiavi
mo bandymo garantijas.

Nereikia jums ir grynų pinigų— 
mes imsime jūsų seną karą kaip 
įmokėjimą—likusią dalį mažais mė
nesiniais įmokėjimais iki dviejų 
metų. Nesvarbu kur gyventum, ne
praleisk šio didžio išpardavimo.

Musų dvi krautuvės yra atdaros 
kasdien iki 10 P. A. ir visą dieną 
sekmadienį.
COOK COUNTY FINANCE CO.

1340 W. 63rd Street
prie Loomis.

2828 W. North Avė.
prie California.

Labai gražius atsiminimus 
apie save Lietuvoj paliko jau
nas akordeonistas Andrius 
Norbutas, kuris ten lankėsi su 
Pirmyn choru. Rytoj jis vėl pa-

Draugai ’. 
Suvalkiečiai!

Vaidinti jis pradėjo būdamas 9 
metų amžiaus. Ir .nuo to laiko 
niekad su teatru nepersiskyre.

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

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ 
BU1CK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES 
806 West 31st Street 

Telefonas VICTORY 1696

lyvauja, kartu su buriu kitų 
choro koncer- 
Sokolų salėje, 

avenue. Kon-
te, kuris Įvyks 
2341 S. Kedzie 
certas prasidės 5 vai. vakaro. 
Po programo Įvyks šokiai. Pir
myn nuoširdžiai kviečia visus 
rėmėjus, draugus ir kitus chi
cagiečius atsilankyti ir praleis
ti smagų vakarą. Bilietai — 
50c, parsiduos prie durų.

kacBuvo kalbėta pirmiau, 
reikia sutverti Chicagoj Suval
kiečių draugiją. Dabar didelis 
skaičius jau yra susirašęs ir 
šaukia pirmą susirinkimą Spa- 
lio Oct. 9 dieną, 1 vai. po pie
tų, P. Gricienės svet., 2449 W. 
69th St.

Northsidės “Gyvi
Nabašninkai” Daro
Stebuklus

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

NAUJAS 1938 METŲ 
PLYMOUTH PANEL TROKAS 

Tinkamas visokiam bizniui, už la
bai nužemintą kainą. $95.00 įmo
kėti, o likusius po $15.00 į mėnesį. 

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 So. Archer Avenue.

* BUSINESS SERVICE 
Biznio PatarnavimasPARDAVIMUI REZIDENCIJA, 7 

kambarių furnace apšildymas; kai
na $3500y arba priimsiu į mainus. 
2 karų garažas. Randasi prie 35 ir 
Mozart St. Atsišaukite Yards 2414.

x Pabudo Iš Gilaus Miego 
Aviną Kepti

NORTHSIDE. — Pasaulis y- 
ra pilnas visokių įvairenybių, 
net ir “gyvų nabašninkų”. štai, 
paimkime kad ir Northsidės 
Humboldt Park politikišką klu
bą, kuris susiorganizavęs lėkė 
kaip sakalas, o paskui pasidarė 
“gyvas nabašninkas”. Bet tai 
neviskas, juk ir nabašninkai 
kai kada stebuklus padaro.

Taip ir Humboldt Park Klu
bas iššoko su Stebuklais. Nagi 
sekmadienį, spalio 2 dieną Jef- 
ferson giriose kepa aviną, o 
kaip “politišinai”, tai, matai, 
juokų nedaro. Avinas bus im
portuotas net nuo Maxwell 
atryto ir dar su kitais gerais 
pridėčkais.

Nėra abejonės, kad visi 
northsidiečiai skaitlingai susi
rinks į tokį bankietą. Visiems ir 
lengvatų bus suteikta. Bus vel
tui įžanga į girias; kaip visuo
se bankietuose, taip ir čia bus 
programas, puikus dainų nro- 
gramas, kąd net medžių lapai 
kris žemyn. Tik nepamirškite 
visi atsilankyti. X. š.

