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Naciai Stato Naujus Reikalavimus
NORI, KAD ČEKOSLOVAKIJOS POLITIKA 

BUTU PALANKI VOKIETIJAI
Reikalauja atidaryti rinkas Vokietijos pre

kėms ir grąžinti Vokietijai kolonijas

SMERKIA CHAMBERLAINĄ DĖL 
MUNICHO SUTARTIES

Ne taika, tik mūšių paliaubos atsiektos Muniche

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 3. — Pirmadienj Adolfas 
Hitleris triumfaliai įvažiavo į 
Zudetų žemę. Lenkija praplėtė 
Teschen srities okupavimą, o 
Vengrija spaudė čekus reikala
vimu atiduoti jai* tas Čekoslo
vakijos sritis, kuriose vengrai 
gyvena.

čekoslovakai neprotestavo, 
neišpriešino. Europoj t&ika 
viešpatavo. Bet jau pirmadie
nį Vokietijos nacių spauda iš
kėlė naujus reikalavimus. Vo
kietijos spaudą kontroliuoja 
valdžia, taigi iškeltus spaudoj 
reikalavimus tenka skaityti 
nacių partijos, šalies valdžios 
reikalavimais.

Aštuoni artimiausi nacių rei
kalavimai yra šitokie: 1 — Če
koslovakija turi pakreipti taip 
šalies vidaus, taip užsienio po
litiką prielankia Vokietijai 
kriptimi; 2 — Britanija ir

Vokietija baigs ma
nevrus spalio 10 d.

■■ y |----- K y
BERLYNAS,' Vokietija, spa

lio 3. — Adolfas Hitleris ke
tina užbaigti Vokietijos .armi
jos manevrus tuo pačiu laiku, 
kai taps galutinai užimtos zu
detų sritys, priklausiusios pra
eity Čekoslovakijai. Šios sritys 
bus užimtos spalio 10 dieną. 
Tuo pačiu laiku Hitleris pa
baigs ir kariuomenės manev
rus.

$17,000,000,000 
ginklams

WASHINGTON, D. C., spa
lio 3. — The Foreign Policy 
Association praneša, kad 1938 
metais sumos pinigų išleistų 
ginklavimosi reikalams visame 
pasaulyje sieks daugiau nei 
septynioliką bilionų dolerių. 
1933 metais ginklavimosi rei
kalams visame pasaulyje buvo 
išleista tik keturi bilionai do
lerių. /

Parapijonų Jungt. 
Valstijose esama 

63,848,094
NEW YORK, N. Y., spalio 

3. — Laikraštis “The Christian 
Herald“ skelbia, kad skaičius 
visų bažnyčių parapijonų Jungt.
Valstijose 1937 metais siekė 
63,848,094. Tai buvo 59.9 nuo
šimčiai visų šalies gyventojų, 
senesnių kaip 13 metų am
žiaus.

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

Bendrai giedra; truputį šil
čiau; saulė teka 5:49, leidžia
si 5:29 valandą............................

Francuzija turi formaliai pri
pažinti Etiopijos užkariavimą; 
3 — Britanija ir Francuzija 
turi sutikti tokiam Ispanijos 
klausimo išrišimui, kurs pa
tenkins sukilėlius; 4 — Rusija 
turi būti formaliai pašalinta iš 
Europos, Čekoslovakijai ir 
Francuzijai nutraukiant sutar
tis su rusais; 5 — Vokietijos 
skolos dar kartą turi būti nu
kapotos, sumažintos; 6 — Nau
jos paskolos turi būti duotos 
Vokietijai; 7 — Naujos rin
kos Vokietijos produktams tu
ri būti atidarytos; 8 — Klau
simas grąžinimo Vokietijai ko
lonijų turi būti iškeltas grei
čiausiu galimu laiku.

šie reikalavimai yra ne ga
lutini, o tik artimieji. Jie tik 
papildo Muniche padarytą su
tartį, pagal kurią Čekoslova
kija tapo sudraskyta ir zude- 
tai atiduoti Hitleriui.

38 užmušti Pales
tinoj

■ i • 
JERUZALE, Palestina; spa

lio 3. — 38 asmenys buvo už
mušti pirmadienį riaušėse Pa
lestinoj. Viso nuo pereito šeš
tadienio . iki pirmadienio žuvo 
106 asmenys.

Pirmadienį šeši žmonės ta
po užmušti mieste Jaffa, kai 
sprogusi bomba sugriovė namą. 
Arabų būrys užmušė 20 žydų, 
jų tarpe 11 vaikų ir tris mo
teris, Tiberias priemiesty. Čfa 
trys asmenys buvo dar sužei
sti. Kiti arabų būriai sudegi
no Tiberias žydų sinagogą, val
džios ofisus, teismo pastatą *r 
keletą namų, pirm negu juos 
išvijo policija ir kariuomenė, 
šeši užpuolikai užmušti.

ADF nusistačius 
prieš Darbo 

Tarybą
HOUSTON, Tex., spalio 3. 

— Pirmadienį čia prasidėjo 
58-ta metinė Amerikos Darbo 
Federacijos konvencija. Vadų 
posėdžiuose, kurie įvyko prieš 
konvencijai atsidarysiant, pasi
reiškė didelio priešingumo Na- 
cionaliai Darbo Santykių Tary
bai. Numatoma, kad konvenci
ja priims rezoliucijas reikalau
jančias suvaržyti Darbo Tary
bos galią. ADF vadai sako, 
kad Darbo Taryba rodo dau
giau pritarimo CIO, negu Fe
deracijai.

Federacijos pildomosios ta
rybos raportas konvencijai tarp 
ko kita rekomenduoja darbuo
tis, kad prie senatvės pensijų 
įstatymo butų pridėta sveika
tos ir medikalės pagalbos 
drauda. Raportas pataria pa
didinti apdraudę bedarbiams. 
Iki šiol bedarbiai, kuriuos ap
ima apdrauda, gaudavo po $15 
savaitei. Federacijos raportas 
rekomenduoja pakelti tą sumą 
iki $20 savaitei)

Naujienų-Acme Telenhota
KĄ HITLERIS GAUNĄ — Juodieji sklypai parodo Čekoslovakijos teritori

jos dalis, kurias Miunicho keturių valstybių konferencija nutarė atiduoti He
leriui. Datos prie tų sklypų parodo kada Hitleris juos okupuos arba okupavo. 
Čekams iš Sudetų1 pasitraukus distriktus pusvalandžiui ar valandai užima tarp
tautinė Francijos-Anglijos-Italijos veteranų policija, kuri vėliau įleidžia vokie
čius.

Lojalistai išvystė 
kontrataką

HENDAYE, Francuzija,’ spa
lio 3. —• Jspąnįjos respublikos 
pranešimai r pirmadiąnį * sakė, 
kad lojalistai išvystė kontrata
kas Ebro fronte tose vietose, 
kuriose pereitos savaitės gale 
sukilėliai paėmė jų pozicijas.

Pirmadienį taipgi įvyko di
džiulės lėktuvų kautynės. 25- 
kis lojalistų lėktuvus užpuolė 
dvigubai didesnės sukilėlių jė
gos. Lojalistų pranešimu, kau
tynėse buvo numušti du suki
lėlių ir du respublikos gynėjų 
lėktuvai. Sukilėliai skelbia, kad 
lojalistai pražudę šešis lėktu
vus.

Lenkai Teschen 
srityje

TESCHEN, Lenkija, spalio 
3. — Sekmadienį lenkai užėmė 
Teschen miestelį ir jo apylin
kę, kuri pirmiau priklausė Če
koslovakijai. Lenkų paimtoj 
srityje gyvena apie 200,000 
žmonių. Dauguma jų esanti 
lenkų kilmės. Čekų valdžia pa
siūlė planą gyventojams apsi
mainyti, būtent perkelti kai 
kuriuos lenkus iš pasilikusios 
Čekoslovakijos į Teschen sr^iį, 
o iš čia paimti čekus gyven
tojus.

Išmokėjo $47,042,328 
apdraudos bedar

biams
WASHINGTON, D. C., spa- 

lio 3. — Socialio Užtikrinimo 
Tarybą pirmadienį paskelbė, 
kad rugpiuuio mėnesį buvo f§- 
mokeTa $47,042,238 tiems as
menims, kuriuos apima ap
draudos nuo nedarbo įstaty
mai. Ši sUma buvo aštuoniais 
milionais dolerių didesnė, negu 
suma išmokėta liepos mėnesį. 
Liepos mėnesį apdraudos nuo 
nedarbo gavo 907,005 asmenyą, 
o rugpiučio mėnesį daugiau nei 
pusantro miliono žmonių.

TRUMPOS ŽINIOS 
Iš VISUR
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O EGĘR, Vokietija, spalio 
3. — Įvažiavęs į zudetų žemę, 
Hitleris pirmadienį ; pareiškė, 
kad. niekuomet .. zudetų niekas 
neatplėš i nud Vokietijos.

• BERLYNAS, Vokietija, 
'spalio 3. — Generolas WilHelm 
Keitei, Vokietijos ginkluotų jė
gų vyriausias komanduotojas, 
ir teisingumo ministeris Guert- 
ner išleido pareiškimą, jogei 
nusikaltusius Vokietijai asme
nis zudetų teritorijoj teis ka
re- teismai. /

• LONDONAS, Anglija, spa
lio 3. — Derybos britų-anieri- 
kiečių prekybos sutarčiai fak- 
tinąi jau pabaigtos. Laukiama 
pranešimo, kad abi valstybės 
yra pasiruošusios sutartį pa
sirašyti.

• NEW YORK, N. Y., spa
lio 3. — Amerikos Darbo par
tijos konvencija priėmė plat- 
formę, kuri užgiria prez. Roo- 
sevelto darbuotę ir Naująją 
Dalybą.

• WASHINGTON, D. C., 
spalio 3. — Jungt. Valstijų Vy
riausias teismas pradėję* 1938- 
39 m. sesiją. Tik septyni tei
sėjai dalyvavo pirmam posė
dy.

• MASKVA, Sovietų Rusi
ja, spalio 3. — Oficialus val
džios organas paskelbė 321 as
mens vardus, kuriems atimtos 
piliečių teisės. Manoma, kad 
teises atimtos jiems ryšium su 
separatistiniu judėjimu Biro- 
baidžano respublikoj.

♦ .—.

• SHANGHAI, Kinija, spa
lio 3. — Kinų, pranešimais, jie 
laimėję didelę pergalę ( pietų 
rytus nuo Hankowo. 10,000 ja
ponų užmušta.

Pasigenda Artūro 
Toscanini

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio-8: -^- Gautomis čia žiniomis 
Milano policija atėmė Ar^urhi 
Toscanini, vienam . žymiausių, 
pasaulio muzikų, pasportą. Ma
noma, pasportas atimtas tikslu 
neleisti jam vykti į Jungtines 
Valstijas, kur jis turi kontrak
tą radijo koncertams diriguo
ti. Paties Toscanini Italijoj pa
sigendama taipgi, ir nežinia kur 
jis dabar yra. Toscanini pra
eity yra turėjęs susikirtimų su 
Mussolinio juodmarškiais.

• " f ■

Neleido naciui 
kalbėti

UNION CITY, N. J., spalio 
3. — Fritz Kuhn, Amerikos 
nacių vadas, sekmadienio va
kare mėgino šiame miestely 
pasakyti prakalbą savo šalinin
kams ir kartu su jais paminė
ti Hitlerio laimėjimus Čekoslo
vakijoj. Susirinkusi nacių prie
šų minia neleido susirinkimui 
įvykti. Ji pora atvejų mėgino 
net įsiveržti vidun į salę. Sa
lės langai tapo išdaužyti.

j. ? / r

Areštavo demon
struotojus Kali

fornijoj
SAN FRANCISCO, Cal.', spa

lio 3. — California Hali pasta
te sekmadienį buvo surengta 
Vokiečių Diena. Parengime da
lyvavo miesto mayoras Ange^ 
lo Rossi ir generalis vokiečių 
konsulas, baronas von Killin- 
ger. Prieš fašistus nusistačidsi 
minia surengė ties sale demon
straciją. Dvylika demonstruo
tojų areštuota.

• BARCELONA, Ispanija, 
spalio 3. — Ispanijos sukilėlių 
lėktuvo bomba apdraskė britų 
laivą African .Mariner Barce- 
lonos uoste.

LONDONAS, Britanija, spa
lio 3. — Pirmadienį Britanijos 
premjeras Chamberlain padarė 
parlamentui pranešimą apie 
Municho sutartį su diktato
riais Hitleriu ir Mussoliniu. 
Aiškindamas, kad padaryta su
tartis sulaikė karą, jis pareiš
kė:

“Maldos milionų žmonių ta
po išklausytos.“

Tikslu sustiprinti savo pozi
ciją, jis pasirėmė ir prez. Roo- 
sevelto atsišaukimu į Europps 
valstybes išlaikyti taiką. Esą, 
“galingiausios pasauly tautos 
balsas“ prabilo per jurą į Eu
ropos valstybių vyrus, ragin- 
lamas juos palaikyti taiką.

Opozicijos pusėje Chamber- 
lainą kritikavo jo paties kabi
neto buvęs narys, sekmadienį 
rezignavęs laivyno ministeris 
Albert Duff Cooper. Pasak 
Cooperio, Chamberlain neturė
jęs teisės pasirašyti pareiški
mą, kaipo ženklą, kad niekuo
met nebebus karo tarp Brita
nijos ir Vokietijos. Cooper ak
centavo, kad ne * koslovakijos 
išlaikymui buvo reikalas kcVtf-

Lietuvos Naujienos
TŪBELIS PAŠALINTAS Iš 
MINISTERIŲ KABINETO.

KAUNAS, rugsėjo 30 dien. 
— Teisingumo Ministras Ma
siulis paskirtas Valstybės Ta
rybos Pirmininku, Teisingumo 
Ministro pareigas perėmė Sta
šinskas. Kun. Mironas be Mi
nistro Pirmininko pareigų per
ėmė ir žemės Ūkio Ministeri
ją vieton Tūbelio, kuris paska
tas Lietuvos Banko Valdyto
ju. .

239 NAUJI ATSARGOS
KARININKAI.

KAUNAS, rugsėjo 28 dien. 
— Valstybes Prezidentas Ka
re Mokykloje iškilmingai pa
kėlė 239 kariūnus atsargos ka
rininkais.

SEIMAS PRIĖMĖ LITUANIS
TIKOS INSTITUTO STATUTĄ 

KAUNAS, rugsėjo 27 dien.
— Seimas priėmė Lituanisti
kos Instituto statutą.

PRATĘSTAS VALIUTOS OPE
RACIJOMS TVARKYTI ĮSTA

TYMAS.

KAUNAS, rugsėjo 27 dien.
— Vyriausybė pratęsė metams 
užsienio valiutos operacijoms 
tvarkyti įstatymą.

KONFLIKTO ATVEJU LIE
TUVA LAIKYTŲSI NEU

TRALUMO.

KAUNAS, rugsėjo 29 dien. 
— Ministras Lozoraitis prane
šime tautininkams pareiškė, 
kad Lietuvos Vyriausybė nusl- 
statučiusi išlaikyti neutralumą 
eventualaus tarptautinio kon
flikto atveju.

ti, bet prieš pavojų, jogei visą 
Europą dominuos viena Vokie
tija. Chamberlain kalbėjo su 
Hitleriu saldžiais žodžiais, kuo
met šis tesupranta tik gink
luoto kumščio kalbą. Chamber
lain išpildė Hitlerio reikalavi
mus, o toliau Hitleris veikiau
sia statys daugiau reikalavimų, 
paremtų naujais grūmojimais.

Darbo Partijos vadas parla
mente pasakė: “Mes negalime 
jaustis, kad taika tapo įsteig
ta. Padarytos tik mūšių pa
liaubos.

“Paskutiniųjų keleto dienų 
įvykiai sudaro didžiausią pits 
laimėjimą, kokį tik Britanija^ 
arba Francuzijai teko kada 
nors pergyventi.“

Chamberlain tarp ko kita pa
aiškino, kad Čekoslovakijai buš 
suteikta greita paskola $50,- 
000,000 suma. Čekoslovakijos 
prašymas paskolinti dar $100,- 
000,000 busiąs paimtas svar
styti vėliau.

O Britanijos politikai sustip
rinti, Chamberlain nurodė, rei
kia galingesnio apsiginklavimo 

i ir geresnes krašto apsaugos.

GRĮŽTA LAKŪNAS ŠALTE
NIS IR ATVYKSTA FILMI- 

NINKAI MOTUZAI.

KAUNAS, rugsėjo 30 dien. 
— Lakūnas Šaltenis spalio 10 
dieną, c* filmininkai Motuzai su 
lietuviškomis filmomis spalio 5 
dien. išvažiuoja iš Lietuvos į 
Ameriką.

x ’ G. K.
New York City 
1938/X/1 d.

Britanija pareiškė 
protestą rusams

MASKVA, . Sovietų Rusija, 
spalio 3. — Britanijos ambasa
da pirmadienį pareiškė protes
tą sovietų valdžiai dėl to, kad 
rusų kariškieji laivai sulaikė 
tris britų pirklybinius laivus 
Šiaurės vandenyne, i šiaurę 
nuo Murmansko. Britanija rei
kalauja paleisti jos laivus. Su
laikytieji britų laivai buvo van
denyse, kuriuose rusų karo lai
vynas darė manevrus.

O LONDONAS, Anglija, spa
lio 3. — 1,000 britų legionie
rių bus pasiųsta į Čekoslova
kiją, kur įvyks, pagal Muniche 
sutartį, plebiscito balsavimai.

Nuo Spalio 2 d. 
SEKMADIENIAIS 
Naujienų Raštinė 
BUS ATIDARYTA

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

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

—NAUJIENŲ ADM.
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ir nagų ligos 
jos išnaikinimą 
Departamentas
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Europos kai kuriose 
bese šiemet siaučia

Vi. Al. Attiflteatrov-Kadašev’as

SENAS DIEVAS
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Ne trogaj v temnotie 
Tovo, Čto neznakomo, 
Ryt možet, Mo tie, 
Komu privolino doma.*) 

Fedor Sologub 
(Tęsinys)

—Kapitone, nesigailėkit ar
klių. Kaip galima greičiau, i^fe 
turime patekti į Barsukų Lin
dynes. Matote? Ir jis parodė į 
rūkstančias milžinkapių viršū
nes.

