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Atst. Butas Išreiškė Pasitikėjimą Chamberlainui
UŽ PASITIKĖJIMĄ PADUOTI 366

' BALSAI, PRIEŠ 144
Darbiečių Nupeikimas Valdžios Atmestas 

369 Balsais Prieš 150

NUMATO GALĄ ADF IR CIO PASTAN
GOMS SUSITAIKYTI

LONDONAS, Anglija, spalio 
6 — Atstovų butas 366-iais 
balsais prieš 144 išreiškė ket
virtadienį pasitikėjimą prem
jeru Chamberlainu ir užgyrė 
nusistatymų Municho konferen
cijoj. Chamberlain akcentavo, 
kad britų valdžios veikla iš
gelbėjo Čekoslovakiją nuo su
naikinimo, o Europą nuo Ar- 
mageddono, kitaip sakant, nuo 
skerdynių.

Pirm šio balsavimo atstovų 
butas ^369-niais balsais prieš 
150 atmetė darbiečių atstovų 
įnešimą pasmerkti Chamberlai- 
no politiką, kuri, grumojama 
ginkluotos jėgos? paaukojo Če
koslovakiją ir pažemino pačią 
Britaniją.

Atstovų butas išsiskyrė tarp 
entuziastiškų ovacijų sukeltų

Čekai Gavo Naujus 
Vokietijos Pasiūly

mus
PRAHA, Čekoslovakija, spa

lio 6 — Naujų slaptų pasiūlymų 
Čekoslovakija gavo iš Vokieti
jos. Numatoma, kad pasiūlymai 
turi didelės svarbos ryšium su 
Zudetų žemės problema.

Pasiūlymus atvežė gen. Fran- 
tisek Husarek, viešųjų darbų 
ministeris naujame Čekoslova
kijos kabinete. Gavę pasiūly
mus čekų ministeriai laikė vie
ną posėdį trečiadienio vakare, 
o kitą vidurnaktį.

Čekoslovakijos naujas kabi 
netas, prezidentui Benesui re
zignavus, pasuko kita kriptl- 
mi. Čekoslovakija ateity ketina 
nutolti nuo Francuzijos, Bri
tanijos ir Sovietų Rusijos ir ie
škoti naujų draugų Romoj ir 
Berlyne. Laukiama, kad dery
bos vokiečių-čekų pirklybinei 
sutarčiai padaryti prasidės spa
lio 15 d.

Vokiečių Šeimai Pa
skyrė 20 Metų

Kalėti
METZ, Francuzija, spalio 6 

—Francuzijos karo teismas 
pripažino, kad vokiečių šeima, 
susidedanti iš tėvo, motinos ir 
dviejų sūnų, šnipinėjo Francu- 
zijoj vokiečių interesuose. Vi
siems keturiems* paskirta bau
smė kalėti po 20 metų. Nubau
stieji yra Michel Bour 50 me
tų, jo žmona Marguerite 45 
metų ir judviejų sūnus, vienas 
23 metų, kitas 18 metų.

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

Lietus į pavakarį; mažai pa
kaitos temperatūroj; vidutinio 
stiprumo šiaurės rytų iki rytų 
Vėjai; saulė teka 5:52, leidžia
si 5:24 valandą...........................

Chamberlainui. Butas susirinks 
lapkričio 1 d.

Debatuose Chamberlain tarp 
ko kita pasakė, kad jis, o ne 
Hitleris parašė deklaraciją vo
kiečių ir britų santaikai palai- 
ktyi. Tai esąs ne paktas, bet 
paties Chamberlaino ir Hitle
rio nuomonė, jogei abiejų šalių 
gyventojai pageidauja niekuo
met nebekariauti vieni prieš 
kitus.

Užbaigdamas debatus Cham
berlain pasakė, kad generalių 
rinkimų neskelbs, nes rinkimai 
didina skirtumus, o britams 
šiuo metu reikia juo daugiau 
vieningumo. Britanijos premje
ras Municho konferencijos pa
sėkoj planuoja naują milžini
šką ginkluotis programą.

Lenkai Stato Naujus 
Reikalavimus

Čekams
\

VARŠUVA, Lenkija, spalio 
6 — Valdžios oficialus organas 
“Gazeta Polska” ketvirtadienio 
laidoj kalba, kad lenkų-čekų 
draugingumas priklausys nuo 
to, ar čekai atiduos Karpatų- 
Rutėnų žemę vengrams. Jei 
atiduos, tai parodys, kad če
kai nori sugyventi su lenkais 
draugiškai. O jei neatiduos, 
tai parodys, kad jie vis dar ne
išsižada draugingumo su Rusi
ja.

Ispanija Mėgins Iš
vengti Čekoslovaki

jos Likimo
BARCELONA, Ispanija, spa

lio 6 — Ispanijos respublikos 
užsienio reikalų ministeris Ju- 
lio Alvarez dėl Vayo ketvirta
dienį pareiškė, jogei Ispanijos 
valdžia yra pasiryžiusi išvengti 
Čekoslovakijos likimo ir kovo
ti iki svetimšalių įsibriovimas 
taps likviduotas.

Ispanijos valdžios atstovas 
Paryžiuje pasakė, kad valdžiai 
buvo įteiktas planas padalinti 
Ispaniją į dvi tautas — vieną 
demokratinę, o kitą diktatoriš
ką. Respublikos valdžia pasiū
lymą atmetė.

Dešimt Vokiečių Už
mušta Čekų Srity
BERLYNAS, Vokietija, spa

lio 6 — Pranešimas iš Aigen 
sako, kad mažiausia dešimt 
zudetų vokiečių buvo . nušauta 
arti čekoslovakų miestelio Kru- 
mau, kur vokiečiai apvaikščio
jo zudetų atidavimą Vokietijai. 
Tais pranešimais, čekoslovakų 
policija ir kitokia vyriausybe 
buvo pasitraukusi iŠ miestelio. 
Paskui staiga sugrįžo ir įsakė 
minioms paslėpti visas svasti
kas, nacių dekoracijas, ir atėmė 
visus ginklus. Nukautų zude* 
tų lavonai buvę palikti gatvė
se.

