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Rezignavo Britanijos Laivyno Viršininkas
ALFRED DUFF COOPER, LAIVYNO MINIS- 

TERIS, NEPASITIKI CHAMBERLAINO 
POLITIKA

Chamberlain šauks konferenciją tikslu 
) sugrąžinti Hitleriui kolonijas

'LENKAI UŽĖMĖ TESCIIENcATYLINKE
GAVO 300 KETVIRTAINIŲ MYLIŲ TURTINGOS ANGLIMI 

IR MINERALAIS žEMfiS

LONDONAS, Anglija, spalio 
2. — Chamberlaino ministerių 
kabineto narys, admiraliteto 
pirmas lordas arba laivyno mi- 
nisteris, Alfred Duff Cooper, 
rezignavo pereitą šeštadienį.

Rezignacijos laiške, įteiktam 
Chamberlainui, Cooper tarp ko 
kita sako: “Dėl priežasčių, ku
rios jums yra žinomos ir ku
rias ketinu išaiškinti Atstovų 
Bute atatinkamu laiku, aš gi
liai nepasitikiu užsienių politi
ka, kurią dabartinė valdžia ve
da ir matomai ketina vesti to
liau.”

šeštadienį Britanijos atžaga
reiviai kėlė Chamberlainą į 
dausas, vadino didvyriu išgel- 
pėjusiu Europą nuo karo. Ir tą 
pačią dieną jo kabineto narys, 
Britanijos laivyno viršininkas, 
pareiškė, kad jis rezignuoja, 
nes Chamberlaino politika ne
pasitiki. Cooperig^ rezigųaci ja 1 
tame '“džiauksme” pasigirdo, 
kaip perkūno * trenksmas gied 
rią dieną.

To ne gana, žinoma taip^, 
kad Britanijos ministerių ka
binete reiškiasi dvi kriptys

Teroras jau siaučia 
zudetų srityse

PRAHA, Čekoslovakija, spa
lio 2. — čekoslovakų turistų 
ofiso samdinys šeštadienį pra
nešė, kad naciai jau pradėjo 
teroro žygius Carlsbado apy
linkėje, kuri neužilgo pereis į 
vokiečių rankas. Naciai apšau
dė čekus bėgančius iš Carlsba
do apylinkės į Čekoslovakijos 
gilumą. Netoli Carlsbado na
ciai nuvertė nuo bėgių trau-i 
kinį gabenusį pabėgėlius iš zu
detų srities.

Prezidento žmona 
abejoja dėl taikos
BOSTON, Mass„ spalio 2. — 

P-nia Roosevęlt, prezidento 
žmona, kalbėdama apie pereitą 
savaitę padarytą “taiką”, pasa
kė: “Visi linksmi, aš manau, 
kad karo išvengta, bet mes bū
tumėm laimingesni, jeigu galė
tumėm įsitikinti, jogei karas 
tapo tikrai pašalintas.” P~nia 
Rooseveltienė akcentavo, kad 
tai yra jos asmeniška nuomo
nė.

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

Bendrai giedra; lengvi pie
tų rytų iki pietų vėjai pasi- 
keičią į rytų vėjus; saulė te
ka 5:48, leidžiasi 5:30 valan* 
dą.

[klausimais, kurie liečia užsie
nių politiką. Jaunesniųjų narių 
tarpe, kuriems priklausė ir 
Cooper, vyrauja nuomonė, jo- 
gei reikia stipriau laikytis prMš 
diktatorius. Šiai jaunesniajai 
grupei priklauso dar penki ar 
šeši kabineto nariai.

Jei kurie iš jų paseks Coo- 
perio pavyzdžiu, jeigu ir jie 
rezignuos, tai, pranešimai sa
ko, kad Chamberlain ketina pa
skelbti generalius parlamento 
rinkimus. Lai rinkimai nuspręs, 
ar šalis pasitiki jo, Chamber
laino, politikos vairavimu.

Kiti pranešimai iš Anglijos 
buvo toki: Chamberlain priža
dėjęs Hitleriui artimoj ateity 
sušaukti kolonijas turinčių val
stybių konferenciją. Jos tiks
las busiąs sugrąžinti Vokieti
jai kolonijas. Antra vertus, 
Darbo Partijos nariai parla
mente ruošėsi pulti Chamber
lainą dėl atidavimo zudetų sri
čių vokiečiams, dėl prižado 
duoto Hitleriui, kad Britanija 
niekuomet nebekariaus su Vo
kietija, ir dėl to, kad Rusija 
tapo pašalinta iš Europos rei
kalų.

Numato daugiau 
koncesijų Hit

leriui
LONDONAS, Anglija, spalio 

2. — Municho sutartį, kuri su
draskė Čekoslovakiją, kai ku
rie Europos korespondentai 
skaito tik pradžia koncesijų 
Hitleriui. Chamberlain, mano
ma, nieko nesakys, jei Hitle
ris nusitars atsiimti iš Len
kijos Danzigo koridorių. Cham
berlain ir. jo šalininkai Angli
joj nemėgins pastoti kelio Hit
lerio užsimojimams atkreip
tiems prieš Baltijo valstybes. 
Be to, Chamberlain prižadėjęs 
Hitleriui duoti kolonijų.

Ilgainiui korespondentai nu
mato Britanijos ir Francuzijos 
nutolimą — ne visišką nutoli
mą, bet atsipalaidojimą nuo 
dabartinių glaudžių šių dviejų 
šalių ryšių.

ADF vadai ruošias 
atakoms prieš Nau

jąją Dalybą
HOUSTON, Tex., spalio 2. 

— Pirmadienį prasidės Ameri
kos Darbo Federacijos 58-ta 
metinė konvencija. Federaci
jos vadai yra nusistatę prieš 
įvairius Naujosios Dalybos 
įstatymus. Labiausia jie kriti
kuoja Nacionalios Darbo San
tykių Tarybos sprendimus. Kal
tina tarybą palankumu CIO ir 
priešingumu ADF. Reikalauja 
pakaitų Darbo Tarybos perso
nale. ADF statybos departa
mentas paruošė rezoliuciją, ku
ri kviečia darbininkus kovoti 
prieš patvirtinimą naujam ter
minui Darbo Tarybos narto 
Donaldo W. Smitho.

Naujienų-Acme Radiophoto
NEMALONUS ATGARSIAI — Kai Londonan Anglijos premjeras Chamberlain 

sugrįžo iš Muencheno, Vokietijos, kur su Franci ja sutiko Hitleriui atiduoti dalį Če
koslovakijos, tai minios sutiko jį kaipo “herojų”, “taikos angelą”. Bet Čekoslova
kijos padavimas jau pradeda atsiliepti nemaloniais atgarsiais. Pirmas stambus smū
gis Chamberlain’ui buvo Anglijos laivyno viršininko Duff Cooper rezignavimas. 
Adm. Cooper pareiškė Chamberlain’ui, kad. negali su juo bendradarbiauti akyvaiz-
doj jo užsienio politikos. Cooper ir Chamberlain buvo du artimi draugai. Cooper 
yra įtakingas narys konservatorių partijoj, kuriai priklauso ir Chamberlain. (šis Ra- 
dio paveikslas atsiųstas per radio iš Londono New Yorkan, į Chicago telefonu.)

Hitleris prižada pa
galbą Muss&liniui
ROMA, Italija, spalio 2. — 

Pasklydo gandų, kad Chamber
lain greitu laiku pasimatys su 
Mussoliniu. Judviejų konferen
cija įvyksianti jachtoj, kur nors 
Viduržemio juroj.

Tačiau valdžios rateliai Ro
moj pareiškė: dar peranksti 
apie tai spekuliuoti. Pirmiau
sias reikalas, pasak italų, ta^i 
Čekoslovakijos klausimą likvi
duoti. Tačiau Mussolini turi 
omenėj Hitlerio prižadus: jei 
Italijai prisiartins opi valanda, 
tai jis, Hitleris, ateis italams 
pagalbon, kaip kad atėjo italai 
jam į pagalbą. Mussolini pa
sitiki Hitlerio pagalba Ispani
jos reikalu.

Francuzija išsižadės 
sutarties su Rusija

PARYŽIUS, Francuzija, spa 
lio 2. — Dienraštis Le Temps 
paskelbė, kad Francuzija ieš
kos susitarimo su Vokietija ir 
Italija ir leis sutartims su Ru
sija ir Lenkija sugriūti. Mano
ma, kad “Le Temps” išreiškė 
Francuzijos užsienio reikalų 
ministro Bonnet pažiūras. “Le 
Temps” mano, net jeigu Hitle
ris pareikalautų iš Lenkijos 
Danzigo koridoriaus arba pra
dėtų J;arą su Rusija, ir tai 
Francuzija pasiliktų iš šalies 
žiūrėti.

Demokratai nomina
vo gub. Lehmaną 

kandidatu
ROCHESTER, N. Y., spalio 

2. — New Yorko valstijos de
mokratų konvencija ketvirta
dienį nominavo savo kandida
tu į gubernatorius ateinančio 
rudens rinkimuose dabartinį 
gubernatorių Lehmaną. Leh
man priėmė nominaciją.

Mato gąlą francuzų 
ir čekų kdopera-

vimui:___ !
PARYŽIUS, Francuzija, spa '

lio 2. — čekoslovakai pasiun-v
tė atgal į Francuziją visus įsa 
kymus, kurie jiems buvo įteik
ti. Tai čekų protestas ryšium 
su sudraskymu jų valstybės. 
Kitas dalykas: ftancuzų gene
rolas Faucher, buvęs Francu
zijos patarėjas čekų armijos 
vadui Jan Syrovy, išsižadėjo 
Francuzijos (pilietybes ir pak 
reiškė noro tapti Čekoslovaki
jos piliečiu? Visa tai rodo če- 
kų-francuzų sąjungos pairimą.

Francuzijos armijos vadui, 
generolui Gamelinui, šeštadie
nį padaryta pastaba: “Genero
le, tamsta praradai 35-kias di 
vizijas”. Apskaičiuojama, kad 
francuzai prarado daugiau, nds 
čekai galėjo mobilizuoti 2,000,- 
000 armiją.

Amerikos Darbo Fe
deracija iškėlė 2 by
las Darbo Tarybai
WASHINGTON, D. C., spa- 

lio 2.—Amerikos Darbo Fede • 
racija iškėlė dvi bylas Nacio- 
naliai Darbo Santykių Tary
bai. Vienoj byloj ADF prašo 
U. S. Court of Appeals panai
kinti Nacionalios Darbo Tary
bos sprendimą, kurs pavedė 
Longshoremen’s and Ware- 
housemęn’s unijai — CIO da
liai — teisę atstovauti 13,000 
Pacifiko dokų darbininkų.

Kitoj byloj Amerikos Dar
bo Federacijos unija, Interna
tional Association of Machi- 
nists, reikalauja, kad teismas 
panaikintų Nacionalios Darbo 
Santykių Tarybos, sprendimą, 
kurs pavedė atstovauti 577 Se- 
rick korporacijos darbininkų 
interesus automobilių unijai 
priklausančiai CIO. SericRv kor
poracijos įmonė randasi Mun- 
cie, Ind., miestely.

'X

Darbiečiai smerkia 
Chamberlainą

te

MANCHESTER, Anglija, 
spalio 2. — Harold Nicolson, 
darbo partijos narys parlamen- 

kalbėdamas pereitą šešta
dienį pareiškė, kad Muniche 
Čekoslovakija buvo parduota. 
Kai kurie žmonės, sako Nicol
son, mano jogei tuo budu tapo 
užtikrinta taika visai gentkar- 
tei. Jie klysta, taika užtikrin
ta tik šešiems mėnesiams.

Pasak Nicolsono, Britanijos 
laivyno mobilizacija grąsino 
sulaužyti Berlyno-Romos ašį, 
tačiau kaip tuo laiku Cham
berlain pats kapituliavo.

Grand jury tyrinės 
daktarų sąjungą

. NEW YORK, N. Y., spalio 
2. — Charles Pearce, genera- 
lio prokuroro Cummingso asis
tentas, kalbėdamas Moterų 
Unijų Narių Sąjungos susirin
kimui pareiškė, kad pagal įsta
tymą teisingumo departamen
tas turi iškelti bylą Amerikos 
Daktarų Sąjungai. Mat, dakta
rų sąjunga kovoja organizaci
jas, kurios tveriasi bendrai 
sveikatos apdraudai.

Teisingumo departamentas 
paskelbė, kad jis paves grarth 
jury apsvarstyti skundus prieš 
Kolumbijos Distrikto daktarų 
draugiją ir prieš Amerikos 
Daktarų Sąjungą. Daktarų 
draugijos bus kaltinamos re
miantis Shermano prieštrusti- 
niu įstatymu. / ........ 1. - ---
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Numatoma Berlyno- 
Paryžiaus sutartis 
BEJRLYNAS, Vokietija, spa

lio 2. — Laukiama, kad Fran
cuzija ir Vokietija mėgins pa
daryti draugingumo sutartį. Be 
to, mėgins padaryti sutartį tik
slu apriboti ginklavimąsi, šis 
pranešimas padaryta po to, kai 
Hitleris sugrįžo į Berlyną.

VARŠUVA, Lenkija,
2. — Lenkų kariuomenė sek
madienį perėjo buvusį Čeko
slovakijos rubežių ir užėmė 
Teschen sritį, dėl kurios tarp 
lenkų, ir čekų ilgai ėjo ginčas. 
Lenkai gavo apie 300 ketvirtai
nių mylių žemės. Apylinkė tur
tinga anglimi ir mineralais. Jo
je gyvena apie 100,000 len
kų.

Įsakymą užimti Teschen sri
tį lenkų kariuomenė gavo 2

TRUMPOS ŽINIOS
IŠ VISUR ______________ _——/

• BERLYNAS, Vokietija, 
spalio 2. Sekmadienį vokie
čiai užėmė antrą zudetų zoną 
— Moldau klonį. Tūkstančiai 
čekų bėgo į Čekoslovakijos gi
lumą.

• PRAHA, Čekoslovakija, 
spalio 2. — Prahos valdžia sek
madienį gavo Vengrijos notą, 
kuri reikalauja apsisprendimo 
teisės vengrams gyvenantiems 
Čekoslovakijoj.

■ hr. • v—

• WASHINGTON, D. C., 
spalio 2. — Karo departamen
tas paskelbė planus, pagal ku
riuos privati pramonė skubiai 
padirbs amerikiečiams tarp 
25,000,000 ir 30,000,000 kaukių 
nuo gasų dujų apsiginti, , jei 
kiltų karas. i

O ASCH, Čekoslovakija, spa
lio 2. — Adolfas Hitleris pir
madienį pereis Čekoslovakijos 
rubežių ir atvyks į Eger, zu
detų žemės “Šostinę”. Vokie
tijos armijai įsakyta viską pa
ruošai taip, kad Hitlerio įva
žiavimas į zudetus atrodytų 
juo įspūdingesnis.

O MASKVA, Sovietų Rusi
ja, spalio 2. — Sovietų dien
raštis “Pravda” pareiškė, kad 
baili Anglijos ir Francuzijos 
taktika ne atidėjo, bet pasku
bino pasaulinį konfliktą. “Joms 
greitai teks užmokėti savo ne
garbingai politikai”, rašo “Prav
da”.

---  - 7—

• PRAHA, čekcsiovakija, spa
lio 2. — Apskaičiuojama, kad 
tarp 20,000 ir 70,000 žydų pa
bėgo iš zudetų sričių į Prahą, 
Čekoslovakijos sostinę.

• PRAHA, čekcsiovakija, spa
lio 2. — Rudolph Medek, pre
zidentas Čekoslovakijos legio-t 
nierių, kurių tūkstančiai tarna
vo Pasaulio karo metu Fran
cuzijos armijoj, sugrąžino Bri
tų Garbingos Tarnybos kryžių 
karaliui Jurgiui. Medek paste
bėjo. “Mes jų nebedėvim.” če
kų legionas sugrąžino taipgi 
Francuzijos medalius.

9 Lietuvos vidaus vandeny
se pernai buvo sugauta . apie 
338,000 kg., šiemet apie 890,’ 
000 kg. žuvies, pernai juroje 
buvo sugauta vos per 900,000 
kg., šiemet 965,000 kg.

Tsb.

spalio valandą popiet (Varšuvos lai
ku). Kariuomenė užėmė sritį
tuoj po to, kai iš jos pasitrau
kė čekų valdžia, šimtai čekų 
šeimų bėgo iš Tescheno į pa
silikusią Čekoslovakiją, į M0- 
ravska Ostrava apygardą.

Kartu su lenkų kariuomene 
į Teschen sritį įėjo ir civilės 
valdžios atstovai, vadovaujami 
Silezijos gubernatoriaus Gra- 
zynskio.

Henlein paskirtas 
zudetų komisio- 

nierium
BERLYNAS, Vokietija, spa

lio 2. — šeštadienio vakare ofi
cialiai paskelbta, kad Hitleris 
paskyrė Konradą Henleiną, bu
vusį zudetų nacių vadą, atim
tų iš Čekoslovakijos sričių ko- 
misionierium.

Vokietija užtrauks 
naują paskolą

BERLYNAS, Vokietija, spa- 
lio. 2. — Vokietijos vyriausy
bė šeštadienį paskelbė užtrau
kianti naują paskolą 1,500,000.- 
000 markių ($600,000,000). ši 
bus trečia Vokietijos paskola 
1938 metais. Ji prižada mokė
ti puspenkto nuošimčio palan
kų. Vyriausybė ketina atmokė
ti ją laikotarpiu nuo 1953 iki 
1958 metų.

Įsakyta kalti naujus 
nikelius

WASHINGTON, D. C„ spa- 
lio 2. — Mrs. Nellie Tylor Ross, 
pinigams kalti dirbtuvių direk
torius, paskelbė šeštadienį, kaTl 
Philadelphijoj, Denvere ir San 
Francisco esančioms dirbtu
vėms įsakyta pradėti kalti nau
ją nikelį, su Jeffersono paveik
slu. Kolektorius ji painforma
vo, kad pirmosios vietos, kur 
naujų nikelių jie galės gauti, 
bus bankai.

Žydai boikotuos zu
detų sritis

NEW YORK, N. Y., spalio 
2. — Amerikos žydų Kongre
sas ir žydų Darbininkų Komi
tetas paskelbė, kad žydai boi
kotuos ateity ir Čekoslovakijos 
zudetų sritis. 1937 metais is 
Čekoslovakijos į Jungt. Valsti
jas įgabenta prekių suma $37,- 
000,600. Ketvirta dalis tų pre
kių buvo iš zudetų sričių.

Nuo Spalio 2 d. 
SEKMADIENIAIS 
Naujienų Raštinė 
BUS1 ATIDARYTA

NUO 9 V AL. RYTO IKI 
1 VAL. POPIET.

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

—NAUJIENŲ ADM.