—Kas
—Tai

Dykuma
Audra

mes dajcjome iki Barsukų Lin
dynių. Staiga pūkštelėjo aštrus 
vėjas, tik nepargriovęs mus su 
žirgais, paskui vėl paliko ty
lu. Aš 
baisiu 
juodai 
gintas
gyvatės pilvas. Ir vėl, kaip ta-

tai ? -,
erškėtkruTnio šakelė, 
mus vejasi, 
iškilo ankščiau, negu

šiaurės, kažkaip iš sykio, 
uždangalu atplasnojo

mėlynas debesys, išmar- 
geltonomis dėmėmis, lyg

Atėjo Nauja
Kultūra No. 8

TURINYS:
Gamtiniai moralės principai — P. 

H. Holbach.
Astronomijos tikslas ir reikšmė — 

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

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

t. t.
KAINA 45 CENTAI.

Galima gauti

NAUJIENOSE
1739 S. HALSTED ST„ CHICAGO.

da naktį atsiduso Rai/Jonoji 
Stepė, skardžiu aikčiojimu su
drebėjo plotai, iš požeminių gel
mių pakilo galingas ir graudus 
vaitojimas, tarytum verksmas 
daugelio tūkstančių didžiulių ir 
stiprių žvėrių uždarytų tamsio
je nelaisvėje. Jis platėjo ir au
go, užpildydamas dangaus ir že
mės ratą, ir baisus, geltonai iŠ-, 
dėmėti debesys jam atsakinė
jo ‘trumpais žvairo žaibo žyb
čiojimais ir iš karto papliupusiu 
tūkstančio fleitų švilpėjimu. Ro
dėsi, pati mirtis užgriuvo mus. 
Geltonomis sutemomis aptvino 
aplinkuma, žemė atgijo: keistos 
būtybės, piktos ir nepermano
mos, pakilo iš jos įjaudintų gel
mių, keldamos sukurius ir juo
dos vytynes kaip velnio uode
gos ėmė šokti stepėje, pasiutiš
kai skriejo sukeltas smėlis. Vos 
išsilaikydami balintose, apakinti 
pusiau uždusę, mes nešėmės, pa
tys nebižinodami kur. Iš baimės 
pakvailę žirgai, tartum žalčiai, 
tiesėsi virš sukilusios žemės ir, 
atrodė kad nė nesilytėjo jos ka
nopomis.

Lizimachas atsigrįžo į mane 
rodydamas ranka į geltonoje u- 
k-anoje staiga išaugusių kalva. 
Aš supratau, 
bėjimas.

Prieš mus 
dėlė lindynė,
sausame kalnokšnio dirvodug
nyj e. Aš pasišalinau, kad leidus 
Esmeraldą pirmąją po išsigel
bėjimo pastogę, ir tuo metu 
mane ištrenkė iš balno.

Sudaviau galvą į akmenį, o

ke baisioji gyvu 
lių liga

[ACME-NAUJIENŲ Foto)

BeGO NUO HITLERIO — Vokiečių šeimyna iš Su
detų distrikto Pragoj, Čekoslovakijos sostinėj. Daug vo
kiečių pabėgo iš Sudetų čekoslovakijon. Yra šimtai tūks
tančių Sudetuose, kurie Hitlerio nenori.

valsty- 
gyvulių 

snukio ir nagų liga, kuriai gy
dyti nėra dar surasta tinkamų 
vaistų ir būdų.: Vienintelė prie
monė kovai su šia liga, tai 
sunaikinti apsikrėtusius gyvu
lius ir sveikuosius apsaugoti 
nuo apsikrėtimo. šiemet 
šioji liga jau smarkiai 
prasiplėtusi kaimyninėse 
stybėse — Vokietijoje ir

ir

kad tenai išsigel-

atsisklcidė nedi- 
išaižta trapiame,

sargybų saugo-

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2808 West 63rd St
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

rtM.Įirtn 11 ^...4* i> H I i............................ ....

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7-50

1 SMULKESNES DAUG PIGESNES 
perkant 5 Tonus ar Daugiau 

SI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

kas buvo toliau, aš atsimenu rnos pernelyg išblyškusiame veii- 
lyg per Sapną, baisų; mirtingą de lupas ta pačia begėdiška pa- 
sapną.

Man pasigirdo šiurkštus ka
žin ką valdingai pasakiusio Li- 
zimacho balsas.

Paskui ant manęs pasilenkė, 
mielas Esmeraldos veidas. Pas
kutinį kartą prieš mane sužy
do jos mėlynos akys. Aš paju
tai? drėgną, šiltą bučinį. .. At
skrido vėjo ūžimo pusiau nuslo
pintas žirgo dundėjimas.

O toliau buvo geltonas sąmy
šis ir tamsi baimė.

Aš atsipeikėjau šviesiame 
kambaryje. Pas mano lovą sto
vėjo princas ir Rene Elfinston- 
as.

—Popieriai, popieriai
feldmaršalo? buvo pirmoji 
no mintis.

—Nesirūpinkite, 
rai, švelniai atsakė

—Esmcralda ? aš 
kažką nerimastingo

Princas keistai 
Prikando lupas.

—Apie ją paskui... paskui...
Aš ilgai sirgau* ir pasveikau 

tiktai tai dienai, lęada musų ka
riuomenė įžengė . į- atvaduotą 
sostinę. , . yt,

Aš niekad nesužinojau, kaip 
žuvo Esmeralda.

Bet mane dažnai baugina vie
nas sapnas.

Aš sapnuoju biaurią senojo 
dievaičio figūrą ir erškėčių krū
mą viršuje siauro stuobrio. Aš 
sapnuoju Esmcraldą, išdriką 
prie baidyklės kojų, si? savo vy
riškais drabužiais ir aukštais 
debatais panašią į berniuką. Ji 
negyva: ant krutinės šalimais 
su apvytusia erškėčio šakele žė
ri raudoni lašai.

šaipa, kuria šaiposi senas die*i 
vas, visa prisigėrusi naujos, ne
gailestingos ir aištrų pilnos kan
čios troškimo,—:nušliauš ji pas 
stabą, trokšdama nepagarbių 
ir mirtingų malonių.

Ir pabundu aš su neišsenka
mu ilgesiu ir ligi aušros raudti 
ir siaubo ir vatgo.

Vertė V. Giedrys
Novočerkassk ’as
1918 m. gruodžio m. 22 d.

GALAS

li uo
ma-

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

bąi- 
buvo 
vai- 

Len
kijoje. Nors ir lenkai, ir 
kiečiai energingai kovoja 
ligos pasireiškimais, tačiau 
šiol nepavyko galutinai ligą 
galėti.

Šią vasarą liga jau pasirė
dė ir Rytprūsiuose, arti Lietu
vos sienos. Lietuvos vyriausy
bė ėmėsi griežtų priemonių 
nuo ligos užnešimo į Lietuvą 
apsisaugoti, ir iki šiol laimin
gai apsisaugota. Tačiau dabar, 
jau rugsėjo mėnesį, Pažaislio 
valsčiuje, ties pat Kaunu, bu
vo nustatytas snukio ir nagų 
ligos atsitikimas. Liga tuojau 
buvo likviduota, sunaikinant 
visus apsikrėtusius gyvulius. 
Visam ligos pasireiškimo plo
tui uždėtas labai griežtas ka
rantinas, kad liga nepersimestų 
į gretimas vietas. Visas ra jo-

VO • 
su 
iki 
nu

Moterys-žiurčRit!
JUS GAUT LENGVAI ĮSIGYTI

ROGERS SIDABRĄ
M ADE BY ONE IDA LT D.

NORITE.

PER
SĖT

ge-Viskas 
princas, 
atsiminiau 
ir baisaus, 
sušvolavo.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

^udeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCĘ 
DIENĄ IR .NAKT^ir-i: 

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

r. Tel. LAFAYETTE 0727

r,

T—x i • koplyčios visose
J—J JksL d. 1 Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS.

6 ŠMOTAI
AUKŠTOS RŲŠIES

1 Peilis
2 Šakutės
1 Šaukštas
2 šaukštukai

SU 6 KUPONAIS 
TIKTAI.

Taupyki!
Kuponus

GALIT GAUTI TIEK SETŲ KIEK

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ

Kitur 
Kainuoja 

$2.75

kanonus. Taipgi pinigaisSinnčiu

Atsiųskit man

Vardas

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

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

Valstija

Adresas —

Miestas ...

\ Aš žiurau į seną dievą: storas 
ikmens lupos šypsosi sustingu
sia begėdiška šypsena, ir visa 
būtybe aš jaučiu, kokią didžią < 
kančią iškentė Esmeralda, mir
dama.

Pasiutiškas atjautimas pa
gauna mane. Aš noriu suklupti 

(prie mano mylimosios x lavono 
ir ilgai raudoti, nukankintos ir 
užmuštos.
. Bet staiga neaiškia baisa lie- 
•ka sujaudinta mano siela: aiš- ] 
kus šešėliš, krintąs nuo ilgų’l 
nusvirusių Esmeraldos antakių, 
nepaprastos jos lupų švitrumas, 
pernelyg raudonų perdaug iš
blyškusiame veide man sako: 
ne vien tiktai kančias jautė!; 
Esmeralda, mirdama. ;'

Tamsiu ir šlykščia aistrin
gumu alsuoja negyvos jos lu
pos ir užmerktos akys, ilgų 
blakstienų pridengtos. Kančio
se mirties, pasivijusios sau- I 
valiau j ančią akiplėšą niūriuose 
stepių plotuose glūdėjo piktas 
megavimas, ir man mėklinąs, 
kad šaltame moteries kūne dar 
alsuoja dar plakasi noras ais-l 
tringam mėginimui.

Ir man ima rodytis, kad tuo- 
jau4 šis noras išsipildys: alsi- | 
kels Esmeralda nuo išdegusios, 
karštos žemes.

Tačiau ne mano begalinei 
meilei, ne mano neapsakomam 
gailesčiui atsakys mėlynieji jos 
žvilgiai.

Kraipydama perdaug raudo-

DirektoriaiLaidotoji

t

v 
M:

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

r*,-.
•S
I

L J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 WcsL 46t-h Street Yards 0782

NARIAI 
Chicagos, 

' Cicero
Lietuviu ‘ 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

-L

it

:Z

f>

A

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica AVenue Phone Yards 4908
-......__ , ------ ------- -------------- ,--------—---------------- ------------

ĄNTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Court

Pilone Grovehili 0142
Uicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIOIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

Ir Lietuvą jau aplan-jų
Apie snukio 

pasirodymą ir 
Veterinarijos
pranešė epizotiniam biurui Pa
ryžiuje, taip pat Vokietijos, 
Latvijos, Estijos ir Lenkijos* 
veterinarinėms įstaigoms. Apie 
ligos pasireiškimus ir kovą su 
ja viena valstybė praneša ki
toms valstybėms, kad butų ga
lima sėkmingiau su ta liga ko
voti, 
iš 
ir 
ir

Dar nepavyko išaiškinti, 
kur ir kokiu budu snukio 
nagų liga buvo pasirodžiusi 
Lietuvoje.

NĖRA KUR MERKTI

Tsb.

LINŲ.

valse, 
šiemet

Oitoo TM. Karts MM

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 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 6107
Ofiso Tel. Virginia 0036 

Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—$ vaL vakaro 
Rezidencija:

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

— Šio kaimo apylinkėje 
irgi gerai užderėjo linai, tik 
visa bėda, kad juos nurovus, 
nėra kur merkti. Nuo didelių 
sausrų šiemet išdžiuvo visos 
iJinamarkos. Tai ir vargsta ūki
ninkai, neturėdami kur merk
ti linus.

Pirkite savo apielmicės 
krautuvėse

ADVOKATAI

st.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St 
Telephone: Republic 9723

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė. 
VALANDOS:,

Panedėlj, Utarnmke 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

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

DR. G.ŠERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVest 35th S t. 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nf^dėliomis pagal sutarti.

LIETUVIAI

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY
Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6699

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

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

Tel Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Office and Res. Phone Calumet 7472 
Office Hours: 2-4 p. m. 7-3:30 p. nu

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeoh 

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

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4362 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

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

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

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

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

Ofiso Tel.: YARDS 4787 ..
Namų Tel.: Frospect 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutarti.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Rark 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratoria
1634 W. 18th St, netoli Morgan St

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

Tel. Cahkl 3116 
Rezidencijos telefonai:

Snperior 9454 ar . Central 7464

8

GYDYTOJAI IR dDENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

________ •DraūgijftsNariai _______  
Phone UANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS HC CHIRURGAS 

2201 Wcst 22nd Street 
Valandos: xiuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 Iki 6:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 4880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo 16 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vaL Ned. nuo 10 dd 12 

Rez. Telephone PLAZA 2400
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Nuotykiai Birutės kalne Palangoje
(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

Nuvykau į Palangą, bet ne
dykaduoniauti, atsiprašau, atos
togauti kaip kiti, bet rimtą dar
bą dirbti.

Iš seno esu girdėjęs, kad Pa
langoje kai kada nakties metu 
kalne išeinanti . pasivaikščioti 
Birutė. Tik kalbu ne apie šių 
dienų rafinuotą, meilėje prisi
sotinusią Birutę, bet apie tą Bi
rutę, kuri buvo amžinai pasiža
dėjusi Perkūnui dievaičiui tar
nauti, jo garbei amžinai ugnį 
kūrenti ir niekuomet už vyro 
neištekėti. Bet ir toji kukli, san
tūri, anų dienų Lietuvos mer
gužėlė, savo žodžio neištesėjo 
ir vogčiomis už kunigaikščio iš
tekėjo, suprask, žemiška meilė 
ją nugalėjo.

Duoto žodžio netesėjo, meilė
je pasižadėjo ir didį vyrą Lietu
vai gimdė, kuris savo vardą is
torijai paliko ir Lietuva patiko. 
Kai mėnulis danguje švietė, ju
rose bangos liūliavo, medžiai 
šnabždėjo ir kai vidurnaktis at
ėjo, jau ašenai tame kalne Bi
rutės nekantraudamas ateisiant 
laukiau.

Laukiau ne kaip anasai jau 
nuolis įsimylėjęs laukė savo ža
dėtosios ateisiant, bet laukiau 
rimtai, laukiau nekantriai Biru
tes pasirodant. Deja, daug daug 
lenais Biručių, šių dienų Biru
čių, sutikau, jaunuolių ir se
nuolių lydimų ir meilės žodžius 
čiauškančių, bet Birulės kuni
gaikštytės neteko regėti, nete
ko jos girdėti.

Nusiminime paskendęs, liūde
sio pagautas grjžau nuo kalno 
viltį praradęs ją pamatyti, jai 
žodelį tarti ir jai daug pasaky
ti.

Senam Palangos gyventojui, 
geram žvejui savo paslaptį iš
pasakojau ir jo patarimo klau
sinėjau.

Tas senas lietuvis, didis žve
jys,, man patarimo davė ir štai 
ką jisai sakė>->« * ų ..

—Neik į tą kalną, kai švie
sios naktys, kai mėnulis švie
čia, kai juroje gintarinės ban
gos šniokščia, bet eik tik tuo
met, kai didi tamsa žemę klo

ja, kai juroje bangos siaučia, 
kai medžiai linksta nuo vėjo, 
kai audrą pranašaujančiai a- 
puokai suokia, kai žmogus bai
lys namuose snaudžia. Tuomet 
tu Birutę regėsi ir jos žodžius 
girdėsi.

Išmintingo senio lietuvio pa
tarimo paklausiau ir į kalną 
nuėjau. Ūžė siautė vėjai, girios 
medžiai, šimtametiniai medžiai 
braškėjo ir jurose bangos pu
tojo, rugojo, dangus perkūnu 
grūmojo.

Tyliai, išdidžiai šauni mote
ris iš krūmų išėjo... Išėjo ir ma
ne pastebėjo.

—Kas toksai esi, kad čia ne
jaukios nakties metu taip vėlai 
delsi? — Suskambėjo jos žo
džiai ir perėjo į mano širdį 
skrodžiai.

—Vieno Amerikos lietuvių 
dienraščio bendradarbis, čia 
smalsus genamas atėjau tavo 
žodžių išklausyti ir juos para
šyti.

—Tokio krašto mano laikais 
nesu girdėjusi, nei regėjusi, bet 
busi svetys, matyti, esi ne bai
lys, kad tokią naktį atėjai nors 
man ramybę sudarkiai.

—Birute, bukie palaiminta, 
jurų numylėta, žmonių tarpe 
išgarsėta, dainose apdainuota, 
žmonių pasakose apsakyta, sau
lės glamonėta, prieš tave galvą 
lenkiu ir daug Jau dangiškos 
laimės linkiu.

Tokiais žodžiais Birutę suti
kau ir taip jai pasakiau.

-—Širdis nerimsta, jausmai 
užtvinksta, kai audra užeina, aš 
čia ateinu, naujai prisikėlusią 
Lietuvą regėti, jos kitą gyveni
mą stebėti. Žmonės kiti, o mei
lė vis ta pati. Jura amžiais 
šniokščia, liūliuoja, giria ver
kia, dejuoja. Žmonių gyveni
mas eina, banguoja. Kiek čia 
prisiminimų šiame kalne pasėta 
ir jais širdis prislėgta. Čia mei
lę pirmą skausmuose^ patyriau, 
kaip tą vikrų medžiotoją išvy
dau, jį pamylau. Duoto žodžio 
Perkūnui dievaičiui tarnauti ne
tesėjau ilgai skausmą širdyje 
turėjau. Jau ir senovės dievams

l V jb ulUj

REZIGNAVO — Japoni
jos užsienio reikalų minis- 
teris gen. Kazushige Ugaki, 
kuris' rezignavo po ilgo gin
čo su armijos viršininkais 
dėl okupuotos Kinijos kon
trolės. Kraštą nori valdyti 
armija, bet Ugaki tam prie
šingas.

niekas nesimeldžia, kitiems sa
vo gyvenimą pašvenčia. Kur 
dingo Lietuvos sienų platybe, 
kur jos galybė? Kur tie laukai, 
los lygumos, kur mano sūnūs 
Vytautas valdė, kur tie valdo
mi kaimynai, kurie jo m«lnnės 
meldė? Ne vystykluose, ne 
minkštoje ‘patalynėje Vytautą 
auklėjau, nors jam visuomet 
lik gero linkėjau... Nepasuksi 
gyvenimo rato atgal... Taip Bi
rulė kalbėjo taip Birutė šnekė
jo, medžiai nuo vėjo braškėjo, 
juros bangos šniokšlė, šlamėjo. 
Perkūnas audra grūmojo.