NAUJIENŲ-ACME Photo
LAIMĖJO PASITIKĖJIMĄ — NevilĮe Chamberlain, Anglijos premjeras (de

šinėj) vakar laimėjo pasitikėjimą ir patvirtinimą savo užsienio politikai Angli
jos parlahiente, tai yra, Čekoslovakijos padalinimui ir nusileidimui Hitleriui. 
Paveikslas parodo iš kairės dešinėn)./Adolfą . Hitlerį, Vokietijos $itttą*orių, jo 
vertėją' Paitl Sclimidt ir Chamberlainą,klaike konferencijos, kur Chamberlain su
tiko Vokietijai atiduoti Čekoslovakijos Sudetus. 1

Raudonasis Kryžius 
Pasiųs Brazilijos
Kavą Ispanams

WASHINGTON, D. C., spa- 
lio 6 — J. Valstijų Raudonasis 
Kryžius priėmė Brazilijos val
džios pasiūlymą 1,000,000 sva
rų kavos badaujantiems Ispa
nijos civiliams gyventojams. 
Amerikos pirklybos laivyno ko
misija sutiko nugabenti kavą 
į Francuziją, o iš čia pasiųs
ti ją į Ispaniją — taip sukili- 
lių, kaip ir lojalistų sritims.^ 

Britai Siunčia Naują
Kariuomenę į Pale 

stiną
LONDONAS, Anglija, spalio 

6 — Kolonijų sekretorius Mal- 
colm MacDonald painformavo 
parlamentą, kad Britanija sku
biai siunčia keturis batalijonus 
ir du kavalerijos regimentus į 
Palestiną, kur padėtis pasida
riusi rimta.

Trečiadieni britų kariuomenė 
ir aviatoriai užmušė apie 60 
arabų susirėmimuose su arabais 
prie Tabor kalno ir arti Safed.

Italijos Karininkai 
Apleidžia Ispaniją/ _______
ST. JEAN DE LUZ, Prancū

zija, spalio 6 — Gautais pa- 
rubežy pranešimais, demobili
zavimas Italijos karininkų, ka
riaujančių Ispanijos sukilėlių 
pusėje, jau prasidėjo. Praneša
ma, kad grupė Italijos karinin
kų, pasirėdžių civiliais drabu 
žiais, pervažiavo rubežių iš Is
panijos į Francuziją trečiadie
nio naktį. Jie grįžta į Italiją.

Naciai Gavo Daugiau 
Koncesijų

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 6 Ketvirtadienį tarptau
tinė komisija leido Vokietijai 
užimti penktą Čekoslovakijos 
zoną. Penktoji zona apima daug 
maž 5,000 ketvirtainių mylių. 
Ji yra daug didesnė, negu Mu
nicho konferencija numatė. Vie
noj vietoj šios zonos ribos es
ančios tik 30 mylių atstumoj 
nuo Prahos.

Pranešimais tilpusiais Pary
žiaus spaudoj, Vokiečiai tarp
tautinei komisijai pareiškė,1 
kad nacių armijos užims naują 
teritoriją savo valia, jeigu ko
misija neleis užimti. Naujojoj 
teritorijoj, kurią naciai užims, 
yra airglies depozitai, stiklo iš
dirbiniu žinomas miestas Ga- 
blonz ir tekstilės centras Rei- 
chenberg.

Šaukia CIO Kon
venciją

PITTSBURGH, Pa., spalio 6 
—John Lewis, CIO pirminin 
kas, paskelbė, kad lapkričio 14 
dieną šaukiama Pittsburghe 
CIO konstitucinė konvencija. 
Pasak Levviso, CIO mėgins at
sistoti ant pastovaus pagrin
do. CIO organizacija šiuo lai
ku, Lewis sako, turi 4,000,000 
narių.

Uždraudė Vartoti 
Žydų Parašytus Mo
kykloms Vadovėlius

ROMA, Italija, spalio 6 — 
Ketvirtadieni uždrausta yartoti 
Italijos mokyklose vadovėliai 
parašyti žydų autorių. Uždraus
ta vartoti knygos 114-kos au
torių.

Surinkti 1938 Metų 
Taksai Sumušė

Rekordus
WASHINGTON, D. C., spa- 

lio 6 — Guy T. Helvering, vi
daus pajamų departmento ko
lektorius, ketvirtadienį paskel
bė, kad taksai surinkti 1938-is 
fiskaliais metais, kurie pasibai
gė birželio mėnesio 30 dieną, 
didumu pralenkė visus pirmes
ni us rekordus. Šiemet taksų 
sukolektuota $5,658,765,314. 
Ši suma pralenkia pereitų me
tų sumą $1,005,569,999.

Cirko Liūtas Sudra
skė Žmogų

WILDW00D, N. J., spalio 6 
—Iš vietinio cirko klėtkos tre
čiadienio vakare pabėgo liūtas 
Liūtas sudraskė Thomasą Sai
to, 37 metų japoną, kurs tar
navo Philadelphijoj aukcinio- 
nierių krautuvėje. Policininkai 
nušovė liūtą, o cirko savinin
kas, Joseph Dobish, yra kalti
namas antro laipsnio gal'va- 
žudyste.

Chicaga Statys 
Subvėjus 

j

WASHINGTON. D. C., spa
lio 6 — Vidaus reikalų sekreto
rius Harold Ickes ketvirtadie
nį painformavo Chicagos biz
nierių delegaciją, kad jis iki 
šios savaitės galo nuspręs, ar 
duoti Chicagai $14,500,000 fe- 
deralių pnlfgų subvėjams sta
tyti. Kitos žinios praneša, kad 
federaliai fondai Chicagai jau 
yra užtikrinti.

HOUSTON, Tex., spalio 6— 
John Lewis paskelbė, kad CIO 
konstitucinė konvencija yra" 
šaukiama Pittsburghe lapkri
čio 14 d. Amerikos Darbo Fe
deracijos vadai, dalyvaują Fe
deracijos metinėj konvencijoj 
šiame mieste, interpretavo Le
vviso pranešimą, kaip galą pa
stangoms CIO įr ADF sutaiky
ti.

William Green, x Federacijos 
prezidentas, pasakė, kad jis 
skaito Levviso pranešimą nepa
lankiu atsakymu

TRUMPOS ŽINIOS I Iš Lietuvos
IŠ VISUR RUOŠIAMA KOOPERACIJOS 

---------------- —-----------------' ŠVENTĖ.

BERLYNAS, Vokietija, spa- 
lio 6 — Prieš porą dienų Hit
leris atsišaukė i ^Vokietijos gy
ventojus prašydamas aukų pa
šalpai teikti biednucmenei žie
mos metu. Pirmosios į Hitle
rio atsišaukimą atsiliepė J. 
Valstijų firmos turinčios Vo
kietijoj įmones. Jau aukavo 
Fordo, General Motors, Opel 
Motors korporacijos, Wbol- 
worth kompanija ir kitos. Di
džiausią sumą, būtent $800,000 
paaukavo J. Valstijų plieno į- 
monės Dusseldorfe.

PRAHA, Čekoslovakija, spa
lio 6 — Artimoj ateity Čekoslo
vakijos užsienic- reikalų mini
steris Frantisek Chvalkovsky 
išvyks į Berlyną galutinėms 
deryboms dėl statomų čekams 
vokiečių reikalavimų.

VARŠUVA, Lenkija, spalio 6 
—Lenkijos užsienio reikalų 
ministeris Beck ir Vengrijos 
užsienio reikalų sekretorius 
grafas Csaky susitarė bendrai 
reikalauti, kad Čekoslovakija 
atiduotų vengrams Karpatų ru
sų provinciją. Jei vengrai gaus 
šią provinciją, tai Vengrijos ir 
Lenkijos rubežiai susisieks, o 
čekai taps toliau izoliuoti nuo 
Sovietų Rusijos.