VI. Al. Amfiteatrov-Kadašev’as

SENAS DIEVAS
pažįsta: vargas Esmeraldos 
skintoje erškėčio šakelėje.

ko, panele, dėl 
Ęaip negerai...
gi negerai, sens

nu-

NAUJIENOS^ Chicago, III
1

Pirmadienis, spalių 3, 1938

ko?

vėl-

Ne trogaj v temnotie 
Tovo, cto neznakomo, 
Byt možet, ėto tie, 
Komu privolino doma.’) 

Fedor Sologub’as
(Tęsinys)

III.
dieną, vakarop, yzi- 

parodęs į nuostabiais 
raudonoje žemėje i§- 
žalią juostą, tarė:

smingai ir, sudavusi arkliui 
pentinais, viesulu prilekia prie 
stabo.

Mandagiai nusiima kepurę. 
Apgaulingai maloniu nusižemi
nimu lenkiasi stabui.

— Labas, gerbiąmasis sene-

lįe-

Trečią 
machas, 
vingiais 
drikutsią

— Velnio kiaurymė! Poilsis 
ir vanduo.

Po pusvalandžio prieš musų 
akis atsiskleidė gilus griovis. 
Stangrus ir dygus laukinės ro
žės krūmai kopė staigiais skar
džiais. Malonus gaivumas ir aš
trus magdalino žolės, lyg ciga
ro, kvapas dvelkė iš daubos 
dugno. Viršuj skardžio, pana
šiai į lazdos lenktigalį, buvo 
išlindęs erškėčių krūmas, api
bertas baltai rausvomis žiedų 
žvaigždėmis, šalimais vienas 
tų stabų, kuriuos išsklaidė po 
stepę jos senovės gyventojų ti
kėjimas ir valia. Begėdiška 
šypsena išsišiepusios storos 
sunkios lupos maža teužnešan- 
čiame veide. Akmenimis suris
tos kojos, dunkso apvalainais 
iškišuliais išsidavusios netiku
siai iškaltos krūtys. Iškilęs vir
šuj kiaurymės, saugoja šitos 
mirties žemės lobį — vandeni.

Artimo poilsio ir vėsos džiau
gsmas atgaivina Esmeraldą. 
Auksinėmis ugnelėmis sužė
ruoja mėlynos jos akys, dantų 
žemčh/gais sušvita rausmenin- 
gas šypsojimasis...

Pasilenkusi iš balno, nuskina 
miklią kvepiančią erškėčio ša
kelę, prisismeigia ją prie kru
tinės

Pasįims se-

vyro ? Butą 
tiek turėjau.

į šiurkštų bliu*zės audek-

Souvenir, tamstos malo- 
brangus seneli. Tikėkit,

excell-

vargin- 
sprage- 
rausvai

nybę, 
niekumet, niekumet jus neuž
miršiu. Toute a vous, 
epce!

Malonus poilsis po 
gos kelionės. Linksmai 
na laužas, mesdamas
auksinius šešėlius ant pilkų 
gauburių, tarp kurių, tarytum 
pabertas gyvasis sidabras, spin
di brangiavertingas vanduo.

Esmeralda įsišėlino. Dainuo
ja “Puikiąją šviesaplaukę”. 
Kaip Kėk-Uokas apeina aplin
kui laužą.

Užtat Lizimachas staigiai 
pasikeitė. Ligi šio laiko senis 
negalėjo atsidžiaugti: dar nie
kad nebuvo taip lengva eiti per 
Raudonąją Stepę. Paprastai 
trukdavo dvylika dienų supkių 
klajonių, o mes per trejetą pa
rų veik pusę kelio padarėme.

Bet dabar Lizimachas nepa
tenkinamai raukosi: kažkokia 
baimė jaučiama nelauktame jo 
nerimastavime. Pradedu klau
sinėti. Iš pradžios nenori kal-

— O-la-la! šaukia ji džiaug- bėti, paskui, nenoromis, prisi-

— Dėl 
Negerai...

— Kas 
ne?

— ’ Moteriškei negalima 
sti šio krūmą. Vyrui galima. 
Vyrui jis duoda -jėgos ir tvir
tybės, o moterį skiria dyku
mai. Dabar tamsta, panele, ne
turėsi vyro. Pasiims tamstą 
Raudonoji Stept 
nas dievas...

— Neturėsiu 
vargo... Aš jų
Įkirėjo. O be to, Lizimąche, 
neatiduos manęs gerbėjai tavo 
senam dievaičiui. Storasis Ve- 
zelist... Vis dėlto jis vyriausias 
vadas... Markizas Elfinstonas. 
Pagaliau4, pats princas. Į juos, 
greičiausia, tavo stabas atkąs 
dantis, kvatoja Esmeralda.

Tačiau musų vediko veidas 
darosi dar rūstesnis:

— Nesijuokit, panele. Dyku
ma nekenčia, kai joje juokia
si. Verčiau prieš miegą pasi- 
melskite. savo Angelui, kad ry
toj neimtų jus vytis tie, kam 
jus 
savo

—Ei, senasis kerėbla, ar imi 
mane už meilužę?

Ir čia ištiko baisa. Giliu1 at- 
dusių atsakė stepę į moteries 
šaukimą. Kažin kur, šios mirties 
ir nykumo ženąės gelmių dug-. 
ne kažkas pįktai suniurzgėjo, 
kaip čĮįdęĮis įkiršintąs žyęrįs. Ir 
tiek tąmsauą siąubo, glūdėjo 
niurnėjime, kad aš pašokęs ir 
išsitraukęs revolyerįt bę tįkslp 
ir be prasmės, ėmiau šaudyti į 
nakties ūkanas. O šalia mąųęs, 
piktai spiegdama ir rėkdama 
neaiškiais koliones, taip pat be
tiksliai šaudė Esmeraldą.

IV

Iš Lietuvos
LIETUVA PASIGAMINS 

PAKANKAMAI 
CUKRAUS

Kylant krašto ekonominei 
gerovei, kyla ir cukraus suvar
tojimas, nes žmonės gali ge
riau maitintis. Šiemet cukraus 
pavartojimas pakilo net 25 pro
centais. Kilo klausimas apie 
trečio cukraus fabriko statybą, 
nes bijomą, kad esamieji ties 
Mariampole ir ties Kuršėnais 
cukraus fabrikai nepagamins 
tiek cukraus, kiek jo suvarto-

Kaip apvalaina yario skarda, jama. Tačiau apskaičiuota, kad 
viršuj rąVdono stepes dubenio at9Ūiantįęnis metams dar pa-

che?

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.50

SMULKESNES DAUG PIGESNES s . < 
.Perkant 5 Tonus ar Daugiau \ '

SI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI ■ ................. i.... ................ ■.■■■i i.m—m

lengvabūdiškai atidavėte 
sielą ir kūną.
O kas jie tokie, Lizima-

užsienio, šiemet Pavenčio fab
rike (ties Kuršėnais) padaryti 
įrengimai ir gabalinio cukraus' 
gamybai. Todėl jau ateinan-1 
čiais metais neteks įsivežti nė 
gabalinio cukraus. —Tsb.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

2808 West 63rd S
VALANDOS: 2—4 popiet 
vakaro, trečiadieniais ir se

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

UTILITY L I Q U O R 
DISTRIBUTORS, Ine. 

5931-33 So. Ashland Avė.
WHOLESALE ONLY 

Phones: Prospect 0745-0746 
Mes importuojam Lietuvišką 

Degtinę
F. Dzimidas, savininkas ir visi 

darbininkai lietuviai.

Moterys-žiurėkit!
JUS GALIT LENGVAI ĮSIGYTI

ROGERS SIDABRĄ
MADE 87 ONEIDA LTO.

6 ŠMOTAI
AUKŠTOS RŲŠIES

1
2
1
2

SU 6

Peilis 
Šakutės 
šaukštas 
Šaukštukai

1 KUPONAIS 
TiktAl

NORITE.

SĖT

tiOLLYWOOD VOtlll

Taupykit 
Kuponus

PER

Kitur 
Kainuoja 

$2.75

GALIT GAUTI TIEK SETŲ KIEK

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ

VERTINGAS SIDABRINIŲ ŲA1KTŲ KUPONAS
NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Hl.

Užsakymai‘per telefoną, nepriimami ir kuponai turi būti asme
niui pristatyti į ofistu Tie, ku^rie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso ’$1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c.

Siunčiu kuT><>im pinigais

Atsiųskit man

Varda>

Adresas

Mięstąą Valstija

— Senas dievas... Dykuma... 
Raudonoji Stepė...

Pamažu musų vilkstinė su- 
mi ega. Tiktai Esmeralda ir aš 
nemiegame.

Aplinkui tamsu* ir tylu. Juo
da ir tvanki naktis pamažėle 
tvinsta iš palinkusio dangaus. 
Aiškia dėme žėruoja laužas, ta
čiau tik už dviejų žingsnių nuo 
jo palkšva siena iškyla kar
šta sutema. Keisti atodūsiai ir 
šnibždesiai kyla iš jos. Joje gū
ži būriai senai užmirštų šešė
lių ir nepaprastų sapnų, siau
bingų ir pavojingų. Gali būti 
tų, kuriuos sapnuoja akmens 
galvos senovinių stabų, dau*g 
žinančių dievaičių su begėdiš
ka šypsena?

Esmeralda’ tyli. Tvankios nąk- 
ties guodumas priveikia ir ją. 
Ji paikai raukosi: ją slegia va
rus klusnumas tamsiajai tyrų 
nakties valiai. Su aitra rauja 
kvepiančią magdalino žolę ir, 
pakramčiusi kartokus ir šiurkš
čius stambus, meta juos į bai
giančią degti ugnį. Plykstelėja 
aštrus auksuotos liepsnos lie
žuvis, akimirkai išplėsdamas 
iš tamsos veik juodus erškėčių 
krumus ir, tarytum baisiniškais 
dantimis išgraužtus, daubos 
skardžius. Esmeraldos akyse 
tuomet taip pat plykstelėja auk-, 
suotos ugnelės, o josios veidas 
darosi kąrštuoliškąs ir gudrus, 
tartum jinai mintyje naują 
šposą,.

Įdomu, kokie bus mano vai
kai nuo neišvengiamos, pagal 
Lizimacho žodžius, sąjungos su 
stabu? Staiga paklausia ji.

Dėl šitų žodžių man darosi 
nesmagu: jie atrodo pernelyg 
užgaulus. Nenuvokiamas gai
lestis brangiosios Esmeraldos 
perpildo mane: man mėklinasi 
kad josios iššaukimo neužmirš, 
atsimins ir žiauriai už jį at- 
keršins.

—Esmeralda, sakau aš,—Ęaii 
donoj oje Stepėje daug kas ne
juokinga, kas labai juokinga 
pas mus, mieste. Todėl nesi
juok iš mano patarties su pa
garbumu kalbėti apie stabą. Aš 
nesu įsitikinęs, kad jis—nėra 
tikrasis šios prakeiktos žemės 
dievas ir šeimininkas.

šiurpi baimė akimojui smėk- 
štelėja Esmeraldos akyse.

—Gal būt, tavo teisybe, su
simąsčiusi ji atsako, tačiau 
tučtuojau4 jos akių melsvumas 
vėl užsidega begaline to žiau
riojo iššaukimo linksmybe.

Ir, pakėlusi galvą į ten, kur 
viršuj griovio dunkso nelinks
ma senovinio stabo kerėbla, ji 
šaukia skambiu balsu,—kokiu 
kartą “Tivoli’je.’’, kai ne nuo
taikingą gauja jai neleido dat- 
nųoti, metė publikai:—Niek
šai!—

geltonų garų rūkuose, išsirito 
saulė.

• Lizimachas laimingai spog- 
sęjo į tolį, lingavo galvą ir ne- 
atvangiai vijo arklius.

Apniukusi saulė su vargu 
skrodė savo spinduliais ūkano
tą miglų šydą. Mus globė slo
pinanti kaitra, tarytum koks 
standus tirštas skystimas, ir 
rodėsi, kad oras, lyg virtos uo
gos, lipnus ir tąsuš. Ta varienė 
nepakenčiamai karštomis sro
vėmis lėnai lindo už bliuzės apy
kaklės. Kažkas įtempto, budriai 
laukiamo buvo jaučiama raudo
noje, lygiai ir ^sklandžiai den
giančioje padangę ūkanoje.

Vidudieniop pakilo lengvas 
vėjelis ir plonokus supustyto 
smėlio srovelėmis ąuduliavo kai. 
vų viršūnės.

Lizimachas greitai atsisuko 
i mane. .

(Bus daugiau)

kaks savo cukraus, nęs yra jo 
dar didoka atsarga. O jeigu po 
poros metų kelių tūkstančių 
maišų ir truktų, tai dėl to ne
verta į trečiąjį fabriką dėti di
delius pinigus. Tokiu budu tre
čio cukraus fabriko statyba 
atidedama dviem-trims me
tams, kol žymiau pakils cuk
raus suvartojimas.

Šiemet cukriniai runkeliai 
užaugo šiek tiek menkesni ir 
jų cukringumas menkesnis. Jau 
pradėtas cukrinių runkelių ka
simas ir jų į fabrikus suveži- 
mas. Rugsėjo mėnesio pabaigo
je prasidės cukraus gaminimas.

Per vasarą abudu fabrikai at
remontuota ir pasiruošta nau
jam darbo sezonui. Fabrikai 
dirba tiktai apie tris mėnesius. 
Ilgiau darbą tęsti negalima, nes 
sugestų runkeliai.

Iki šiol fabrikai gamino tik
tai smulkųjį cukrų, o gabali
nis cukrus buvo įvežamas iš

Atėjo Nauja 
Kultūra No. 8

TURINYS:
Gamtiniai moralės principai — P. 

H. Holbach.
Astronomijos tikslas ir reikšmė — 

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

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

t. t.
KAINĄ 45 CENTAL 

Galima gauti
NAUJIENOSE

S, HALSTED ST., CHICAGO.1739

Skelbimai Naujienose 
uodą naudą dėlto, 
n d pačios Naujienos 
ra naudingos.

ADVOKATAI

ir

| LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

s 'j

įi
B
v

Ofiso Tel. Yards 5981

DR. BERTASH 
756 West 35th St

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 ŠO. MICHIGAN BLVD.

TeL Kenwood 5167

st.
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį. ■<

JOSEPH J. GRISK
J IETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

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

Ofiso Tel Virginia 0036 
Residence Tel BEVERŲY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

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

Valandos kasdien 2*4 ir 6-9 vak. 
1957 W. Garfield Blvd. 
Čor. Domėn Hemlock 6699

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvvick 0597

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

3103 SOUTH HALSTED ST. 
Res. 3261 S o. Halsted Street

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

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

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

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGAAMBULANCE
........ .-DIENA-IR NAKTŲ
Visi-Telefonai YARDS 1741-1742 

4605-07 So. Hermitąge Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LĄFĄYETTĘ 0727

A -r 1 koplyčios visose
1—J J- Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
(Jhicagos,

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
dalyse

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą 

- Ofiw -Tel.: • YARDS - 4787—-
Namų Tel.: Prospect 1930

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

Panedėlį, Utarn’nke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare. 

Seredoj ir PėtnyČioj nuo 2 iki 6 v.v.
Subatoj -nuo 12 iki 6 v.v.

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. C. Z. VEZĘL’IS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

K<tl Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

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

P, J, RIDIKAS
3354 So, Halsted Stręet

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituąniča Avenue phone Yards 4908

> S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Į. J. ŽOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0782

' J. LIULEVICIUS
4348 So. Cąlifornia Avepuę Phone Lafayette 3572

853^0

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

ANTHONY B. PETKUS
68.34 So. Western Avę, Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Coųrt Cicero Phojne Cicero 2109

Yards 1139
Yards 1138

YARDS 1419

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 mėtų 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 elektrą, parodančia mažiausias 
klaidas. Spėcialč atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

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

Phone YARDS 1373

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35(h St. 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
NpHėliomifl pagal sutarti

LIETUVIAI
8

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariąi
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedčl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. CaHforųia 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-Ęąy ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos puo 10—12 piętų įr 
nuo 6 iki 7:30 vąl. vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos tęlefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Ąve.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 Iki 12 
valandai dieną.

Phone M0WĄY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki. 12 dieną, 8 iki 8 po
pietų, 7 iki 8 vaL Ned. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 2406
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Kaip praėjo darbo šventė Kaune
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Rugpiučio mėn. 14 ir 15 Dar
bo Rūmai Kaune suruošė vadi
namąją darbo šventę. Šioje 
šventėje dalyvavo koks trisde
šimts tūkstančių darbininkų, 
kurių veik' vieną trečdalį suda
rė iš provincijos atvykę, šioji 
šventė buvo pamarginta sporto 
mankšta, paįvairinta dainomis, 
ir kitomis pramogomis. Papras
tai tokių švenčių metu nuneša
ma vainikas ant nežinomojo ka
reivio kapo, o paskui einama 
pas prezidentą. Šiuo atsitikimu 
padaryta antraip, tai yra pirma 
nueita pas prezidentą, o paskui 
uždėta vainikas ant nežinomo
jo kareivio kapo. Eisenoje dar
bininkai dalyvavo ne organi
zacijomis, o įmonėmis, nes dar
bininkai dabar jokių savų or
ganizacijų savarankiai veikian
čių neturi. Todėl ir atrodė, kad 
šia eisena daugiau buvo užin- 
teresuoti įmonių savininkai, ne
gu patys darbininkai. .Matote, 
jei norite, gera nemokama rek
lama. Klaipėdos krašto darbi
ninkai toje eisenoje nedalyva
vo, jie buvo atsivežę su savim 
savos draugijos raudoną vėlia
vą ir čia Kaune su ja buvo už
drausta pasirodyti.

Kauno veik visos įmonės sa
vo darbininkus įpareigavo toje 
šventėje dalyvauti ir sumokėjo 
po tris litus. Buvo visi įmonių 
darbininkai įspėti, kas iš jų

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.
Tel. Republic 2867
Rez. Republic 5688 <•

šventėje nedalyvausiąs, tai turi 
raštu pranešti dėlko jis daly
vauti negalėjo, štai dėlko toje 
darbo šventėje dalyvavo gal 
koks trisdešimts tūkstančių dar
bininkų.

Šia proga keletas darbininkų 
apdovanota Gedimino ordenais. 
Buvo ir tokių, kurie juos iš 
anksto atsisakė priimti.

Tos šventės proga komunis
tai buvo išleidę nelegalų atsi
šaukimą, bet jis savo neatsiekė. 
Keletas darbininkų platinusių 
atsišaukimą buvo suimta. Tas 
dvi dienas Kaune policijos sar
gyba visur buvo žymiai sustip
rinta.