Profesionalo žurnalisto kaily
je atsidūriau ir štai ką Birutei 
pridūriau:

—Amžiai praėjo, kiti laikai 
atėjo, tu didžią laimę turi, kad 
čia dabar tarp gyvų ateiti gali! 
Sakyk, ką iš gilumos amžių 
naujo regi, kokias musų gyve
nime atmainas stebi?

—O vaike, matau didžiu 
smalsuoliu esi. Ne man šnekėti, 
ne man kalbėti, aš' buvau tik 
moteris kukli, nelabąi pastabi. 
Jei klausi, sakysiu gal kaip ką 
parašysi. Rašyti mes nemokė
jom ir šito visai nesidrovejom. 
Šiandien jus visi raštingi, deda
tės esat išmintingi. Musų klai-

Iš Lietuvos
Laisvosiose Kapinėse
ŠIAULIAI. — Rugp. 15 d. 

laisvose kapinėse atidengtas 
gražus paminklas 25 metų jau
nuoliui laisvamaniui Kostui 
Jackui, mirusiam 1934 metais. 
Paminkle iškalti šitokie pras
mingi žodžiai: “Kas prietarų 
melo nedrįsta atmes*!, tas nie
kada laisvas nebus...” Pamin
klo visas aukštis kuone 2 mtr. 
Be minėto paminklo dabar 
laisvąsias kapines puošia dar 
inž. V. Bielskio, kun. ZV. Dem- 
bskio, karininko Budriko pa
minklai ir kiti antkapiai. Ne
seniai palaidotojo J. Trečio
ko kapas skęsta skoningai su
sodintose gėlėse. Giminaičiai 
užsakė J. Trečioko kapui pa
minklo projektą sudaryti dai
lininkui K. Šimoniui.

NEKULTŪRINGAS KAIMAS.

Gaso Šiluma
PIRMA PATOGUMU

ŠVARUMU IR PARANKUMU
--------------- 1 r ........... —-

TIKTAI ^15— MĖNESY

(•Vidurkis penkių kambarių namo apšildymui \
8 mėnesių šildymo laikotarpiui /

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams

Čionai Lietuviai Perka!!!
APŠILDYMĄ — PLUMBINGĄ — MALEVĄ 

LINK-BELT STOKERIŲ CENTRAS

Pirkite kur visi Lietuviai Perka!

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

VISI TELEFONAI — ATLANTIC 4290 — VISI TELEFONAI
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PRANEŠIMAS!
VISU LIETUVIU DŪMEI!

Leidžiamoji Chicagos lietuvių Telefonų Knyga ne
trukus eis | spaudą. Norėtumėm, kad naujon laidon 
visų lietuvių, kurie turi telefonus tilptų jų vardai, pa
vardės, telefonų numeriai ir adresu. Todėl prašom vi
sų lietuvių, ypatingai katrų pavardės yra pakeistos ar 
neskamba lietuviškai, ir katrų telefonų numeriai vė
liausiu laiku yra pakeisti mums prisius*!: vardus, ad
resus ir telefonų numerius. Taipgi Draugijų ir jų val-
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dybų adresus.
Biznieriai ir profesijonalai mokėdami po dolerį ar 

daugiau gauna vertingą pasigarsinimą.

THE CHICAGO LITHUANIAN 
TELEPHONE BOOK CO.

3326 South Halsted Street, Chicago, III.
Telephone Yards 0123
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das atitaisyk i t, juros krantus 
ganyki t. Mano sūnūs toli į ry
tus žygiavo, vakarams gėrį pra
našavo. Vakarų kaimynai svei
ki išliko, musų tautą didės ne
laimės ištiko. Kas grumias, ko
voja ištvermingai su išmintin
gu, tas tampa tiktai galingu. Jei 
norit amžiais gyvuoti, laimin
gais likti, laisvę neprarasti, tu
rit vakarų kaimyną sekti, juras 
daboti ir su juo kovos nebijoti. 
Laisvė, lygybė težydi tarp jūsų, 
šitas kalnas turi amžinai būti 
jnusų. Kas čia mano sakyta, te
gu bus visų išmanyta. Štai 
smalsuoli, duodu tokį atsaky
mą į tavo pasakymą. Žinok, ką 
žmones iškovoja, tas jiems ir 
pasidaboja. Kaip pasiklosi, taip 
išmiegosi. Viską, kas gera pa
daryta, išganinga suburta, pa
čių žmonių sukurta. Ne dievų 
rankomis šita kalva supilta, ne 
jų išmintimi musų tautos isto
rija sukurta. Aš išeinu, nes jau 
rytas ateina... Bukie laimingas 
ir išmintingas!

Tiek ji man pasakė, tiek Bi
rulė tarė. Kaip netikėtai ji čia 
atėjo, taip neregėtai išėjo.

Jau švito, rasa krito. Vėjas 
gaudė, medžiai maudė. Jura 
šniokštė, šnabždėjo, rytas bur
tininkas kerėjo.

Visi mirtingieji, jei lankysit 
Birutės kalną, ateikite į jį aud
ros metu, kai vėjas ūžia, kau
kia, kai medžiai linksta dejuo
ja, kai jura šniokščia siūbuoja! 
Jus čia Birutę regėsit, jos iš
mintingus žodžius girdėsit.

O jei, jei į Birutės kalną ta
kai užžels, laisvę prarasit, tik
rais išgamomis tapsit.

Birutės takai, tai keliai į pla
čius vandenynus į tikrus musų 
laisvynus!

VISTASPATS
Birutės kalne, 
rugp. mėn. 1938 m.

NAUJASODĖ, Panemunio 
valse. — Šis kaimas rodos šia
me valsčiuje yra didžiausias. 
Gyventojų irgi yra daug, tik 
gaila, kad jie iki šiol dar yra 
kulturiniu atžvilgiu atsilikę. 
Nuolatinės gyventojų “pramo
gos”, tai — vakaruškos, kor
tos samagonas. Pasekmės šių 
“pramogų” dažnai yra liūdnos. 
Paskutiniu laiku lošiant korto
mis “21” buvo taip smarkiai 
susipykta, kad prireikė polici
jos. Rugpiučio mėn. pabaigoje 
vienas šio kaimo gyventojas 
buvo pavogęs dviratį, bet liko 
sučiuptas ir t.t.

Pas šio kaimo vaikinus ir 
mergaites yra giliai įleidusi 
šaknis yda — vakaruškų lan
kymas. Sekmadieniais jie nu
eina net už 6—10 km.

Reikėtų visa tai, kas minė
ta, šalinti. Pamėlpte knygą, 
spaudą, tuomet bus daug dau
giau naudos.

DAUG LAISVOS MINTIES
ŠEIMŲ.

SUVAINIŠKIS. — Rugpiu
čio mėn, vyskupui 1 vizituojant 
šią parapiją, vietos kunigas pa
skelbė, kad šioje parapijoje 
yra apie 90 šeimų, kurie neina 
išpažinties, t. y. laisvos min
ties.

MOOERN COOKERY .. CONSTANT HOT WATER .. SILENT REFRIGERATION .. GAS HEATING

T H EPE O P L E S GAS LIG H T A N D C O K E GO M P A N Y |
• : •< s? P H O. N t W A 8 A $ H 6 0 o t . •< .»

“Mes randame, kad Gaso Šiluma yra visai patenkinanti. Mes įsitiki
nom, kad tai yra kaip. tik. kaip Gaso Bendrovė ji mums perstatė.”

Pauline Matanovich, 5235 Satvyer, Chicago.

Gaso Šiluma Yra Verta Daugiau 
Nes Ji Padaro Daugiau

įį Tikrumoj Gaso šilumą galima 
įrengt į bet kokį namą—seną ar 
naują. Gasas tai idealis kuras dėl 
garo šilumos, karšto vandens, ar 
karšto oro šilumos. Užtruks tik 
kelias valandas pakeisti jūsų da
bartinį šildytuvą į pilnai automa
tinę gaso šilumą.
Kreipkitės, rašykit ar telefonuo- 
kit Wabash 6000 dykam apskai

čiavimui kiek kainuotų namų 
apšildymas gasu.

GASO ŠILUVA 
yra vienintele 100% 
Automatiška šJiira

TAUPYKIT KUPONUS

UŽ MAŽUS PINIGUS JSIGYSIT GRAŽŲ IR 
BRANGU INDŲ SETĄ

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS P1RMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

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

Darbas, Taupa--Gyvenimo Palaima

Leiskit Mums Pasirūpint Jūsų Vargais

nieko

lAFCVV

LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND SAVINOS ASS’N.

Užtikrink savo indeliams tikrą apsaugą 
ir pelną

Čia visų INDELIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

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

NAUJIENŲ SPULKA. Patarimas ir patarnavimas čia

HOOO.

nekainuoja

1739 SOUTH HALSTED STREET
TELEFONAS, CANAL 8500

LIETUVIŲ KEISTUČIO PASEL- 
POS KLIUBO VALDYBA 1938 ME
TAMS: Jomes Sholteman, 3237 W.

Le Moyne St., Pirm.; Juozapas 
Stalioraitis, 7244 So. Talman Avė., 
Pirm. Pagelbininkas; Miss. He- 
len Chapas, 4403 So. Albany Avė., 
Nut. Rašt.; Walter Sharka, 4635 
So. Washtenaw Avė., Tel. Lafa- 
yette 0559, Finansų Rašt.; Mrs. \ 
Mary Warnis. 3838 po. Kedzie 
Avė.. Kasierka; Petras Olišaus- 
kas, 3145 W. 40th Place, Kont. 
Rašt.; Leonas Klimavičia, 2534 
W. 46th St.. Kasos Globėjas; Dr. 
M. T. Strikol, 4645 So. Ashland 
Ąv.. Tel. Boulevard 7820, Gydyto
jas; George Menka-*. 127 N. Dear- 
bom St. Tel. Central 4410, Pata
rėjas; Mike Kasparaitis, 6556 Sn. 
Bishon St., Knygius: Jonas Kon- 
droška. 2841 W. 40th St.. Kont
rolės Pirm.; Miss. Adelė Ambro- 
zaitė. 1423 So. 51 st Ct.. Vajaus 
Rašt.; Mrs. Marijona Sakalienė, 
3137 W. 44th St.. Biznio Rašt.; 
Juozapas Bendokaitis. 3116 So. 
Halsted St.. Korespondentas. Su
sirinkimai atsibuna kožną mėnesi 
kas pirma sekmadieni 12 vai. d.
Hollywood svet., '2417 W. 43rd • 
St.. Chicago. III. Mokesčiai pri
imami 11 vai. iš ryto.

STMANn DAUKANTO DRAUGI
JOS VALDYBA 1938 METAMS SE
KANTI: Vinc. Kriščiūnas—pirm.,

9257 So. Cattage Grove Avė.: I. 
Raceviče—pirm, pagelb., 3326 So. 
Union Avė.; P. Kiltis—nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.; A. J. 
Zalatoris—iždininkas, 827 West 
33rd St.: A. Kaulakis — turto 
rašt., 3842 So. Union Avė.; Iz. 
Masaitis—kontrolės rašt.; J. Ma- 
saitis—kontrolės rašt.; J. Mali
nauskas —apiekunas iždo; K. Va
laitis—maršalka; A. Vilkis —kny
gyno prižiūrėtojas; K. Valaitis— 
ligoniu prižiūrėtojas; Dr. J. P. 
Poška—draugijos kvotėjas 3133 
So. Halsted St., Tel. Vjctory 3687 
Rez. 6504 So. Artesian Avė. tel. 
Hemlrck 2374. Susirinkimus laiko 
kas ijirma sekmadieni kiekvieno 
mėnesi 12 vai. dieną, Lietuvių 
Auditorijoje.

NEPRIGULMINCO LIETUVIŲ PI 
LIEČIU KLIUBO VALDYBA 1938 
METAMS yra sekama: Pirm. Juo

zas Jankaitis, Vice-Pirm. Anta
nas Zolis, Fin. Rašt. Adolf Jane- 
liunas; Prot. Rašt. Wm. Evans; 
Ižd. Rašt. David Baron; Iždo glo
bėjai: P. Tamanauskas ir A. Stat- 
kevičius. Visokiais reikalais kreip
kitės pas prot. rašt. arba susir
gus duokit greitai jam žinią, kad 
tuoj galėtų pasiųsti ligonių lan
kytojus. Jo antrašas: Wm. Evans, 

1010 — 8th St., Rockford, III. arba 
pašaukite per telefonas Maįn 5928.

DRAUGYSTES TAUTISZKA GAR
SUS WARDAS LIET. IR LIETU
VAIČIŲ 1938 METŲ VALDYBA: 
j Pirmininkas Petras Ukockis; Pa

gelbininkas Stanley Stoškus; Raš
tininkė Lucy Diktus; Finansų 
Raštininkas Bruno Judaiko; Ka
steriu? P. Pikturna; Kasos Globė
jai: K. Cibulskis ir F. Venckus; 
Sudžia F. Diktus.

Full-flavored

• Kraft American has a mellow, 
full-flavored richness that makos 
it perfect for sandwichcs. And for 
cooked dishes you can depend on 
this American Cbccsc to mėlt 
perfedly.

Rudeninių Madų 
Knyga

ĮTik ką1 gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus už 15 centų. Siųskit savo 
orderius:

?TTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXYXXXXXXXXXXXXXXX1
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
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Metanu  $8;00
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BROOKLYNO TAUTININKŲ [kad tos mažosios šalys nesivie-l

RYŠIAI SU KAUNU ] " '...........

JjNauji veiksniai Lietuvos 
toopėratiniame gyvenime

(Musų spečialaūB korespondento Lietuvoje)

Metams —.---------
Pusdi metų
Trinta mėnesiams
Pinkus reikia sk

Orderra kartu su 1

Bročfklyrio “Vienybė”, kuri 
pastaruoju laiku visai patdko 
po Lietuvos smetonininkų kOn-: 
trole, rašo, kad iš Kauno atvy
ko svečias, laikraštininkas p. O-, 

( bolevičius, ir kad sugrįžo p. J. 
Valaitis, buvęs kitąsyk liaudi- 
riihl<As, b paskrii persimetęs į, 
taūtiriinką pusę. Brodklyne 
jiems dabar rengiariAa p'riėmi- 

>mo vakarienė.
I ^itįe BroOklyno tautininkų 

; vAžiriejittiai į Kariąį ir kauno 
j tautininkų į BrOokįyną, matyt,

Gerai painformuoti musiį korespondentai ■
“Naujienų” skaitytojai seniai jpatykė, krid tie Ylėttąfij 

Amerikos lietuvių laikraštis nepaduoda tokių tikslių ži-> 
nių apie Lietuvą ir Europos politiką, kaip “Naujienos”,* 
kurios nuolatos deda įdomius savo specialių korespon-t 
dentų pranešimus. Bet štai dar vienas ryškus pavyzdys.

Vakar “Naujienose” tilpo ilgokas musų koresponden
to J. K. laiškas iš Lietuvos (“Lietuvos Gyvenimo Margu
mynai”), kur tarp ko kita pranešama:

“Kalbama, kad galintas daiktas, jog Lietuvoje ir 
ministrų kabinete gali įvykti kai kurių nežymių per
sonalinių pasikeitimų ... Kas įdomiausia, kad šitie 
gandai išeina kaip tik iš pačių tautininkų tarpo. Tad 
tenka daryti išvadas, kad šiais ministrais ne visi tau
tininkai yra patenkinti. Ir jei tie pasikeitimai įvyk
tų, tai ne tiek dėl užsienio politikos kurso keitimo,, 
kiek išimtinai tik dėl vidaus reikalų nesusitarimo.”..'
Pasirodžius “Naujienose” šitam musų koresponden

to laiškui, štai atėjo žinia iš New Yorko, per Lietuvos 
Generalinį Konsulatą, kad ministerių pakeitimai Lietu
vos kabinete jau įvyko. Konsulato gautoje iš Kauno tele
gramoje (13 rugsėjo 30 d.) sakoma:

“Teisingumo Ministras Masiulis paskirtas Vals-, 
tybės Tarybos Pirmininku, Teisingumo Ministro pa
reigas perėmė Stašinskas. Kun. Mironas, be Ministro 
Pirmirtinko pareigų perėmė ir žemės Ūkio Ministeri
ją, vietoje Tūbelio, kuris paskirtas Lietuvos Banko 
Valdytoju.”
Iš to visiems aišku, kaip gerai yra painformuotas tas 

“Naujienų” korespondentas. Jisai jau prieš dvejetą sa-; 
vaičių numanė, kad Lietuvos valdžioje įvyks atmainos, a- 
pie kurias dabar praneša oficialios įstaigos telegrama. 
Dažnai ir kiti musų korespondentai pateikia žinių iš Lie
tuvos Apie tokius ,dalykus, apie kuriuos valdžia praneša 
daug vėliau arba ir visai užtyli.

Konstitucijos pataisa apie bankus
Ateinančiuose rinkimuose, kurie įvyks Illinois Vals-i 

tijoje lapkričio m'ėn. 8 d., bus balsuojama ir valstijos 
konstitucijos pataisa, liečianti bankus. Svarbiausia šitoje 
pataisoje yra sekcija 8, kurioje eina kalba apie bankį; 
dalininkų '(stock-holderių) atsakomybę.

Pabal dabartinę Illinois konstituciją, kiekvienas -as-: 
muo, kuris nusiperka banko akciją (serą), atsako už 
banko biznį ne tiktai savo akcija, bet dar ir tokia suma 
pinigų, kuri yra lygi tos akcijos vertei, šita atsakomybė 
paprastai yra va'diirrifna “double liability”.

Ji reiškia ve ką: jeigu bankas subankrutija, tai pta-j 
žūva įdėtas j banką kapitalas ir prie to dar asmens, ku
rie tą kapitalą buvo sudėję, turi sumokėti tiek, kiek būvo 
vertos jų nupirktos akcijos, žmogus, turėjęs, sakysime, 
penkias banko akcijas po $100, netenka, bankui užsida- 
tius, savo investmento — ir resyveris iš jo dar iškolėk- 
tuoja kitus penkis šimtus dolerių subankrutijusio banko

t&a, pės š^ai -ką Ya^o “Naujiė- < 
rių” korie^piorideiritAs iš Lietu
vos::
“ide^AktoiAų pa-’ 

sikeitirilas LietūVoje anks
čiau būvo žinotas, negu pat
sai tAsai faktas įvyko. Lie
tuvoje esama gandų, kad be
ne antruoju redaktorium bū
siąs vienas iš Lietuvos vyks
tąs jaunuolis, bene tūlas O- 
bolevičius, kuris čia jaunųjų1 
tautininkų spaudoje bendra
darbiavo. Reikia laukti, kad 
iš viso “Vienybė” bus dau
giau iš Lietuvos diriguojama. 
Vargu jau ji galės tenais sa
vo poziciją Savarankiai ves
ti. Tenykščiai jos tvarkyto
jai greičiau busią tik statistai 
iš kitur diriguojami. Bent 
čia Lietuvoje esama tokių 
gandų ir veik tikra, kad tie 
visi gandai turi visai rimtą 
pagrindą. Buvusiais beneįra- 
darbiais kažkodėl nepasitikė
ta, nors jie iš kailio nėrėsi, 
kad tik naujiems šeiminin
kams įtikti, bet neišdegė!