SHANGHAI, Kinija, spalio 6 
—Japonai paskelbė, kad jie pa
ėmė kinų partizanų tvirtovę 
Wutai sunkiai prieinamuose 
kalnuose.

PRAHA, Čekoslovakija, spa
lio 6 — Čekoslovakijos vyriau
sybė ketvirtadienį suteikė pil
ną autonomiją slovakams. Slo
vakų šaly priskaitoma 4,500,- 
000.

DUNDEE, Škotija, spalio 6 
—Britų lėktuvas Mercury išlėkė 
į Capetown, pietų Afrikoj. 
Mercury pasiėmė gasolino 6, 
700 mylių kelionei. Lėktuvas 
mėgins, nenusileisdamas, pada
ryti skridimo tolio rekordą.

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 6 — Premjeras Eduard Da- 
ladier ketvirtadienį pareiškė, 
kad Francuzijos ginkluotos jė
gos bus demobilizuotos iki a- 
teinančio antradienio.

Rooseveltui, kurs kvietė CIO 
ir ADF taikytis.

Ketvirtadienį ADF konvenci
joj įvyko įdomus dalykas: kon- 
vencijo priėmė spaustuvių dar
bininkų unijos delegatus.

Kovai su CIO Amerikos Dar
bo Federacija yra uždėjusi 
specialias duokles. Federacijos 
unijos moka jas. Tačiau spau
stuvių darbininkų unija dau
guma balsų nutarė tų duoklių 
nemokėti. Dėl šito tarimo, at
rodė, Federacijos konvencija 
nepriims spaustuvininkų dele
gatų. Delegatai betgi buvo pri- 

prezidentui I imti.

ROKIŠKIS. — Rugsėjo mėn. 
25 d., sekmadienį, per Matau- 
šo kermošių, ruošiama pirmo
ji apskrities kooperacijos šven
tė. šventei programa numaty
ta labai įdomi ir plati, k. a., 
kalbos, kooperatininkų - ūki
ninkų eitynės ir kt.

Linkėtina, kad ši pirmoji 
koop. šventė gražiai praeitų, 
įhešdama daugiau gyvumo į su
stingusį Rokiškio apskrities 
kooperatinį gyvenimą.

ŽEMĖS UŽGRIUVO KAREIVI

MARIJAMPOLĖ — Rugsėjo 
2 d. vietos įguloj įvyko skaudi 
nelaimė. Apie 16 vai., bekasant 
žvyrą lankoje prie Šešupės už
ėjo stiprus lietus. Dalis prie ši
to darbo buvusių ūkio kuopos 
kareivių pabėgo į pastoges ir 
tik keli liko prie arklių. Kadan 
gi lietus buvo labai smarkus, 
likę prie arklių kareiviai su
lindo i žvyrduobes, kur vienoj 
išplautas paviršiuj smėlis už
griuvo kareivį Skorupskį. Apie 
nelaimę sužinota tiktai lietui 
praėjus, ir atkasto kareivio jau 
nepavyko atgaivinti.

Kareivis Skorupskis yra ki
lęs iš Vilkaviškio apskr., Viš
tyčio valse.

VOS IŠVENGTA MIŠKO 
GAISRO

ROKIŠKIS — Nuo rugpiučio 
20 iki 30 d. visa apylinkė buvo 
paskendusi durnuose. Mat, de
gė Jaraščinos, žiobiškio ir ši
lo durpynai. Prie didelio miško 
Audros šilo užsidegus pievoms 
ir durpynui kilo didžiausias pa
vojus užsidegti miškui. Vietos 
girininkas Rimkus su žmonė
mis dirbo visą savaitę dienomis 
ir naktimis ir tik to dėka buvo 
išgelbėtas miškas.

m
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Profesorius pasitraukė iš 
komunistų partijos
Stuart Browne

Kai aš dabar šiuriu atgal, aš 
jaučiu, kad kada aš prisidėjau 
prie komunistų partijos, aš 
skaičiau save kankiniu dėl kil
naus tikslo. Musų universitete 
algos buvo nukapotos 35 puoš., 
klesų valandas pailgintas. Mes 
tikėjome, kad musų, universite
to prezidentas slapta padeda 
pulti musų intelektualę laisvę.

Fakulteto liberalai susiorga
nizavo kovoti šias sąlygas ir 
vienoj diskusijų grupių ąš su
tikau komunistų vadą. Jis pri
kalbino mane kalbėti darbinin
kų unijų susirinkimuose. Laip
sniškai tuo budu aš patekau į 
partiją. Kada aš stojau pąrti- 
jon, man buvo aišku, kad til^ krovoj, 
bendru veikimu visų liberalinių 
grupių po vadovybe komunis
tų šalį galima išgelbėti nuo 
fašizmo, nes kitaip universite
tų profesoriai liks pažaboti

žaboti kai kuriose Europos ša
lyse. Aš įstojau partijom nes 
tikėjau, kad ji apsaugos bran
gią laisvę, į kurią mes ameri
kiečiai tikime. Mano komunis
tas draugus pH verte mane jaus
tis, kad aš, pagalios, patapau 
žmogumi, o ne užsidariusiu 
parazitu.

Susirinkime radau ir kitų 
fakulteto narių. Mes buvome 
priskirti prie profesionalų kuo
pos, priskirtos prie didesnės 
sekcijos, sudarytos iš pramonės 
darbininkų. Organizatorius iš
aiškino mums kaip Jungt. Val
stijos yra padalintos į 12 dis-

triktų, valdomų Distrikto Or
ganizatoriaus arba D. O. O 
kiekvienas distriktas padalintas 
j sekcijas, su sekcijos organi
zatorių arba Agitprop.

“Kas yra Agitprop?” paklau
siau aš,

“Jis yra draugas, kuris pri
žiūri vedimą agitacijos ir pro
pagandos”, paaiškino map ma
žas žmogelis, » organizatorius. 
Jis prižiūri jūsų teoriją ir nu
rodo, ką jus turite skaityti. Jis 
prižiūri jusu intelektualinį išsi
lavinimą.” *

“Aš esu Agitprop”, atsiliepė 
organizatorius, mažas vyrukas 
si| mažyčiais ūseliais.

Aš pažinau jį, kaipo knygve- 
dį vidurmiesčio rakandų san- 

kurio intelektas nepa
darė į mane jokio įspūdžio, ka
da ąš mokėdavays už savo ra
kandus, ir dabar jis vadovaus 
mano protiniam išsivystymui.

Po to sekė pristatymas sulig 
musų naujais partijos vardais 
(jokis partijos narys, kuris no
ri apsisaugoti, nevartoja savo 
tikrosios pavardės). Kiekvienas 
vartoja priežodį “draugas”. Kai 
aš gavau partijos 
Agitprop parodė man, 
skaičiuoti duokles iš 
knygutės užpakaly.