Darbo Rūmai kad ir darbi
ninkų įstatymo keliu renkamais 
mokesčiais išsilaiko, bet tai nė
ra savąrankus darbininkų orga
nas. Jie yra stiprioje valdžios 
kontrolėje ir priežiūroje. Iki 
šiol darbininkų gyvenime be 
ruošiamų visokių pramogų, va
karinių kursų ir tautinės min
ties paskaitų, jokiu kitu darbu 
nėra pasižymėję. Ir vis dėlto 
tenka konstatuoti tasai faktas, 
kad šiais laikais, kad ir savo 
prigimtimi kiečiausias darbi
ninkams režimas negali tvlomis 
apeiti darbininkų reikalų. Dar
bininkų reikalai ar viename ar 
kitame pavidale turi atspindėti 
įstatimdavystėje ir kartu palie
kamos tokios darbininkų insti
tucijos, arba naujai jos kuria
mos, kurips mažiausiai' yra pa
dėties viešpačiams pavojingos. 
Visokiais budais darbininkai 
mėginami atitraukti nuo jų tie
sioginių reikalų, tai visa tik įro
do ir patvirtina, kiek darbinin
kų masinis judėjimas yra ga
lingas. Tegu jisai laikinai su
trukdytas, tegu laikinai jisai 
kreiva vėže pasuktas, bet jisai 
gyvas ir kiekvienu momentu 
*ali pasukti jam prideramu tie

siu keliu.

ro dar lengvesnes sąlygas tarpti 
ir visą kraštą čiulpte čiulpti. 
Tai akimi neįžiūrimos bakteri
jos, kurios Lietuvos kūną1 sirg- 
dina ir pusėtinai sulaiko viso 
krašto pirmynžangą.

Kai kas net jau iš akyles- 
nių tautininkų šiokiais miški
niais pusėtinai piktinasi, bet jų 
balsas kol kas jokios reikšmės 
neturi. Tik tiek, kad jie savų 
artimųjų tarpe kavinėse pasi
kalba, padejuoja ir tuo pasiten
kina. Bet viena tenka pasakyti, 
kad juo tos iškilmės būva di

desnės, juo jos puošnesnės, juo 
vėliau jomis neskaniau atsirūg
sta.

Darbininkų tarpe po tokių iš-' 
kilmių taip pat susidaro savo
tiška nuotaika, kuri toli gražu 
nėra palanki tiems, kurie tas iš
kilmes ruošia. Bet kol kas, kol 
kas iškylaujame, iškilmiaujame 
ir linksminamės.

Regyklų, regyklų daugiau, o 
duonos . . . duona kiekvienas 
patsai turi apsirūpinti. Tokia 
musų dienų gyvenimo dvasia.

—J. K.

I MARGUMYNAI 

Ar ilgai tęsiasi saulės 
užtemimas

Saulės užtemimas iš viso ne
gali tęstis ilgiau kaip 4 valan
das ir 38 minutes, o šiaip bet 
kuriai pasaulyje vietai jis ne
gali būti ilgesnis kaip aštuonios 
minutės. Visiškas saulės užte
mimas 1937 m. birželio m. 8 d., 
matomas Ramiajame okeane, 
tęsėsi 7 minutes ir 4 sekundes, 
piteriui —- Zeusui. Kita žinoma 
jos šventovė buvo prie Circus 
Maximus.

Kas buvo baronas Mun- 
chausenas?

Baronas Munchausenas buvo 
vokiečių kilmės karys, tarnavęs 
Rusijos kariuomenėje ir miręs 
1797 metais Bodenwerdere, Ha- 
novere. Anglas rašytojas R. E. 
Raspe 1785 metais parašė kny
gą “Barono Munchauseno pa
sakojimai apie jo įstabias kelio
nes ir kovas Rusijoje” — kny
goje yra tokių neįtikėtinų is
torijų, kad Munchauseno var
das pasidarė melagių titulu.

Ofiso tel. Yards 0706 
Rez. tel. Lafayette 4557

• P. KLUJKA, vedėjas

Columbia Roofing Co.
NOT INC.

Žvyrinis Dengimas ir ant Gon
tų Paruoštas Dengimas

Felt Gutters ir Blėkų Darbas 
Tai Specialybė

3319 So. Morgan St., Chicago

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

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• APDRAUDĄ GYVASTIES

GAUSITE

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.

Šia proga tenka pasakyti, kad 
Lietuvos pramonė turi dabar 
labai gerus laikus, tuo pačiu 
metu kai darbininkų uždarbiai 
tiek menki, kad jų ne visuomet 
pakanka vidutiniam pragyveni
mui.

Kalbama ir tvirtinama, kad 
tokia būklė esanti reikalinga, 
nes tai krašto gerbūvis esąs rei
kalingas tokios padėties, tatai 
esą darbininkai turi “pasišvęs
ti.”

Tikrai kartais taip net ir bū
va valstybių gyvenime, bet tik 
tuomet, kuomet ir patsai kapi
talas yra stipriai įkinkytas į vi
so krašto bendrą kūrybą, į vi
so krašto gerbūvio kėlimą. Lie
tuvoje mes šito nematome. Pri
jotus kapitalas savo gerą valią 
dar neparodė, jog jam rupi ben
dri valstybės reikalai. Iš priva
taus kapitalo dar mes nematė
me gausių aukų bendriems kra
što reikalams, mes nematėme 
jo įkuriant kurias nors tokias 
įstaigas, kurios visuomenės ge
rovei' tarnautų, kurios keltų 
krašto kultūrą, meną mokslą ir 
švietimą. Jei dar pridėsime, kad 
tasai privatus kapitalas, neapsi
riksime pasakę, yra daugumoje 
kitataučių rankose, kuris labai 
šykštus ir nerangus yra bend
riems tautos kultūros reika
lams.

Ne visur ir ne visose tų pri
vačių įmonių kontorose galima 
net lietuviškai susikalbėti. Bet 
tasai privatus kapitalas yra tiek 
apsukrus ir tiek suktas, kad 
štai šiokių iškilmių metu jisai 
moka stipriai darbininkus pa
raginti tose šventėse dalyvauti, 
net jų darbininkus ta proga 
savotiškai parėdyti ir nuteikti, 
šiokiais savo žygiais tasai pri
vatus kapitalas smagiai pavei
kia lengvabūdžius, trumpare
gius ir pakutena jų tautiškus 
jausmus. Tuo ir tenkinamasi.

Tai vis labai pigiai blizganti 
žibučiai, mažai kaštuojanti rek
lama, kuri tam kapitalui suda-

Kur yra likimo akmuo?
Likimo akmuo yra įdėtas į 

Anglijos karalių šv. Eduardo 
Kėdę ir toje kėdėje Anglijos ka
ralius įsisėda tiktai vainikavi
mo apeigų motu. Tradicijos pa
sakoja, kad p/triarkas Jokūbas 
miegojęs Bethelyje, buvo pasi
dėjęs tą akmenį po galva ir, 
miegodamas ant jo, sapnavo iš 
dangaus kopėčiomis nusilei
džiančius prie jo angelus. Pas
kui, sako, tas akmuo patekęs į 
Egiptą, iš ten į Ispaniją, o iš Is-
panijos jį atgabenę į Airiją ir 
padėję ant Tara kalno — ant 
to akmens vainikuodavęsi Airi
jos karaliai. Paskui akmuo pa
teko į Škotiją, kur juo naudo
davęs! Škotijos karaliai vaini
kavimo apeigoms, ligi 1296 me
lais karalius Eduardas atėmęs 
akmenį iš škotų ir kartu su ki
tu grobiu atsigabenęs į Londo
ną. VVestminsterio abatijoje jis 
paaukojęs akmenį Eduardui Iš
pažintojui ir įdėjęs jį į tam tik
slui padirbtą kėdę..Didžiojo ka
ro metu šv. Eduardo Kėdė su 
akmeniu buvo paslėpta su kito
mis Anglijos karimos brange
nybėmis.

Kas buvo jurų nuotaka?
Jurų Nuotaka, arba Adriati- 

ko Nuotaka būdavo vadinama 
Venecija. Tas pavadinimas at
sirado dėl gražaus senovės pa
pročio: kas metai Venecijos 
Dožas mesdavo į Adriatiko ju
ras žiedą sakydamas: “Mes su
situokiame su tavim, Jura, kad 
per amžius valdytumėm!” Tais 
laikais šeimoje vyras būdavo 
vienų vienas valdovas. Susituo
kimas su Adriatiko jura buvo 
įvestas prisiminti didelei jurų 
kovų pergalei, kai veneci j iečiai 
nugalėjo 1174 metais garsaus 
Romos imperatoriaus Frederi
ko Barbosos—Rudabarzdžio sū
nų Otą. Pasislėpęs tuo metu 
Venecijoje, popiežius pripaži
no Venecijos 'dožams suverenu
mą jukose. Tuomet nuo Vene
cijos valstybės baržos “Bucen- 
taur” buvo įmestas į jurą žie
das — ir nuo to laiko pasiliko 
ir anas gražus Venecijos pava
dinimas “Jurų Nuotaka”. *

Kaip aiškinami ragai 
Mozės kaktoje?

Kas neprisimena malęs Mo
zės atvaizdą, kuriame jis paro
dytas su Idviein ragais, arba 
spinduliais kaktoje? Tie ragai 
šiaip aiškinasi. Hebrajų kalbo
je žodis qaran reiškia “leisti, 
skleisti šviesą”, o ųeren reiškia 
“ragas”. Ankstyvieji Biblijos 
vertėjai sumaišė tuos du žo
džius, versdami Exodus XXXIV 
29 ir 30. Po to ir dailininkai 
piešė Mozę su dviem ragais 
kaktoje, nors Biblijoje (nuro
dytoje vietoje) pasakyta: “jo 
veido oda švietė”, o Vertėjų pa
sakyta — “jo veidas buvo ra

guotas”... Tokią klaidą buvo 
gaLma padaryti: senovės heb
rajų ragus laikydavo jėgos sim
boliu. Ir Habakuko knygoje sa
koma: “Iš jo rankos ėjo ragai: 
ir čia slėpėsi jo jėgos”.

Iš KUR ATSIRADO ŽODIS 
“VAZELINAS?”

Žodis “vazelinas” šiandien 
randamas visų kalbų žodynuo
se, o jo kilmė retai kam tėra 
žinoma. Tas žodis atsirado apie 
1870 metus. Prekybai jį patie
kė anglas Robertas A. Chese- 
brough, sudaręs jį iš vokiško 
žodžio wasser — (vanduo) — 
ir graikiško elaion (alyva).

Ar galima nuplautas 
gėles apsiųsti aplink 

les apsiųsti aplink 
pasauli?

Iš Australijos ir iš Naujosios 
Zelandijos dažnai siunčiamos į 
Angliją nuplautos gėlės, užšal
dytos ledo gabale! Kartais ir iš 
Anglijos siunčia gėles į tolimas 
dominijas. Neseniai teko ma
tyti didelį pustrečio centnerio 
ledo gabalą, kuriame buvo gra
žiai užšaldytos dalijos — jds 
buvo iš Naujosios Zelandijos 
atsiųstos į Londoną, į Naciona- 
lę Daliju Parodą hortikulturos 
rūmuose Londohe. Tos gėlės 
buvo persodinto^ Londone ir, 
vieneriems metams praėjus, jos 
buvo pasiųstos ledo gabale at
gal į Naująją Zelandiją. Pana
šiu budu siuntė nuplautas gė
les ir iš Australijos Hortikultu
ros Draugijos Parodai Londo
ne. Įdomu pastebėti šį faktą: 
nuplautas gėles galima užšaldy
ti ledo gabale, tuo tarpu ir ne
didelė palyginti šalna, pakerta 
gėles ant stiebelių darže, arba 
sunaikina ir patį krūmą, ant 
kurio gėlė užauga. Taip ;yra 
dėl to, kad stiebelis arba krū
mas yra gyvi daiktai, kurie ga
li gyventi tiktai tam tikroje 
temperatūroje; nupjauta nuo 
stiebelio gėlė ; yra" negyva ir le
das apsaugoja ją nuo puvimo 
taip pat, kaip, sakysime, ledas 
apsaugoja jautieną ar kiaulie
ną nuo puvimo.

Pirkite savo apielinuės 
krautuvėse

CHICAGOS DIDŽIAUSIA IR MODERNIŠKIAUSIA
RUSIŠKA IR TURKIŠKA MAUDYKLĖ

po nauja vadovybe A. SCHWARTZ ir DAVID SGHWARTZ
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.

........................Y A N A S.................=
MES TURIM PLUMBINGO REIKMENIS, UŽLAIKOME STIK
LUS, VANDENS PERVADAS, PARDUODAM GROTAS (grates) 
RENDUOJAM SANDING MAŠINAS, UŽLAIKOM VISKĄ, KAS 

JUMS PRIE NAMŲ REIKALINGA

2817 West 63rd Street
TEL. PROSPECT 1297

^LIETUVIŲ KRAUTUVE— I

Čionai Lietuviai Perka!!!
APŠILDYMĄ — PLUMBINGĄ — MALEVĄ 

LINK-BELT STOKERIŲ CENTRAS

Pirkite kur visi Lietuviai Perka!

STATEMENT OF THE nWNER- 
HHIP. MANAGEMENT. CTRCULA- 
TION, ETŲ KEQU1RED d Y THE 
ACT OF CONGRESS OF MARCH 

3. 1933.
Of Naujienos, The Lithuanian Daily 

News published daily except Sunday 
at 1739 So. Halsted St.. Chicago, 
Illinois for October Ist, 1938.
State of Illinois )
County of Cook C 88‘

Before me, a Notary Public in and 
for the State and county aforesaid, 
personally appeared Maria Jurgęlonis 
who, having been dūly sworn ac- 
cording to law, deposes and says that 
she is the Business Manager of the 
Lithuanian Daily News “Naujienos” 
and that the following is, to the best 
of knowledge and belief, a true 
statement of the ownership, manage- 
ment, the circulation, etc., of the 
aforesaid publication for the date 
showing in the above caption, re- 
quired by the Act of August 24, 
1912, as ammended by the Act of 
March 3, 1933, embodied in section 
537, Postai Laws and Regulations, 
printed on the reverse of this form, 
to wit:

1. 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, III.

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

Managing Editor None.
Business Manager Maria Jurgelo- 

nis, 1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Z. That che owners are: Lithuanian 

News Pub. Co., J. Šmotelis, Veroni- 
ca Šmotelis, K. Gt.gis, Nora Gugis, 
T. Rypkevicz, A. Zymont, P. Gri
gaitis, C. August, Maria Jurgelonis, 
Paul Miller, A. Rudinskas, all of 
1/59 So. Halsted St.. Chicaao^ III.

3. That the known bondbolders, 
mortgagees. and othcr security holders 
owning of Holding 1 per cent or mote 
ot rota’ amount of tbere are none.

4 That the two paragraphs next 
above. giving the narnės of the ovvners, 
stockholders, and security holders, it 
any, contain not only the list of stock
holders and security holders as they 
appear upon tbe books of the company 
bnt also, in c^jes vvb'te the stock
holders or security holder appears upon 
’he books of the company as trustee or 
In any other fiduciary relation, the 
name of the person or Corporation fot 
•vhom such trustee is acting. is given; 
also that the said two paragrapbs contain 
statements embracing affiant’s fui) 
knowledge and belief as to the circums- 
tances and conditions under which 
stockholders and security holders who 
do not appear upon the books of 'he 
ompany as trustees. ho'd srock and 

securities in a capacity other than rhat 
>f a bona fide owner; and this affiant 
has no reason to believe that any other 
person. 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 
or distributed, tbrough the mails or 
otbenvise, to paid suberibers during the 

months nre'-eding the date showh 
above is 34,459. >

Maria Jurgelonis, 
Business Manager.

Sworn to and subscribed before me 
this September 30th, 1938.
Michael J. Tananevicz, Notary Public.

(My commission expires Jan. 15. 
1939).South Conter Plumbing & Heating Suppiy Co., Ino.

N. W. kampas State ir 55th St.
VISI TELEFONAI'—. ATLANTIC 4290 — VISI TELEFONAI

■i------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------

Darbas, Taupa^Gyvenimo Palaima

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

nieko nekainuoja
. . senus pataisyti
NAUJIENŲ SPULKA. Patarimas ir patarnavimas čia

<9AFRTV
Užtikrink savo indeliams tikrą apsaugą 

ir. pelną
Čia visų INDELIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

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

TELEFONAS, CANAL 8500

Buy gloves with whot 
it savęs 
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LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c
Rudeninių Madų 

Knyga

Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus už 15 centų. Siųskit savo 
orderius:
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NAUJIENOS
The .Lithuanian Daily Newi

Published Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Puh. Co., Ine

1789 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

$8.00 
4.00 
2.00 

. 1.50
♦75

Apžvalga
KITA GAIDA

Lietuvos gyvenimo margumynai “NAUJIENOS” LIE
TUVOJE

Iš Lietuvos

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

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

Užsakymo kaina:
Chicagoje — paštą:

Metams .................. .........
Pusei metų___________
Trims mėnesiams_____
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui_____

ChicagoJ per išnešiotojus:
Viena kopija________________ 8c
Savaitei ---------------------  18č
Mėnesiui ___________  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu:

Metams ________
Pusei metų____
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams _________________ $8.0o
Pusei metų ----------------------  4.00
Trims mėnesiams _________  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu sū užsakymu.

$5.00
2.75
1.50
1.00

. .75

Del permainų “Vienybėje”. —, Čekoslovakijos įvykiai ir 
Lietuva. — Kariuomenės manevrai. — Voldemari- 
ninkai.

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St„ Chicago, 
III. Telefonas Canaa 8500.

/

Atgarsiai Europoje
Išimant sovietų Rusiją, visa Europa nepaprastai 

džiaugiasi, kad buvo išvengta karo dėl Čekoslovakijos. 
Grįžęs iš Miuncheno, Chamberlainas buvo pasitiktas Lon
done, kaip didžiausias herojus. Tokiomis pat ovacijomis 
pasitiko franeuzai savo premjerą Daladier. Francuzija 
ne tik didžiuojasi savo premjeru, kuris parvežė ^taiką 
su garbe” (!), bet ir reiškia savo dėkingumą Chamber- 
lainui, duodama jo vardą gatvėms Paryžiaus priemies
tyje Veralyje ir kituose miestuose.

Džiaugiasi mažosios neitralios šalys Europoje. Bet' 
didžiausias džiaugsmas, žinoma, pasireiškė Vokietijoje ir 
Italijoje, kurių diktatoriai laimėjo milžinišką diplomati
nę pergalę ant franeuzų ir anglų. Hitleris ir Mussolini 
yra stačiai dievinami.

Amerikos žmonėms, kurie sekė paskutinių savaičių 
įvykius Europoje, sunku suprasti, kodėl tenai staiga pa
sirodė toks jausmų vieninguinas abiejose valstybių gru
pėse — tiek demokratinėse šalyse, tiek fašistiškose dik
tatūrose. Juk, rodos, yra aišku, kad Anglija ir Fi’ancuzU 
ja prakišo be galo svarbią strateginę policiją centralinė- 
je Europoje ir labai save pažemino, nusilenkdamos Hit
lerio grasinimams.