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

Parsiduoda
FORECLOSURE’IAI
6 flatai muro, kampas, apšildo

mas, graži vieta, gerą rendą neša, 
tik ..................................  $10,000.00

3 lotų mūrinis tik ......  $2,650.00
Marųuette Parke biznio namas 

su tavernų, 5 kambariai užpakaly 
ir 6 kambariai viršuj. Išdirbtas 
biznis. Kaina tik .......... $12000.00

Įeiti galima tuoj aus.
Medinis namas, apšildomas kar

štu vandeniu, 2 po 5, kaina $3,500
Arba mainysime.

KAZYS URNIKAS,
4708 So. Western Avė.

Visų Suvalkiečių atsilanky
mas yra svarbus, nes bus su
tverta, ir nutarta kokia bus 
draugija. Visi suvalkiečiai esa
te kviečiami be skirtumo, iš 
Lietuvos ar čia gimę, jei tik 
suvalkietis. Prašome nesivė- 
luoti. Kurie nebusite, nieko 
nesakykite. Dabar esame vis 
vieno balso. Kaip visi nutar
sime — taip ir bus.

Lai įvyksta musų siekimas.
Ona Svirmickienė.

TAISOME visokių rūšių namus: 
medžio ir muro, naujus fundamen
tus, kaminus, stogus ir saidingus 
porčius apdirbame; muro užkibdi- 
sime. Patarimai- apkainavimai vel
tui. Darbas užtikrintas. J. Leleika, 
4035 W. 69th St. Porthsmouth 6663.

Lietuvių Tautišką 
Kapinių

25. Metų Jubiliejaus 
Atminties Knygų

kiekvienas gali gauti, kuris au
kauja nemažiau 25c.

norintieji gauti i namus, 
turi prisiųsti 31c.

LITHUANIAN 
NATIONAL 
CEMJETERY

Road No. 3, Box 615 
CLEARING STATION, j 

JUSTICE, ILL.

KAZIMIERAS PAUZER
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Rugsėjo 29 d., 10:15 vai. vak. 
1938 m., sulaukęs 45 m. amž., 
gimęs Suvalkų apskr., Pane
munio mieste.

Amerikos išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliudime 

motiną Agniešką, brolį Simo
ną, seserį Veroniką Klyko ir 
švogerį Mikolą, 2 pusbrolius 
Mikolą ir Pranciškų Vebrau- 
ckus ir jų šeimynas, brolienę 
Oną Lelingienę ir kitas gi
mines.

Kūnas pašarvotas Lachawi- 
cziaus koplyčioj, 2314 W. 23 
PI. Laidotuvės įvyks pirmad., 
Spalio 3 d., 1:30 vai. popiet 
iš kopi, bus nulydėtas į Liet. 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Kazimiero Pauzer 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, Brolis ir kitos 
Giminės.

Laid. Dir. Lachawicz ir Su- 
nai, Tel. CANAL 2515.

O tai

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos— 
ANGLYS .

EGG_________________46.00
NUT  $6.00
BIG LUMP___________ $6.00
MINE RUN___________ $5.75
SCREENINGS$5.00

PIRKIT DABAR! — SAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDAlORE 6975

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardayįgnni

DIDELI PARDAVIMO BARGENAI 
40 akrų 120 akrų, 300 akrų, 80 

akrų, 160 akrų. Taipgi biznio nuo
savybės. nuo $10,000 iki $20,000.

$15,000 ūkės investmentas, nie
kados nepražus ir jus busite lai
mingi. $50,000 investmentas į mie
sto prapertę, neapmokės nei išlai
dų. Turite dirbti arba viską prar 
rasti. Jeigu investuosite tik apie 
$1500 į ūkį, tai bus vežimas su tri
mis ratais, prastas arklys ir viskas 
morgičiuota. Karvė rytoj turės te- 
liuką, o bankieriai jau stovi su tro- 
ku atimti teliuką. Mažai pinigų in
vestuosite į fąrmą, duos menką 
pragyvenimą. Jeigu norite gauti 
pelningos farmos, kreipkitės pas

JOHN SCHULTZ, 
Irons, Michigan, Lake County. 

Route 1, Box 46.

Negrų “Mikado”
Federalinis teatras nuo rūgs. 
25 d. Great Northern teatre 
vaidina Gilbert ir Sullivan ne
grų versiją “The Mikado” su 
negrais artistais. Vaidinamas 
bus kas vakarą, išėmus pirma
dienius.