Mano 
$3,600 į 
nuo 2c 
nariams 
prisidėdavo 
ternacionalinės 
partijos konvencijoms, 
dar reikėdavo pirkti knygas, 
brošiūras, žurnalus, laikraščius

(ACME-NAUJIENŲ Koto]

PERSISKYRĖ — Gąrsį ir 
gabi Hollywoodb artistė 
Bette Davis 'uri pasisekimą 
filmuose, bet ne šeimyniam 
gyvenimu. Persiskyrė su vy
ru, Harmon O. Nelson. Ne
galėjo taikiai sugyventi.

lenteles

melinė alga siekė 
melus. Duoklės siekė 
į savaitę bedarbiams 
įki $3.50 map. Prie to 

extra duoklės iu- 
ir Amerikos 

Be to,

NAUJIENOS,.Chicago, m.
.4 t? ._________________ ____

no žmona turėjo tai išgauti, be
sisvečiuodama pas tėvus.

• Vieną dieną Sekcijos orgaųi- 
zdiorius atėjo į musų namus 
prašyti manęs pa aukot $20 į 
skubaus reikalo fondą. Iškilo 
ivrite (krjzės Pąrtįjoj tapkiąį iš-, 
kyla), Aš atsakiau, kąd ąš pę- 
uiriu $20, ląbaį kvailai pasiaiš
kindamas: “Šiandien popiet se
nas draugas, kurio žinoma lau
kia kūdikio, prašė manęs pa
skolinti 50.’’

Organikątoriąys veidas parau
do. “Tamsta davei jam <$50 ir 
Tamsta atsisakai duoti $20 Par
tijai. Tai nėra bolševikiškas el-

Penktadienis, spalių 7, 1938

Iš Lietuvos RENGIAMI PIRMOSIOS PA
GALBOS KURSAI

............ — ■■....... . ............................... .................

CRANE COAL COMPANY
5332 So. Long Avenue

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

Smulkesnės daug pigesnės 
: f ^Perkant 5 Tonuą ar Daugiau J j. 
ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

-

Moterys-žiurekit!
JUS GALIT LENGVAI ĮSIGYTI

ROGERS SIDABRĄ

ir kiekvienais metais mes ąti- 
duodavome vienos dienos už
darbį “Daily Worker’’ vajuj.

Viso mano finansinės obliga
cijos partijai siekė apie $900 
per pustrečių metų. Išbuvęs 
partijpj metus laiko, turėjau 
atsisakyti nuo priprastų dviejų 
savaičių atostogų. Aš pasitrau
kiau iš dviejų istorinių draugi
jų, palioviau prenumeravęs tris 
žurnalus, sustojau pirkęs kny
gas savo srity.

Kuopos susirinkimai buvo 
laikomi narių namuose, išėmus 
tuos atsitikimus, kur žmonos 
nebuvo draugės. Kiekvienas su
sirinkimas turėjo konspiratyvį 
pobūdį. Fašistai slankioja apie 
kiekvieną kampą mieste. Jei 
kas diskusijų įkarštyje pakel
davo savo balsą, tai jis būda
vo tuoj aus nutildomas. Jei ku
ris nekaltas svečias paskambin-

“Iki jis man sakę. kad 
žmonos padėtis yra kritišką ir 
kad ją reikia vežti į ligoninę”! 
“Aš manau, kad negalima tikė
tis vidurinės klesos ideologijos 
prisitaikymo prie aukštesnio lo
jalumo Partijai,” atsakė orga
nizatorius. “Aš apkaučiau savo 
močiutę,/jei tuo pasitarnaučiau 
revoliucijai.”

Vienas iš musų kuopos “kon
centracijos darbų” buvo kėli
mas pinigų. Kiekviename susi
rinkime mes svarstydavome 
vardus pasiturinčių žmonių, ku
riuos galima prikalbinti aukoti 
organizacijoms, gyvuojančioms 
vien tik Partijos narių vaizduo
tėje. Iš mus buvo reikalaujama 
rengti pietus, piknikus ir eks
kursijas darbininkų interesuo
se ir kalbinti žmones aukoti 
tiems reikalams, Ęe išnaudoji
mo musų vidurinės klesos drau
gų. Iš mus buvo reikalaujama, 
rengti parengimus savo pamuo-

LEIPALINGIS. — Leipalin
gio apylinkėj jau du mėnesiai 
kaip ųebųvo lietaus. Dėl saus
ros nukentėjo vasarojus, ypač 
šaKniąyaįsįąi. Giedra, karštis 
ir kartais smarkus vėjai ne
šioja sudžiuvusią ir į smiltis 
pavirtusią žemę. Keisčiausia, 
kad gretimuose valsčiuose, kaip 
Merkinės, Seirijų ir kituose 
lietaus pakankamai. Kartais 
matoma, kaip eina debesys ir 
lyja netoliese, už vieno ar dvie
jų kilometrų daubos virstą kla
nais, bet šioj apylinkėj lyg kas 
sulaiko lietų. Nuplautus javus 
ir pašarus žmonės be rūpesčio 
susivežė, bet paruošti dirvą ir 
pasėti rugius neįmanomą. Nors 
paskutiniu laiku truputį ir pa
lijo, bet net žemės paviršiaus 
neatidrėkino. Žmonės bėdavoja, 
kad liks nepasėti rugiai.

ZARASAI — Nuo rugsėju 
13 d. Zarasų sveikatos centras 
rengia Zarasuose pirmosios pa
galbos kursus. Kursų progra? 
ma bus grynai praktinė, teo
rijos bus aiškinama tik tiek, 
kiek jos bus reikalinga, kad 
kursantai suprastų pagalbos 
teikimo principą. j

© Šį pąvąsarj Lietuvos lie
tuviui evapgelikai Kaune pra
dėjo statyti savo bažnyčią, šios 
bažnyčios sienų statybos dar
bai tebus pradėti vykdinti tik 
ateinantį pavasarį.

se imti iš savo draugų įžangą 
ir atiduoti pinigus partijai. Mes 
dar turėjome verbuoti partijai 
narius iš fakulteto. Mes neturė
jome didelio pasisekimo. Kada 
aš įstojau į kuopą, joj buvo 13 
narių. Kada aš pasitraukiau'jų 
buvo 1G. Mes suverbavome še
šis ir praradome tris.

(Bus daugiau)

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St

nlais pagal susitarimą.
Tęfefopas HEMLOCK 6111

Oftoo TeL ¥<1X13 6981

Gražus Indai Ii 
Sidabras Papuoš
Jugų Stalą ,

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

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

Taipgi už mažus pinigus ga
lite gauti augštos rųšies Ro- 
?ers sidabrinius setus.

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

Ofiso valandos ruo 1-3 nuo 6:30-8:30 
Nedėliomis pagal sutartį. • 

Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.
TeL Kenwood 5107________

Ofiso TeL Virzipia 0036 
Residence TeL BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir ųųo 6—8 vaL vakaro 
Rezidencija:

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

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

1957 W. Garfield Blvd. I
Cor. Damen Hemlock 6699

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

ADVOKATAI
N

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

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

St.