Nuostabiausia yra tai, kad franeuzai ir anglai, ypa
tingai franeuzai, tą savo džiaugsmą reiškia kaip tik tuo 
laiku, kai Hitlerio armija jau pradėjo inaršuoti į Čeko
slovakiją, užimdama jos teritoriją; o paskui vokiečius ap
eina, kaip šakalas, draskyti parblokštą čekų respubliką 
dar ir lenkai. Jokios gėdos, jokio sąžinės graužimo Pary
žiuje ir Londone dėl Čekoslovakijos nelaimės, o tik neap
sakomas džiūgavimas, kad nebus karo!

Tiesa, pasigirdo keli abejojimo ir protesto balsai. 
Anglijos laivyno vadas, Alfred Duff Cooper, dargi įteikė 
Chamberlainui rezignaciją. Galimas daiktas, kad tokių 
balsų vėliaus praskambės ir daugiau. Bet pagrindinis 
faktas pasilieka tas, jogei visa Vakarų Europa iki gilu
mos širdies nudžiugo, kad tapo išgelbėta taika. Ar mums 
tai patipka, ar ne, bet mes negalime su šituo faktu nesi
skaityti.

Lietuvos universite 
te 1,000 naujų 

studentų
Pirmasis ir didžiausiasis lie

tuvių dienraštis Amerikoje — 
“Naujienos”, einąs jau 25-tUs 
metus, kiekvienam lietuviui 
daug ką sako ir dar daugiau 
reiškia. Jis, matyt* brangina
mas Amerikoje ir Lietuvoje ir 1 
dėlei savo metų bei amžiaus ' 
yra susilaukęs didžios pagarbos 
savo skaitytojuose. Šis dienraš- 
tisfc kaip iš jo ūpo matytis, .tu
ri nemažą pasisekimą Ameri
kos lietuviuose. Nors tikrai ne
žinau, ‘ bet manau — nemažą 
skaičių skaitytojų “Naujienos” 
turi ir Lietuvoje, nes šen ten 

leada P° LietwvQ pasidairius, nere
tai tenka pamatyti tarp kitų 
laikraščių besimaišant ir “Nau
jienas”. Aš esu nuo pat pra- 

.... / |džios “Naujienų” pasirodymo matyti, ir tų , ; ž v .... -ik * beveik nuolatinis (su mažomis manevrų vieta pasirinkta nuo- L .. * , . A x * .v. v . , . » laike karo pertraukomis) skai-šahau nUo savų kaimynų, kurie I M * . . . , ., . ...... .-. . tytojas ir net korespondentas,dabar ypatingai įdėmiai seka / _ * <4_T* . v . ,1 Ir taip lyg išeina, kad be Nau-visą Lietuvos gyvenimą, šnipų .. „ ,. . . i . ii* J ienų nebegahečiau gyventi,visur ir visokių netrūksta. rL t \ . t > •Į Bet kaip įiemaloiiu, kai kokio 
v v . . . . y • “Naujienų” numerio negaunu...Bene šešetas metų atgal Lie- •> v 

tuvoje buvo ruošiamas visai ne- 1938 m. rugpiučio 8 d. Lie- 
žymus voldemarininkų sUkili- tuvoje gavau iš Amerikos dien- 
mas, kuris pasibaigė tik vieno raštį “Naujienas” iš laikotar- 
pulkininko skerdynėmis. Volde- pio: gegužės 19 d. nuo num. 
Iniarininkų tuomet buvo many- 118-to, ligi liepos 14 d. num. 
ta suimti valstybės galvą, dar 164 — viso turėjo būti 47 nu- 
keletą žymesnių asmenų ižo- meriai, o gavau tik 28 num. 
liuoti ir tuo budu priversti su- Taigi 19 numerių negavau. Ne
daryti naują ministerių kabinę- gauta šie num.: 119, 120, 121, 
tą pryšakyje su Voldemaru. Bet 122, 123, 124, 125, 128, 132, 
šitas sąmokslas nepavyko. Bu- 135, 136, 139, 140, 141, 144, 
vo spėliojama, kad jį bene bu- 152, 154, 155, 157. Aš laikraš- 
siąs išdavęs pulkininkas Rustei- čius tiesiog iš pašto gaunu ir 
ka. Todėl du jauni vyrukai vol- paimu pats savo rankomis. Jei- 
demarininkai (Pupelaikis ir gu, sakyčiau, man laikraščiai 
Vaitkevičius) įsivilioję tą pul- eitų kur į kaimą, kur eina per 
kininką į viešbutį norėjo jį nu- daugelį rankų, tai, sakyčiau, 
durti, bet nepavykot Nors ir gal kas “nučiupinėja”, “nu
dūrė, bet matyti tuodviejų vy- kniaukia”. Bet kad pats paštas 
rūkų1 nervai neišlaikė ir juodu “nugraibytų” svetimus laikraš- 
pabėgo. Žinoma, tuoj buvo su- čius, tai visai nepanašu, čia, 
imti, teisti, į kalėjimą padėti, matyt, kaž kokiame aparate 
Bet vėliau bausmės' dalis buvo yra nevietoje išlindusi 
dovanota ir dabar jau liuosi. už kurios užkliuvinėja 
Viena's jų, Vaitkevičius, dabar, jienos”.
rodos, jau ruošiasi į Pietų A- , Tas negavimas kai

nuotaika
Lietuvos universitetas, Kau

ne, Vytauto Didžiojo vardo, 
įsteigtas 1922 metais. Iki šiol 
universitetą baigė ir aukštojo 
mokslo diplomus gavo 3166 
asmenys. Dabar universitete 
yra apie 4000 studentų.

Rugsėjo mėn. 15 dieną įvyko 
universitete naujų studentų 
iškilmingas priėmimas (imat
rikuliacija). Pilnutėlė salė nau
jų studentų. 'Prezidiume uni
versiteto vadovybė, apsupta 
korporacijų vėliavomis. Nuai
dėjus Tautos Himno garsams 
—universiteto rektorius tarė 
žodį, pasveikindamas jaunuo
lius studentus. Rektorius nu
rodė, universiteto paskirtį, ko
kios pareigos laukia čia atėju
sį studijuoti jaunuolį, kokie 
universiteto visuomeniniai už
daviniai. .Jaunos šalies inteli- 
gentinės jėgos, kurios krašte 
baigė aukštesniąsias mokyk
las, į universitetą—aukštąją 
mokyklą—ateina specializuo
tis pasirinktoje srityje. Stu
dentija yra brangus, universi
teto visuomenės elementas, ta 
čiau ji nepastovi:—vieni, bai 
gę studijas išeina, kiti ateina 
Ir taip kas metai teka, ka 
upės srovė. Nors universitek 
vadovybė brangina studente 
kaip akademinio gyvenime 
narį, tačiau ji nepageidauji 
amžinu studentu. Universitete C <r
vadovybė ir kiekvienas pro 
fesorius skatina kiekvieną siu 
dentą laiku baigti studijas, ne 
nori, kad ilgiau pasiliktų. ( 
tai daroma dėl to, kad kiek 
vieno studijuojančio greičiai 
butų pasiek’as tikslas. O kok 
malonus atsikvėpimas jį bai 
gus. Amžinai veikti ir niek 
nenuveikti yra didžiausia ne 
laimė.

Universitetas yra mokslo i 
auklėjimo įstaiga, ir jis rupi 
naši išauklėti intelektualini’ 
profesijų ir tvirtų principų sc

Besiartinant spalių devihtajai, 
natūralūs dalykas, kad musų 
laikraščiai vis dažniau rašo a- 
pie Vilniaus užgrobimo minėji-1 “Vienybes” redaktorių pasi-rmanu kokia 
mą. Vienas redaktorius šituo keitimas Lietuvoje ankščiau bu- Lietuva gyvena. Vidaus
klausimu sako taip: |vo žinotas* negu patsai tasai nimas dabar lyg ir butų

faktas įvyko. Lietuvoje esama 
gandų, kad bene antruoju re-j 
daktorium busiąs vienas iš Lie
tuvos vykstąs jaunuolis, bene 
tūlas Obolevičius, kuris čia jau
nųjų tautininkų spaudoje ben
dradarbiavo. Reikia laukti, kad 
iš Viso “Vienybė” bus daugiau 

į iš Lietuvos diriguojama. Var
gu jau ji galės teiiais savo pb- 
žičiją savarankiai vesti. Tenykš
čiai jos tvarkytojai greičiau bu-įkelti. Tad geriau, kad jokių į- 
sią tik Statistai iš kitur diriguo- tarimų nebūtų; 
jami. Bent Čia Lietuvoje esama 
tokių gandų ir veik tikra, kad 
tie visi gandai turi visai rimtą 
pagrindą. Buvusiais bendradar
biais kažkodėl nepasitikėta, 
nors jie iš kailio nėrėsi, kad tik 
naujiems šeimininkams įtikti, 

| bet neišdegė!
Reikia laukti, kad Jonas Va

laitis ir Kruze, kuriuodu da
bar Lietuvoje vieši ir glaudžiai 
santykius palaiko su “Lietuvos 
Aidu”, taip pat bus artimi “Vie
nybės” bendradarbiai.

Lietuva dar prisimena tuos 
laikus, kuomet Jonas Valaitis! 
čia Lietuvoje redągavo radika-' 
lų jatmimo laikraštį ir buvo ra
dikalios spaudos bendradarbis. 
Dabar jau jisai kitas giesmes 
gieda; matyli, skaniu ragaišiu 
pakvipo.

■ « » « 
Lietuvoje sąryšyje su Čeko

slovakijos įvykiais visų nervai 
įtempti. Tuos įvykius čia seka 
visi atsidėję. Visų labai pasi
piktinta, kad per Lietuvos vals
tybes radiją buvo Hitlerio kal
ba transliuojama. Tokia trans
liacija buvusi visai beprasn^ 
nes net menkučiu radi j aus pri
imtuvu visoje Lietuvoje gerai I ineriką važiuoti, kur pasiryžęs I Amerikos laikraščių num. jau 
girdimos Visos Vokietijos radi-1 lietuvių tautiškoje opozicinėje gana senai praktikuojamas. Aš 

‘spaudoje bendradarbiauti. Mat, kartą (pernai) lankydamasis 
Pietų Amerikoje esama savotiš- Universiteto skaitykloje teira- 
kų tautininkų opozicionierių, vausi pas p. Biržišką “Naujie- 
kui’ie Lietuvos pasiuntinybei ar nų” komplektų savo rašinių 
konsulatams sudaro savotišką pasižiūrėti, tai ir jis sakė, kad 
opoziciją ir varo grynai provo- ne visi “Naujienų” num. gau- 
kacinį darbą. Tad sklinda gan- narni. Taipgi Klaipėdoje vienas 
dai, kad tasai buvęs lyg ir vol- žymus naujienietis pasakojosi 
demariškas teroristas, dabar de- ir net skundėsi, kad ne visus 
da pastangų išvykti į Pietų A-1 “Naujienų” num. gaunąs, 
meriką ir lenais pasidarbuoti 
lietuvių tautiškoje opozicionie
rių spaudoje.

Pulkininkas Rusteika, kuris 
anuomet norėta nužudyti, buvo 
Vidaus reikalų ministru, o da
bar yra Kauno miesto burmis
tro padėjėju.

Tai vis netolimos musų gy
venimo praeities šešėliai. Kada 
nors bus galima juos nuodug
niau aprašyti, o bus kas pasi
skaityti.

Kad ir dabar tie voklemari- 
ninkai yra pusėtinai išsklaidyti, 
bet vis dėl tt> jie nepraranda 
vilties kada nors dar atsigriebti. 
Tai pikčiaušieji Lietuvos gyve
nimo šašai, kurie tikrai savo 
naudos daugiau nieko nesiekia.

“Bet kuriais svarbiais it 
bendrais tautos reikalais gru
pinėmis ambicijomis parem
tas užsispyrimas yra žalingu 
dalyku. Juo labiau negalima 
pagirti bet kokio grupinių 
ambicijų pasireiškimo Spalių 
9-ds minėjimo reikalais.”
Bet tas pats redaktorius .ke-1 

lis kartus yra viešai pareiškęs* 
kad “kas ne ŠU tautinė visuo
mene, tas pfrieš ją”. Tai ar jisai 
dabar jau ketina įsidėti savo! 
“grupinę ambiciją” į kišenių— 
ar tiktai nori, kad taip padary
tų kiti?

dabar 
gy ve-1
antra

eilis daiktas likęs, visi seka kas
užsienyje darosi.

Dabar Lietuvoje eina kariuo
menės manevrai. Jie eina bent 
kiek nuošaliau nuo sienos. Tai 
suprantama dėlko. Juk kieno 
nors pasieniu einą manevrai su
kelia savotiškų rūpesčių, o Lie
tuva dabar labiau negu 1__
nors niekahi- nenori įsipykti, ar 
bent kokių nols rūpesčių sd-1 *’

TIESA KAI KAM LABAI 
KARTI

Ką tas faktas reiškia? Pilną jo reikšmę šiandien 
sunku butų pasverti. Tas gilus taikos troškimas gali reik
šti arba tai, kad Europa nutarė, galų gale, eiti prie susi
taikymo, užmiršdama visus piktumus ir kivirčus, kurie 
buvo pasilikę nuo pasaulio karo, — arba kad Europa no
ri atsikvėpti nuo nepakenčiamo nervų įtempimo ir, per
tvarkius savo jėgas, toliau ruoštis dar didesniam susirė
mimui, negu tas, kuris jai gręsė dabar.

Yra ir trečias galimumas. Gali būti, kad demokrati
nių šalių žmonės taip neapkenčia ir bijo karo, kad jie su
tinka net ir kisti savo sprandą į Hitlerio jungą, bet tik 
jiems nereikėtų imti į ranką ginklo.

Nuo to kurį iš šitų trijų galimumų mes priiminsime, 
priklausys musų pažvalga į Miuncheno konferencijos re
zultatus.

Tie, kurie mano, jogei Anglija ir Francuzija kapitu
liavo jprieš Hitlerį dėl to, kad žmonės geriau sutinka vilk
ti nacių despotižmo jungą, negu kovoti, aišku, laiko tos 
konferencijos susitarimus baisiausia katastrofa. O tie, 
kurie spėja, kad karas tarpe fašizmo ir demokratijos tu
rės vistięk įvykti, tik šioje valandoje demokratinių vals
tybių priešakyje stovėjo perdaug nuolaidus fašistams va
dai, žiuri J Čekoslovakijos paaukojimą naciams, kaip 'į 
skaudų nuostolį, bet dar ne pražūtį.

Tačiau iš to, kaip Europa atsiliepė į keturių premje
rų pasirašytą sutartį, reikia numanyti, kad tenai milži
niška dauguma žmonių ir politikos Vadų tikisi, kad po 
Miuncheno prasidės nauja taikos gadynė. Tragišką Če
koslovakijos suskaldymą jie laiko neišVeitgiaina auka vi
suotinos taikos labui.

Dar per anksti spręsti, kuri iš šitų trijų nuomonių 
pasirodys teisingiausia. Pasaulyje šiandien viskas keičia
si nepaprastu greitumu, ir už kelių savaičių daugelis da
lykų gali pakrypti Visai netikėton mums pusėn. Bet, ne
žiūrint, ar Europa laimėjo, ar prakišo, paskersdama “ant 
taikos aukuro” čekų respubliką, visvien tai yra baisi tra
gedija, kurios žmonija ilgai neužmirš!

Tas kailio mainytojas, kliris 
pirma dergėt “tiesiosios linijos” 
vyrus, o šiandien jieitiš nuže
mintai tarnauja, labai susijau
dino, perskaitęs “Naujienose” 
pereito penktadienio redakcinį 
straipsnį, kur eina kalba apie 
karą. Tenai jisai sakosi sura
dęs “tulžį”, “hitlerišką įtūžimą” 
ir kitokius biaUrius dalykus 
prieš sovietų valdžią ir prieš 
komunistus. Bet tikrumoje te
nai tiktai bUVo pasakyta keletas 
tiesos žodžių.

“Naujienų” ėditoriale buvo 
nurodyta, kad šiandien komu
nistai Stoja už karą, tuo tarpu 
kai sėniaU jie fanatiškai keik
davo visuSj kurie pripažįsta, 
kad užpultos šalies žmonės tu
ri ne tik teisę, bet ir pareigą 

į gihti savo kraštą. Ar tai netie- 
sa? n i..> /

Be to, lAlvo lendi pasakyta, 
kad Maskva “dar nė vieno sa
vo armijos pulko nepasiuntė” 
į pagalbą Kinijai, kurią užpuolė 
japonai. Tai juk irgi neužginči
jamas faktas.

Bet tas “eks-sklokininkas” 
dar vis bando apdumti akis pu
blikai ir pasakoja, kad “Sovie
tų Sąjunga yra viltis ir tvirto
vė prieš fašizmo siaubą”! Ko
kia’čia “tvirtovė”, jeigu ji su 
savo 19 milionų vyrų armija 
nedrįso net sustabdyti lenkus, 
kai jie pasiuntė ultimatumą 
Čekoslovakijai!

jaus jstotys. Bet . . . politika. Vi-

VISI KARTU

“Keleivio” korespondentas ap
tašo Amerikos Darbo Partijos 
prakalbas, įvykusias Brooklyne, 
Piliečių Kliubo name. Sako:

“Kalbėjo trijų lietuvių laik
raščių redaktoriai: J. Stilso- 
nas, Laučka ir R. Mizara. Jie 
pasakė po gerą prakalbą A- 
merikos Darbo Partijos klaU- 
sime.”
LaUčka (klerikalinės “Ame

rikos” redaktorius), esą, pareiš
kęs, kad “gėda mums lietu
viams, kad mes neparodome sa
vo vaikams, kad jų vieta yra 
Amerikos Darbo partijoje, o ne 
kur kitur”.

Kalbėjo ir nesusipešė. Pir
miau “laišvieČiai” bandė boiko
tuoti Stilsbną, o p. Lutička sa
vo laikraštyje rašė, kad “grie- 
kas” susidėti sii komunistais. 
Bet čia ėmė visi ir susidėjo!

VIETOJ SVARSČIŲ DEGTU
KŲ DĖŽUTĖS.