“Reikia laukti, kad Jonas 
Valaitis ir Kruze, kuriuodu 
dabar Lietuvoje vieši ir glau
džiai santykius palaiko su 
‘Lietuvos Aidu’, taip, pat bus 
artimi ‘ViČHybės’* bendradar
biai.

“Lietuva dar prisimena1 
tuos laikus, kuomet Jonas 
Valaitis čia Lietuvoje redaga
vo radikalų jaunimo laikraš
tį ir buvo radikalios spaudos 
bendradarbis. Dabar jau ji-1 
sai kitas giesmes gieda; ma
tyti, skaniu ragaišiu pakvi
po.” (Žiur. “Naujienas” spa
lių 5 d.).
Iš to, ką šičia musų korespon

dentas praneša, galima supras
ti, kad kun. Mironas ir p. Sme
tona laiko p. Vitaitį “ištikimes
nių”, negu p. Tysliavą. Štai dėl- 
ko Tysliava turėjo pasitraukti, 
o Vitaitis (neva sandarietis!) 
gaVo jo “džabą”.

MELAS IR DEMAGOGIJA

hytų tarp savęs, bet kaip tik 
priešingai, mes pasakėme, kad* 
būtų riaūdinga, jeigu tos mažo- . un,;. ... . <
sios šalys jungtai į daiktą ir “operatinis judėjimas yrti gi- tijos .
dagi nurodėme, kaipo gerą to- llai .ĮIeM,«8 šakms l gy- kontroliuojamas, nes jie
ido jungimosi pavyzdį, “Oslo Vemmą. Kaip kilios ūkio fekos daug.ausiai turi supirkę akcijų, 
blokų”, prie kurio priklauso rJsai ■ suiioolpdfatihtos. Sa- Akcinė bendrovė Maistas, kūno; 
septynios demokratinės vaisty-1akyje pienu per- stambiausia suma, akcijų pavi-: 
bėlės-švėdiia Norveciia Dani- dn-bimas, kiaušimų supitkineji- dale priklauso vyriausybei ga-: 
K įardavi- įima tikėtis ir greitu laiku ko-
ir Luxemburgas. Jmas, javų užpirkimas it par- i operatyvų bus kontroliuojama,

Reiškia “Vilnis” parašė dvi davi,nas> kaip kurių sėklų — nes akcijas išpirks kooperaty- 
.melagystes viename sakinyje. pau vlšlškai a'titek0 Wėraty-|vai.

Toliau, ptieš musų nuomonę 
(kurią ji taip melagingai nu-į 
švietė) ji stato komunistų nu
sistatymą, kuris, esą, veda įi 
“taiką”. Ji sako:

“Mes stojame už tai, kad 
visos demokratinės šalys — 
Francija, Čekoslovakija, So
vietų Sąjunga (ir ji demo
kratinė šalis? — “N.” Red.)j 
Skandinavų trys valstybės, ir 
Jungtinės Valstijos kolekty
viai stotų prieš agresorius. 
Prie jų turėtų, ir butų norė
ję prisidėti kitos šalys, ku
rioms Hitlerio žygiai grąsina 
— Jugoslavija, Rumanija, 
Turkija ir Pabalti jos šalys, 
bet Lietuva ir Latvija.”
Prieš

girdi, nedrįstų nė šūkauti.
Labai galimas daiktas, kad|* 

nedrįstų. Bet kada “Naujienos” 
sakė, kad nėra pageidaujama 
tokią spėką sudaryti prieš Hit
lerį? Niekuomet mes to nesa
kėme, ir komunistų organas ap
gaudinėja savo skaitytojus, į- 
kalbinėdamas jiems, kad “Nau
jienos” lokiam anti-fašistinių 
valstybių susitarimui esančios 
priešingos.

Tavimi ^“Naujienose” buvo Į • jau priklati. I
nurodyta he tai, kas butų geis- br vie^m flr Mtan. ko(į,e. 19§, 199, 200, 201, 202, 203 -

i , . 1S rugpiučio men. 23, 24, 25,ratyvui. Štai Ir Lietuvoje jau . ,, ’ .. ’, .J. v. . J , 26, 27 ir 29 d. dd. Veik dvikas dvidešimts penktas gyven- ... ,a,j , . i > / ■ . praėjusias savaites nebegautaS tojas yta kooperatyvo nariu. • v. _ ?~ 1 .... , . į . . • - -. ne vieno num. Pažiūrėsiu —Šiuo metu viso Lietuvoje 1,- , > i • > « „. • . c - dar gal kiek su pavėlavimu100 kooperatyvų, kurie tūri . ° 
160,000 barių. Visi Lietuvoje a eiS”‘ '

Daugelyje Europos Valstybių (kystės bendrovė Lietuvos Bal-

vairiais budais juos paveikti, ar 
tai sudarant valdomuosius jų 
organus, ar darant kitus kokius 
nors ūkiškus užsimojimus.

Bet tenka laukti, kad koope
ratyvai neužilgo tiek sustiprės, 
kad jau galės visiškai be šios 
paslaugos ir pernelyg didelės 
globos apseiti. Kaimuose koo-

Lloydas yra Kooperatyvų peratyvams daugiausiai priklau- 
čia 80 pažangus žmonės, judresni,

* W ’l •*

VamS- štaiI Danij°|e> Olandijo- Kiek tenka patirti tik šiomis 
je, Švedijoje, Suomijoje, dili lai dįenomjs susiorganizavo nauja 
Prancūzijoje, Anglijoje, -Lietu- stambi druudimo akcinč ben. 
voje jau tarpininkai pirkliai vi- droVgi kurios veflc visos akcijos 
siškai yra išstumti iš savų po- fjįpej,iiainos kooperatyvų, šios 
zicijų ii ūkininkai, tų produk-. uendrovčS akcinis kapitalas sie
tų gamintojai, tiesioginiai sivo kja kas tai ap5e aštuonis šimlus 
darbo vaisius -per savo koopėra- tukstančių litų. šioji bendrove 
tyvus parduoda stambiems im- draus t ies atsilikjme ir
portieriams, kurie daugeliu a t- transporlQ. Taigi LietuVos lio
vėjų ir yra ne kas kita kaip tų operali)lianle gyvenime pasiro- 
kooperatyvų sąjungos. y 1

Visai nenuostabu, kad tose 
valstybėse tie kooperatyvai iš
augo į milžiniškas organizaci-i 
jas ir vyriausybės netik, kad su 
jomis skaitosi, bet jas visoke
riopai paremia ir naudojasi jų 
paslaugomis. Štai,' kad ir Lietu
voje stambiausias produktų ka-par nėra tiek finansiniai" stfp- 

“tokią spėką” Hitleris, 1riuomenei statytojas yra ne kas rųs, į<ad jau visai galėtų nepri- 
’ kita, kaip tų kooperatyvų są- klausomai nuo vyriausybės 
J jungos. Smulkus kreditas taip: veikti. Jie dar vis yra valstybi- 

, „ ipat visiškai yra atsidūręs koo-: nės paslaugos reikalingi ir iš 
peratyvų rankose. Kitur net Lja jų scka priklausomybė nuo 
miestuose namų statyba taip vyriausybės. Todėl vyriausybė 
pat stipriai per kooperatyvus y- ga]j įvairiais atsitikimais ir į- 
ra varoma. Plytų gamyba pa- _ 
mažu taip pat kooperatinariia. 
Elektros ^energijos gaminimas 
ir gi kooperatyvų energingai i- 

,llų> mama į savas rankas.
Visai nenuostabu, kad yra .

do nauji veiksniai, būtent koo
peratyvai stengiasi akcinių ben
drovių įsigyti akcijų daugumą 
ir jas kontroliuoti. Kooperati
nis judėjimas yra giliai visuo
meninis ir kartu demokratinis 
judėjimas. Tiesa, Lietuvos koo
peratyvai dar nėra tiek pajėgus,

daugiau gyvenime nusimaną, 
toliau matą.

Miestuose bent kiek jų narių 
sąstatas yra kitoniškesnis, nes 
čia jie skurdžiai veikia ir dides
nėmis sumomis naudojasi iš 
valstybės iždo pasuotų pavida
le, todėl ir čia juos greičiau ga
li vyriausybė paveikti, tai yra 
susilaukti sau palankesnio na
rių sąstato.

Bet butų klaidingai manoma, 
kad kooperatyvai savo ūkiška
me gyvenime ir visuomeniniais 
užsimojimais mėgintų stoti vy
riausybei skersai kelio, šito iš 
jų negalima laukti, jau vien to
dėl, kad jie yra ūkiškos orga
nizacijos, kurios siūlų siūlais 
yra susiję su vyriausybės įvai
riomis parangomis. Todėl jie 
politikai yra visai neitralųs, bet 
iš to neseka, kad jie ir ateityje 
turėtų būti varomi politikai 
krašte priklausomi, o dabar 
daugeliu atvejų jiems tenka to
kiems būti.

Ir vis dėlto dabar kooperati
nis judėjimas yra vienas iš ryš
kiausių judėjimų, kuris gali dar 
savo veidą ryškiau parodyti.

Tai vienintelės organizacijos, 
kuriose dar gali burtis įvairių 
pažiūrų žmonės. Jų veikimo 
kontrolė priklauso finansų mi
nisterijai. —H. L.

DAR VIENAS LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Po ilgo iš Amerikos “Nau- Žinoma, daug dirbta, daug

jau tokių valstybių, kuriose kas ji.en,i” ™g- klaidų padaryta. Na, ir šis tas
15 d. gavau 6 numerius: padaryta. Bet toli gražu nevis-

tina, o tiktai — kas yra neiš-į 
yengiamaf,dabąrtinėse aplinky-s 
bėse. Ar Anglija, Francuzija, | 
sovietų Rusija, Čekoslovakija,! 
Rumanija* ir Jugoslavija nebu
vo susijungusios (tiesioginėmis!
■r petipšloginėmis^ sutartimis) keikiantieji prekybiniai koope- 
Prtes h)®rlšką Vokietiją? 01^. turi 300 įvairių parddoJ

. tuvių. Jų apyvarta, pereitais.
<al I metais pasiekė 55 milijonus Ii- 

il'i!
1 Jos savų kapitalų jau turi ar-1 
: ti septynių milijonų litų. Jose:
dirba daugiau kaip pusantro 
tūkstančio tarnautojų.

Lietūkio prekybinių koopera-^
I tyvų sąjunga apyvartos per me-;

kas pašidarė iš tos koalicijos?
Ji negarbingai sugriuvo, 
Hitleris ir Mussolini ėmė grą- 
sinti karu!

Ar Amerika ėjo gelbėti Če-,[ 
koslovakiją, kai anglai, francu-, 
zai ir rusai ją apleido? Ne. Ne 
tiktai nėjo, bet dagi išreiškė 
džiaugsmą (sekretoriaus Hull’o 
lupomis), kad čekĘ respublikos |lus daro arti aštuoniasdešimtsi 
sudraskymu tapo išgelbėta tai
ka” !

Taigi “Naujienos” ir pareiš-

Bet resyveris koiektuoja ne tik iš tų “štock-holde- 
rių”, kurie turėjo akcijas, kai bankas bankrutavo, o ir iš 
visų žmonių, kurie kada nors buvo to banko akciją pir
kę. Galėjo praeiti 25 metai nuo to laiko, kai žmogus ak-

“bankininkas”, bet Tešyveris pasiunčia reikalavimą ir 
jam (jei tik surarida AZhfesą), kad jisai iš savo kišeniaus 
duotų tiek pinigų, kiek buvo verta jo akcija.

Per tuos bankų panikos metus, tarp fožfč ir 1933 me
tų, kai Illinois vrilstyėje užsidarė šimtai bankų, buvo 
daug atsitikimų, kad rhirusiųjų našlės ir vaikai buvo pri
versti mokėti užsidariušiį bankų skolas iš paliktos jiems 
apdraudos.

Aišku, kad šitokia atsakomybė yra nepateisinama, ir 
konstitucijos pataisos sumanytojai gerai daro, siūlydami 
tą “double liability” panaikinti.

Po to, kai Anglija ir Frau-' 
euzija paaukojo Hitleriui čeko-. 
Slovakiją ir sovietų Rusija taip' 
pat nedrįso jos apginti, tai 
“Naujienos” pareiškė, kad, aki
vaizdoje šitą faktų mažomsioms 
Europos valstybėms, jų tarpe 
ir Lietuvai, hera kitokios išei
ties, kaip laikytis nuo visokią 
karo sąjungą nuošaliai, t. y. ei
ti, kiek galint, neitraliteto ke
liu.

‘Šitą musų įmoihOnę vietinis 
komunistų organas bando rie-' 
va ^kritikuoti, bet,'kaip j'aih pri
prasta, jisai nėąpsieihA be me
lo ir demagogijos. Jisai rAšo/ 
kad “Naujienos” patariančios 
fašistų ^priešams “laikytis paski
rai, nesi jungti krūvon.” Gir
di,— z

“Jos sako, kad vienintelė 
išeitis rieifnperialistinėms ša
lims, tai laikytis nuošaliai, 
paskirai, nieko neturėti su 
imperialistinėmis šalimis”.
Juk tai melas ir absurdas. 

“Naujienos” kalbėjo ne apie vi
sas “neimperialistihes šalis 
tiktai apie mažasias 
kaip Lietuva, Danija ir t.t.

o 
tokias,

Dar gal kita 20 metų 
pasi- 

tas

milijonų litų. Nėra Lietuvoje 
tokios privačios prekybinės įį-i 

. _ _ , , . ... . •. iriiOhes kuri per metus padary-'
M? ^ll*l apyvartų!

Kredito kooperatyvų viso Lie
tuvoje veikia 340, kuriuose in
dėlių sunešta per keturinšde- 
šimts milijonų litų.

Visų kooperatyvų Lietuvoje 
pčreitaiš metais balanso suma!

butų'savęs apgaudinėjimas bet j 
kuriai mažai šaliai dar įsivAiz- 
duoti, kad tos didžiosios valsty
bės ateis ją gelbėti, kai ji bus 
ližpulta.

Ar tai netiesa? Ar po to, kai
■j, , n . .. . , ■ • purenan iiicičiro utiitiiiotj sumaiČekoslovakija buvo begėdiškai 154 mi]ijon ,

•>* 11 /y 4 zl n i z y z 11 za z^z^ I ve. e
(• , -i. ptlDlVlkC; 11JLJL1JL lUU. Y

^r. .ian lina kdopemtyvai savų kapitalų tuti[ 
! 41 milijoną litų. Lietuvos gyve-!
niriio sąlygoms tai didžiulė sū
ri) A'.

Lietuvos kooperatyvams sūsi-
- laukus savų liuosų kapitAlų mė- 

rr . ... . T. . - ginama juos įvestuoti į kitaslodei, kad jai rupi ne Lietuva,; " A v. . .. .. . T .v , ..... . . įmones, štai, veik išimtinai Lie-ne Čekoslovakija ir ne kuri L . L t . • . .
... v . <. . . i * tuvos kooperatyvų pastangomisnors kita maža arba demokra- . x. . i L ,x , x i - i- x • • • sparčiai auga Lietuvos prekybine valstybe, bet jai rupi Mas-: / a - . *« •••- i •• -u... . ’ , . .. bos laivynas. Akcine laivimn-k va, tiknąus pasakius, Stalino J

'diktatūra Maskvoje. ........... • ... . .
Stalinas dar nė vienos šalies niškų diktatūrų, butų sutremta 

apgynimui nėra pasiuntęs savo ir ,^u žeme sulyginta! 
milžiniškos armijos, o keletą Mes čia jau nekalbėsime apie 
šalių jjisai yra užkariavęs (pav. tai, kad komunistai seniau fa- 
Gruz'iją, Azerbeidžaną ir Armę- natiškai smerkdavo net apsigy- 
niją) ir kai kurias* kitas bandė | njmo karą “imperializmo gady- 
užkafeiauti (pav. Lietuvą); bet 
jisai nori, kad kitos šalys jį gel
bėtų, kai jį užpuls Hitleris! į _

Taigi į šitą dūdą komunistai | po svetimos tautos jungu. Ant 
ir pučia. Jie nesisarmatija net 
reikalauti, kad Į tą kovą tarpe, 
Hitlerio ir Stalino (jeigu juo
du nepasibučiuos) įsimaišytų 
Lietuva, — nors visi gerai gali 
suprasti, kad Lietuva įsivėlūs į

sakyti, kad Lietuva bus apgin-į 
ta, jeigu ją užpuls lenkai arba 
vokiečiai? Jeigu “Vilnis” sako, 
kad taip, tai ji mulkina save ir 
kitus!

O kodėl ji šitaip mulkiria?

nors kita maža arba demokira

natiškai smerkdavo net apsigy-

nėję”, kad jie vadindavo “jū- 
ddŠkais” tuos, kurie pripažįsta, 
jogei ir darbininkas nenori būti

Antra, mes visai nesakėme, karą tarpe tokių dviejų milži-

visų šitų savo “principų” komu
nistai šiandien spiauja. Bet vie
ką dalyką mes jiems pastebėsi
me, tai — kad Jie pasiliautą 
prikaišioję mums “reakcingri- 
mą” ir ^hitlerizmą”, nes ir iriii- 
sų kantrybė turi ribas.

Tūlas Amerikos lietuvių laik
raščių laikraštininkas, Jonas 
Valaitis, iš Lietuvos išvykda
mas, Lietuvos Aido korespon
dentui tarp kita ko pasakęs: 

Į‘‘Ko mes iš Lietuvos nenori
me! Ir didelę klaidą savo val
stybei, visai tautai ir sau, daro 
tas kuris savo blogumus iš 
Lietuvos šterigiasi rašto forma 
eksportuoti mums ar kitiems 
išeiviams. Mes tų blogumų ne
galime pataisyti, o mums nuo
taiką jie labai prislegia, ener
giją šupataiižuoja. Ypatingai 
amerik'ieiČiuš tas veikia, nes 
mes įpratę leisti verkti vienam, 
o jūdktis mielai prisidedam... 
Bet jei Ašaros negelbsti, mes 
jų lieti taip pat nepasiryžę... 
nepraktiška”..