Blackstone teatre dar kartą 
prailgintas gyvasis laikraštis 
apie elektrą “Power”.

Ko-ko rolę “Mikado” veikale 
vaidina Hetman Green, kuris 
gimė tealtė.^Ten jis ir augo.

«
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban- 
kietama, Laido- 
tuvimslPapuoši- 
mamg. \ 

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

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

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



CH1CAGIECIAI PASIPIKTINU ČEKOSLO
VAKIJOS PARDAVIMU

Kritikuoja ir Prezidentą Rooseveltą
Nuo Didžiojo Karo laikų nei 

vienas tarptautinis klausimas 
nebuvo taip išjudinęs chicagie- 
čius, kaip dabartinis ginčas 
tarp Vokietijos ir Čekoslovaki
jos.

vakare teko lankytis įvairiose 
miesto dalyse ir kalbėtis su 
įvairių tautų žmonėmis. Su lie
tuviais, su lenkais, su vokie- 

taip vadinamaisčiais, čekais ir

Atrodo, kad 
goj retą teturi

Pasipiktinimas 
konferencijos rezultatais buvo 
didžiausias, o Ai 
jų akyse nupuolė iki zero.

Visi, be išimties, mano, kad 
Anglija pardavė Čekoslovakiją J 
todėl, kad ji\pritaria Hitleriui! 
ir kad ji save skaito “demo
kratija”, bet yra “išdavikė”.

Hitleris Chica- 
draugą.

Muencheno

Hitleris butų valdžioj ir už tai 
jam visokias nuolaidas duoda. 
Hitleris tik “bliofavo”. Jeigu 
jis butų galėjęs kariauti, tai jis 
butų seniai užėmęs Čekoslova
kiją. Ret jis bijo. Bet kodėl 
jam kariauti? Parėkauna tru
putį, pasako, kad eis muštis, 
jei jam nepasiduos, na, ir to
kia Anglija ar Francija jam 
tuoj ir nusileidžia.

Daug-maž taip ir panašiai 
kalbėjo visi, su kuriais teko su
eiti. Nei vienas neabejojo, “kad 
Čekoslovakija buvo parduota,

’zuiiarais buvo j va draugės, pasielgė taip šlykš- 
nglijos markė čiai, kad “net burnoj neskanu’*.

Nemažai kritikos teko girdė
ti ir Rooseveltui. Daugelis ma
no, kad jisai pasielgė kaip 
“Chamberlain’o pastumdėlis”. 
Kam jam reikėjo rašyti tokius 
atsišaukimus, kokius jis pa
siuntė Hitleriui. Jam reikėjo 
pasakyti Hitleriui, kad “tu nu
tilk, nes gausi per nagus”. O 
ką gi Rooseveltas rašė? Gi kad 
“į karą neapsimoka eiti. Ge
riau sušauk mitingą ir pasi
kalbėk su Anglija. Nereikės nei 
muštis, vistiek gausi Čekoslo
vakiją.”

Nebuvo nei vieno žmogaus,

' CMeagč, ffi. ' šeštadienis, spalių 1, 1938

Čekoslovakiją ginti, tai Hitleris 
nebūtų drįsęs jos liesti. Dabar 
bus neva taika, bet lengva 
Anglijai ir kitoms šalims dary
ti taiką, jeigu jiems tas nieko 
nekaštuoja.

“šlykščių” daugeliui atrodė 
faktas, kad didžiosios valsty
bės suėjo derėtis, nutarė Čeko-: kuris tikėtų, kad dabar Euro- 
slovakiją išdraskyti, bet nelei- ■ poj “bus taika”. Hitleris gaus 
do jai konferencijoj dalyvauti 
ir save ginti. Maža valstybė, tai 
visi ja ir stumdo.