JUODUPE.' — Svetimtaučiai 
savo laikomoje krautuvėje ne
turi smulkių svarsčių, o vietoj 
jų sveriant vartoja degtukų 
dėžutes ir arbatos pokelius. 
Visai kaip vokiečių okupacijos 
laikais. Be to, šioje krautuvė
je labai stinga švaros.

supaisysi. Vokiečių tarpe labai 
plačiai kalbama, kad buk Lietu
vai pasiūlyta, ar busią pasiūly
ta kažkokios naujos sutartys, 
kurios toli turi siekti, šalininkų 
su vokiečiais užmegs ti artimes
nius santykius Lietuvoje ne
trūksta. Iš viso visų pastebia- 
ma, kad Vokietija paskutiniu 
laiku Lietuvai lyg ir rodanti 
daug palankumu. Suprantamu 
dėlko, pradėjus kiršinimo poli
tiką su Čekoslovakija, Vokieti
ja nenori Lietuvos paliesti, sten
giasi jos visuomenės budrumą 
užmigdyti, kad tą kąsnį paskui 
vienu užsižiojimu galėtų prary
ti, jei lik su Čekoslovakija nė- 
pasprings. Kalbama, kad gali
mas daiktas, jog Lietuvoje it 
ministrų kabinete gali įvykti 
kai kurių nežymių personalių 
pasikeitimų. Bet tai vis gundai, 
jų visų nesupaisysi. Kas įdo
miausia, kad šitie gandai išeina 
kaip tik iš pačių tautininkų tar
po. Tad tenka daryti išvadas, 
kad šiais ministrais ne visi tau
tininkai yra patenkinti. It jei 
tie pasikeitimai įvyktų, tai ne 
tiek dėl užsienio politikos kur
so* keitimo, kiek išimtinai tik 
dėl vidaus reikalų nesusitarimo.

Bet jei tai ir įvyktų, tai bu
tų ne esminiai pasikeitimai, 
kiek tik personaliai, kurie ben
dram politikos kursui jokios le
miamos reikšmės neturėtų.

Dėl Čekoslovakijos įvykių 
tiek Lietuvos visuomenė įkai
tintu, kad laikraščius graihsly- 
te graibi) ir radi j aus perduoda
mas žinias atsidėję klauso* Vi
sa taip atrodo, kad mes*čia e- 
same karo veiksmų išvakarėse. 
Nors tikimasi, kad jie Lietuvos 
pasieniu staiga neprasidėtų, bet 
visviena anksčiau ar vėliau ir 
Lietuva atsidurtų karo veiksmų 
arenoje.

Jau iš tų kelių pastabų nu-

motorinėmis Mašinomis 
kulia javus.

KIDULIAI. — Suvalius šie
metinį javų derlių, prasidėjo 
pilnu tempu jų kūlimas. Stam
besnieji ūkininkai, kurie turi 
visas arklines kūlimo mašinas 
ir pilnai arklių užtenka prie 
kūlimo, kulia daugiausia ark
linėmis mašinomis. Bet mažes
ni ūkininkai, kurie neturi kiek 
reikiant savo arklių, beveik vi
si dabar kulia motorinėmis ma
šinomis. Už kūlimo valandą 
ima 5—6 litus. Pernai ėmė po 
4—4.5 lt. Tur būt, mašinų sa
vininkai bus sudarę sindikatą, 
kad žymiai pakėlė kūlimo kai
ną.

vinis, 
“Nau-

torius Remeris pareiškė: - 
Ilgiausiai studijuojančius inc 
laikome menkiausios vertė 
studentais. Ypač brangus yr 
tie studentai, kurie turi moks

šis mano raštelis tebus leng
voj ir mandagioj formoj vie
šas nusiskundimas. Reikėtų į 
jį atkreipti rimtą domę ir kiek 
galima, nuo ko tai pareina, ne
normalumus atitaisyti. Į ką tai 
panašu kultūringoje valstybė
je, kaip save vadina Lietuva, 
milijoninės kolonijos vientau
čių spaudos organą nukniauki- 
nėti. Tai nekultūringa!

Pranės Brolis.

Rektoriaus kalbų . jauniej 
studentai palydėjo audring 
plojimu.

šiemet į universitetą sIon 
buvo paduota 1038 prašymą 
Iki imatrikuliacijos buvo pei 
žiūrėti 668 prašymai; kiti bu 
peržiūrėti vėliau. Iki IX.l 
priimta naujų studentų: į tcc 
logijos filosofijos fakultetą 3( 
į humanitarinių mokslų fa 
kuPelą 135, į teisių fakultet 
203, į gamtos matematiko 
fakultetą 76, į medicinos fa 
kultetą 91, į technikos fakultc 
tą 137.

UŽAUGO PER ŽIEMĄ BUL
VIENOSE NESUŠALUSIOS 

BULVĖS.

KIDULIAI. — Praėjusią žie
mą, iš rudens žemę sniegas už
dengę sausą ir visai neįšalu
sią. Nesušalo ir nesupuvo iki 
pavasario bulvienose pasiliku
sios neiškastos bulvės, kurios 
pavasarį gražiai sudygo pasė
tuose bulvienose rugiuose ar 
vasarojuose. Dabar, skutant ra
žienas* kur rugiai buvo pasė
ti bulvienose, išariama nemaža 
bulvių, kurios, deja, nedidelės. 
Tad ūkininkai užgena kiaules 
ir duoda nurinkti nesodintų 
bulvių derlių, šiaip ražienose 
ar vasarojienose apsėtose do
bilais bulvės gražiai sau ža
liuoja ir kažkaip keistai žtno- 
gui atrodo. Nei seniausi Vie
los žmonės nepamena tokių 
metų, kad per žiemą pasiliku
sios bulvienose bulvės neiškas
tos, butų sveikos išlikusios iki 
pavasario. Ūkininkai tokiais 
melais labai stebisi.

čius šiemet žymiai didesni} 
Pernai iki rugsėjo 15 dieno 
tebuvo paduoti 945 prašymą 
o šiemet 1038. Iš viso praėję 
siais mokslo metais buvo pri 
imti 1004 klausytojai, šį skai 
čių dabar stojančių 
jau prašoka.

Paskui fakultetų 
perskaitė priimu jų
pavardes. Kiekvienam nau 
jam studentui, jo pavardę pa 
minėjus, universiteto rėkto 
rius paspaudė ranką, kitiem 
draugams plojant. Imatriku 
liacija baigėsi žinomuoju tarp 
tautiniu studentų hiinm
“Gaudeamus igitur.” —Tsl

skaičių

dekana 
studenti

STATOSI MURINĘ PIENINI

LUKŠIAI. — Keli metai mie 
stelyje gyvuoja pieninė. Vis 
trobesiai buvo mediniai, šiai 
metais pradėta ir baigiama sta 
tyti mūrinė pieninė. Dabar pir 
matinėj vietoj stovi statymą 
murinės pradžios mokyklos 
nes atsidarius 5 skyriui, pra 
dėjo stokuoti miestelyje na 
mų.
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THE WORLD AT 
A GLANCE

by Dr. E. G. Peters

How Long, O Lord, How Long!
How long, O Lord, how long 

mušt democratic nations cringe 
cowardly before dictator bullies? 
How long, O Lord, mušt liberals 
and patriots in many of the lead- 
ing nations of the world either lan- 
guish in prison, suffer in silence, 
or’ hang their heads in shame 
while their le^ders crucify liberty? 
How long, O Lord, mušt true lovers 
of freedom the world over pray for 
a real man to lead them?

%

“Nothing grows under the tree 
of dictatorship,” said Stanley Bald- 
win when he was prime minister 
of England. Yet Chamberlain, Bald- 
win’s right hand man and succes- 
sor, and odd mixture of dotard, fas- 
cist, and inflated ego, took the lead 
in one of the most dastardly and 
sinister betrayals of human free
dom that the world has ever seen.

high in cruel cynicism, in brutal 
breaking of treaty pledges, in pu- 
trid perfidy to a country which 
they had helped to create, and 
whose integrity they had guaran- 
teel.

Nations likę individuals expect 
treachery from enemies; būt na
tions likę individuals hardly ex- 
pect friends and allies to stab them 
in the back. Būt Daladier and 
Chamberlain, through fear of Hit- 
ler or through sympathy for him, 
have committed one of the black- 
est deeds in the long catalogue of 
crime. They have stabbed in the 
back their friend and their ally 
when they had repeatedly pro- 
mised to stand firm and true for 
that friend and ally!

And in plunging their knife into 
the heart of the brave little repub- 
lic in centrai Europe, England and 
France have stabbed freedom and 
liberty and decency in the back. 
And they did it at the command 
of the Berlin blackmailer, the In
ternational racketeer, the yellovv- 
bellied bully who protects his pre- 
cious skin when in Berlin by liv- 
ing in a cozy, bomb and gas proof 
underground apartment.

N0W FOR THE YANKEES

r ACME-NAUJIENU Foto l
, Ushers escorting manager-ėatcher of the Ch:cago “Cubs” Gabby Hartnett from Wrigley 

Field as thousands of faris rushed him after he hit a ninth inning home run that won the 
game and took the National league leadership from the Pittsburgh Pirates lašt week. Satur
day the Cubs came into possession of the pennant by trouncing the Cardinals in St. Louis 
by a score of 10-3. Now, bring on the Yankees!

Personalities of Interest
Resisting Temptation

’Twas on the morning of October 
Ist that were sorely tempted to 
follow the example of two husky 
gehtlėtnen, who were driving a gi- 
gantic moving van, loaded with 
some migrating family’s furniture. 
Upon driving a half a block from 
the premlšes that had just been va- 
cated, these šame gentlemen stop-' 
ped the slovvly moving truck at a 
wayside tavern to fortify them- 
selves with an “eye-opener” in or-, 
der to lacate the new premises one 
bloCk away!

Which sėt us to thlnking that 
maybe an “eye-opener” would do 
“us, columnists” a heap of good by 

‘possibly enabling us to discover 
bits of more interesting Information 
about our personalities of interest, 
such as:

What is the “line” that dapper 
Mr. Alex Kezes uses in getting all 
those dates with demoiselles of so 
many distinctly different types? 
Once upon a time Mr. Anthony 
Dobbs had the reputation of being 
seen with “another” fair compan-

sonages of that city, — while he, 
her husband, had to catch a cold 
on the very next day after she had 
determined to WIN THAT PRIZE 
in bowling! You should see her 
make that big bąli roll.. .shh ... 
in the gutter.
left and couldn’t enjoy himself at 
all. Well, she’s back now and your 
cold is gone, so “Cheerio!”

And ah!. ’tls Cheerio and Bravo 
to Aldona Gura, the “cute little 
little trick” of Marquette who is

Now we’re even, Aldute! We had 
to “tell on you” ’cause you dared

1 to laugh at some of thė other 
brave KR’s who are so earhestly 
aiming to get a “Strike”. (Būt, it 
wouldn’t be so funny if Aldute, 

.their “pledge”, did walk away With 
the prize.)

| Būt, do tell, WHO is going to 
WIN the prize in our CONTEST?

Yes, who is going to write a few 
facts about tlflM^emblem known as 
the “Gatės of Gediminas” or the 
Coat-of-Arms of Vytautas or the 
Armed Knight on the White Horse? 
Who knovvs the significance of the 

, Double-Berred Cross? Who knows

During the lašt ąuarter of the 18th 
century the Kingdom of Prussia 
and the Empires of Austria and 
Russia wiped Poland off the map 
in three successive partitions. His- 
tory has condemned that swallow- 
ing up of an important nation as 
one of the most cynical and bru
tal acts since Rome destroyed Car- 
thage.

Būt the third decade of the 20th 
century has far outdone the par- 
tition of Poland. For while that 
unfortunate nation was diveded up 
by her enemies, Czechoslovakia was 
first betrayed then partitioned by 
her friend and her ally. When 
France and England, represented 
by Daladier and Chamberlain, gavę 
the Czechoslovakian, Sudetenland to 
flitler, those nations sėt’ a new couragedUs

Woe to the people of England 
and France who follow such trai- 
tors to freedom as Chamberlain 
and Daladier! Woe to England and 
France for sėlling their friend and 
ally down the river. For in bė- 
traying Czechoslovakia, England 
and France betrayed democracy. In 

j the days to čome, whert Hitlbr con- 
I trols the continent of Europe, and 
Controls it through the help of 
Chamberlain and Daladier, England 
and France will do pennance in 
sackcloth and ashes for so cold- 
bloodedly throwing Czechoslovakia 
to the wolves of nazidom.

How lohg, O Lord, mušt demo
cracy cringe »before fascist bullies? 
How long, O Lord, mušt true lovers 

' of freedom wait and pray for able, 
leaderš?

At Maręuette Park

Heilo once again, friends and 
members of Birutė.

• This week we have a lot to 
tell you in a short and snappy 
column. As you all know, again I 
mušt mention that Perikola will 
be given December 11 instead of 
November 27 as scheduled.

• Birutė is progressing rapidly 
in her venture to make Perikola a 
dual success, with Miss Pech taking 
over, vvhile Mr. Byanskas is away. 
Yes, we really are progressing, so, 
members, let’s all see you at all 
the rehearsals and get into the 
swing of things.

• Mr. Byanskas will be with us 
in another week, and we sure will 
be glad to have him back, and have 
him hear and see us so muCh more 
advanced in our play, Perikola, 
while he was away. It will sure 
make him right at home to see Us 
really hitting that bąli for a pen- 
nant drive to success of Perikola.

• Yes, folks, a little surprise for 
you. Birutė has been invited to 
New York’s World’s Fair and we 
have accepted. That will take place

sometime rtext September, būt 
something likę that is sure worih 
vvaiting for, so if you members 
want to go, let’s all get co-opera- 
tive.

• So I hear that our Sočiai Com- 
mittee has a lot of things in store 
for us in our coming season. Such 
as a Barn Dance, a Hallowe’en 
Party, etc. That really sOUnds good. 
Let’s have the dates of these do- 
ings which we wish to let our 
friends know about, and all come 
down and have a good time.

• Yes, and another thing I see at 
Birutė rehearsals, a lot of new 
faces. That really is a good sign, 
būt there is a limit for everything, 
so all new members better come 
in soon for we are going to have 
a certain date sėt as deadline for 
new members. Also you old mem
bers who have stayed away better 
come down to rehearsals or miss 
out on a lot in the cdming Birutė 
season.

• So, folks, let’s all see you at 
rehearsal Friday, and really get 
down to business for Birutė and a 
double success of Perikola.

• Till Friday, at 8:00, at Sanda
ra Hali, I remain,

As ever,
Your cotrespondent

BJB

ĖOXING TOURNAMENT 
tiUGE SUCCESS

Marqttčtte Park’s 2nd AnrtUal No- 
Vice Aniatetir Bdxing Tournament at- 
ttacted bver 30,000 fight faris during 
the three day spectacle. The newly 
čtdwhed champidtts are as follows: 112 
Ibs. Alėx Connolly, 118 Ibs. Steve 
Kubeckas, 126 Ibs. Bernard Duggan. 
135 Ibs. Emil Kolodjieczyk, 147 Ibs. 
Tony Lėlio, 160 Ibs. Harold Krausc, 
175 Ibs. Chas. Anderson, Heavy- 
weight, John Matula. The beautiful 
team trophy was won by the Mar- 
quette Park Boxing team with a to
tai of 48 points.oCojnell Square was 
seCond with 11, I)o(in,ts( ^irid Sherman 
Park third with 5 points. Officials 
handling the tournament were: Al. 
Kutaskis, Director of tournament, Re- 
fetee Norm McGarrity, Jiidges: James 
McManiis, Wm. O’Cohnell, August 

Siscd, Timer Tom Burtoh, Matchma- 
ker Johrt Košnar, Ėxariiinirig Physi- 
dahs and Surgeons: Dr. B. Aron, Dr. 
J. Karr, Dr. W. Eisen.

COMMUNITY frOMEN’S CLUB 
PARTY SĖT

Reptesentatives of the Chicago Lawn 
Wortiėh*s Club, Marquette Park Ma- 
nor Women’s Club, Chicago Lawn 
Jr. Womens Club, West Lawn Jr. Wo- 
mens Club and the Thimblc Club met 
at the fieldhouse lašt Friday and sėt 
Thursday, Oct. 20th, 8:00 P. M. as 
the date for a community Card and 
Bunco Party with many fine table 
and door prizcs for the winners. Pro- 
ceeds derived from this event will be 
used to purchase Service equipment at 
the fieldhouse. The committee desires 
to extend a public invitation to attend 
this splendid evening of entertainment. 
Tickets are 25 cents and may be pur- 
chased from any of the members of 
the above dubs or at the fieldhouse.

and 8:00 P;: M. To keep f it make 
Marquette Park your winter sport cen- 
ter.

We invite you all to come and in- 
quire about the class best suited for 
you.

Registrations for the Marquctre 
Football League are coming in fast 
and a good League is in store for the 
Marquette Park Community.

Touch football will also be fcatured 
for Juniors and- Interinediates, Win- 
ners will be entcred for Chgo. Pk. 
District play-offs. Handsome medals 
will be avvarded to winners in own 
football tests.' The tests will consist of 
pas'Šing, place J kicking, and punting. 
Enroll now fę>r the fall football sea- 
soh at Marque(tte Park.

ART CRAFT1 NEWS 
'■ ’f “• ■

A group of/rchildren from the Art 
Craft Class of Marquette Park at- I
tended the Puppet Fcstival, which was 
held at Hamilton Park, Saturday af- 
ternoon, September 24th. They took 
part in the Fcstival, by presenting a 
small play in which they used Hand 
Puppets which they made in the Art 
Craft Classcs at the fieldhouse. The 
dasses are held 3 nights a weck, on 
Mon., Tues. and Thurs. fro^n 3 to 
5:30.

■ . i ................ i. ......

© Lietuvos Aero klubas bu
vo išleidęs nepriklausomybės 
XX-mečiui paminėti uloniško 
darbo ženklelius, kurių pelnas 
skiriamas .‘"thvilihei aviacijai 
reniti. žeiYkleliai turi gražaus 
pasisekimo' '‘Šiaurės Amerikoje. 
Nesenai LAK pasiuntė 1000 
ženklelių Čikagon ir 500 New 
Yorkan konsulams, kurie suti
ko juos įsigyjant s’vetur gy
venantiems itiusų tautiečiams 
patarpininkauti.

PIRMYN'
SHARPS AND FLATS

ion on each consecutive occasion.1 about any other emblem or flag 
Būt, now ’tis Mr. Kezes that takes that has Btood for SOmething dear 
the lead. Or, is that Attorney Dobbs Lithuanians in past or present 
has become too muchly occupied times?
with the Law and with ... ? | START NOW in gathering infor-

Just as a certain handsome Dr. mation or WRITE NOW if you 
B.... of the Northside is oh so-so are one of tbe fortunate ones Who 
about a pretty operator in a Beau- * already has some interesting facts 
ty Parlor. ;at command.

Our “eye-opener” darės us to re-1 Send as many articles as you 
įveal that this šame Dr. B. better wjsb. Closing date and the judges 
watch out, for his pretty Miss keeps wįu be announced in a later issue.

e Sept. 18th heard singing over 
Maurice B. Sachs Amateur pro- 
gram was Al Brazis and two other 
Lithuanian fellows. Known as the 
“Three Grenadiers” they sang “Ri- 
goletto” ( I want to go where the 
big bananas grok).

• Pirmynite Josephine Aleksa 
who is studying medicine and is 
known foi' her solo dancing mar- 
ried in Lithuania.

• Then, there is štili the engage- 
ment between the 2 Pirmynites 
Andy' Norbut and Helen Kančiaus
kas. Andy has now become an ac- 
cordian instructor at Wurlitzer’s, 
We wish Andy a lot of luck.