Tą jo ka&ą išspausdino tau
tiniai (valdžios) laikraščiai ir 
froarabąhijo radiofonas. Reiš
kia — korespondentai uždary
kite burnas, o užsieniniai laik
raščiai Lietuvos reikalams — 
puslapius. Bet reikia žinoti, kad 
Lietuvoje yra laikraščių cenzū
ra ir kitaip manantiems, negu 
iš Ankšto nustatyta, negalima 
nė veptelėti. Visa laimė dar, 
kad yra užsieninė spauda, kur 
galima šiek tiek “išsivėdinti”, 
o jei ne, tai vietoje betunoda- 
mi, visai “sudūlėtume”.

SenAs lietuviškas priežodis 
šėko: Pagyrų puodas — nie
kad rietarikuotas”. Kad šiemet 
Lietuvos irėksiliai be jokio sai
ko radiofone; lAikrąščiuose, su
sirinkimuose :fr kalbose giriasi 
ir giriAsi, tai kartais net juo
kas ima... Ką užsigyvenome, 
ką pasidirbome, tai sau turime 
ir tuomi mielai naudojamės. 
Dėl to į platų pasaulį, kaip viš
tai padėjus kiaušinį, šūkauti, 
visai nerimta ir riet negražu. 
Reikėtų kibliems valstybės vy
rams susiprasti!

kas dar, kas reikėtų, padaryta. 
Tą, ką mes Lietuvoje šiandien 
turime, kitos valstybės tą jau 
senai turi ir kur lai mus pra
lenkė.
teks mums, lietuviams, 
darbuoti, kol pasieksimi 
geroves, kokias šiandien 
kitos kultūringos valstybės, c 
ypač Amerika. Bet ir kitos val
stybės ir Amerika vietoje ne
stovi ir nestovės — visas .pa
saulis šuoliais žengia pirmyn. 
Mums, lietuviams, dar ilgai 

[teks kitus pakulniui vytis ir, 
žinoma, kaip mažiems vaikams 
su savo tytėmis — girtis...

Lietuvoje šiandien (rugsėje 
15 ) aiškios rudens žymės. Vė
su, beveik kasdien lynoja. Ii 
protarpiais didelės vietros siau
čia. Medžių lapai pradeda 
ti ir kristi.

ges-

Visi Lietuvos piliečiai 
tempę stebisi pasauliniais 
kiais, kurie karu smirda, 
šis mano laiškas nueis; ;an aal 
būt pasaulis liepsnose stendčs

Pranės Brolis

išsi- 
jvy- 
Kol

LIETUVOS PRAMONĖS
IR PREKYBOS 

ĮMONĖS

Lietuvos pramone vis susi
randa naujų darbo sričių ir to
dėl auga pramonės įmonių ii 
jose dirbančių darbininkų skai
čiai. Šiemet užregistruota pra
monės įmonių 14,000, arba šie
met apie 750 įmonių daugiau, 
negu pernai. Pramonėje šie
met dirba apie 40,000 darbinin
kų, o pernai dirbo apie 32,000, 
žinoma, dauguma Lietuvos pra
monės įmonių yra smulkios 
dirbtuvės.

Kartu kyla ir prekybos įmo
nių skaičiai. Šiemet pramonės 
įmonių priskaitoma 22,500, o 
pernai buvo 21,365; tokiu bil
du šiemet įsikūrė 1,150 naujų 
prekybos įmonių. Pramonės ir 
prekybos įmonių augimas rodo 
šalies ekonominio gyvenimo 
gyvėjimą ir stiprėjimą. —Tsb.
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Ką manote apie tai? . , 
Gal tai ir butų neblogas da

lykas, kadangi chorą palaikyti 
reta kuri kolonija tegali. Viena, 
trūksta tinkamų mokytojų, o 
kita, — ir su lėšomis susidaro 
keblumų.

Ojtį

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street. Telefonas Canal
VALDYBA

K. KAIRIS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. AUGUST’AS, vice-prezidentas P. GALSKIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLER, finansų sekretorius
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas,

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

LIETUVIU KULTŪROS DRAUGIJŲ 
KONFERENCIJA

•Pereitą savaitę jau buvo pra
nešta, kad Lietuvių Kultūros 
Draugijų konferencija įvyks 
spalio 30 d. toje Chicagos daly
je, kuri yra žinoma kaipo Ro- 
selandas. Konferencija bus lai
koma Darbininkių svetainėje. 
Prasidės 1 vai. po pietų.

Pirmiausia čia bus pravartu 
paaiškinti, kas turės atstovauti 
kultūros draugijas konferenci
joje. Pernykšti konferencija 
patvarkė, kad kultūros draugi
jų valdybos nariai yra laikomi 
atstovais. Vadinasi, konferenci
joje jie atstovauja savo draugi
joms. Tačiau tos draugijos, ku
rios turi daugiau nei šimtą na
rių, gali parinkti ir daugiau 
delegatų, — žinoma, jeigu nori. 
Tokiais atvejais vienas delega
tas yra renkamas nuo 50 narių 
perviršio. Tai reiškia, jog dele
gatai renkami tik tada, jei 
draugija turi daugiau nei šimtą 
narių. Pavyzdžiui, jei draugija 
turi apie 150 narių, tai renka
mas yra vienas ekstra delega
tas; jei apie 200, tai du delega
tai ir t. t. Draugijos, kurios tu
ri tik apie šimtą narių, delega
tų nerenka, kadangi delegatų 
pareigas atlieka valdybos na
riai.

Visos kultūros draugijos yra 
prašomos į šį dalyką atkreipti 
savo dėmesį. Būtent, įsitėmyti 
tai, kad valdybos nariai daly-

DUODAME
PINIGUS!

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

Kreipkitės į NAU
JIENŲ SPULKĄ. 
Gausite ant lengvų iš- 
Sokėjimų ir lengvomis

lygomis.
Lithuanian Building 
Loan and Savings

Association
1739 S. HALSTED ST.

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

vauja konferencijoje kaipo pil
nateisiai delegatai.
- Kadangi iš tolimesnių kolo
nijų gal ne visi kultūros drau
gijų valdybos nariai tegalės į 
konferenciją atvykti, tai pagei
daujama, kad iš anksto butų 
pranešta, kiek maždaug rengia
si dalyvauti. Konferencijos ren
gėjams tai palengvins darbą. ,

Konferencija eis maždaug to
kiu pat budu, kaip ir pernai. 
Vadinasi, bus keli referatai 
įvairiais klausimais, trumpas 
muzikališkas programas, įvai
rių sumanymų aptarimas ir 1.1. 
Visos draugijos yra prašomos 
naujų sumanymų patiekti, kad 
mes galėtume tinkamiau veikti 
nei iki šiolei. Gerai butų, jei 
draugijos pasistengtų savo su
manymus iš anksto priduoti. 
Tai palengvintų konferencijos! 
darbą.'

PAKVIETIMAS Į
Šiuo oficialiai yra kviečiamos 

višos kultuvės draugijų /(Chiėa- 
gos Lietuvių Draugijos skyrių) 
valdybos dalyvauti tų draugijų 
konferencijoje, kuri įvyks spa- 
lib 30 d. Darbininkų svetainė
je (Roselaiide). Pageidaujama,- 
kad kiekviena draugija butų 
konferencijoje atstovaujama. 
Draugijos yra prašomos iš ank
sto pranešti, kįek delegatų jos 
numato prisiųsti. s

MUSŲ VEIKLA
Vasara jau praslinko. Netru

kus visas judėjimas ir veikimas 
šusirries į sales-. Vadinasi, pra
sidės konęertų, vakarų, paskai
tų ir kitokių pramogų rengi-: 
linas.

Pravartu apie tai ir mums 
pagalvoti. Ypačiai kultūros 
draugijoms, kurios yra kiek 
toliau nuo Chicagos. Rodosi, 
toms draugijoms nebūtų sunku 
per žiemos sezoną surengti tin
kamą vakarą ar kokią kitos 
rųšies pramogą. Patyrimas ro
do, jog paprastai pasisekimas 
yra neblogas. Pavyzdžiui, per
nai bent keliose kolonijose bu
vo surengti visai sėkmingi va
karai (koncertai, vaidinimai). 
Šiais metais irgi tas pat gali
ma padaryti.

Kai kurie mano, jog koloni
jose butų galima įsteigti dra
mos meno ratelius. Tėkie rate- 
liai galėtų pasirinkti vieną kitą 
veikaliuką ir. jį suvaidinti. Mu
sų jaunimas irgi turėtų progos 
tuose rateliuose pasidarbuoti.

MIRIMAI
mėnesį gausingoji;
Lietuvių Draugijos' 

šeima dėl mirties neprarado nė1 
vieno nario. Tačiau šis niėnuo 
jau prasidėjo su mirtimi: mirė' 
Vincas B^rgaila (2856 W. 63,. 
St.). Laidojamas jis bus šian-Į 
dien.

Bargaila buvo kilęs iš Šiaulių 
apskrities. Amerikoje išgyveno 
apie 20 metų. Palyginti, jis bu
vo dar jaunas žmogus.

NAUJI NARIAI
Chicagos Lietuvių Draugija 

nors ir neturi vajaus naujiems 
nariams įrašyti, bet 
toje srityje neblogai pasižymi.; 
štai kad ir šiomis 
musų šeima padidėjo septyniais 
naujais nariais. Būtent, įsirašė: 

Ona Paplauskienė 
Viktoras Norkus 
Violet SadaSvski 
Jonas Mickevičius
Valerijonas Biskupaitis 
Magdalena Stucka 
Agota Czesna

Pereitą 
Chicagos

vis dėlto

dienomis

ROCKFORD, ILL.

Tai Jack Brast (Brazaitis). 
Jis yra vienas populi&fiškiausių 
musų kolonijos lietuvių, kuris 
veikia sporto srityje. Faktiškai 
tai pionierius toje srityje. Per 
savo nepaprastą patvarumą ir 
sUipanumą jis atletikos srityje 
įkopė į pačią viršūnę.

Per eilę metų p. ‘Brast ener
gingai ir su didžiausiu pasiry
žimu dalyvauja kitataučių spor
to rateliuose. Ten jis yra visų 
gerbiamas kaipo tikrai pasižy
mėjęs ir kuklus sportininkas.

Kai įsikūrė Rockfordo Lietu
vių Kultūros Draugija, tai p. 
Brast be jokio svyravimo liko 
tos kilnios organizacijos 
Stojo jis į organizaciją 
kšd galėtų čia lietuvių 
tinkamai pasidarbuoti, 
vystyti sporto skyrių.

Nors dar nedaug laiko tepra
ėjo, bet jau p. Brasto darbo 
vaisiais galitna pasidžiaugti. Jis' 
įstengė suorganizuoti ir ištre-; 
niruoti “boling” komandą, ku-

nariu.
tam, 
tarpe 

atseit,

ir skersai nesiaura gatve, ura
ganas užmetė ant kilo namo 
stogo, kurį irgi apgadino. Tuo
se namuose kilo baisiausias 
klyksmas vaikų ir moterų.

Dabar darbo turi mūrininkai 
ir dailydės iki valios. Popie
riaus dirbtuves kurios išdrba 
stogams popurių ir šingelius, 
dabar be sustojimo eina dieną 
ir naktį. Taipgi ir sekmadie
niais dirba pilną laiką. Užsaky
mų tiek turi, kad nesuspėja jų 
išpildyti.

—o—
Lietuvių Socialistų Sąjungos 

VI Apskričio piknikas įvyko 
rugsėjo 25 d. Montello, Mass, 
tautiškame parke. Diena pasi
taikė gera, todėl ir piknikas 

gerai. Norwoodiškių 
važiavo su automobi- 

vienas b ūsas.
—o—

Rugsėjo 20 d. įvyko kandi
datų nominacijos į įvairias 
vietas. Pilietis nuėjęs nomi
nuoti kandidatą turi pats pa
reikšti kokiai partijai atstovau
ja. 'tose nominacijose dalyvavo 
ir vietos komunistai. Kadangi 
kitokių kandidatų nebuvo, kaip 
refpubllkonų ir demokratų, tai, 
suprantam a, komunistai turėjo 
pasisakyti demokratais esą. 
Kada pastaruoju laiku komuni
stai šliejasi prie demokratų

pravažiavimas su automobiliais partijos, lai man atrodo, kad 
per kelias dienas buvo sustab- jie patys save “fulina”. 
dytas tomis gatvėmis. Kaminus. —Marksistas,
nuo stogų'nuvertė. Telefonų ir 
telegrafų stulpus nuvertė. El
ektros vielų pilnos gatves, šiaip 
nutrauktų ir medžių nudaužy
tų, dar po savaitės laiko vai
kai tebetampo. 
kai
nes neturėjo elektros jėgos ma
šinoms varyti. Daugelyje na
mų jau antra savaitė kaip el
ektros šviesos nėra. Kaip kur 
bent tris medžiai dideli suvir
tę ant vienos stubos. Yra na
mų, kurie medžių visai priplo
ti prie žemės. Kurie turėjo 
gražus sodus, tai vaisius iškrė
tė ir medžius išvertė. Vieno 
baptistų ^bažnyčios didelį bok
štą nutrenkė žemėn. Nemažo 
garažiaus nuvertė stogą. Nuo
vieno namo nuplėšė visą stogą ninkės.

pavyko 
daugelis 
UaiC. ir

Grąžąs Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

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

Naujienos savo skaitytojams 
suteikia tokią progą^. Pastaau- 
dokit ją pakol dai nevėlu. Dar 
galite gauti indų. Tėmykit kas
dien kuponus Nau jieiuise. Ik- 
-nkirpkit juos ir tuo jaus atsi- 
aeskil | Naujienas. Indus ga- 
ite pirma pamatyti, o paskui 
juos už keleią centų įsigyti.

Taipgi už mažu’a pinigus ga 
lite gauti augštos ru£fe« Ro- 

‘«id3hrinius setus.

L M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

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

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

2415 W. 64th Street Tei. Heinlock 6240

. v [ ĄQMF-NAUJIEM Ų PUfttQ ]
BĖGA NUO “VADUOTOJO” — Sukrovusi savo men

ką turtą-į vežimėlį sudėtų vokiečių šeimyna bėga Čekoslo
vakijos gilumon nuo “vaduotojo” Hitlerio.

siog užbarikadavo,

vfbD p QpniM,nF Nei ir f

Al Vjf JCjOJi V-/JLr Ui 15 FU ]
1 f

taip kadNorwood, Mass.

MARGUMYNAI

šie metai tiek musų koloni
jai, tiek ir apylinkei nelabai 
buvo palankus iš “močiutės” 
gamtos pusės. Pora mėnesių 
tam atgal vienu tarpu kad pra
dėjo lyti, tai išdsas 7 dienas 
liejo be sustojimo. Paskui per 
keletą dienų buvo pusėtinai di
deli karščiai, kurie darbininkus 
žmones pusėtinai pakankino, 
ypač fabrikuose kuriems įtei
kėjo dirbti arba šiaip prie kaiš
čio.

7:15 va- 
Bostono 

buvo pa
valančią 

prie mu-.

Prieš porą savaičių pradėjo ir 
vėl kai pradėjo lyti, tai 3 die
nas su virjįųm pylė, nors tar
pais ir nesmarkiai. Tuojau po 
lietaus 21 U. rugsėjo apie 3:30 
pradėjo pusti pusėtinai smar
kus vėjas, o jau apie 
karo, kaip ..raportavo 
oro biuras,) uraganas 
siekęs 90} įmyliu per 
greitumo. Laimė, kad
sų miesto ..nėra didelių upių., 
taipgi ir mažų nėra. Tokiu bu
du Norwoodas nuo potvynių 
nenukentėjo. Uraganas, kuris 
putė apie 4 valandas laiko, dau 
geliui namų savininkų pridarė 
nemaža nuostolių. Labai maža 
dalis namų išliko neapdrasky
tais stogais,—vienų mažiau, 
kitų daugiau. Daugiau kaip 
šimtamečius medžius uraganas 
guldė ant žemės, raudamas iš 
šaknų vieną pę kitam. Dauge
lyje gatvių medžiai skersai tie-

laukti pagarbos net kitataučių 
tarpe. Ta komanda tikrai daro 
malonų įspūdį.

šį pavasarį, vos tik saulutė 
pradėjo skaisčiau žibėti, Rock
fordo Lietuvių Kultūros Drau
gija įpareigojo p. Brastą suor
ganizuoti ir sumokyti beisbolo 
komandą. Nepaisydamas jokių 
kliūčių, jis sii didžiausiu pasi
ryžimu ėmėsi darbo.

Šiandien jau mes galime beis
bolo komanda pasidžiaugti. JI 
susideda iš lietuvių -jaunuolių’,' 
kurie puikiai žaidžia beisbolą: 
ir visais atžvilgiais yra tikri; 
sportininkai. j

Tai vis p. Brasto nuopelnai. 
Už tokį šaunų pAšfdarbiavimą 
musų kultūros draugija 'jam 
tikrai yra dėkinga.

Tenka palinkėti, kad jis 
ilgės Ilgus įlietus 
darbuotųsi ir tra 
lietuvių jĄuniri’fą.

Ant rytojaus 
kurios dirbtuvės nedirbo,

KAIP

JUOKAI
GYVENTI Iš NEDIDE

LĖS ALGOS
—Su nedidele alga visai jau 

nėra taip sunku gyventi.
—Kuriuo budu?
—Reikia mažiau pinigų leis

ti tam, kad žmonės nežinotų, 
jog tu gauni mažą algą.

BURTININKĖS NEREIKĖJO
—Burtininkė man išbūrė, 

kad aš sulauksiu senatvės, — 
pasigyrė senstelėjusi pana.

--Taiįi, jau kui^te laikas, kiti 
aš tai pastebėjau ir be burti-

CHICAGOS DIDŽIAUSIA IR MODERNIŠKIAUSIA
RUSIŠKA IR TURKIŠKA MAUDYKLE

po nauja vadovybe A. SCHWARTZ ir DAVID SCHWARTZ
Rusiškos vonios 50c, patogus kambariai 50c už naktį.

ROOSEVELT & KEDZIE BATH HOUSE
1133-39 SO. KEDZIE AVENUE Tei. Van Buren 3726

Naujas Chicagos Sunkumo Kilnojimo Klubo Namas.