MADE8T ONEIDA LTO.

6 ŠMOTAI
AUKŠTOS RŲŠIĘS

1 Peilis
2 šakutės
1 šaukštas
2 šaukštukai

SU 6 KUPONAIS 
TIKTAI.

Dėžė $1.75-35c extra

GALIT GAUTI TIEK SETŲ KIEK

PER
SĖT

D0LLVW00DW^

mirtina tyla. Kada aš įėjau į 
pilną partijos tvarką, aš būda
vau laimingas, jei turėdavau 
du laisvu vakaru savaitėje sa
vo šeimynai. Kartą aš sugry- 
žau namo trečią valandą ryto 
ir radau savo žmoną sėdinčią 
prie ugniakurio ir verkiančią.

“Prašau ateiti čia ir pasikal
bėti su manim”, tarė ji. “Ka
me dalykas? Aš ilgąi laukiau 
tavo pasiaiškinimo, bet dabar 
aš esu desperacijoje.”

Po trumpos pertraukos ji pa
klausė sekamai:

“Ar Tu mylį ką nors kitą?”
Kaip kvailys, aš niekad;ne

maniau, kad ji abejotų apie 
mano meilę. Aš pasisakiau, kad 
ąš įstojau į partiją. Mes kalbė
jomės iki aušros. Aš neužmir
šiu to kelių dienų džiaugsmo, 
kada, aš vaikščiojau laisvas nuo 
begalinių melų.

Savaitei praėjus mano žmo
ną sąj<o man: “Jei Partija yra 
gera Tau, ji yra gerą man. Jei
gu mes turime meluoti ir ap
gaudinėti, darykime tai kartu.

•įėmė, nors kiek ir 
dėl jos “politinio’

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGAAMBULANCE

' h ■ DIENĄ IR NAKTĮ'
Visi Telefonai YARDS 17414742 

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

Tel. LAFAYETTE 0727

t-'v , 1 * koplyčios visose.1) LsC. 1 Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS,

Laidotuvių Direktoriai

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

KAI & ZAUETSKf
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė. 
VALANDOS;

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

Taupyki! 
Kuponus

Kitur 
Kainuoja 

$2.75

NORITE.

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ

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

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turį būti asme
nini pristatyti j ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėže naš- 
tn/reikia atsiųsti ekstra 35c. Dėžė ir persiuntimas paštu $2.10.

Siunčiu kuponus. Taipgi pinigais

Atsiųskit man

Vardas

Adresas

Miestas ... Valstija
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jo ją specialiai lavinti. Viename 
jos pirmųjų kuopos susirinki
mų, ji padarė lengvą pastabą 
apie Stalino usus. Ta jos pasta
ba iššaukė visuotiną tylą. Ji 
surado, kad gailina šaipytis tik 
iš Hitlerio, Roosev.elto ir kitų 
panašių žmonių. O musų orga
nizatorius pridūrė: “Jei mes 
neginsime Sovietų Sąjungos, 
mes busime išdavikai darbinin
kų Jdesos judėjimo.”

v

Tą vakarų, kai aš maniau, 
kad ji miega, ji pasileido juok
tis. Kada aš paklausiau, ką to
kio juokingo ji užtiko, ji atsa
kė: “Stalino ūsai. Jie yra dalis 
darbininkų klesos judėjimo”.

Kadą mano žmoną išbuvo 
partijoj mėnesį laiko, mums 
ėpiė duoti bendrus darbus> Ma
no žmonas levas valde mažą 
dirbtuvėlę, samdžiusią neorga
nizuotus darbininkus. Mums 
buvo pavesta išgauti iš jo, kaip 
dirbtuvės viršininkai ruošiasi 
priešintis unionizącijai. Ar vir
šininkai prieš tai kovos? Ką jie j 
mano pašalinti iš darbo? Ma-I

y

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optomctrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
pagal sutartį.

LIETUVIAI
8

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

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

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

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

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

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
S e rėdo j pagal sutarti.

K»U Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299 \

Tel. Office Wentworth 6336 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

OFISO VALANDpS
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 3 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 8:30 vaL
vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 12 
valandai dieną.

Phone. MIDVVAY 2880

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

DraugHos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street south ashland avė.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredornis ir npdSl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 V6L Ned. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA >400
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KAS YRA ZALEŽNINKAI IR KAS 
NEZALEŽNINKAI?

Rugsėjo 21 d. tilpo “Naujie
nose’* trumpa žinutė apie tai, 
kaip Amerikos katalikų bažny-y 
čios, Tėvų Jonistų, buvo pa^ 
šventinta koplyčia po ųumecAi 
851 N. Darnen Avė., Chicago, 
111. Na, juk, rodos, nieko čia 
blogo, jei “Naujienos” tokią ži
nutę įdėjo į’ savo skiltis. “Nau
jienų” dienraštis, kuris tarnau
ja plačiai Amerikos lietuvių vi
suomenei, kuris yra bešališkas 
ir suteikia "Vietos išreiškimui į- 
vairių nuomonių, labai teisin
gai ir gerai padarė suteikdamos 
vielos minėtai žinutei paskelbti.

Tačiau “Draugas”, kuris yra 
leidžiamas Marijonų broliukų, 
rugsėjo 22 d. 1938 m. už įdėji
mą tos žinutės apšaukė “Nau
jienas” nezaležninkų oragnu. 
Pagaliau “Draugas” taip su
šunka: “Negarbinga yra neza
ležninkų rolė, negarbinga yra 
su jais susidėti, dar negarbin- 
giau juos remti.”

Na, jeigu tie žmonės, lietu
viai katalikai, kurie nepriklau
so Romos popiežiui, nori turė
ti nuosavą koplytėlę, tai kas čia 
gali būti bloga. Jie tuo nieko 
blogo nedaro ir nekenkia nei 
“Draugui”, nei kitiems romiš
kiems katalikams. Tai kodėl tu- j 
ri dėl to “Draugas” ir jo bro-| 
liukai taip baisiai sielotis, pyk
ti ir apšaukti “Naujienas” ne
zaležninkų organu? Juk tiVlie- 
tuviai katalikai, kurie nebeho- 
ri nieko bendro turėti su Ro
mos popiežium, kuris pasirodė! 
didžiausias lenkų pataikūnas; 
kurie nebenori bekrauti turtus 
Romos katalikų bažnyčios sve

timtaučių vyskupijoms, kurios 
fljau pradėjo atiminėti nuo lie
tuvių bažnyčias čia Amerikoje 
(pavyzdys jau buvo skelbtas 
paties “Draugo”, New Yorke, 
Haverhill, Mass., Akron, Ohio, 
nuo lietuvių atėmė bažnyčias ir 
atidavė kitataučiams), tai juk 
jie nieko blogo nedarė ir ne
daro nei “Draugui”, nei lietu
viams Romos katalikams. Tai 
kodėl “Draugas” mato reikalo 
pulti lietuvių katalikus, kurie 
jam nieko blogo nedaro? Ar tai 
taip “Draugas” pildo Kristaus 
įsakymą, kurs liepė mylėti sa
vo artimą?