• Ida Kairis and Charlie Mate- 
kunas are engaged. Ida štili likęs 
Charlie in spite of those horrible 
cigars he smokes.

• We see that Al Putris is just 
that way about a certain Miss who 
works at Woolworth’s on Dearborn 
and Washington.

• Everybody is talking about a 
certain Aldona G. in Birutės Cho
rus who will soon be married to

thinking of the fact that he buys 
someone else a gift as often as he 
buys her one and she is beginning 
to wonder wbat he’s going to do 
about that other one when and if 
he buys a wedding ring for her?

Mr. Stanley Rimkus (who, as you 
all know, bough ta wedding ring 
a long time ago) was a trifle.“down 
-in-the-mouth” just recently, ’cause, 
you see, his petite and charming 
Edith was enjoying herself as one 
should on a vacation up in Madi- 
son, Wisconsin, and was being dū
ly admired (at one dinner, in par- 
ticular) by some very select per-

Meanwhile, the prize is waiting to 
be avvarded.

“Axel” Endzelis vvanted to know 
if the first one to submit an ar- 
ticle would have a bettpr chance.
Maybe, says, Newsy

Rehearsals are štili Tuesday and 
Friday 8:00 sharp at Neffa’s

Says
Raskey Huey'

P. S. Baronas Banquet will be 
held Oct. 9th at Stancik’s Hali,1 
Roseland. Tickets $1.00.

Dec. 4 LUC Song and Drama 
Evening will be held at the Lith
uanian Auditorium, 3133 So. Hal- 
sted St. Dancing to Mickey Lin- 
on’s Orchestra. Raskey Huey

UTHUANIANS
I THEY IRĘ 900,000 

STOONG OVER KERE
ATe They Eating Food. Wearing 
Clothes, or Hais or Shoes 
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TREASERE UNDERGROUND 
IN ILLINOIS!

Released by the State GėOlOgial Survey 
through the Illinois Chamber of Commerce.

FREE OUTDOOR MOV1E
v f
Another fine outdoor movie will be 

presented tonight at the fieldhouse. 
The Navy department is sponsoring the 
ihovie And will shovv the navy in ac- 
tion.

TOO MANY COOKS
A hundred cattle can grąže in a 

pasture only large enough for ten 
būt they can not grąže long or 
well. It is eąually true that in the 
development of an oil field the 
number of oil wells and the dis- 
tance between them are determin- 
ing factors in deciding whether or 
hot the property owners and in- 
vestors are to secure fair retums. 
Each acre of saturated oil sand 
contains a definite amount of oil 
that can be brought to the surface. 
Therefore, if several wells are 
drilled where one could do the 
job, then the yield from each well 
will be reduced in proportion and 
its producing life will be Corres-

pondingly shortened. Every un- 
necessary expenditUre of thoUsands 
of dollars. Of course, those who 
make it their business to prortiote 
or drill oil wells are anxious. to 
put down as many as possible; būt 
when an oil field is fdund to ek- 
tend within the limits of a city or 
town, then the eėonomic and so
čiai welfare of the entire com- 
munity is involved. Fkperiėnce 
has demonstrated that when town 
lot drilling is not restricted un- 
necessary well are usually drilled. 
Aside from the waste of money 
and oil, there is a resulting in- 
crease in fire hazard, which is al- 
ways a menace to the welfarfe of 
any community.

MOMEN’S GYM NEWS

Registrations begin Oct. Ist for wb- 
mens and gir’.s. . As usual there will 
be classes in folk, tap and barn danc- 
ing> gym and redueing classes, volley- 
ball, and basketball.

Pre-school is in session now. It is 
for chiidrcn 3-4-5 years and cdnvenes 
frdin 9:45 to 12:00.

Xmis clhbs are also being formed 
for the čbHdreh. Be sure and rėfcister 
the Ist weėk in October.

MEN’S GYM NEWS i

Rcgisttations ate how being taken 
fot a!l fall classes. All childręna clas
ses will start the first Wefek in Octbber. 
The tnehs evėriifig disses are now in 
session; Abyohe ihtetested register rib^V 
at the Fark Fieldhouse. The evening 
Business Men’s Class statted thiš wtek 
With a very good tutn out^

; • ‘ d

AH those jnterested in boxing and 
gymnasties may come between 7:00

The jeweled orb, part of the 
fegalia of the Holy Roman Em- 
pite, whičh was taken to Nur- 
eihbęrg, Germany, for Nazi ral- 
ly. The jewels were moyed to 
Viėnna in 1809 to place them be- 
yond the reach of Napoleon,

someone from Detroit. (It couldn’t 
be Aldona Grigonis, formerly of 
Pirmyn?).

• Pete Kitchas has not been ar- 
ound to rehearsals due to the long 
hours he has to work at the Bos
ton Store. Many a time Pete has 
had to work until 9 and 10 o’- 
clock.

• Lillian Stupar has also not 
been around to rehearsals due to 
her studying Beauty Culture on 
Tuesday and Friday evenings.

• Evelyn Kazy is attending Wil- 
son College, and Christine Krisčiu- 
nas is attending a business college 
in the loop.

• Pirmynite Stash Rimkus birth- 
day fell on Sept. 23rd Friday. One 
of Pirmyn’s oldest and faithful 
members. Pirmyn is proud of Miss 
Rimkus and wishes her many more 
happy birthdays to come.

• Sept. 18th at b pienie in E. St. 
Louis, Ilk, 1,000 people heard Pir-* 
myn sing. The Lithuanian people 
there have asked Pirmyn to returh 
,whenever they can and a large hall 
wil be ready for tljem.

o Pirmyn will hold concerts in, 
the near future in Akron, Cleve- 
tand, Ohio; Detroit, Grand Rapids, 
Michigan; Waukė&an, Rockford, Ihi- 
nois. Pirmyn Xvill kili 2 birds with 
one stone. First they will sing for 
example Saturday in Akron, Ohio 
and then the foliowing Sunday in 
Clfeveland, Ohio (not far from Ak
ron). All Pirmynites please keep 
their weekends open in ordėr to 
make poššible these concerts.
. • Back: from Lithuania and in- 
deed very welėoihe into our midst 
is Miss Antie 1 Skrickus. Anne 
brought letters with her that were 

' sent to Kauhas for Pirmyn. Un- J 
heralded she came into the tehear- 

. sal and sat down. May I reprimand 
Į our maestro for not asking Miss 
Skrickus to join in the singing.

| •Cigars are being brotight to otlr 
maestfro by tardy Pirmynites. YoU, 
you, and you better not be late.

Bits for Your Scrapbook
FROM AN ECONOMIC HISTORICAL OUTLINE OF

(Continued from lašt week) 
LITHUANIA by P. Žadeikis

Restitution of the Republic 
of Lithuania

The Proclamation of Indepehdence, the formation of 
the first Cabinet of Ministers, and the organization 
of the Lithuanian Army, had taken place in Vil
nius, in that historical Capital of Lithuania which 
is also the center of Lithuanian political and cul- 
tural life.

By the Peace Treaty of July 12, 1920, negotiated with 
Russia, Lithuania had taken over the sovereignty 
of Vilnius and other pūrely Lithuanian ethnograph- 
ical territories, renouncing all its rights to the 
borders of historical Lithuania in return. Poland 
acted to the contrary, disregarding her ethnograph- 
ical borders, (Curzon Line) for which she was re- 
primanded by the League of Nations. Poland pro- 
fessed to own all the lands that her legioną had 
been able to occupy and hold. Vilnius became a 
vietim of the new Polish imperialism only two 
days after the Polish delegates had attached their 
signatūros to the Treaty of Suvalkai whei5ein they 
had promised not to transgress the established line 
of demarcation. Therefbi-e, the work of emancipa- 
ting Lithuania is not yet completed.

The Klaipėda territory (Memel), held by the Germans 
siheė the reign of Vytautas, had been seveted 
from Germany as a non-German tferritory by the 
treaty of Versailles. On January 15, 1923, thė inha- 
bitants of that territory, prefbrrirtg the rule of 
Lithuania overcėme the French garrison and de- 
fclared it a part of the territory of the Republic of 
Lithuahia. This act was subsequently sanctidhed 
by the Allied Countries and the territory rec- 
Ognized as belonging to Lithuania.

(To bt contmaed)
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Diena Iš Dienos
G. ir A. Urbanų 
Sidabrinės Vestuvės

Pereito šeštadienio vakare 
<^įvyko sidabrinis jubiliejus se- 

nil sautsaidiečių ir gerų Nau
jienų rėmėjų Gusto ir Vikto
rijos Urbanų. Labai šauni puo- 

v ta buvo surengta jų nuosavam 
name, 5800 S. Peoria St. Gi- 

• minių ir draugų dalyvavo apie 
200, iš Chicagos ir iš kitų mies
tukų. Aš su savo šeimyna nu
vykau apie 9 vai. vak. ir ra
dom svečius besilinksminant. 
Mus tuoj pasitiko G. Urbonas 
ir nuvedė prie baro “prisira
šyti”. Turėjom jo klausyti. Ka
da prisirašėm, tai ir mes jau
tėmės smagesni.

Apie 11 vai. visi svečiai bu
vo paprašyti prie vakarienės. 
Visi susėdo prie gražiai pa
puoštų stalų, apdėtų visokiais 
skanėsiais. O musų jubiliantai 
sėdėjo prie gražaus papuošto 
stalo ir labai gražiai atrodė, 
nors jų veiduose jau buvo žy
mės, kad per tuos 25 metus 
ženybinio gyvenimo 
visko panešti.

Vakarienes laiku A. 
buvo pakviestas vesti 
mą. Keletas iš svečių
trumpas prakalbėles, linkėdami 
G. ir V. Urbonams sulaukti 
auksinių vestuvių sukaktuvių. 
Buvo ir šokių mokytojas 
drejevas su savo mokiniu 
tanu Brašiskiu, Jr., kuris 
šoko klasiškų šokių.

Po programo visi 
muzikos linksminosi 
sekmadienio ryto, 
linkėdami G. ir V. 
ilgiausių metų.- A.

prisiėjo

Laucius 
progra- 
pasakė

An- 
An- 
pa-

prie geros 
iki 6 vai. 

Skirstėmės
Urbonams 
Laucius.

NAUJIENOS.'Čhlcago, a Pirmadienis, spalių 3, 1938

Kur Galima Gauti 
Bilietus Kazio 
Barono Bankietui

Krutamųjų Paveik
slų Mįslių Kontesto 
Dovanos

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

Bilietus galimd gauti pas ren
gimo komiteto narius ir pas ki
tus žemiau suminėtus asmenis. 
Galima užsakymus duoti ir te
lefonu:

Kontesto komitetas rado pen
kias paveikslus su klaidomis, 
betgi, skaitys tikrais ir už juos 
dar ir 5 atskiras dovanas skirs.

ROSELAND
J. Šimkus, 10225 Perry avė.;

Pull. 5968.
Narbutas, 1033 W. 103th

st.

DABAR EINA
Didžiausia Sovietu Rusijos filmą 

“MAKSIMO GORKIO 
KŪDIKYSTE”

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.

I

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago j)

James Johnson, .21, su Marie
Aleksa, 21

John Rauša, 29, su Mary 
Byrnes, 24

Theodore Rubins, 23, su Es- 
telle Drobus, 22

vyks spalio 4 d., Misčikaičių namuose, 3119 S. Morgan St., 
pradžia 7:30 vai. vak. Malonėsite visos narės atsilankyti ir 
atsivesti naujų narių prisirašyti. Apšvietietės rengia Bunco 
party, spalio 23 dieną, Mildos svet. ir daug kitų svarbių rei
kalų reikia atlikti. Kviečia Valdyba

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

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

Pull. 8559.
J Pučkorius, 10049 Perry 

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

St.
S. Dilius, 10752 Prairie Avė. 

ir pas Ratelio narius.
MARQUETTE PARK

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

Pult

Nuo pradžios praeito mėne
sio eina kinoteatrų mįsįių kon- 
testas šu stambiomis dovano
mis. Laimėjimams paskirta 
$250,000. Skelbimas Naujieno
se tilpo rugsėjo 1 d.

Tačiau, kaip praneša kontes
to koordinuotojas Paul Gulick 
kontesto komitetas atrado pen
kiuose paveiksluose-klaidų. Vie
nok, sprendėjai už tai neatsa
kys. Nežiūrint koks bus jų 
sprendimas, sptendimai bus 
pripažinti ir, be to, bus išduo
ta dar ir atskiros dovanos.

ČESNAKAI-PETRUŠKOS nuo 
AUKŠTO KRAUJO spaudimo

Medlkall raportai sako, wad Cennakų-Pet- 
ruSkn koncentratas turi dvigubą, veikimą 
aukotam kraujo upaudiniui mažinti. Pirma, 
jis linksta atleisti sustingusias arterijas. An
tra. jis patikrina ar sutrugd > atmatų su- 
sistovftjimą žarnuosd, vieną ir aukAto‘kraujo 
spaudimo priežastį. Norint gauti koncen
truoti, česnakų ir petrufikų bekvapėj, be
skonė] formoj, klausk savo vaistininko AIX- 
IMIN. Garlic-Parsley tablečių. Didelės dė
žės 50 c. begalo pinigus taupantis pakelis 
$1.00. ALLIMJN vartojamas pakartotinai su 
reguliariomis pertraukomis padeda sumažin
ti aukfito kraujo spaudimą, galvos gėlą ir 
svaiguli, paeinančius nuo anksto spaudimo. 
Kad sužinoti kas pakelia kraujo spaudimą 
ir gydymą, klausk gydytojaus. Del dykai 
sumpelio ir knygelės apie vertingas aukšto 
kraujo spaudimo žinias raSyk
VAN 1‘ATTEN CO.. W. Illinois. Dept. F.

Chicago

LUCKY INN 
ŠCHLITZ ALUS 

Lietuviška užeiga dėl jaunų ir 
senų.

Gėrimai, užkandžiai ir muzika. 
Kviečiame mus atlankyti

3203 So. Halsted St.
STANLEY BOGUSH ir LEO 

VAIČEKAUSKIS. 
Tel. Calumet 6579.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

F. Selemonavich 
Sveterių Krautu
vė Atdara Kas- 
Dieną ir Vaka
rais
inadieniais.

Ir Sek-

mum PARENGIMAI
Card & Buneo Party rengia SLA 203 Moterų Kuopa seredoj, 

spalių 5 d., Miksha’s salėje, 2301 W. 50 St. Bus dovanos 
ir prizai. Įžanga 35c. Kviečia visus atsilankyti Komitetas.

NAMIE GALIT (PASIŪTI LĖLĘ SAVO MERGAITEI.

COPR. 1938,' NEEDLCCRAPT SERVICE,' INg,

BABY DOLL

•

PATTERN 1605

No. 1605—Už keletą centų, arba net iš atliekamų vilnų 
ir skudurų, galit savo mergaitei pasiūti gražią lėlę.

Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

AR REIKIA PINIGŲ?
Kam Reikalingi 'Pinigai Ant Pirmų Mortgačių Ant Ilgo 
Laiko su Lengvais atmokėjimais Lili Kreipėsi į

Gedimino B. & L Asscciation
4425 So. Fairfield Avė.

Chicago, Illinois
Laf. 8248

Bowling-Billiardai
20 Aslų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

BRIGHTON PARK <
K. Stephens. 4142 Archer A- 

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

LAFayette 4539.
GARFIELD PARK

J. Kučinskas, 3857 Polk 
NEVada 2061.

Klaidų paaiškinimai eina ki- 
noteatruoise ir tam tikrais lape
liais, kurie bus išlipinti skelbi
mų vietose. Su klaidomis išėjo 
sekantieji paveikslai: The Tex- 
ans — trūksta eilutės. Paskui, 
The Crown Roars — laikas su
maišytas, Gateway — nepasa
kyta kas p-Iės Arlean Whe- 
lan’s sužieduotinis. Yra klaidų 
Giri on Probation paveiksle ir 
taipgi, Give Me ą Sailor — vie
nok, ne žymios.

Prie progos primenama, kad 
visus atsakymus galima siųsti 
apdraustu laišku, jei kas nori.

(Skelb.)

Jųsų Pinigai čia Yra Apdrausti Iki $5,000.00 Per Federal 
Insurance Corporation Washington D. C.

Pinigai Padėti į Gedimino Associacija Iki 10-tos Oc’ober 
Neš 4% Nuošimtį Už Pilną Menesį

JUOZAS K. ENCHERIS
Sekretorius

•Pasiklausykite gražaus Budriko Radio Prograino Nedč- 
lioj kaip 7:30 vakare iš stoties WCFL — 970 k.

St

CICERO
Mr. ir Mrs. Stupar, 227 S.

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

ve. • ’ t ■
P. Page, 6116 S; Carpenter, 

WENtwortb 6693.
BRIDGEPORT

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

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

Mr. ir Mrs. Pūkis, 7046 Ėuc- 
lid Avė., HYDe Park 3440.

18 APYLINKĖ.
Naujienos, 1739 S. Halsted

St., CANal 8500. J. P.

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 9nuo
I vai. ryto iki 1-mos po pietų

Sekmadieniais skelbimus ga- 
I Įima paduoti ar informacijų 

gauti šaukiant CANal 8500 po 
1 3 vai. po pietų.
1 “N” Adm.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
• rkraustom forničius, pianus ir 

šokiu* rakandus bei Storus. Ve
nį farmas ir kitus miestus.

eina kaina. Musų Darbas ga- 
antuotas. Taipgi pristatėm an-

•rHs į visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St.

Saukit Tel. YARDS 3408

Sudegė 
Garaže

Ai .

Susibaręs su žmona, 63 me
tų amžiaus chicagietis William 
Jacobsen, 1652 N. Claremont, 
nuėjo į garažą ir ten užmigo 
berūkydamas cigaretą. Užside
gė rūbai ir Jacobsen buvo taip 
skaudžiai apdegintas, kad ne
trukus pasimirė//

SkoIinamPinigus
Be komiso nuo $30 iki $300.00 ant 
parašo, algos, furnjture ar ant au
tomobilių.
Namon Finimce Corp.

po Valstijos priežiūra.
6755 SOUTH WESTERN AVĖ. 

Tel. Grovehill 1038.

DUOBAME
PINIGUS!

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

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

Association
1739 S. HALSTED ST.

M*

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

COMEINATION

HOOVER
Gražus Indai Ii 
Sidabras Papuoš 
Tusų Stalą

*Praviout modeli 
reconsfrudvd c# 

ihe Hoover 
fadory.

I 541 
qulpment.

HOOVER SPEpAL (Model 
reconštructedb Nęw equlpr 
Including : ba!l-bearing bsating- 
sweeplngbruth. Nev/flnlsh. Guar* i 
cnteed for one full year.

’r*Oį, 
•notfi

NIW HOOVIR 
MOTHIMIZIR 
for destroylng 
mothe.