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 KRAUTUVĖMS

Atsilankykit Pamatyti Šį GRAŽŲ 26-šių ŠMOTŲ

“Rožių ir Lapukų”
• .A

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

Galas šį puikų sidabrinį sėtą 
TIKT AI Už .......f oo

uhIcagčj metAms ?8.»0
26 fc’ARi S A ...
‘'Naujienos” Metams ir Setas J...... . $X2«00

jt .r„t f • ‘

Kitur, Su v. Valst. Ir fcariadojj
NAUJIENOS Metams ....  .............  $5.00
26 Setas su persiuntimu ........ S4.50 ■
^Naubifehos” Metams ir Sėtas ........... $9.50

NAtpJlENOŠ, 1739 S. Halsted Street, Ohicago, UI.
Prašau užrašyti NAUJIENAS ir pasiųsti setą:

Vartote ...

'Adresas ........ ;

Etatas ...... .

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

GAUSITE

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St.

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

po pietų.

Bosses Woif t 
Kire People with 
Halitosis ( BREATH)

People who get and hold jobs 
keep their breath agreeable

•Vith the best to chooBo from those days, em- 
ployers favor the nerson who is most attrac- 
tive. In busineas lite as in the sočiai world, 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 
woret of faulte.

Unfortunately everybod.z ouffers from thia 
offensive condition at soma time or otner— 
many more regularly than they thi k. Fermen- 
tation of food particlee skipped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

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

Listerine ha!ts fermentation, a major causo 
of odors, and overcomes the odors themselves- 
Your breath becomes sweet and agreeable. Iv 

not oflend others.
H you value your job and your friends, us* 

Urcerine, the safe antiseptic, regularlv. Lam« 
Z)c*t Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

Don’t offend others * ChecK 
halitosis with LISTERINE

Preferred by millions 
to mayonnaise..

| R E YOU S IN G "t-R O M v

ĖYE STRAIN
!‘<?uo to cA'sf .šoji. f

Do your eyes bum—fecl 
tirea, uncomfortaŲe? Try 
Murinę. 11 contains 7 Help- 
fui ingredients which 
cleanse and clear eyes red- 
dened from fatigue—make 
your eyes fcel clean, fresh, ■■ j
alive! Much more effective than boric add. 
Sendfor trial bottle. MaillOc(stamps 
or coin) with your name and address to The 
Murinę Co., Dept. MF, Chtcago, IIL______

AT A t L D RUG SI O R I S
t>
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Diena Iš Dienos
Penktą prizą, 0845, 

Josephine Brazas, 4688 
St., Detroit, Mich.

Laimėjusieji prizus 
atsiimti dovanas.

Stasys Banis, 
4219 S. Campbell Avė., Chicago

laimėjo
Plumer

ateikite

kad ją aplanko. Geriausiai lan-fketi geros kelionės, o da dau- grakščios mergaitės prie stalų telle Draska, 21

Ačiuoja už 
Dovaną

Aš esu “Naujienų” skaityto
jas nuo 1914 m. ir jau 8 me
tus esu pacientas MunicipaI 
Tuberculosis Sanitarium, 7501 
W. Cermak Rd., La Grange, III. 
Aš noriu padėkoti už surengi
mą laimėjimo mano naudai 
Hollywood svet., 2417 W. 43 
St., rūgs. 18 d. Kartu noriu pa
skelbti ir laimėtojus.

Pirmas prizas nr. 0599 lai
mėjo P. Aura, 4643 S. Wolcott 
St., Chicago;

Antrą prizą nr. 0448 laimė
jo Geo. Simon, 716 Randolph 
St., Chicago;

Trečią prizą, 0402, Mrs. 
Francis, 286 E. 14 St., Chicago;

Ketvirtą prizą, 0194 laimėjo 
Jean Murdock, 7501 W. Cer
mak Rd., La Grange, III.;

Aplankius Sunkiai 
Sirgusią Z. 
Šalkadskienę

Edwardas labai buvo išsiilgęs 
mamytės.

Praėjusio šeštadienio vakarą 
sumaniau aplankyti sergančią 
Chicagos draugijos, Rūtos drau
gijos ir žagariečių Kliubo na
rę p-ia Šalkauskienę. Gyvena 
gražiam apartamente, 2519 W. 
64 g-vė. Paspaudžius elektri- 
kinę “botiną”, T. 
pasirodė ir paprašė

Štai, puošniam
kambary, guli lovoj jauna mo
teriškė. Nežiūrint, kad yra li
gonis, tik savaitė po didelios o- 
peracijos, bet ji pasirodė link
smesnė ir už sveikuosius. La
bai patenkinta ir džiaugiasi,

Šalkauskas 
i vidų.

ir švariam

Bridgeporto Lietuvių Namų Savininkų mėnesinis susirinkimas 
įvyks trečiadienį, spalių 5 d. 7:30 v. v., Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St. Visi būtinai atsilankyki t, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti, o pasilikę su mokesčiais ma
lonėkite apsimokėti. S. Kunevičia, rašt.

Kenosha Lietuvių Kultūros Draugijos mėnesinis susirinkimas į- 
vyks trečiadienį, October 5, 1938, 7:30 vai. vakare, Burger 
svetainėj, 4915 Seventh Avė. —Lucille Simanauskaitė, sekr. 

Lietuvių Moterų Draugijos Apšvietos mėnesinis susirinkimas į- 
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

PARENGIMAI
Card & Bunco Party rengia SLA 208 Moterų Kuopa seredoj, 

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

DABAR MADOJ MEZGINIAI SU RAIDĖM.

INITIAL FILET CROCHET PATTERN 1856

kytojai, tai iš Rūtos draugi- giaus, tai geros sveikatos. Kad patarnavo, 
jos pp. Aleliunas ir 
žagariečių Frances 
nė ir kiti.

Mum besikalbant
kino su jauna panele, kuri lai
kinai pagelbsti ruoštis namuo
se ir ligonę prižiūrėti, Šalkaus
kų sūnūs Edvardas. Jis buvo 
jau privargęs ir tėvelio pagul
dytas tuoj užmigo, nepaisė, 
kad mes balsiai šnekėjome. 
Malonu buvo matyti tą bernai
tį taip saldžiai miegant. Ligo
nė prisiminė apie savo sūnai
tį, kaip jis savo širdingumą 
parodė, kai per' dvi savaites 
nebuvo matęs mamytės. Sako 
tokis gerutis jis man pasirodė, 
neša prie lovos stiklines van
dens, “tu mamyte nori > gerti,” 
pasakoja kaip ilgu buvo prie 
kitų tas dvi savaites gyventi; 
“aš tankiai mislinau apie tave 
kada tu parvažiuosi į namus 
ir kaip man ir vėl bus gerai su 
tavim visur nueiti.”

P-s Šalkauskas prisiminė pie
menėlio dienas Lietuvoje, kai 
ten jauni turėjo anksti kelti 
ganyti bandą, žąsis per dieną, 
lietuj, nušlapęs, nuvargis iš 
“tarbelės” šiokio-tokio maisto 
gavęs. P-ia Šalkauskienė prisi
minė savo tėviškę Žagarės 
miestelį ir tas vargo dieneles, 
p. Šalkauskas gimtinį Stungių 
kaimą ir tuos sunkius darbus. 
Sako, “Musų vaikai daug skir
tingesnėse sąlygose gyvena, 
negu mes kad gyvenome.”

Šalkauskai dėkingi Dr. Dun
duliui už sėkmingą operaciją 
ir rūpestingą 
bar kasdieną 
kad kartais 
komplikacijų.

Pas p. Pilkius
Malonumo draugiškumą 

lios valandos labai greitai 
bėgo. Atsisveikinęs dar 
kau aplankyti p. Pilkienę, ku
ri turi puikų taverną, 2947 W. 
63 Street.

Jai biznis tikrai gerai eina, 
daug lietuvių atvažiuoja iš ki
tų kolonijų linksmai laiką pra
leisti. Jos duktė Kristyna dir
ba ofise ir turi gerą darbą. 
Vakarais padeda mamai dirbti. 
P-ia Pilkienė nusiskundė, kad 
jos motinai p. Lebrikienei, ein 

skaudžiai 
jau trys

Vernis; iš
Arlauskie-

parėjo iš

priežiūrą.
apžiūri 

neįvyktų

ant skersai gatvę, 
užgavo automobilis ir 
mėnesiai kaip serga.

P-a Pilkienė labai 
budo ir draugiška. Ji 
niškiečių kliubo narė 
rėmėja. —R. š.

No. 1856—Dabar labai madoj užkloti stalą mažom serve'r 
kėlėm. Servetkėlės yra su raidėm. Nusimegzkit sau tokį setą 
ir /paženklinkit savo vardo ar pavardės pirmą raidę.

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

No. 1856

1 čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

| Vardas ir pavardė

I Adresas ....................

Visi užganėdinti 
gėrėm, valgom ir linksmai žai- 

I dčm iki vėlos nakties,
O jaunieji buvo patenkinti 

gausumu vertingų dovanų, y- 
pač pp. Navikių, ICO Main Su 
ir Broadway, Melrose Park, vir
tuvės setu su pečium ir ypa
tingu dovana nuo pp. Sinigels- 
kių, 507 N. 12 Avė., Melrose 
Park, į daug dėžių įvyniuota

vaizdžiau atžymėjus tas išleis
tuves, tai Mikučiui liko įteikta 
daugelis gražių dovanų, už ku
rias jis širdingai paačiavo vi
siems vakaro dalyviams.

Prie progos tenka pasakyti, 
kad kalbamas jaunuolis yra 
plačiai žinomo Roosevelt Ra
kandų krautuvės savininko p. 
M. Jevarauskų sūnūs ir kaipo 
gerų tėvų vaikas, gražiai iš- juokingai rėpliojanti su celu 
auklėtas, tūri gražius, draugiš-- laidu apsupta lėle su .$20 po 
kus ir malonius palinkimas, pažastimi.
kalba gražiai lietuviškai. Už tą j Jaunųjų Umbrasų sutuoktu- 
visą tenka jo tėvams 
kreditai ir suraminimo 
kad jų sūnūs pagrįš sveikas 
linksmas po gerų atostogų.

Leon Kilis, 24, su Jane Pasz- 
kievvicz, 21

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

Namon Finance Corp.
po Valstijos priežiūra.

6755 SOUTH WESTERN AVĖ. 
Tel. Grovehill 1038.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

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

Ir Sek-

Telefonas Victory 3486
504 West 33rd Street

Ir da-- 
ligonę, 
kokių

ke- 
pra- 
vy-

dideli 
žodis, 

ir

vės bus spalių 15 d. Jaunieji 
apsigyvens Bellwood, III. Taigi 
mes visi jų draugai linkime 
jiems ilgo amžiaus ir laimingo 
gyvenimo jų naujame 
me. Stanley J.

gyveni- 
Rogers

DABAR EINA
Didžiausia Sovietu Rusijos filmą 

“MAKSIMO GORKIO 
KŪDIKYSTĖ”

Paremta Gorkio biografija “Ma
no Kūdikystė”

Paskutinis pilnas parodymas 
“MOTINOS IR SUNAUS” 

ir “MEŠKOS”—6 v. v.
SONOTONE Teatre

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

šeštadienį ir Sekmadienį.

Bowling-Billiardai

Julės Balsienės Kilnus 
Simimo Pokilis

P s Balsienės gimimo pokilis 
įvyko rūgs. 28 d., 7401 o. Chi
cago Avė., 9 'vai. vakare. Į jį 
susirinko skaitlingas buris sve
čių: giminių, draugų, pažįsta
mų ir kaimynų.

Didelis, gražiai paruoštas sta
las su skaniu maistu ir gar
džiais gėrimais. P-a Balsis tu
rėjo užsakiusi specialę degti
nę, 75 m. senumo, kurią sve
čiai sklandžiai ragaudami, pra
kaitavo ir jų vaidai raudonavo 
taip kaip raudonpusiai obuole-j 
liai..

P a Balsis yra kilni lietuvai
tė, “Naujienų” skaitytoja; šir
dingai remia kultūrines orga
nizacijas: muziką
liškas pamokas ir socialius pa
rengtinus.

Mes svečiai ir visi dalyviai 
širdingai jai linkiame ilgo 
laimingo gyvenimo.

—Jūsų Ona

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago j)

Walter Laurines, 27, 
ga Malama, 21

Stanley . Sakalauski, 
Stephanie Mikužis,

Felix Waisnoras, 
la Markus, 26

Alexander Beck, 
phine Yerbush, 38

John Rumchik,

20 AsIų — 10 Stalų
Gėrimai ir užkandžiai vietoje 

Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2863

su 01- ir

26, su
22
31, su Stoj

35, su Jose-

30, su

meną, mokta-

ir

linksmo 
yra Jo- 
ir gera

Jaunojo Miko Jevaraus- 
ko Išleistuvių Vakarėlis

šeštadienio vakare, spalio 2 
d., pp. Jevarauskų

Ignas Savickas 
Grįžta iš Lietuvos

Ignas Savickas/'kuris šią va
sarą lankėsi Lietuvoj, rašo A.' 
Rypkevičiui, Naujienų laiva
korčių skyriaus 'vedėjui iš Go- 
tenbųrgo, Švedijos, kad jis jau 
grįžta Amerikom

Jis važiavo į i Lietuvą švedų 
linijos laivu “Gripsholnv ir 
džiaugiasi, kad ^kelionę turėjo 
labai gerą.

“Turėjom labai linksmą ke
lionę,” rašo jis, “iki šio laifto. 
Mandagus patarnavimas, geres
nes kelionės negalima niekur 
gauti kaip važiuojant Grips- 
holm laivu. Kas nori važiuoti i 

važiuoja per 
linksmai laiką 
pats visuomet 
į tokią kelionę

Lietuvą, tegul 
Naujienas, tas 
praleis. Ir aš 
su mielu noru 
važiuočiau.”

i Petro Umbraso ir 
namuose! pjary 5IjcĮt 

įvyko skaitlingas ir gražus jau- ghower party

LTTCKY INN 
SCHLITZ ALUS 

Lietuviška užeiga dėl jaunų 
senų.

Gėrimai, užkandžiai ir muzika. 
Kviečiame mus atlankyti

3203 So. Halsted St. 
STANLEY BOGUSH ir LEO 

VAIČEKAUSKIS.
Tel. Calumet 6579.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam į farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

'Pasiklausykite gražaus Budriko Radio Programo Nedė- 
lioj kaip 7:30 vakare iš stoties WCFL — 970 k.

HAOVER

COMBINATION
*Prevk>u» modeli 

recomtructed oi 
fhe Hoover 

fadory.

HOOVER SPECIAL (Modai 541 
reconstructed). New eąulpment, 
Including ball-bearlng beating- 
*weeplng brush. New flnlsh. Guar- 
anteed for one full year.

^Offt

NIW HOOVKR 
MOTHIMIZKR 
for destroylng 
moths.

Only o«nu*ne Hoov«r 
Speciali carry thl» nan>«-

7A.
hoover

Oil

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.
Tel. Republic 2867
Ęez. Republic 5688

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
*

Garsinkites “N-nose

DAILY
BUSINESS

nojo Miko Jevarausko išleistu
vių vakarėlis. Kadangi jaunasis 
Mikas. Jevarauskas, dėlei svei
katos pataisymo priverstas iš
važiuoti sekančią savaitę į A- 
rizonos valstiją ir ten apsigy
venti koikiam pusmečiui, tad 
jo draugai surengė jam išleistu- 

l;vių “nustebinimo” (suprais) 
I vakarėlį.
j; Reikia pasakyti, kad jauna- 
(I sis Mikas Jevarauskas yra ’la- 
I bai malonus ir draugiškas, to

dėl ir susirinko gana skait- Umbras ir p. Yunčus prigami- 
■ lingas būrys jį išleisti, palin-no gausiai skanių valgių, o

7

MAYW00D — Sekmadienį, 
rūgs. 25 d., 16—19 Avė., pp. 
Umbras surengė shower party 
savo sunaus Petro ir busian
čios marčios Mary Mick iš Ci
cero.

Kadangi pp. Umbras yra la
bai populiarus ir visų labai 
gerbiami, seni vietos gyvento
jai ir visų lietuvių pažįstami, 
tai susirinko skaitlingas būre
lis svečių. šeimininkai pp.

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

Angliniai Pečiai po $9.75 ip 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. Budriki
3409-17 So. Halsted Street

Permainytas Naujas Telefonas: 
Tel. YARDS 3088

Miestas ir valstija

PETER PEN

MOS-IEV

CojnP 
iMO 
the

5EB THE 
vEntiuatA \amat a 

\AONJOEQR-1L.
SS

STOAIMGH’ 
BES CAKJ 

GET PAST VVlTM TMBoO. 
KA/lbUOS.

ma<e MANiy
DO MAVB

DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRA

ŠAS — ALFABETO 
TVARKOJE

• FOTOGRAFAS
CONRAD 

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

420 W. «3rd St 
Tel. ENG. 5883-5840

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $12-50
GYDYMAS ŠKA-OO
LIGONINĖJE ....................
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje -----  $15-oo
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama ....... “
VISAS LIGAS GYDOMA J4 Art
Ekzaminaciją įskait. vaistus

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

Tel. Lavmdale 5727.

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

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

75% Coarse $7.75
Illinois Nut --------------- — $5.60

Rex Egg --- ------------------------ $7.50
Black Band Lump__________ $8.75
Miliers Creek Lump_______n $9.00
Chestnut Hard Coal _____  $13.00

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980.

OKSAS EXPRESSING
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Pakeitimas SLA 
6-to Apskričio Kon-

Cicero Aludininkai
Kovoja už Savo

SLA 134-tos Moterų Sugrįžo Iš 
Kuopos Jubiliejinis Ligoninės

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir |taisat Pardavimui

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

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

CALumet 5269.

ferencijos dienos Teises Bankietas

Įvyks spalio 23 d. Vieni turi lengvatų, kitus 
varžo

Gražiai šventė 15-kos metų 
sukaktuves

SLA 6-4o Apskričio valdyba 
a irt ar ė pakeisti konferencijos 
dieną. Buvo paskelbta spalio 9 
dienų, o pakeista į 23 dienų. 
Mat, pasirodė, kad 9-tą spalio 
bus daug masinių prakalbų ir 
protesto paminėjimai dėl Vil
niaus pagrobimo. Aišku, kad 
■musų apskričio delegatai tuose 
parengimuose dalyvaus, tad pa- 
keitjmas konferencijos buvo 
būtinas reikalas.