—E, chi buvo iš anksto pa
darytas “dylos” tarp Hitlerio 
ir Chamberlaino — aiškiho ke
li. — Chamberlainas nori, kad

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
“HEROJUS” — Anglijos konseravtoriai sveikina savo premjerą Neville 

Chamberlainą “herojum” už išgelbėjimą Anglijos nuo karo su Vokieti j a-Čekoslo- 
vakijos sąskaiton. (Jis su Francijos premjeru Daladier sutiko leisti Hitleriui oku
puoti Čekoslovakijos sudėtų distriktus pradedant spalio 1. (Hitleris to tik ir no
rėjo). Konservatoriai džiaugiasi Anglijos “laimėjimu”, bet darbiečiai ir kairieji 
konservatoriai žada pirmadienį Anglijos parlamente sukelti audrą ir bandys 
Chamberlainą išmesti.

Čekoslovakiją, trupučiuką ap
rims, o paskui ir vėl pradės 
skandalą kelti.

vien lietuviai, bet ir kiti mano, 
kad Klaipėda busianti “next”.

Naujos “Naujienų”
Raštinės Valandos

Su spalio 2 d.,, “Naujienų” 
ofisas bus atdaras sekamomis 
valandomis:

Paprastomis dienomis, (nuo 
pirmadienio iki šeštadienio), 
8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro;

SEKMADIENIAIS
vai. ryto iki 1-mos po pietų.

Sekmadieniais skelbimus ga
lima paduoti ar informacijų 
gauti šaukiant CANal 
3 vai. po pietų.

“N”

Kova Rūbų Valymo 
ir ProsymoUnijos 
Lokale No. ,3

Rinkite Darbininkų Kan
didatus!

nuo 9
8500 po
Adm.

Nedės ant Baliotų 
Labor Partijos 
Kandidatų

Atmetė ir Nepriklausomos 
(Komunistų) Partijos 

Sąrašą

Illinois valstijos rinkimų ta
ryba, kontroliuojama Hornerio 
frakcijos demokratų, atmetė 
Illinois Labor ir “Independent” 
(Komunistų) partijų peticijas 
uždėti jų kandidatų sąrašus 
ant lapkričio mėnesio rinkimų 
baliotų.

Taryba aiškina, kad Illinois 
Darbo partija neturi reikalau
jamo skaičiaus (25,000) para
šų, o Nepriklausomoji partija 

. neturi reikalaujamų 200 para
šų iš kiekvieno Illinois valsti
jos apskričio.

Pavojingas Gaisras 
Prie Skerdyklų

‘ Vakar anksti rytą prie sker
dyklų kilo pavojingas gaisras, 
kurį gęsinti suvažiavo kelios 
ugniagesių komandos. Adresu 
4623 S. Union, nuo netikusiai 
suvestų elektros vielų užsidegė 
stogas. Kibirkštys lakstė į visas 
puses ir tik per dideles ugnia- 
gešių pastangas išvengta gaisro

. skerdyklose.
Vienas policistas buvo sužeis

tas laike gaisro.

Šioje industrijoj, kaip ir ki
tose, eina kova unijoj. Tai yra 
tarpe darbininkų ir bosų.

Ateinantį sekmadienį yra 
viršininkų rinkimai.

Kompanija išstatė savo kan
didatus, 
kitus, 
balsuoti 
tus:

o unijos darbininkai 
Lietuviams patartina 
už sekančius kandida-

President
Irvin LaKome

Vice-President
Tom Piazza

Secretary-Treasurer
George Brammer

Recording Secretary
Charles Werckenthien

Trustees 
(3 Rinkti)

Joseph Weiss 
Morris Fogel 
Arthur Carey

Executive Board 
(2 Rinkti) 

Pearl Smith 
Tony Nieminski

Ką, Neturi Len 
kiško Kumpio?

Jaunas vyrukas atėjo Ernest 
Kosterio maisto krautuvėm 
6000 South Wood Street, ir pa
prašė lenkiško kumpio.

—Neturiu, atsakė krautuvi
ninkas.

—Neturi? nusistebėjo jau
nuolis ir išėjo.

Už kelių minučių jis sugrįžo, 
atkišo revolverį į krautuvinin
ką ir užkamandavojo:

—Neturi lenkiško kumpio, 
tai duok man pinigus!