Toliau dėl to negarbingumo 
su nezaležninkais susidėti ir 
juos remti. Čia reikia nors 
trumpai paaiškinti, ką reiškia 
pats žodis nezaliežninkas ir za- 
ležninkas. Mat, “Draugas” var
todamas lenkų kalbos žodį ne- 
zaležninkas mano nugąsdinti 
gerus lietuvius katalikus, lyg 
rodos, tie žmonės butų kokie 
keturkojai, žvėrys, baisus siau
bimai, o ne tokie pat geri žmo
nės kaip ir tie jo tariami Ro
mos katalikai. Taigi, nezalež- 
ninkas reiškia nepriklausomas, 
laisvas, savistovis. Na, jei yra 
žodis nezaležninkas, tai turi bū
ti ir zaležninkas. O žaležninkas 
reiškia priklausomas, nelaisvas, 
nesavistovis. Todėl išeina, kad 
žodis nežaležninkas yra nepri
klausomas, savistovis, laisvas 
nuo kokios nors vergijos ar 
priespaudos, — politiškos arba 
tikėjimiškos.

Už nepriklausomybę, laisvę 
ir savistovybę juk ir musų tė-

Pirkite kur visi Lietuviai Perka!

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

VISI TELEFONAI — ATLANTIC 4290 — VISI TELEFONAI

ESTABLiSHLD 1904

DYKAI 
PRISTATYMAS |jyEXS£RS'S| 

žjąaiOB]
Telefonas

CANAL 4738

WEXBERG’S
SUSIPAŽINIMO IŠPARDAVIMAS

Mes norim 10,000 naujų kostumerių ateinančiam sezonui. Jus busit 
vienas iš jų, kada vėl ateisit ir susipažinsit su daugybe puikių like
rių, vynų ir alaus bargenais, kokius tik Wexbergs gali jums duoti.

OLD QUAKER
2 METŲ SENUMO (

PAINTĖ — — — - — — 73c
PORT WINE 
MUSCATEL

Grynas Califomia 
pilnai stiprus vy
nas. Šventėms spe
cialiai Įkainuotas.

ALUS KEISAIS
Aukštos Rųšies sta
lo alus stein bu
teliuose. Niekad 
pirm tai taip pigiai 
neparduota, šven
tėms tiktai

iį 24 
Keis.

1908 SOUTH HALSTED STREET

vyno Lietuva ‘ kovojo daugel 
šimtmečių, kol iškovojo sau ne
priklausomybę, laisvę ir savi
stovybę. O tokia nepriklauso
mybė, pagal “Draugą”, reiškia 
nezaležninkybę. Tai nejaugi bu
vo negarbinga remti Lietuvos 
nepriklausomybę praeityje, ar 
taip pat yra negarbinga remti 
ir dabar Lietuvos nepriklauso
mybę? '

Kiek man yra žiiioma, tokie 
žmonės, kurie ėjo • prieš Lietu
vos nepriklausomybę praeityje 
ir kurie eina dabar prieš Lie
tuvos laisvę ir nepriklausomy
bę yra vadinami išgamomis, iš
davikais savo tėvynės nepri
klausomybės, laisvės ir savisto
vybės.

Kadangi lietuviai Marijonai 
broliukai apšaukė per savo 
“Draugą” visus gerus lietuvius 
katalikus, kurie nepriklauso Ro
mai, nezaležninkais, tai reiškia, 
kad jie (Marijonai broliukai) 
ir visi Romos katalikai yra za
ležninkai, priklausą, nelaisvi, 
nesą vis to vi. Reiškia, jie priklau
so ne lietuviams, ne lietuvių 
tautai, o kam nors kitam, tai 
yra ar kitai tautai, arba sve
timai organizacijai. Todėl da
bar yra, klausimas, kaip geriau 
yra būti lietuviams? Ar būti 
nepriklausomais — nezaležnin
kais, ar priklausomais — zalež- 
ninkais? Nes taip išeina pagal 
labai išmintingą “Draugo” pa
vadinimą visų tų lietuvių, ku
rie nepriklauso Romai ar kam 
kitam.

Kiek man yra žinoma, tai lie
tuvių Marijonų broliukų ordi
nas yra priklausomas lenkų 
Marijonų ordinui, kurio centras 
yra Lenkijoje. Net ir jų genero
las yra ne lietuvis, o koks ten 
svetimtautis Cikola. Jis, regis, 
yra greičiausiai lenkas ir dėl to 
pataikauja lenkams ir jų reika
lams.

Kadangi lietuviai Marijonai 
yra tikri lenkų zaležninkai, tai 
tuo pat sykiu jie yra lenkų 
sėbrai ir priešai 'lietuvių tautos, 
priešai lietuvybės. Todėl išeina, 
kaip toje pasakoje: žydas pats 
muša ir pats rėkia. Taip tai da
ro lietuviai Marijonai broliukai, 
kurie yra ne tik paklusnus tar
nai ir’ vergai Romos popiežiaus, 
bet sykiu yra zaležninkai —* 
priklausą lenkams, lenkų Mari
jonų vienuolynui, kurio centras 
yra> Lenkijoj.

Malonus “Naujienų” skaity
tojai, tik ant menkos valandė
lės sustokite ir pagalvokite, 
kaip lai “Draugo” leidėjai ser
ga pavydo liga. Kaip jie nori 
paprastiems lietuviams katali
kams žmoneliąms įkalbėti, pa
sigavę lenkišką žodį “nezalež
ninkas” nepriklausomas, kad 
tas žodis nešąs kokią Ui baisią 
reikšmę, nuo kurios reikia sau
gotis, bėgti šalin ir t.t. Juk tai 
yra biaurus, judošiškas ir jė
zuitiškas nesąmoningų žmone
lių suvedžiojimas ir nusistaty
mas prieš tikrus lietuvius gerus 
katalikus.