Only genulne Hoover 
Speciali carry thii rK>n>**

--

HOOVER 
SptcLcd

ta.
, MM.-M . 1 IW ■ • . J

27-tas Metinis 'Išpardavimas Rakandų
Oil Burners be knatų, dega be durnų, po $39-50 aukt& 

Angliniai Pečiai po $9.75 aukščiau
Parlor Setai po $27.50 ir aukščiau 

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

vertos $16.00 po $7.95

Jos. F. Budrik LB?

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

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

Taipgi už mažus pinigus ga 
lite gauti augŠtos rųšies Ro- 
rers sidabrinius setus.

DAILY
BLS1NESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840No. 1605

* FGONTNESčia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

j.

! Garsinkites “N-noseMiestas ir valstija

PETER PEN

OKSAS EXPRESSING

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., 
. 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

| Vardas ir pavardė

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

3409-17 So. Halsted Street
Permainytas Naujas Telefonas: 

Tel. YARDS 3088 SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI 

už ....................
GYDYMAS
LIGONINĖJE
RAUDONGYSLĖS

diena ligoninėje

RAUMATTZMAS
greitai palengvinama 

VISAS LIGAS GYDOMA $4 
Ekzaminacija jskait. vaistus

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

Tel. Lavmdale 5727.

$12-50
$50-°o

IŠIMAMA viena$15-oo 
*2-oo

ANGLYS—CO AL
Kainos perkant 4 tonus ar daugiau: 
Pocahontas Mine Run, Virglnia 

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

75% Coarse __________ « $7.75
Illinois Nut___ __________ $5.60
Rex Egg .....    $7JW
Black Band Lump__________ $8.75
Millers Creek Lump________ $9.00
Chestnut Hard Coal _____  $13.00

ir kitokias anglis pristatom.
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18 Žmonių Žuvo 
Automobilių Nelai
mėse Brighton Parke

12-tas Wardas Pavojingas
Per pirmus 8 mėnesius auto

mobiliai šiemet 12-tam warde 
(Brighton Parke) užmušė 18 
žmonių, pasak statistikos su
rinktos George W. Fleming, ge
neralinio sekretoriaus mero 
Keep Chicago Safe Committee.

Tik vienas wardas, 23, netu
rėjo fatąlingų nelaimių. Mirti
nos nelaimės siekia nuo 2l/4 35 
warde iki 1914 13 warde. Trup
menos pasidarė ten kur mirtys 
ištiko ant wardų sienos. Tūluo
se atsitikimuose mirtys ištiko 
ant sienos trijų wardų, todėl 
kiekvienam wardui teko po 
trečdalį. Kitos mirtys buvo ant 
sįęnos dviejų wardų, tad kiek
vienam wardui *priškaityti po 
pusę mirties.

Apskaitliavimas padaryta tik
slu parodyti pavojingiausias vie
tas mieste, tikslu paakstinti 
wardus, apylinkes, komercines 
organizacijas ir tų apylinkių 
bažnyčias susirūpinti ištirti ne
laimių priežastis ir susirūpinti 
jų pašalinimus.

Bet šiemet padėtis yra geres- 
Šiemet 

žuvo 
žuvo

9!4 Žmonių Užmušta 
Bridgeporte

Bridgeporto 11 warde Šiemet 
automobiliai užmušė 914 žmo
nes. Pusė pasidarė dėlto, kad 
vienas žmogus buvo užmuštas 
prie Ashland ir 44 gatvių, ant 
ribų 14 wardo, todėl kiekvie
nam wardui priskaityta po pu
sę fatalingos nelaimės (gyven
tojų wardas turi 78,518).

13 Yrą Kruviniausias 
Wardas Chicago je

Kruviniausias wardas Chica- 
goję yra 13-tas (pietinėje mie
sto dalyje). Jame automobiliai 
šiemet užmušė 19 *4 žmonių — 
daugiau negu kuriame kitame 
vvarde. Vienas žmogus buvo už
muštas prie Ashland ir 72 gt. 
— ant sienos 18 wardo, todėl 
kiekvienam tų wardų priskai- 
tyta po pusę fatalingos nelai
mės.

ne, negu buvo pernai.
per 8 mėnesius nelaimėse
123 žmones mažiau, negu 
per tą patį laiką pernai.

Šiemet viso užmušta
žmones, kuomet pernai per tą 
patį laiką buvo užmušta 511 
žmonių.

10 U žmonių Užmušta 
Roselande

9-tame warde (Roselande) 
automobiliai . šiemet užmušė 
10*4 žmonių. Trys žmonės bu
vo užmušti ant ribų 19 wardo. 
Padalinus nelaimes pusiau, ir 
gavusi trumpmena. Vienoj vie
toj, prie Doty Avė. ir 130 gt. 
buvo užmušti du žmonės.

Wardas turi 78,552 gyvento
jus.

388

MADOS

Chicagos, Cicero
Klovainiečių
Kliubas Veikia
Rūpinusi sukelti pinigus pasta

tymui Klovainiuose NeprL 
klauspmybės paminklo

encEpo — Kiovąįniečtaį po 
atostogų W pilną tatčrgiją 
darbąn. Pereitą sekmadienį, 
nigs. 25 d. KlovąįnieČįu- kliu- 
bas InikS susirinkimą. Kliubo 
narini buvo kviečianti atvirutė
mis raįį fte visi paklaus® kvie
timų ir nevisi atvyko, To ir ne* 
galim tikėtis,

M- Davidąuskięnę atvedė tyis 
naujus narius. Kodėl kiti to ne*

No. 4932—Graži svečiuosna eiti 
suknelė. Sukirptos mieros 14, 16, 
18, 20, taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 
42 colių per krutinę.

10'/j Žmonių Užmušta 
Northsidčj

32 warde, kuris yra North 
Sidėj, ir turi 74,736 gyvento
jus, automobiliai šiemet užmu
šė 10 žmonių. Vienas žmo
gus buvo užmuštas prie North 
ir Rockwell gatvių, ant ribų 
31 ir 35 wardų, todėl ir pasi
darė trečdalis.

Daugiausia žmonių užmušta 
prie North Avė., taipjau 
Western Avė.

Areštavo
Policistb

prie

i.

arešta-Summerdale nuovada 
vo ir įkalino policistą Charles 
Maloney, kuris pasigėrė parei
gų metu ir pradėjo šaudyti re
volveriu. Jis sužeidė vieną 
žmogų, 27 m. Archie Rosėn- 
thal, 4719 N. St. Louis Avė.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę ąrba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mietą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde. ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 

. Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St., Chicago, I1L 

— Ui ! Jl( 1 ■' 'U ■
NAUJIENOS Pattern Dept 
1,789 S. Halsted St, Chicago, HL

Čia įdedu 15 centų Ir prašau 
atsiųsti man pavyzdį No . ...m— 

Mieros  per krutinę

VINCENTAS BARGAILA 
gyveno po num. 2853 W. 63 St.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalių 1 d., 4:15 vai. po piet 
1938 m., sulaukęs 46 m. afnž., 
gimęs Šiaulių apskr., Pakapės 
parap., Dugnų Viensėdį.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nubudime 

pusbrolį Tamošių Bargailą ir 
jo šeimą, dėdieną Petronėlę 
Jagminienę, 4 pusseseres, Te- 
resą, Alice, Katherine ir Ma
ry ir pusbrolį Kazimierą Jag
minus ir daug kitų giminių, 
o Liet, motinėlę Anelę, 3 bro
lius ir 3 seseres.

Kūnas pašarvotas randasi 
4447 S. Fairfield Avė.

Laid. įvyks antrad., spalių 
4 d., 8:00 vai. ryto iš J. F. Eu- 
deiko koplyčios į Gim. Pan. 
Šv. parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kap.

Visi A. A. Vincento Bar- 
gailos giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Giminės

Laid. dir. J. F. Eudeikis, tel. 
Yards 1741

11 n fi Gėlės Mylintiems 
11 U K A Vestuvėms, Ban- [1 UI kietams, Laido- 
w " • tuvems, Papuoši

mams.
gėlininkas

4J80 Archer Avenue
Photje LAFAYĘTTE 5800

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestai ir Valitija>,
1 ' ■' ' -T*

Siunčiam GėlesLOVEIKIS vfeu
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bąnkietams 

ir Pagrabams.
8316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

Buvusio pikniko komisija S. 
Rimkunas, K. Dayid&uskąs, A. 
Evanauskas išdavė atskaitą. Pa
sirodė, kad piknikus davė pel
no ir aukomis surinkta $40.9p. 
Tie pinigai eina paminklo sta
tymo fondan. Bet komisijos po
nioj tuo nepasitenkina, sako: 
“Surinksime daugiau, tik dUOt 
kitę mums laiko.” Susirinkin^^ 
paliko komisiją įf toliau dar
buotis. A. Davidąusktenę, J. 
šinskienė ir O. Deveikienė. Jos 
turi, valdybos, įgaliojimą ir visi 
jonais gali pasitikėti.

Aukotojai
Ikišiol su aukomis prisidėjo: 

S. Rinkimas, D. Bučnienė, Z. 
Grigaliūnas, J. Rinskunas, Elž
bieta Jurgaitienė,, M. Davidaus- 
kienė, K. Davidauskas, A. Ma
li kailis, O . Ramoška, J. šinaus- 
kas, O. Grigaliūniene, J. Davi
dauskas, V. Runavičienė, P. 
Stasiūnas, T. Jaseliunaitę, Bal- 
čaitienė, Čepukė, Poidukiene, 
Meskelienė, J.* Rasinskienė. Jų 
ir kas priduos aukas, bus pa
siųstos Lietuvon į Klovainius ir 
pačiuose Klovainiuose miestelio 
viduryje yra graži aikštė, kur 
bus pastatytas paminklas įam
žinti 20„ 4^ętų..JCi<UVos nepri
klausomybes sukaktuves. Tai 
pačių klovainiečių sumanymas, 
bet be inusų Auierikiečių par
mos jięms sunku butų įvykdys 
t i. Tad, kas išsigalite įr prita
riat sumanymui, pristdėklU su 
auka. Paties paminklo pro jok
ias mums nežinomas, nors ža^ 
dėjo prisiųsti kaip tik susitvąr^ 
kys. Gal karo šmėkla juos su-, 
trukdo, ar kas kita.;

Rengs Parengimą
Paties kliubo naudai nutar

ia turėti parengimą ir Išrinkta 
komisija vien iš mo.terų —Ą. 
Staišjunienė, O. pevęikieųe, Ę< 
Kazlauskienė. Tai darbščios mo
terys, Visas rengimo darbas pa
liktas jų nuožiūrai. Ąš, uė kiek 
neabejoju, kad JOS padarys ge
rai. Tik visi laukite pakvietimo 
ir ateikite.

KHubo pirm*,
K. P. Deveikis

DOMINIKAS PECKAITIS
Persiskyrė su šiuo pasaulių I 

spalių 2 d. 11:15 vai. ryto, 1938 g 
na., sulaukęs pusės attiž., gi- | 
męs Lietuvoj, Sintautų parap. K 
Klepų kaime.

Amerikoj išgyveno 25 m.
Paliko dideliame nulludimę įH 

brolį Antaną, brolienę įr <įau- M 
giau giminių. Lietuvoj 4 bro,- g 
liūs: Joną, Pranciškų, Vincą I 
ir Juozapą; 3 seseris: Agotą, 
Marcelę Ir Oną ir daug gimt- |

Kūnas pašarvotas Antano 
PeČkaiČio 1 namuose, 733 W. 
18th 9t.

Laid. įvyks seredoj, spalių 
5 d., 8 vai. ryto iš narinį 
į Dievo Apveizdos parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pąmaldos už vSlipnlo 
sielą, o is ten bus' nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. ą. Dominiko PeČkai- 
čip gimines, draugai ir pažįsta
mi ėsat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse Ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Broliai, Seserys, brolienė ir 

giminės
Laid. dir. Simonas tyL Sku- 

dąs, tęl. Monroe 6377.
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Bando Išbraukti 
Darbo Partija 
Iš Baloto

-.-—“f--,

Darbo Partijų ąpskuhdę dfltao- 
krąty maširtą

Illinois Darbo partiją atsaky
dama į pasipriešinimą jos petį- 
cijąi |dčti kandidatus į lapkri
čio rinkimų balotą, sako, kąd 
petlęiją savo esmėj sutinka su 
įstatymais.

“Pąsipriešintc^įai, kaįp matyti 
veikią už valstijos demokratų 
acIįhintsUąclją,” sako partijos • 
sekretorhts, ir “ypač gubęr- 
natoi’ių Horner įr jo, pro,teguo-r 
jant^ Lnęfts.”

Klansįmąa techniško prisąĮai- 
kymo, yra aųtraeilis dalykas at
sižvelgiant iš kur pasipriešini
mas paeina. Nebūtų buvę pasi
priešinimo, jei gubernatorius 
Horner i.ę j,Q grųpč nęsįbįjotų, 
kąd nauja partiją surinks daug 
daugiau negu 25,000 balsų. Kąip 
matyli, jie tikisi, kąd Illinois 
Darbo partija surinks daugiau 
negu 5 hųoš. balsų, reikalingų 
pnįitįnėą partijos pastoviam į- 
traukimuj į baiiptą.

“^el peticiją bus, išmesta, D|ar- 
bo partiją pakvies savo ręmė- 
jus įrąšytį protesto balsą prieš 
demokratų partijos mašinų, kih 
ri yrą nisakohlingav, sako Mea- 
de.b :

“Kaįp matyti, Illinois Demo
kratų parįja nori diktatoriškos 
rūšies rinkimų, su tik vienu 
kandidatu balote. Prie Horne- 
rio administracijos,, reikalavi
mas kvalifikavimui naujos pąr* 
lijos pasidarė nepaprastai sun
kus. Ne tik reikia surinkti di
deli skaičių parašų už mažiau
sia 50 kaunčių, bet mažiausia 
techniška paklaida, kaip su
trumpi n i,mus žodžio, gali sunai
kinti parašą.

Bus bandoma pakeisti dabar
tinius netikusius ir reakcinius 
įstatymus, nežnn’int ar jįe b.us 
panaudoti iĮbrąukimui partijos 
šų 25,0)00 3 badais. Prie Darbo 
pąrtijbš" yrį ■ pvisjd^jusios uni
jos, turinčios virš 10,0,000 na
rių ir daug pašelpinįų draugijų.

(Veliąuąįoniis žiniomis, 
mokratams ^ir gub. Hornerio
grupei pasisekė išmesti Darbo 
partiją iš baloto. Kas dabar da
ryti bus pranešta včhau.k 
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&aPrie North 
Shore Streiko 
likvidavimo

! ir
jas Smartįęs projektą

Galimas daiktas, kad šiandien 
pasibaigs septynias savaites už
trukęs North Shore gęlžkelio 
atręįhąs.

i Pereitos savaitės pabaigoje 
gelžkello vadovybe ir unija, A- 
malgamated Association of 
Street and Electric Rąilway and 
Motor Goach Employe’s priė
mė naujos algų sutarties pro
jektą. Vąkar projektas buvo ati
duotas unijos narių balsavimui.

Jeigu nariai sutartį užtvivr 
tins, tąi ji bus atiduotą federa- 
lio teismo užtvirtinimui, ir 
streikas bus užbaigtas. Atrodo, 
kad 1,300 gelžkelio darbininkai 
sutartį priims.

Traukiniai pradės kursuoti 
prięš savaitės pąbąigą,. jeigu 
koks nors netikėtas įvykis 
si tarimo nesuardys.

Matučiu 
Konvencija

Vladas Jurgelionis 
Paskirtas Žurnalo 
Redaktorium

su-

CLASSIFIED ADS.

Ąplęido GhlcągO, Darbuosis In- 
dienapolis, Indiąnoj

Vladas Jurgelonis, sūnūs 
“Naujienų” administratorės p. 
Marijoj Jurgelnnienės šiomis 
dienopiis buvo pakviestas į re
daktorius mėnesinio, žurnalo 
“Hardware Retailer”, kurį lei
džia Hardware Prapionininkų 
Sąjųpgą įndiąnapolis, Indianoj.

Vakar p. Jurgelonis su žmo
na, p. Theltna jurgelonis aplei
do, Chicago ir žada Indianapo- 
lisę pastoviai apsigyventi.

• V- Jurgelonis per kelis pasta
ruosius metus darbavosi už 
spaudos atstovą Portland Ce- 
męnt Ąssocįation, bet naujoji 
vieta žada platesnę dirvą ir ge
resnes sąlygas tam jaunam ir 
gabiam laikraštininkui. R.

Vąkm Chicagoj prasidėjo vi
suotina Amerikos motučių 
(gfandmbthers) kouvčncija. 
Motrisoft viešbutyj. Dalyvauja 
delegates IŠ Vi$t| USA? 'Valstijų, 
žvarbiausias jų tikėlaB yrą ‘‘Už
tikrinti laikų ir gerbūvį atei
nančioms gehtkartėms.” ei-

Dalyvaus Konvenci 
joj Kovai Prieš 
Aukštas Taksus

Iš M. p. Liet. Am. Piliečių 
Kliųbo

MARQUETTE P ARK — Mar- 
ųuette Pątk Liet. Am. Piliečių 
Kliubo mėnesiniame susirinki
me, laikytame nigs. 25 d., vie
tinės parapijos svetainėje, 
Washtenąw ir 68 gt., nutarta 
pvįsjdcti prie Property Owners 
Association of Illinois ir Cook 
County Civic Councjl rengia
mos konvencijos tokiu reikalu. 
Konvencija įvyks 14 ir 15 spa
lio.

Konvencija rengiama kovai 
prieš peraukštus 
numatoma, kad 
metais taksai bus

Kliubas nutarė
ąą susivinkiiną ir pakviesti ke
lis įžymius kalbėtojus. Susirin- 
kilhaš taipgi nutarė Vengti Bun- 
ęo Party ir jau išrinkta komi
sija dąrbą vykinti.

A L M.

AUTOS-TRUCKS—MISCELLAN. 
AutomobiliaiirTrokai—Bendrai

NEREIKIA ĮM0KESNI0—30 MENESIŲ IŠ
MOKĖTI. Visiškas peržiurdamas, malė- 
vojlmas body, fenderio darbų, baterds, 
radijo Ir priedų. Freimo. ašų sustiprini
mas. Viskas nuo viršaus Iki tairų. 15 
metų patyrimas, musų garantija. Atdara 
vakarais, sekm. Apskaičiavimas, towing 
dykai. Taipgi pilnas pasirinkimas naujų 
Ir vartotų karų. Be imokdjjmo pinigų. 
2500 MIIAVAUKEE AV. Belmont 4844.

SITUATION WANTED

PAIEŠKAU DARBO
Penteris ir popieruotojas iš vi

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

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

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.