Kosteris jaunuoliui atidavė

Naujienų-Aeme Telephoto

JIE LAIMĖJO — Kairėj Mussolini, dešinėj— Hitleris, laike kariuomenės pa
rado Muenchene prięš konferencijos atsidarymą. Ką tik jie reikalavo Mucnche- 
no konferencijoj nuo Francijos ir Anglijos—tą jie gavo. Hitleris ginklu žadėjo 
kaip šiandien užim'.i Čekoslovakijos sudėtų distriktus, bet Chamberlain ir Dala- 
dier—Anglijos ir Francijos atstovai, sutiko jam juos atiduoti spalio 1 d., be 
ginklų naudojimo. -X

Naujienų-Aeme Telephoto
— iPcnki žmonės buvo sunko

kai sužeisti laike riaušių prie lenkų katalikų bažnyčios Vulcane, Mich. Parapi- 
jonai pikietuoja bažnyčią ir kleboniją ir laiko kleboną kun. Borkowski (kairėjr 
“nelaisvėj” protestuodami prieš vyskupijos norą jį iškelti. Vyskupo pritarėjai 
bandė pikietuotuojus išvaikyti. Įvyko muštynės.

PENKI SUŽEISTI BAŽNYTINĖSE

Greit Atsidarys 
Chicagos Civic 
Opera
Opera veiks septynias savaites

Šį sezoną Chicagos operoj de
biutuos daug naujų ir svarbių 
artistų. Opera atsidarys šešta
dienį, spalių 29 d. pastatymu 
“Otelio”, kurią pirmą kartą 
Desdemono rolę dainuos Helen 
Jepson, kartu su Giovanni Mar- 
tinelli ir Lawrence Tibbett. O- 
peros sezonas tęsis septynias sa
vaites ir sutrauks į Chicago žy
miausius pasaulio artistus.

Rytojaus dieną — sekmadie
nį, spalių 30 d. bus pirmas ba
leto vakaras, kurį duos Little- 
field Ballett Co., importuota iš 
Philadelphijos kaipo oficialis o- 
peros baletas 1938 m. Jis turi 
45 šokėjus ir yra po vadovybe 
Catherine Littlefield, vyriausios 
šokėjos ir koreografės. Baletas 
pašoks “Moment Romantiųue”, 
Chopino muzika; “Fairy Doll”, 
muzika J. Rayer ir “Terminai” 
muzika Herbert Kingsley.

Antroji opera bus “Aida”, 
pirmadienį, spalių 31 d. Joje 
Chicago je debiutuos Dubliną 
Ciannini, soprano ir Bruno Cas- 
tagna, mezzo soprano, abi iš 
New Yorko Metropolitan ope
ros. Taipjau dalyvaus Giovan
ni Martinelli, Virgilio Lozzari 
ir Mark Lovc.
Atgaivins “Die meistersinger”

Pirma atgaivinta šį sezoną 
sezoną senoji opera įbus “Die 
Meistersinger”, kurios nestatyta 
nuo 1928 m., kada svarbioj ro
lėj dainavo Rene Maison. Joj 
debiutuos dar trys artistai — 
Maria Raining, Vienuos lyrinis 
sopranas, baritonas Joel Bcrg- 
bund ir basas — baritonas A- 
dolph Vogei. Rene Maison irgi 
dainuos šioj operoj.

i
Lawrepcę Tibbett vėl dainuos 

lapkr. 4 d. operoj “Rigoletto”. 
Pirmą kartą dainuos Amerikoj 
Hilde Reggiani, jauna coloratu- 
ra-soprano iš Italijos. Ji dai
nuos “Gildos” rolę. Dalyvauja 
taip jau Armand Tokatjan.

Pirma savaitė užsibaigs pa
statymu šeštadienį dieną “Sam- 
son ir Delilah” ir “Medame But- 
terfly”. Jose dainuos Bruno 
Castagna su Rene Maison ir 
Carlo Morelli, Maria Reining, 
George Czaplicki ir Tokatyan. 
Numatytos operos gali būti pa
keistos, kaip tankiai su opero
mis pasitaiko. —B.