Todėl tas “Draugo” jėzuitiš
kas verksmas, kad tai esąs ne
garbingas darbas susidėti su 
jais, o dar esą negarbingiau 
juos remti, yra niekuo nepa
remtas, niekuo neįrodytas, kad 
kas nors butų negarbinga. O 
kaip tik priešingai, “Naujienų” 
dienraštis pasitarnauja labai 
daug dėl labo laisvės, lygybės, 
tikybos laisvės, jei jisai sutei
kia vietos paskelbimui, kad ir 
tokios menkos žinutės apie pa
šventinimą Tėvų Jonistų koply
čios. Užtai “Naujienos” yra ver
tos paramos visų geros valios 
lietuvių, yra vertos, kad jas 
skaitytų kiekvienas Chicagos ir 
apylinkes lietuvis ir lietuvė. Nes 
tik tąsyk lietuviai pakils kultū
roje, jei jie turės tikybos lais
vę, jei jie galės taip tikėti kaip 
jų sąžinė diktuoja, o ne taip, 
kaip parsidavę Romos kitatau
čių vyskupams lietuviai kunigai 
nori, kad lietuviai tikėtų ir 
jiems milžiniškus turtus krau
tų. —Perkūno Sargas

Čia Yra Skirtumas!
Kad pilnai informuoti visuo

menę ir kad ji iš to turėtų 
naudos, būtinai reikia išrodyti 
vertybe, išaiškinti patarnavimo 
būdą ir kokios rūšies yra Mid- 
west Stores pardavinėjamos 
prekės. Daviniai jau parodo, 
kad čia skirtumo yra, iš ko ir 
tasai Midwest Stores organi
zacijos toks greitas išaugimas, 
kad šiandien ji jau viena iš 
labiausiai prasikišusių koope 
ratyyų Amerikoje.

Skirtumas yra tame, kad pa 
tys krautuvininkai kartu yra 
savo krautuvės savininkais, 
kad jie priklausydami prie or
ganizacijos, vienkart, yra savi
ninkais ir didelių modernų ur
mo sandėlių ir kad per tuos 
sandėlius jie perkasi prekes 
tiesioginiai iš gamintojų ir dirb
tuvių. Tą visuomenė supranta 
ir mato reikalą ir naudą ir 
pirkti iš Midwest Stores krau
tuvių.

Didelis finansinis pajėgu
mas yra tiesioginė paseka to, 
kad galima susipirkti visa rei
kiamą prekių pasirinkimą, kas 
paveikia ir į kainas, štai paT 
vyzdžiui miltai. Jų kainos pri
klauso nuo kviečių kainų svy
ravimo. Jų kainoms nukritus, 
sandeliai superka kviečius, ko 
kitokiu budu negalima padary
ti.

Jau dabar kviečių kainos pa
šoko, tačiau miltai supirkti 
anksčiau duoda galimybės juos 
su nauda pirkėjams parduoti 
žemesnių kainų formoj. Ką ga
lima pasakyti apie miltus, tas 
tinka cukrui, kavai ir kitiems. 
Prekes perkama pačiu geriau
siu ir patogiausiu laiku.

Be to, turint savus sandė
lius galima geriau ir prekių 
kokybė palaikyti. Prekės ne tik 
turi būti geros, bet turi atsa-: 
kyti ir tam tikriems valdžios 
reikalavimams. Tatai Midwesl 
Stores organizacija gali pilnai 
atlikti, turėdama ‘ savo labora
torijas, kuriose laikas nuo lai 
ko yra padaromas reikiamas 
analyzas.

Visa tatai užtikrina prekės 
vertę, jos sveikatingumą, mais-^ 
tingumą, ir magaryčioms, lei-^ 
džia jas žemesniomis kainomis 
palaikyti, štai delkov.tūkstančiai* 
tūkstančių perka Midwest Sto
res krautuvėse. (Skelb.)

PATIKRINK ŠIAS KAINAS! ŠTAI YRA MAISTAS, KURIO 
JUS NORITE SPECIALE PINIGŲ TAUPYMO KAINA! 

PIRKIT DABAR! TAUPYKIT DAUGIAU!
IŠPARDAVIMAS! PENKTAD. IR ŠEŠTAD, SPALIŲ 7 IR 8 D

špardavimas
“MIDWEST” GERIAUSIOS KOKYBĖS TYROS GRIETINĖS

Sviestas S sv. 27c
“JUSTICE”
TOMEITĖS Dideli 2>/z kenai 2 už 19c
“ELMDALE”
MAIŠYTOS DARŽOVES No.2ken.2 už 17c
“TASTEWELL” CALIFORNIA
PYČES Aukšti No. 1 kenai

— SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos 
Lietuviu Balsas”

U. S. A.' metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai^ 

adresuojant:

2 už 19C
“BLUE WINNER”
AFRIKATAI Didelis 2V2 Kenas
“SINCLARE” PUPOS No. 2 kenai

17*
2 už 19c

“PILLSBURY’S” PANCAKE MILTAI 20 unc. pakeliai 2 už 19c

“MIDWEST” PANCAKE SYRUPAS 22 unc. stiklinė 150

“GRENNAN’S” CFAR^TORCNA^E ........ Po 10 ♦
“MIDVVEST” FANCY RAUDONAS SALMON Aukštas ken. 23c
“MIDWEST” GRYNŲ KIAUŠINIŲ NOODLES Sv. pakai 2 už 25c
ŠVIEŽIAI NUTAISYTOS PIENU LESINTOS '
KEPIMUI VIŠTOS........................ Sv. 2I/2C
VIETINIS ŠVEICARIŠKAS SURIS
FANCY SPAUSTAS COTTAGE SURIS
FANCY CALIFORNIA VALENCIA
GRANDŽIAI 288 Dydžio .
FANCY JONATHAN OBUOLIAI
CALIFORNIA TOKAY VYNUOGĖS

GELTONI SAUSI SVOGŪNAI
PALMOLIVE” MUILAS

“OCTAGON” SKALBIMUI MUILAS .....................
KONCENTRUOTAS SUPER SUDS Didelis pakas

“A. L. Balsas”
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

DUODAME
PINIgUS!

S v. 280
2 sv. 17c

Tuz. 150
...... 5 sv. 23c

2 sv. 13c

. 2 sv. 50
4^230
...... 2 už 9c 
.............. 20c

3 už 26c
AMERICAN FAMILY” MUILAS

4 už 15016 MUILAS

400

$100 UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ 
TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

“SUPER SUDS” Reguliarus pakeliai

“RIVAL” Šunų Maistas Sv. ken. 3 už 25c 
g-^IVORY MUILO IŠPARDAVIMAS!
vv Pirk vieną didelį gabalą už 9c. Gauk antrą gabalą už 5c

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

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

Association
1739 S. HALSTED ST.

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

. f PIRK NUO

MIDWEST
NES PIGIAU

STORES
tiAKSlNKi'lES "NAUJIENOSE

Darbas,Taupa-Gyvenimo Palaima

Leiskit Mums Pasirūpint Jūsų Vargais

LITRUANIAN BUILDING, LOAN AND SAVINGS ASS’N.
TELEFONAS, CANAL 8500

IIP TO 
• fOOOl

' Of VOl'R 
INVESIMENT

Užtikrink savo indeliams tikrą apsaugą 
ir pelną /

Čia visų INDELIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

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

NAUJIENŲ SPULKA. Patarimas ir patarnavimas čia nieko nekainuoja

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.

Rudeninių Madų 
Knyga

: / ' z t /L

Tik kį gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus už 15 centų. Siųskit savo 
orderius:
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Published Daily Except Sunday by
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$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75
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Raiboji Lietuvos gyvenimo Iš Lietuvos

Subscription Kates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per ccįpy.