Musų miestoCICERO.
tėtušiai neturi ramybės nuo ta
vernų savininkų, kurie reika
lauja lygybės ir lygių teisių, 
nes tūli jų turi visokių lengva
tų, kuomet kitus visaip varžo
ma.

Visų tautų taverninkai turi 
savo organizaciją ir lanko mie
stelio tarybos susirinkimus su 
protestais už neteisingą elgesį. 

| To negana. Dabar yra renka- 
Gerbiamieji delegatai, pasi- -i-j-——

žymėkite spalio 23 dieną ap
skričio konferencijai; pradžia 
1 vai. po pietų, p. Gramanto 
salėje, 4535 S. Roekvvell S t., 
kampas 45th PI.

K. J. Semaška, apskr. sekr., 
4148 S. Campbell Avė.

Laukiamas SLA 134-tos mo
terų kuopos 15-kos metų jubi
liejinis bankietas, įvykęs rūgs. 
25 d., ‘*Syrena^’ svėt., vertas pa
minėti kaipo vienas pavyzdin
giausių.

Pati vakarienė (tai ne bet 
kopūstai, dešros ir barščiai), 
aptarnavimas ir visa tvarka ste
bėtinai sumaniai ir gražiai bu 
vo sutvarkyta. Iki šiol pana
šiuose lietuvių rengiamuose va- pasekminga vidurių operacija, 
karuose neteko nieko panašaus teartu su liąonės šeimynos na- 
matyti.

Pereitos savaitės pabaigoj iš 
ligoninės sugrįžo brightonpar- 
kiętė p. Marija Vaidžiunienė, 
4152 S. Mozart. Ji tebeguli lo
voj, bet laipsniškai eina geryn. 
Jau beveik pilnai pasveikusi, 
bet dar turi ilsėtis ir sustip
rėti .prieš pasileidžiant į namų 
ruošos ir krautuvės darbą. ;Pp. 
Vaidžiunai užlaiko stambią mė
sos krautuvę, Archer Meat 
Market, prie Archer, netoli 
Francisco.

Už,pereitų savaitę ligonei p/ 
Vaidžiunienei University ligo
ninėj buvo padaryta sunki, bet

SLA 208 Kuopa 
Ruošia Vakarėlį

ma peticija ir aludininkai yra 
tikri, kad jie gaus ką nori.

Taip ir reikia kovoti už savo 
teises. Aludininkai turėtų susi
dėti su namų savininkais. Tai 
butų geras organizuotas kūnas, 
o kur organizuotai veikiama, 
tai galima daug pasiekti. Juk 
miesto viršininkai turėtų būti 
žmonių tarnai, bet taip nėra.

“N.” Rašėjas.

CardSLA 208 kuopa rengia 
and Bunco Party. ši kuopa yra 
skaitlinga darbščiomis narė
mis. Visuomet surengia pasek
mingus vakarus.

Vėliausiam parengimui narės 
suaukavo daug gražių dovanų. 
Jis įvyks pp. Miksų namuose, 
adresu 2301 West 50th Street, 
rytoj vakare, spalio 5 d. Prad
žia 7:30 vai. vak.

208 kuopa kviečia 
skaitlingai atsilankyti, 
mai laiką praleisti ir 
laimėti. Įžanga 35c.

Kupiškėnai 
Ruošiasi 
Parengimui
Žada Svečius Gražiai Pavaišinti

publikų 
links- 

dovanu v

Kupiškėnai nekantriai laukia 
šeštadienio vakaro, kuomet jie 
galės sykiu pasilinksminti Ku
piškėnų Kultūros Draugijos 
bunco ir kortų parengime, su 
muzika, alučiu ir kitais sma
gumais. Parengimas įvyks še
štadienio vakare, spalio 8 d., 
Hollywood svetainėje, 2417 W. 
43rd S t. Parengimas bus sma
gus, nes rengėjai jau daug ti- 
kietų išplatino. Jie mano turė
ti daug svečių ir deda visas 
pastangas, kad atsilankusius 
tikrai užganėdinti.

Yra daug gražių dovanų, 
taip kad kiekvienas gali tikė
tis gauti po dovaną. Jei kas 
norės/ •galėsT koęfomis^ lošti arba 
kauliukais pamėginti savo lai
mę.

Po žaislų bus šokiai prie ge
ros muzikos. Taigi, atsilanku- 
sieji tikrai maloniai busit pri
imti ir vaišinami. O ir laika 
smagiai pralc-isit su kupiškė
nais.

Programas trumpas, turtin
gas, žavingas. Graži ir tvarkin
ga Dr. S. Biežio kalba paliko 
gilaus įspūdžio. (P-ia F. Vitkie
nė, Dr. S. Jakubs, p. E. Mile
riene, p. J. Vitkus, p. S. Gra
šius, p. J. Gulbinienė ir kiti sa
vo įvairiomis gražiomis kulbe- 
mis įnešė gražaus pamargmi- 
ino vakarui, žymioji pianistė 
p-lė Josephine Schulcaitė, tarsi 
žvaigždė iš muzikos pasaulio, 
nužengusi puikiausiai, užvaldė 
ten esantį pianą, labai vykusiai 
suskambindama porą klasiškų 
kurinių. O p-ia Biežienė gra
žiomis lietuviškomis dainelėmis 
nepaprastai sužavėjo svečius, 
kurie ją apdovanojo gausiais 
griausmingais, sienas drebinan
čiais aplodismentais.

Programą vedė gražiai pri
taikintu jumoru musų gerbia
moji ir mylimoji (taip ją tą 
vakarą vadino) p. K. Katkevi
čienė.

riams, mes džiaugiamės jos 
sveikatos gerėjimu ir linkime 
jai greitai ištrukti iš lovos.

Draugė.

Marųuette Park Lie 
tuviai Susidomėję 
Politika ir Taksais

AUTOS -TRUCKS—MISCELLAN. 
Automobiliaii irTrokai—Bendrai^

NEREIKIA ĮMOKESNIO—30 MENESIŲ IŠ
MOKĖTI. Visiškas peržiursimas, inale- 
vojimas body, fenderio darbų, baterfis, 
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 (mokėjimo pinigų. 
2509 MILWAUKEE AV. Belmont 4844.

HELP VVANTED—FEMALE 
DarMniiikiųt Reikia,

REIKIA PATYRUSIŲ moterų 
popieriams ir skudurams skirstyti. 

Illinois Rag and Paper Co.
1642 N. Besley Court.

SITUATION WANTED 
Ieško parbo

PAIEŠKAU DARBO
Penteris ir popieruotojas iš vi

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

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

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

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

PARDUODU 16 krėslų, 4 stalus 
ir 1 registerį. Pigiai. Antros lubos 
iš fronto. 4501 So. Hermitage Avė.

Naujos “Naujienų”
Raštines Valandos

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

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

SEKMADIENIAIS
vai. ryto iki 1-mos po pietų.

Sekmadieniais skelbimus ga
lima paduoti ar 1 informacijų 
gauti šaukiant CANal 8500 po 
3 vai. po pietų.

“N* Adm.

nuo 9

BAČKINIO ALAUS PARDAVĖ
JAI. Nationaliai žinomam Wiscon- 
sin bravaro alui pardavinėti sam
dys 3 lietuvius bačkinio alaus par
davėjus Chicagos North ir West- 
sidei, taipgi priemiesčiams. Turi tu
rėti taverno prekybą išsidirbęs. Pi
nigai išanksto išlaidoms vietoj pa
prasto komišeno visuose naujuose 
ir atnaujintuose bizniuose, kokius 
jus sukursite kaipo savo stotis su 
musų pagelba. Kreiptis CENTRAL 
8795 dėl susitarimo.

AUTOS—TRUCKS FOR SAUb 
Automobiliai ir Trokai Pardavimai

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
806 West 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

MADOS
Sveikino konsulas ir SLA 

iždininkas

Tur būt niekuomet vietos 
Lietuviai nebuvo taip daug su
sidomėję politika, kaip dabar
tiniu laiku. Kur tik nepasisuk
si ar su kuo nesueisi, tai pir
mas klausimas yrą, ką reikia 
daryti, kad' taksai perbrangųs.

Štai kur išeitis. 15-to Wardo 
Lietuvių Demokratų Kliubo 
valdyba nepajėgia visiems at
sakinėti taksų klausimu, tad 
dėl geresnio visų patogumo nu
tarė sušaukti masinį mitingą 
spalio 16 d. 2 v. po pietų, vie
tos bažnytinėje auditorijoje, 
68 th ir Washtenaw Avė.

i1

Kalbės, teis. Jarecki

Pirmojo Amerikos 
Kinoteatro Iškilmin 
gas Paminėjimas

BUSINESS CHANCES 
Fardavimui^Bizniai

DEL LIGOS turi parduoti pilnai 
įrengtą restaurantą, per 12 metų 
išdirbtą hotelio name, prie svar
biausio biznio 'gatvės Cireroj. $1,- 
000 vertę kad greičiau nusikratyti 
$200 paims. 4909 W. 14th St., Ci-j 
cero, III. Šaukti Cicero 205.

RENDAI GROSERNĖ ir 5 kam
bariai nebrangiai. 2525 So. Green 
St., Victory 5024.

La Šalies Packards

Iškilmingai nudengs atminties 
lentelę p-ia Thomas Edisonienė

No. 4912 — Mergaitei suknelė. 
Sukirptos mieros 6, 8, 10, 12 ir 14 
metų amžiaus mergaitėm.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir 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

DOMINIKAS PEcKAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių 2 d. 11:15 vai. ryto, 1938 
m., sulaukęs pusės amž., gi
męs Lietuvoj, Sintautų parap. 
Klepų kaime.

Amerikoj išgyveno 25 m.
Paliko dideliame nuliudime 

brolį Antaną, brolienę ir dau
giau giminių. Lietuvoj 4 bro
lius: Joną, Franciškų, Vincą 
ir Juozapą; 3 seseris: Agotą, 
Marcelę ir Oną ir daug gimi
nių.

Kūnas pašarvotas Antano 
Pečkaičio namuose, 733 W. 
18th St. , ■

Laid. įvyks seredoj, spalių 
5 d., 8 vai. ryto iš namų 
į Dievo Apveizdos parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už vėlionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Dominiko Pečkai
čio giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Broliai, Seserys, brolienė ir 

giminės
Laid. dir. Simonas M. Sku- 

das, tel. Monroe 3377.

Čia buvo gražiai pagerbta ir 
pasveikinta su gėlėmis ilgame
tė kuopos pirmininkė p. O. Bie- 
žiene, kuri daug yra pasidar
bavusi šioje kuopoje. Skaityt, a 
telegramomis,* kuopai sveikini
mą i nuo Lietuvos konsulo p. P. 
Daužvardžio ir SLA iždininko 
K. Gugio.

Radio išlaimejimas pasuko 
savo laimę p. T. Mickevičienės’ 
adresu.

Vakaras baigėsi gražiomis 
lietuviškomis dainomis ir šo-j; 
kiais, dalyvaujant dideliam bu
rini čia augusio lietuvių jauni
mo, kuriems pritarė ir senieji. 
Tik labai apgailėtina, kad tarp 
daugelio svečių labai mažai 
matėsi kitų SLA kuopų narių, 
šiaip vakarą visais atžvilgiais- 
reikia skaityti nusisekusiu. Gar-; 
bė už tokį parengimą SLA 134 
moterų kuopai. —A. Žil-kas.

Į šį mass?įpilingą pakviestas 
apskričio teisėjas . Edmund K. 
Jarecki, kuris jums visą taksų 
problemą Jšaiškins ir pasakys 
ką reikia dąr.yti. Aparta teisėj o 
Jarecki, busidn keletas kitų ge
rų kalbėtojų. >

Todėl, apylinkės lietuviai, vi
si esate kV^eč^ami tą dieną pa
sinaudoti, nes visi žinote, kad 
teisėjas Jarricld yra vienas tų, 
kurie deda pastangas taksus 
mažinti. Taip pat man teko pa
stebėti, kad 15-to Neardo 
Lietuvių Demokratų Kliubas 
deda visas pastangas, kad tei
sėjas Edmund K. 
butų išrinktas į 
sėjus.

Yra patartina
viams balsuoti už teisėją Ja- 
reckį, ir stotį prie 15-to Wardo 
Lietuvių Demokratų Kliubo ir 
bendrai veikti savo gerovei, nes 
viršmin&tas politišl<as kliubas 
yra seniausias ir rimčiausias 
Chicago j e.

Priklauso prie Civic 
Federation

Jareckiį ir vėl 
apskriČK) tei-

visiems lietu

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted SL, CMeago, HL

Čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzd} No

Mieros ______— , — per krutinę
Siunčiam Gėles 
Telegramų j 
Visas Pasaulio 
Dalis. 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street 

Tel. YARDS 7308

Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laido
tuvėms, Papuoši
mams.

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

URBI

LOVEIKIS

ZIGMONT NORKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 2 dieną 1:45 vai. ryto, 
1938 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Kauno apskr., Suvakų 
redyboje.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Teofilių, po tėvais Va- 
raičiutę, 3 sūnūs, Zigmontą, 
Vladislovą įr Kazimierą, ,2 
dukteris Marijoną ir Genovai
tę, žentą Francis Burton, mar
čią Mary, 2 anukus, brolį 
Kazimierą ir jo šeimą, kuris 
gyvena Baltimore, Ohio. O 
Lietuvoje 3 brolius, seserį ir 
gimines. Nabašninkas gyveno 
1338 So. Kildarę Avė.

Kūnas pašarvotas A. Pet
kaus koplyčioj, 1410 So. 49th 
Ot., Cicero.

Laidotuvės įvyks trečia
dienį, spalio 5 d., 8 vai. ryto, 
iš koplyčios į šv. Antano par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio siela, o iš ten bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines 

Visi a. a. Zigmonto Norkaus 
giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunai, Dukterys, žen

tas, Marti ir Giminės.
Laid. Dir. Antanas Petkus, 

Tel. CICERO 2109.

šitas
su

Dar turiu pasakyti, kad 
kliubas yra susivienijęs 
South West Civic Federation, 
prie kurio priklauso 3.9 organi
zacijos. Tai ytfa minia, o kur 
daugybe, ten ir galybė. Kliubo 
-pirmininkas F. J. Doviai nuo 
savęs pataria visiems apylinkes 
lietuviams ateiti į šį mass mi
tingą, nežiūrint kokiame warde 
gyvenate. Pirmininkas yra 
daug gero padaręs nariams ne
laimei atsitikus, nes jisai turi 
didelę pažintį su politikieriais. 
Nepamirškite, spalio 16 d. 2 v. 
po pietų. —M. C. B.

Walter Nef fas
Grįžta iš Lietuvos

Šiandien New Yorke ne
paprastos iškilmės, būtent, bus 
pirmojo Amerikos kinoteatro 
gimtadienio iškilmingas pami
nėjimas.

Dalykas ve koks. Dabar kai 
lik eina kino teatrų vajus. Ta 
pačia proga nusistatyta rinkti 
ir žinias apie pirmuosius kino- 
teatrus. Pačiu pirmuoju tokiu 
teatru pasirodę esanti Koster 
ir Bial i^^ikos salė, kuri pir
mą kaYtą parode Don Juan vei
kalą prięš 43 metus New Yor
ke, Herald Sųuare, ties 43 gat
ve. Tiems teatrams suteikia ir 
atminties dovaną — misinginę 
'lentelę su atatinkamu užrašu.

Iškilmės prasidės su prakal
bomis. Programoje muzika už
ims ypatingą vietą. P-ia Tlio- 
mas Edisonienė, garsaus išradė
jo Thomas A. Edisono našle, 
iškilmėse užims ypatingą gar
bės vietą. Ji nudengs ir atmin
ties lentelę, kurioj yra sekantis 
užrašas:

ČIA PRASIDĖJO KRUTA- 
MIEJI PAVEIKSLAI, šioj vie
toj 1896 metais balandžio 23 
d. Koster ir Bial muzikos salė
je Tliomas A. Edisono kruta- 
mieji paveikslai buvo suprojek
tuoti.

Be garbės svečių ir valdinin
kų* išldlmėse dalyvaus kruta
niųjų paveikslų gamintojų pre
zidentas Percy Straus ir R. H. 
Mac}r & Co. prezidentas Ho- 
ward Dietz, kuris, vienkart, 
yra ir filmų publicistines valdy
bos pirmininku.

Kaip kiekvieno darbo pra
džia yra sunki, taip buvo sunki 
ir filmos pradžia, Daug metų 
praėjo kol filmą užkariavo da
bar turimas vietas. Tačiau, 
šiandien ji gali su pasididžiavi
mu pasakyti, kad jos darbo 
vaisiai išsiplėtė po visą pasaulį 
ir kad vien Amerikoj k i no te
atrų jau yra virš 17,000.

Prie progos paminėsime, kad 
pirmojo paveikslo “Don Juan”, 
kuris pirmą kartą buvo parody
tas virš kalbamam teatre, kū
rėju buvo John Barrymorc. Gi 
1926 metais jį patobulino bro
liai Warneriai. (Skelb.)

REAJL ESTATE FOR SALE 
Namai-J^mė Par^vimui

PARDAVIMUI
2jų aukštų kampinis namas. Karš

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

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

Hemlock 08Q0.
MODERNAS KAMPAS: 19 apart- 
lentų 15x4, 4x5, garas, randos: 
7800. Turi būti parduota, kaina 
iktai $21,000. Liberalus terminai. 
TRST STATE MORTGAGE CO., 

4752 Fullerton Avė.
CAPITOL 3020.

GRAŽUS 2 FLATIS plytinis, 7-8 
kambarių, karštu vandeniu šildo
mas, garažas. Namas puikiose są
lygose, Paaukos už $6250.00.

. GORDON REALTY CO.
809 W.,-.35tb St. YARDS 4329x t

UŽ $4,500 8 METŲ SENUMO 
plytinis apšildomas, 5 kamb. bun- 
galow. Randasi arti 72-ros ir Rock- 
well. 2 blokai nuo Marąuette Par
ko.

4 flatų po 4 kambarius plytinis 
štymu apšildomas ant 66-tos ir 
California ...........................  $13,000

Taipgi ant Thoop ir 56-os 3 po 6 
kamb. plytinis namas, kieto med
žio trimai ir florai. Pečiais apšil
dymas

ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi

Automobilių Išpardavimą.
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių to

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

1938—ir 1937—Buicks—Oldsmo- 
biles — Chevrolets — Fords—Pon- 
tiacs — Chryslers — Plymouths — 
De Sotos — Studebakers — Cadil- 
lacs
Dodges — Grabams — 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.