Automobilių 
Nelaimės

• Prie Wabansia ir Ashland 
gatvių kampo automobilis su
važinėjo ir sunkiai sužeidė iš 
mokyklos einantį 6 metų ber
niuką Robert Warsacki, 1518 
Wabansia. Automobilį vairavo 
Jack Sher, nuo 1917 S. Spring- 
field avenue. Policija jį palei
do,

» » »
® Kitoj automobilio nelai

mėj buvo sužeista 4 metų mer
gaitė Patricia Watson, 6620 
Drexel avenue. Ji bandė perei
ti skersai gatve, nepamačiusi, 
kad atvažiuoja automobilis.

8 » »
• 23 metų Albert Lenhart, 

4634 Wallace Street, buvo sun
kiai sužeistas, kai su motor- 
cikliu įvažiavo į automobilį 
prie Jackson bulvaro ir South 
Peorią Street.

Sustreikavo Kino 
Teatrų Inžinieriai

25 Chicagos kinoteatrų inži
nieriai sustreikavo, protestuo
dami prieš darbdavių atsisaky
mą pakelti algas 10%, pagal 
sutartį padarytą gegužės mė
nesį. Kinoteatrai veikia, bet 
inžinierių unija juos pikietuo- 
ja.

Visu LIETUVIU 
REIKALAS

Visų srovių, visų . pažvalgų 
lietuviai susirinkime spalių 9 d. 
į Lietuvių Auditoriją kai 1 vai. 
po pietų apsvarstyti mūšų seno
sios tėvynės padėtį —- Lietuvos 
nepriklausomybės išlaikymą ir 
vidujinį susitvarkymą. Tą die
ną įvyksta sukaktis, kada Vil
nius tapo atplėštas nuo Lietu
vos. Įsisiūbavęs Vokietijos na
cizmas, kuris dabar ardo Čeko
slovakiją ir grąsina karu visai 
Europai, pasidarė dar didesniu 
pavojumi, kad Klaipėda taps 
atplėšta nuo Lietuvos. Jeigu Eu
ropos valstybės nesilaikys pa
darytų sutarčių ir neužkirs ke
lio imperialistų, militaristų ir 
fašistų pasinio j imams, mažų 
tautų nepriklausomybė dings. 
Sėdėti ir laukti? Nesvarstyti ir 
neplanuoti? Neieškoti būdų ir 
galimybių, kaip Lietuva apsau
goti ir reikale išgelbėti?

Reikalinga išanalizuoti Euro
pos padėtį ir konfliktų priežas
tis, nes visa tai rišasi su musų 
krašto ir tautos likimu. Reika
linga visiems lietuviams sueiti 
į glaudesnius santykius, vienin
gai susitarti dėl veikimo. Todėl 
į šį metinį mitingą yra kvie
čiami visi lietuviai ir visų sro
vių atstovai.

Visi čekoslovakai eina išvien, 
kad galėtų padėti savo tėvynei 
jos kritiškame momente. Lai ir 
visi lietuviai parodo vieningu
mą pasiruošime Lietuvos nepri
klausomybę išlaikyti ir nuo jos 
atplėštą teritoriją jai grąžinti.

—A.L.K. Chicagos Skyrius
____  -- - - - ---------- X* 

Traukia Atsakomy
bėn Stambų Chica
gos Valdininką
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Apkaltintas Sąskaitų Falsi
fikavimu

Chicagos federalio teismo 
grand džiury' vakar išnešė ap
kaltinimą prieš stambų Chica
gos valdininką, Alexander Mc 
Kay, Rinkimų Tarybos pirmi
ninką.

McKay yra traukiamas at
sakomybėn už klastavimą są
skaitų. Jisai yra prezidentas 
McKay Engineering and Con- 
struction Company, kuriai 
P.W.A. administracija pavedė 
atlikti du kanalizacijos darbus 
Dės Plaines ir River Grove 
apylinkėse. McKay buk mela
gingai išsikolektavęs iš P.W.A. 
pinigų, paduodamas neteisin 
gas sąskaitas.

Projektų vykinimas Rainavo 
$2,485,000.

Savo buto skiepe nusiši /ė 
40 metų aludininkas Henry 
Mehr, 8003 Muskegon a’venue. 
Priežastis nežinoma.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

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

Naujienos
1739 S. Halsted St

CHICAGO. ILL.
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