19 metų amžiaus vaikinas ieško 
darbo į grosernę ar bučernę. Kalba 
lietuviškai ir angliškai. Dirbs už 
mažą kaina. Turiu patyrimą. Box 
884, 1739 So. Halsted St.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žeme Pardavimui

PARDAVIMUI
2jų aukštų kampinis namas. Karš

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

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

Hemlock 0800.

taksus. Jau 
ateinančiais 

aukštesni.
sušaukti vie-

Trys Valdininkai 
Pasidavė Fed.
tyfoKąy Režįgnąvo Iš Rinkimų 

Tarybos
Trys Chicagos valdininkai 

peręįtos sąvaitčs pąbąigoje pa- 
sldąve Vederaliam teismui, ku- 
m juos ąpkąlllno dokumentų 
fąlsjfikąVimu fr pinigų pasisa
vinimu. Tie trys valdininkai y- 
ra:

Ąlexander McKąy>
i H MęCąųghęy, 2970 Sfefc 

ridąn, ir
J. B. tyystroim 434 Diyersey.
Visi trys buvo nariai McKay 

Engineering and Construction 
Co., kuriai federalės valdžios į- 

, staiga RWĄ buvo pavedus du 
viešus darbus — kanalizacijos 
įvedimą prie Dės Plaines, River 
Grove ir Berwyrie.

McKay, tos firmos preziden
tas, iki pereitos savaitės buvo 
ir Chicagos rinkimų Komisijos 
pirmininku, bet jis pasitraukė 
iš, to urėdo, kai federalis teis
mas išnešė kąltinimą prieš jį ir 
du bendradarbius.

Federalis prokuroras Warren 
Canaday, kuris vęs bylą, sako, 
kad bevykinant anksčiau sumi
nėtus viešus darbus, McKay 
bendrovė iškofektavo $103,097.- 
50 nevą medžiagai ir darbinin
kams, ir pridavė tokio turinio 
sąskaitas, bet pinigus pasilaikė 
sau.

Rinkliava 
Našlaičiams

šiandien Chicagoj įvyks 
ša rinkliava Chicagos 50 prie-

vie*

na prie to. tikslo, skleisdamos glaudu naudai. Tos prieglaudos 
lUpšvietą. , užlaiko 50,000. našlaičių. /užlaiko 50,000. našlaičių.

BUSINESS CHANCES 
PardavimuiBLzniai

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

3442 S. Halsted. Yards 2514.

FURNITUREFIXTURE FOR SALE

IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 
ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
iškaitant svarstykles, registeriųs ir 
įce baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.
, S. E. ,SOSTHEIM & SONS 

1915 SO. STATE STREET 
CALumet 5269.

MODERNAS KAMPAS: 19 apart- 
lentų 15x4, 4x5, garas,x randos: 
7800. Turi būti parduota, kaina 
iktai $21,000. Liberalus terminai. 
’IRST STATE MORTGAGE CO., 

4752 Fullerton Avė.
CAPITOL 3020.

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

Lietuvių Tauitškų 
Kapinių Knyga >

25 Metų Jubiliejaus Atmin
ties Knygų kiekvienas gali gau
ti, kuris aukauja nemažiau 25c. 
O norintieji gauti į namus, tai 
turi prisiųsti 31c. Lithuanian 
National Cemetery, Road No. 3, 
Box 615, Clearing Station, Jus- 
tice, Ilk

“Pašventino” WPA 
Darbus Maywoode

AUTOS-TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai, ir Trokai Pardavimai

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ 
BUICK & PONTIAG

MILDA AUTO SALES
806 Wes«t 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

šeštadienį WPA užbaigė ke
lis stambius viešus darbus 
Maywoode ir to miesto 70 me
tų sukaktuvių proga, tą pačią 
dieną juos “pašventino”. įvyko 
didelės iškilmės, kuriose daly
vavo apie 15,000 žmonių.

WPA Maywoode 
nalizacijos sistemą 
eilę gatvių. Darbui 
leido $2,482,883.

įrengė ka- 
ir pataisė
WPA pra •

Ir Opera Turi 
Pikietas

San Carlo Opera šiandien 
pradeda sezonų Chicagoj, bet 
apart dainininkų ir muzikų, ji 
turi šįmet ir kitokių “narių”.

Prie Auditorium teatro de- 
žaruoja būrys pikietininkų, ku
rie ragina publiką vaidinimų 
nelankyti, nes opera išmetė iš 
darbo visus buvusio Choro na
rius, ir pasisamdė į jų vietą 
kitus. Išmestieji buvę susiorga
nizavę į uniją Grand Opera 
Chorai Alliance, bet Qperos va
dovybė staigiai atsisakė jų pri
pažinti.

Gaisras sunaikino Biwax 
Corporation dirbtuvę, 1017 S. 
Kofrnan Avė. Padarė apie $20,- 
000. Ugnjągesiąi turėjo užsidė
ti du j įneš maskas, kadangi de
ganti insuliacine medžiaga bu
vo nuodinga.

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 — La Šalies — Packards — 
Dodges — Graliams — 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.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimu
Tel. Victory 4965. 

STOGDENGYSTĖ IR BLfiKOS 
DARBAI

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street

COAL—WOOD—OIL 
^^Anglys—Mįkos—Aliejus^^ 

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

.A6.00 
$6.00 
$6.00

EGG ......... ....
NUT ............
BIG LUMP - 
MINE RUN .. 
SCREENINGS

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975
Gaukit naudos maksimumą iš 

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

JUS GALIT
PELNINGIAU
PARDUOTI

PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO..

PA ŠAUKIT MUS TUOJAU

GANAU 8500
Musą apgartinhm kainoj 
prieinamo*. Ui pakartoji
mu* duodama »no-
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ARMOUR ATMETA CIO. REIKALĄVIMA 
KONTRAKTA PASIRAŠYTI

Sako, Kad “Negali ir Nėra Reikalo”
Šiomis dienomis C.I.O. Pack- 

ing llouse Workers Unija krei
pėsi į Armour and Co., reika
laudama kontrakto ir teisės at
stovauti 30,000 (visus) firmos 
darbininkų.

Armour prezidentas R. H. 
Cateel parašė laiškų C.I.O. di
rektoriui Van A. Bettner’iui, 
kad “bendrovė negalinti tokios 
sutarties rašyti ir tani nėra rei
kalo,” nes ji ‘‘ir be kontrakto 
visuomet pasiruošusi su darbi
ninkais derėtis.”

Po gana ilgo laukimo Darbo 
Santykių Taryba neseniai pa
skelbė savo nuosprendį, kad Ar
mouro Kompanijos darbininkai 
turi turėti balsavimus nuspręsti 
klausimų, kas juos tuorėtų at- 
stovaut kolektyvėse derybose su 
Armouro Kompanija. Tie balsa
vimai įvyks pradžioje spalio 
menesio. C.I.O. turi didžiumų ir 
galima spėti, kadd laimės.

Stokjardų Darbininkų Unijos, 
Armouro Darbininkų Lokalo 
317 laikytame visuotiname na
rių susirinkime 21 d. rugsėjo 
Unijos svetainėje. Buvo pasiū
lyta ir vienbalsiai priimta kon
traktas su daugeliu darbinin
kams naudingų pagerinimų ir 
algų pakėlimu. Tai kontraktas, 
kurį bendrovė dabar atmeta.

Delei platesnio susipažinimo 
su turiniu siūlomo kontrakto, 
buvo sušauktas lietuvių susirin
kimas penktadienį, rugsėjo 30 
d. .1. J. Ežerskio svetainėje, 
1600 So. Paulinų St. vai. vaka
re, kur buvo plačiai ir nuodug
niai aiškinama ir diskusuojama 
lietuvių kalboje kontrakto turi
nys.

Dalyvavo nevien Armouro, 
bet ir Swifto bei Wilsono kom-

planų dėl seniority pastoviai 
dirbantiems.

5) Atostogos su užmokesčiu 
išdirbus vienus metus.

6) Įvesti mokinimosi sistemų 
Mechanikų Divizijoje, kad pa- 
gelbininkai ir paprasti darbinin
kai butų pakeliami iki patyru
sių amatininkų laipsnio prisilai
kant Seniority teisių.

7) Užtikrinti 32 valandų sa
vaitinę algų visiems reguliariai 
dirbantiems, kaip dirbantiems 
nuo valandų taip ir nuo šmotų 
dirbantiems.

8) Mokėt laikų ir pusę po 8 
valandų dienos darbo ir po 40 
valandų savaitėje.

9) Mokėt dvigubai laikų už 
netikėtų darbo laikų.

10) Mokėt už metines šešias 
šventes kaip tai Naujų Metų. 
Mirusių paminėjimų, Ketvirtų 
Liepos, Darbo Dienų, Padėkos 
Dienų ir Kalėdas.

11) Įsteigti tikrų skundų sis
temų, kuri veiktų ir galėtų ata
tinkamai išaiškinti nusiskundi
mus.

12) Pripažinti unijų įstei
giant unijinę dirbtuvę su “ček- 
off” sistema.

13) Panaikint algų skirtumų 
skirtingose šalies dalyse.

14) Perkelti senesnius darbi
ninkus prie lengvesnių darbų 
vietoje pravarymo iš darbo.

15) Pakelt algas 10% visiems 
naktiniams darbininkams.

16) Neturi būt diskredituoja
ma darbininkai dėl jų skirtin
gos rasės, tautybės ar spalvos. 
Atsitikime pakėlimo prie svar
besnių darbų, nuimti žvaigždu- 
kes nuo laiko kortų negrų dar
bininkų. A. J.

[ ACME-NAUJIENV Eotol
75 MYLIOS Į VALANDĄ — Sūkurys 75' mylių smarkumo praūžė pereitos savai

tės pabaigoj per istoriškų South Carolina miestų Charlcslon. Paveikslas parodo auto
mobilį, kurį sūkurys pagriebė nuo gatves ir įmetė į krautuves langų.

Acme-Naujienų Telephoto
GRĮŽTA LONDONAN — Karo pavojui dalinai pranykus, Londonan vėl grįžta 

mokyklų vaikai, kurie pereitos savaites pradžioj buvo išvežti provincijon, kur bom
bos juos nebūtų pasiekę.

DARBO ŽINIOS
Amalgamated Clothing Workers of Am.

panijų darbininkai.
Žemiau seka kontrakto turi

nys: (tekstas maždaug toks, ko
kį spaudai parūpino unija).

Kontraktas

1) Pertvarkyti darbus taip 
kad butų lygi užmokestis už ly
gų darbų vyrams ir moterims. 
Sulyginti algas ten kur nelygu
mų yra,

2) Sumažinti skubinimo sus- 
temų darbe 20%,

3) Pakelti algas 10 centų, į 
valandų visiems Armouro dar
iu n inkams.

<M) Peržiūrėti ir patobulinti

Muzikalis Festivalis 
Sherman Parke

Chicagos parkų distriktas 
ruošia didelį muzikalį festivalį 
Sherman Parke, prie Polk ir 
May gatvių ateinantį trečiadie
nį, 8:15 v. v.%spalių 5 d. Pro
gramas susidės iš didelio skai
čiaus dainininkų, šokėjų, piano, 
akordionų, beno ir orkestro. Vi
si dalyviai yra apylinkės gyven
tojai.

Įžanga yra nemokama, vien 
su bilietais, kuriuos galima gau
ti parko salėje.

Prašo Aukų 
Nukentėjusiems 
Nuo Audrų

James B. Forgan, pirminin
kas Chicagos skyriaus Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus liko 
įgaliotas priiminėti aukas dėl 
Raudonojo Kryžiaus nukentė- 
jusiems nuo uragano New Yor- 
ke ir Naujojoj Anglijoj.

Nacionalis pirmininkas Nor- 
man H. Davis prašo sudėti 
$500,000 aukų, reikalingų mi- 
nimum sušelpimui 50,000 nu
kentėjusių nuo audrų, ugnies 
ir potvynių žmonių.

Aukas reikia priduoti Rau
donojo Kryžiaus raštinei 616 
S. Michigan Avė.

NAUJ1ENŲ-ACME Photo
DAR VIENA GAMTOS NELAIME — Sūkurys ir audra pereitos savaitės1 pabaigoj praūžė per Charleslon. S. 

Carolina miestų. Užmušė 25 žmones, sužeidė 200 ir nuostolių turtui padarė apie $2,000,000.

NAUJIENŲ-ACME Photo
APLEIDŽIA SUDETUS — Čekoslovakijos kariuomenės artilerijos narių būrelis stumia patrankų iš fronto 

Sudetuose. Pildydami vadžios prižadų Hitleriui, Čekoslovakijos kareiviai traukiasi iš Sudetų distriktų krašto gi- 
lumon, užleisdami juos Hitlerio armijai. ’

Šaukia kultūrines kon
ferencijas.

Rubsiuvių unija Amalga- 
inated Clothing Workers of 
Am. susirūpino jos lokalų kul
tūrinių veiksmu ir tuo tikslu 
šaukia keturių sryčių konfe
rencijas, kuriose bus tariamųsi 
apie kulturinį veikimų. Viena 
tokių konferencijų įvyks ir 
Chicagoj.

Kiti lokalai jau stveriasi kul
tūrinio darbo, nė nelaukdami 
tų konferencijų. Tas veikiihas 
pasireiškia daugiausia statymu 
muzikalių ir dramatinių vei
kalų. Clevelandas stato opere
tę su 250 dainininkų ir 60 vai
kų. Rochester stato muzikalę 
komedijų.

Laimėjo streiką
Hirsch Shirt Co., Hammond, 

Ind., samdanti 250 darbininkų, 
po vienos savaitės streiko pa
sirašė pilnų unijos kontraktų.

Naujas kontraktas
Naujas kontraktas, liečiantis 

1,500 pirštinių darbininkų Gro- 
versville, N. Y., padarytas rūgs. 
20 d. Darbininkai laimėjo 20 
nuoš. algų pakėlimų. Ne visi 
darbininkai priklauso unijai. 
Dabar eina jų organizavimas.

Laimėjo Unijos 
pripažinimą

Unijos kontraktas padarytas 
Washington, D. C. su Vogue 
Cleaners, kurie samdo 75 dar
bininkus. Laimėtas unijos pri
pažinimas, pakėlimas ir mini
mom algos garantija. Manoma, 
kad dabar lengviau bus suor
ganizuoti Washingtono skal
byklų darbininkus.

Šaukia konvenciją
Connecticut Labors’ Non- 

Partisan Legue konvencija šau
kiama ĮVevv Ilaven spalių 1 d. 
Bus atstovaujama ir tos valsti
jos rubsiuvių unija.

Padarė sutartį su
J. Wanamaker

Rubsiuvių unija Philadclphi- 
joj padarė sutartį su John Wa- 
namaker, kuria įvedamos $30 
iki $33 minimom savaitinės 
algos dėl vyrų ir $20 iki $24 
dėl moterų su dviem savaitėms 
apmokamų atostogų ir pusant
ros mokesties už viršlaikį. De
rybos dabar eina su kitomis 
departamentinėmis sankrovo
mis.

Kultūrinės konferenci
jos.

Amalgameitų kultūrinio vei
kimo knfcrencijos įvyks:

Springfield, Mass., spalių 22- 
23.

Cincinati, O., — spalių 15-16.
Philadelphia, Pa., — spalių 

15-16.
Rochester, N. Y. — apie vi

durį lapkr. (diena dar nenusta- 
lyta).

Atidarė dirbtuvę
Grosterman-Spiesbergcr dirb

tuvė, Jacksonville, Ilk, kuri bu
vo uždaryta per 6 mėnesius, 
vėl pradėjo veikti. Firma liko 
reorganizuota ir prospektai 
darbui yra geri.

“Boardboxes”
New Yorko drabužių valyto

jai bando subrganizuoti “band 
boxes”, mažas valymo dirbtu
vėles, kurios samdosi tik po 
kelis darbininkus. Reikalauja
ma 48 vai. darbo savaitės, 10 
nuoš. pakėlimo algos ir užtik
rinimo 52 darbo savaičių į me
tus.

Atnaujino sutartis
Tekstilės darbininkų unija 

atnaujino 22 sutartis, liečian
čias 5,600 darbininkų ir pada
rė dvi naujas sutartis, liečian
čias 2,680 darbininkų, kuriems 
užtikrintas pagerinimas darbo

sąlygų. Jie laimėjo algų pakėli
mų, apmokamus Šventadienius 
ir apmokamas atostogas.

Atsteigta taika auto
mobilių darbininkų 

unijoje
Rubsiuvių prezidentui Sidney 

Hillman ir geležies darbininkų 
vadui Philip Murray pasisekė 
suvienyti ir sustiprinti automo
bilių darbininku unijų. Kivir
čai unijoje vos Jų nesunaikino. 
Rūgs. 16 d. vienybės ir taikos 
sutartis buvo pasirašyta tarp 
unijos viršininkų ir Hillman ir 
Murray kaipo C. I. O. atstovų.

Susitaikymo sąlygos yra se
kamos:

1) Bus atiduotas arbitracijai 
atstatymas keturių pašalintų 
vice-prezidentų. Arbitratoriais 
bus Sidney Hillman ir Philip 
Murray. Jų nuosprendis bus 
galutinas.

2) Kooperavimas tarp C. I. 
O. ir automobilių unijos bus 
nuspręstas Hillman, Murray, 
prezidento Homer Martin ir vi- 
ce-prezidento R. J. Thomas.

3) Unija laikysis vienybės 
platformos priimtos pereitoj 
konvencijoj, kuri išdirbo kom
promisą tarp dviejų frakcijų.

4) C. I. O. prisižada remti 
unijos viršininkus kada teks 
bausti tuos, kurie laužo unijos 
konstituciją ir nusistatymą.

5) Unija prisižada netoleruo
ti veikimo, kuris yra žalingas 
C. L O. interesams.

6) C. I. O. prisižada remti 
uniją privertime pildyti jos 
kontraktus, taipjau unijos di
vizijas priversti pildyti savo 
prižadus.

7y C. I. O. suteikia pilną au
tonomiją automobilių darbinin
kų unijai; pastaroji pareiškia 
savo lojalumą C. I. O. ir jos 
vadovybei, principams ir nusi
statymui.

8) Viši automobilių lokalai 
turi atnaujinti mokėjimą savo 
per capita duoklių internacio
nalinei unijai.

Manoma, kad atsteigimas tai
kos labai sustiprins automobi
lių uniją ir parodys, kad C. L 
O. įstengia pati išspręsti savo 
kivirčius. Tie kivirčiai kilę ne 
iš vidaus, bet iš lauko, dėl pa
šalinės įtakos.

Nuosprendis prieš Ke- 
wanee kompaniją

Nacionalė darbo santykių ta
ryba išnešė nuosprendį prieš 
Kewance, III., dirbtuvę Wal- 
worth Co.

Taryba pripažino, kad kom
panija trukdė darbininkams 
organizuotis į C. I. O. uniją ir 
pašalino 17 darbininkų už vei
kimą unijos naudai. Įsakyta pa- 
šalintuosius darbininkus pri
imti į darbą ir apmokėti už ne
dirbta laiką, taipgi panaikinti 
kompanijos uniją. —B.