(Vardas Ir pavardi)

(Adresas)

(Miestas ir valstijai

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą d§lto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Walter Neffas su savo dūk- 
tere Genovaite, 2435 So. Lea- 
vitt St., kurie buvo išvažiavę 
Lietuvon su Pirmyn choru, 
šiandien sugrįžta Chicagon. 
■Parveža daug 'dovanų ir ^šo
kių įsĮpudžių papasakoti savo 
pažįstamiems. —T. R.

• “Cubs”, Chicagos baseball 
komanda, šeštadienį laimėjo 
National Lygos pirmenybę. Tre
čiadienį Cubs .pradės lošti su 
New Yorko vYankees” už pa
sauli© pirmenybę. “Yankees” 
yra American Lygos čampio- 
nai.

BUTKUS.
2749 West 63rd St.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

$5,000

BUSINESS SERVICE
Biznii o Patarnavimu
Tel. Victory 4965. 

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

VIEŠAS 
AUKCIJONAS

Vieta žinoma kaipo 
McNINCH 

ūkis bus parduotas iš 
VIEŠO AUKCIJONO.

80 AKRŲ ŪKIS— 
Spalių 18, 1938, 

PRADEDANT

4 mylios į rytus ir 6 mylios į šiau
rę nuo Cassopolis, Michigan, R. 
R. No. 4. 9 mylios nuo Dowagiac 
prie Marcellus kelio ir 1 mylia į 
pietus prie R. R. No. 4, 1 mylia į 
rytus ir 1 myia į pietus nuo Vo- 
linia.

Gera žemė, 7 akrai miško, geras 
7 kambarių namas, geras bank 
barn, 2 aukštų vištininkas, kiauli
ninkas, ir komų krlbas, įrankių 
patalpa ir tt. Nori deposito ūkio 
pardavimo dienoje.

10 akrai gerų kornų, 10 akrai 
gerų bulvių, 18 tonų šieno, 50 bu
šelių praeitų metų kornų, 7 ark
liai, 5 jaunos melžiamos karvės, 
kai kurios laukiamos, greit viena 
2 metų vesianti. Vienas ,swiss jau
tis 2VŽ metų senumo. 3 telyčios 
75 leghorn dedančios vištos, 70 jaunu 
žąsų, 4 perinčios žąsys, 2 žąsinai, 
30 ančių, 2 vežimai, 1 bob sled, 1 
hay rack ir visi ūkio rankiai. Kiek
vienas žingeidaująs yra kviečia
mas apžiūrėti ūkį pirm aukcijono. 
Tai bus geras pii^cinys kai kam. 
Jei pirkėjas neturi grynais pinigais 
visus, gali palikti dvejiems me
tams $1,000 morgičių.

C.'O. Auctionerius 
G. Buck, Klerkas

Edward Gabel, Sav.

Reikalinga Farma
Turiu 2 atskirus mūrinius namus 

po 5-5 kambarius. Savininkai mai
no į farmą nuo 40 iki 100 akrų. Na
mai randasi vienas Cicero, III., ant
ras South Side. Farmeriai nepra
leiskite progos. Atsišaukite ypatiš- 
kai ar per laišką.

Joseph Vilimas
680Č So. Maplewood Avė.

EGG
NUT 
BIG

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

$6.00
$6.00
$6.00

MINE RUN __________  $5.75
SCREENINGS _________ $5.00

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.
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SVARBIOS PRAKALBOS LIETUVOS, VIL
NIAUS IR KLAIPĖDOS KLAUSIMU

GRAŽIAI PASIRODĖ

Spalio 9, Chicagos Lietuvių Auditorijoj
Spalio 9 d., sekmadienį, Vil

niaus Užgrobimo Sukaktuvių 
. Dienų 2 vai. p.p., Lietuvių Audi

torijoj įvyks nepaprastai dide
lės ir įdomios prakalbos. Šiose 
prakalbose bus nurodyta pra
radimas Lietuvos sostinės Vil
niaus ir kovos už paliuosavimų 
Vilniaus krašto iš po Lenkijos 
valdžios. Taip pat bus kuo pla
čiausiai nurodyta dabartinė Lie
tuvos padėtis, jos apsigynimo 
budai ir pavojus Klaipėdos 
kraštui nuo Vokietijos Hitlerio 
ir jo smurto.

Europos padėtis yra gana ne
rimta. Paskutinių dienų įvykiai 
rodo, kad vokiečių naciai, 
smurtu ir kariška jėga, su pri
tarimu didžiųjų Europos vals
tybių užgrobė Čekoslovakijos 
kraštus, šituom .vaduojantis nei 
minutei negalima nurimti, nes 
galimas daiktas, kad barbariš
kas Hitleris puls Lietuvą, atim
damas Klaipėdos kraštų.

Kų tuo svarbiu klausimu tu
rim daryti mes, Amerikos lie
tuviai, ir kokius patarimus mes 
galim duoti Lietuvos liaudžiai 
ir jos dabartinei, nors neteisė
tai valdžiai?

J šituos tain svarbius dienos 
klausimus kalbėtojai duos reik
šmingus atsakymus ir susirin
kimas tars savo nusistatymo žo
di. Todėl, nepamirški te sekan
čio sekmadienio, spalio 9 d. At
vykite visi į Lietuviu Auditori
ja, nes tai bus svarbiausias šių 
dienų klausimo sprendimas.

Apie susirinkimo programų, 
kalbėtojus matysite šios savai
tės spaudoj, k. t. “Naujienose” 
ir “Vilnyj”. Mitingų rengia

Chicagos Lietuvių Kongreso 
Skyriaus Komitetas.

Sumušė ir Apiplėšė 
Bučeri Kazį 
Jurkaitį

Atėmė $20.00

Paruošę Naują Pla
ną C. L Auditorijos 
Perorganizavimui
Juo žadama išgelbėti Auditori

jos Namą Lietuviams

Vakar “Naujienoms” atėjo 
žinia, kad suinteresuoti asme
nys turį pagaminę nauja pla
nų Chicagos Lietuvių Audito
rijos Korporacijos perorganiza
vimui ir išgelbėjimui Audito
rijos triobėsio lietuviams.

Plano smulkmenos dabar dar 
nežinomos, bet autoriai žada 
jas paskelbti spaudai šiandien 
po pietų. Dalykas, berods, tu- 
rėsiųs eiti per teismą.

Dabartiniu laiku Auditorija 
yra receiverio, p. Antonisen 
rankose. R.

Nušovė Savo Žmoną 
Už Vaistus
Trys Vaikai Paliko Našlaičiais

Brookfieldo policija vakar 
suėmė ir įkalino 41 metų in
žinierių James K. Matter, nuo 
4233 Dubois Boulevard, Con- 
gress Parke. Jisai nušovė sa
vo žmoną, trijų vaikų moliną, 
susiginčijęs su ja apie vais
tus.

Tai įvyko šeštadienį naktį. 
Prieš kurį laikų Matter nusi
laužė koją. Nuo skausmo jisai 
imdavo narkotinius vaistus. Kai 
šeštadienį vaistai išsibaigė, 
pirkti daugiau, bet ji atsisakė, 
aiškindama, kad jis pripras 
prie narkotikų ir nebegalės be 
jų gyventi. Nuėjo pas daktarų 
ir gavo kitus, bet Matter skir
tumą pažino. Užpykęs pagrie
bė šautuvą ir žmoną nušovė.

Daktarai 
“Piknikavo”

Chicagos Lietuvių Choras “Pirmyn’’ (nariai) pasirėdę uniformomis) sekmadienį la
bai gražiai pasirodė savo pirmam koncerte, kuris įvyko Sokolų salėj. Priekyj—choro
dirigentas Kazys Steponavičius. (Žiūrėk recenzijų kitoj vietoj, šiame puslapyj).

Naujienų-Acmo Telephoto
HITLERIO LĖKTUVAMS — Didžiule priešlėktuvinė patranka įrengta Anglijoj, 

apgynimui Londono nuo Hitlerio lėktuvų.įKaro pavojus praėjęs, bet patrankos te- 
bėra pozicijose. MM

BRIDGEPORT. — Pirmadie
nio ryta, apie 6 vai., jaunas 
vaikinas įėjo į Kazio Jurkai- 
čio bučernę, 3808 So. Lowe 
Avė. ir valandėlę pasisukinėjęs 
laukė kol K. Jurkaitis pasiliks 
vienas.

Užklausus kokio patarnavi
mo jis norįs, vaikinas smogęs, 
ar tai kumščia ar kokiu įna
giu K. Jurkaičiui į žandų taip, 
kad K. Jurkaitis parsišliejęs 
prie kaladės, o tuo tarpu iš 
lauko įpuolė kitas plėšikas su 
revolveriu.

Iš K. Jurkaičio kišenių iš
krėtė virš $20.00 pinigų, ku
riuos jis dar nebuvęs padėjęs 
į registerį, o registerio visai 
nelietė, kaip žinodami, kad te
nai mažai smulkių tebuvę.

J. A. S.

International 
Harvester Vėl 
Pradės Dirbti

Priimsianti Atgal 6,500 
Darbininkų

Fovvler McCormick, vicepre
zidentas International Harves
ter Co., bendrovės, praneša 
spaudai, kad netolimoj ateityj 
vėl atidarys dirbtuves ir pra
dės ūkio padargų gamybų.

Jisai skelbia, kad bendrovė 
priims atgal apie 6,500 darbi
ninkų. Dirbtuvės busiančios 
atidarytos Cbicagoj, Rock Is
lande ir Milwaukee.

Keletą savaičių atgal Inter
national Harvester uždarinėjo 
beveik visas savo dirbtuves ne 
vien Chicago, bet ir kituose 
miestuose.

Sekmadienį po pietų Roberts’s 
ūkyje, prie 93-člos, netoli Dar
iem, Amerikos Lietuvių Dak
tarų Draugija surengė priva- 
tišką “pikniką” savo nariams. 
Dalyvavo apie 40 daktarų ir 
dentistų su žmonomis ir arti
mais draugais.

“Piknikas” buvo labai sma
gus ir praėjo linksmai. Prie gy- 
vumos daug prisidėjo daktarų 
ir dentistų žmonos. Jos prikrė
tę daug juokų ir įvairino kal
ba, nes patys vyrai, be jų kom
panijos, veikiausiai butų pra
leidę laiką kalbėdami apie ope
racijas ir dantų traukimą.

Buvęs.

Pakliuvo Už Tai Kad 
Turėjo Perdaug 
Pinigų

John Baron, 865 Cleveland 
Avenue ir Samuel Noto, 858 
Hudson Avenue, nepasižymėjo 
dideliu' turtingumu. Taigi, kai 
sekmadienį jie pradėjo pinigus 
švaistyti savo apylinkės alinė
se, policistams dingtelėjo į gal
vą, kad čia kas nors negerai, 
ir abu suėmė. Jie prisipažino, 
kad pinigus pavogė iš North 
Shore beverage company raš
tinės, 879 Cleveland Avenue.

Suėmė Jauną 
Vagilį

Netoli 63-čios ir Cottage Gro- 
ve buvo suimtas jaunas chica- 
gietis, Frank Cherne, 10210 E-1 
wing Avenue. Jisai bandė api
plėšti Trianon šokių salės ka- 

' sierių, 6201 S. Cottage Grove.

Naujienų-Acme Telephoto
OKUPAVO SUDETUS — Būrys Vokietijos kareivių po okupavimo pirmo 

Čekoslovakijos Sudetų distrikto netoli Deggendorf miesto. Okupacija eina ra
miai. Lenkai jau okupavę Cieszynio distriktų, kurį Čekoslovakija jiems atidavė 
pereitų savaitę.

Naujienų-Acme* Radiophoto
APLEIDŽIA SUDĖTU# — Čekoslovakijos kavalerija apleidžia Sudetų dis- 

triktą, užleisdama jį Vokietijai, pagal keturių didžiųjų valstybių konferencijos 
nutarimą. •'.*',

“Pirmyn” Choras 
Ne Tas Kas Buvo 
Pirmiau

i
“Vargonai Grojo, Ne Choras 

Dainavo”
Pereitų šeštadienį turėjome 

progų pirmų kartų išgirsti iš 
Lietuvos sugrįžusį Chicagos 
Lietuvių Chorų “Pirmyn” dai
nuojant. Tai buvo Sokolų sve
tainėj, kur choras suruošė kon
certų.

Reikia pasakyti, kad tų patį 
chorų buvau girdėjęs dainuo
jant jau daug kartų prieš važia
vimų Lietuvon. Tai buvo taip 
sau geras choras. Sudainuoda
vo vienų dainelę geriau, kilų 
prasčiau ir manydavau, kad iš 
mėgėjų dainininkų, kurie kartų 
į savaitę gali susirinkti prakti
koms (ir tai niekuomet visi ne
susirenka), geresnio choro ir 
negalima tikėlis.

Bet pereito sekmadienio kon
certe “Pirmyn” choras parodė, 
kad ir iš Mėgėjų dainininkų ga
li pasidaryti tobulas choras, su 
pasišventimu sunkiai padirbė
jus.

Choras sudainavo apie 20 dai
nų, kai kurias su solistais: V. 
Benderių, K. Pažarskiu, A. Nar
butu, J. Rukštela, A. Braziu, p. 
A. Steponavičiene, O. Skeveriu- 
le ir S. Rimkaite, taip pat mer
gaičių trio.

Turiu prisipažinti, kad pirmų 
kartų savo gyvenime esu girdė
jęs lietuvių chorų taip gerai dai
nuojant. Visos dainos išėjo 
taip švelniai, taip apdirbtai, kati 
nė mažiausio išsišokimo ar dis
harmonijos nebuvo girdėti. Visi 
balsai taip suderinti — suba
lansuoti, kad, rodos, vargonus 
girdi grojant, o ne chorų dai
nuojant. O kai choras švelniai 
pereina į pianisimo, ypatingai 
dainuojant “Tykiai, Tykiai Ne
munėlis Teka”, tai nenoroms 
spaudžia ašakas iš’ akių.

. ‘ 1 • ?“Sau Konkurento Neturės”
Drąsiai galima pasakyti, kad 

Pirmyn choras stovi aukščiau
siame laipsnyj ir jeigu jis galės 
taip pasilaikyti ilgiau, lai Ame
rikoje sau konkurento neturės.

Valio, Pirmyn choras! Duo
kite daugiau lokių koncertų, o 
publika tuojau jus pažins ir jū
sų darbų įvertins. Chorų vedė 
dirigentas Kazys Steponavičius. 
Publikos buvo apie 600.

T. R.

Šiandien Laidoja 
Žymų Džiovos 
Specialistą

Šiandien Garden of Memory 
kapinėse, North Čhicagoj, bus 
palaidotas žymus gydytojas^- 
džiovos specialistas Dr. Tho- 
mas Basset Keyes. Jisai pasi
mirė sekmadienį. Gyveno Lake 
Bluff priemiesty j, 501 Prospect 
Avenue. Buvo 63 metų am
žiaus.

Pašovė 12 Metų 
Mergaitę Br. Parke

/
Nežinomas asmuo revolveriu 

ar šautuvu pašovė 12 metų 
mergaitę Irene Raczynski, 4338 
So. Spaulding Avenue. Nelaimė 
įvyko mergaitei beeinant gat
vėj netoli Archer ir Kedzi-j 
Avenue. Ji paguldyta South- 
lown ligoninėj .

Tai Bent Turės 
Kaklaryščių!

Iš automobilio, pastatyto ties 
2756 Pine Grove avenue, neži
nomi piktadariai pavogė 4,200 
kaklaryščių, kurių vertė sie
kia apie $3,000. Automobilis 
priklauso chicagiečiui Aubrey 
Pearlman’ui, kuris tarnauja 
vienai kaklaryščių firmai už 
agentą.
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RADIO GRANADIERIAI DAI
NUOS IŠTRAUKAS Iš 
RIGOLETTO

Peoples Bendrovė, leidėjai 
nuolatinių antradienio radio pro
gramų ir žymus dainininkai, 
“Radio Granadieriai”, rengia 
tikrų surprizą šių programų 
klausytojams. Nes tarpe viso
kių naujų dainų ir įvairenybių 
jie galingais, harmoningais bal
sais išpildys gražiausias ištrau
kas iš operos “Rigoletto”. Tai 
bus tikra naujienybė ratilo 
klausytojams girdėti lietuviš
kame programe.

Chicagos ir apylinkių lietu
viai yra susidomėję Peoples 
Bendrovės skyriaus uždarymo 
išpardavimu. Taigi, šiam pro
grame bus pranešta daug lauk
tinų žinių apie negirdėtus pi
gumus visokių namams reik
menų, ypač rudens ii’ žiemos 
sezonams, nes yra progos tuo 
dalykus susipirkti mažiau kaip 
už pusę kainos Peoples Krau
tuvėse. Taigi nepamirškite pa
siklausyti. —Rep. xxx

Automobilių 
Nelaimės

® Taxikebas ties 4236 Wesr 
North Avenue, užmušė 32 me
tų chicagietį Herhert Sieck, 
1749 N. Kedvale Avenue. Taxi 
šoferis, Robert Williams, 4250 
Haddon, aiškino, kad Sieck 
bandė pereiti skersai gatve vi
duryj bloko, neapsižiurėjęs, 
kad automobilis atvažiuoja

O 32 metų amž. Leroy Lar- 
man, 909 Argyle, užsimušė su 
automobiliu įvažiavęs į stulpą 
ties 2657 West Chicago Avė.

® Du “hit and run” draive- 
riai užmušė 30 metų chicagie
tį John Campbell, 4546 So 
State Street. Nelaimė įvyko 
prie 46 ir State. Vienas Camp
bell parmušė, kitas per jį per
važiavo.

Gatvekario-Troko 
Nelaimė

18 APYLINKĖ. — Vakar, 
apie 4 vai., po pietų, ‘didelis 
sunkvežimis (trokas) trenkė į 
šoną besisukančio gatvekario, 
prie 18-tos ir Halsted, prieš 
“N” raštinę. Gatvekaris važia
vo į vakarus ir ^ukosi iš Hal
sted į 18 tų. Išbyrėjo keli gat
vekario langai ir jis buvo iš
mestas iŠ bėgių, bet nei vie
nas keleivių nebuvo sužeistas. 
Gatvekaryj buvo apie 15 žmo
nių, v

Kadangi gatvė buvo šlapia, 
tai trokas nesuspėjo laiku su
stoti. Jis priklauso Advance 
Trucking bendrovei.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

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

Naujienos
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL.
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