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1739 S. Halsted St.» Chicago, 
III. Telefonas Ganau 8500.

UžaakyHo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metams _________
Pusei metų ___________
Trims mėnesiams_____
Dviem menesiams_____
Vienam menesiui .... ......

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija -------  Be
Savaitei ............   .„18c
Menesiui ______    75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

ketams ................  $5.00
Pustei mėtų 2.75
Trims menėsiams.... ..........  1.50
Dviem menesiams _________  l.OiO
Vienam menesiui______   .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams __ ___________ _— $8.00
Pusei metų —-------------------- 4.00
Trims menesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

NORVEGIJOS DARBO P ARTI- rėmuose, galima daugiau atlikti darbo žmonių labui, negu revoliucinėmis priemonėmis ir su diktatūros pagalba. Diktatūra, gal būt, yra geras įtėnkis griauti, bet konstruktyviam darbui ji
JOS VALDŽIA

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje) Lietuvos radiją gir 
dės Amerika

Chamberlainas laimėjo pasitikėjimą
Britanijoje pasireiškė stipresnė opozicija “Miunche-, 

no taikai”, negu Francuzijoje, nors franeuzai turėjo ap
sigynimo sutartį su Čekoslovakija, o anglai neturėjo. 
Francuzijos valdžia išdavė savo sąjungininkę, o anglai 
tik išsisuko nuo pareigos eiti pagalbon Francuzijai, jei
gu ši butų buvusi priversta ginti Čekoslovakiją.

Tačiau Anglijoje Chamberlainą sutiko stipresnis pa
sipriešinimas, negu Daladier Francuzijoje. Parlamente 
Chamberlaino nusilenkimas Hitleriui buvo aštriai kriti-- 
kuojamas ne tik Darbo Partijos vadų, bet ir liberalų ir 
kai kurių konservatorių. O betgi ir Britanijos premjerui)) 
galų gale, buvo išreikštas pasitikėjimas milžiniška balsų 
dauguma: 366 prieš 144, t. y. daugiau, negu dviem treč-. 
daliais.

Prieš valdžią balsavo, matyt, tiktai Darbo Partija ir 
kai kurie kiti atstovai.

Kodėl Anglijos darbiečiai užėmė griežtesnę poziciją 
Čekoslovakijos klausime, negu Francuzijos socialistai? 
Ar dėl to, kad anglai yra radikalesni? Nieko panašaus. 
Anglijos Darbo Partija yra iš visų darbininkų partijų 
Europoje dešiniausia.

Anglijos darbininkai gali kalbėti drąsiau dėl to, kad 
karas Anglijai yra mažiau pavojingas, negu Francuzijai.

O Amerika, kurią skiria nuo Europos trijų tūkstan
čių mylių okeanas, gali ir už anglus būti drąsesnė. Todcį 
Amerikoje ne tik kairiosios srovės, bet ir visi liberalai 

kuriesmerkia “Miuncheno taiką” ir tuos politikierius, 
ją pasirašė.

Vokietijos stiprumas ore
Visų priežasčių, dėl ko franeuzai ir anglai pabūgo 

karo su Hitleriu, pasaulis, gal būt, dar ilgai nepatirs. 
Bet manoina, kad svarbiausias tos baimės pagrindas bu
vo Vokietijos oro laivyno 'Stiprumas.

Rugsėjo 29 d., t. y. tuo laiku, kai į Miuncheną važia
vo keturių valstybių premjerai spręsti taikos arba karo 
klausimą (jeigu jisai dar nebuvo slaptai jų išspręstas), 
pasirodė spaudoje dviejų Washingtohb korespondentų 
pranešimas apie tai, ką mano Amerikos valdžios sferos 
apie jėgų santykį tarpe demokratinių ir diktatoriškų ša
lių Europoje. Tame pranešime sakoma, kad Francuzija,; 
Anglija ir jų sąjungininkai turi didesnes armijas, dau
giau ginklų, daugiau maisto ir turto, negu vokiečiai 
italai — taip kad ilgame kare demokratinių valstybių va-i 
dovaujamas blokas tikrai laimėtų pergalę. Bet demokra-: 
tinio bloko jėgos ore esančios daug silpnesnės, negu, fa-; 
šistiškų valdžių. :

Štai kokias skaitlines, paduoda tuodu koresponden-i 
tai:

Konservatyviai apskaičiuojant, Vokietija dabar turi 
10,000 lėktuvų. Anglija ir Francuzija kartu turi tarp 6,-; 
000 ir 7,000 lėktuvų, kurių dalis jau yra pasenę.

Dar reikšmingiau yra tai, kad Vokietija turi įrengu- 
si dirbtuves, kurios gali pagaminti 800 naujų lėktuvų per 
mėnesį, vadinasi, tarpe 8,000 ir 10,000 per metus. Tuo 
tarpu Anglija ir Fr anemija kartu pagamina ne daugiau, 
kaip 300 arba 400 per mėnesį. Kai FrancUžiją jau buvo 
apėmusi karo panika ir ji dėjo desperatiškas pastangas 
padidinti lėktuvų gamybą, jos dirbtuvės nestengė išleisti 
naujų mašinų nė 100 per mėnesį.

Šituos faktus, kaip tuodu korespondentai sako, yra 
surinkę Amerikos valdžios ekspertai. Todėl Washingtone 
buvusi tokia nuomonė, kad, jeigu kils karas, tai Vokieti
ja galės oro bombomis sunaikinti < Paryžių, Londoną ir 
kitus Francuzijos ir Airglijos didmiesčius. Vokiečiai galį 
siųsti kas valandą prieš anglus vis naują eskadrą iš 400 
bombonešių per 12 valandų kasdien; paskui tą pat pa
kartoti prieš franeuzus.

Taigi ne karo pralaimėjimas, anot tų korespondentų, 
nugąsdino Paryžių it* Londoną, bet pasibaisėtinas* gyVes- 
čių ir turto sunaikinimas, kuris butų turėjęs įvykti, .pir
ma negu Hitleris butu>buvęs paklupdytas.

Tą nuomonę, kadr Vokietija yra daug stipresnė ore,

Chicagos “Daily NeWs” ko-, < respondentas William H. Stone-; , mftn rašo, kad Norvegijos Darbo Partijos vyriausybė įgijo, “pasaulio pagarbą”. iTos vyriausybes priešakyje stovi iohn Nygaardsvold, kuris yra dirbęs Amerikoje prie geležinkelių ir miškuose, z Jisai yra kilęs iš darbininkų klases taip pat, kaip ir Švedijos premjeras Per Albin Hansson, buvęs krautuvės tariiautojas, ir Danijos premjeras Thorwald Stauii- ing, buvęs cigarų darbininkas. Visų šitą trijų Skandinavijos valstybių Valdžios dabar yra Socialistų rankose.Kai dėl Norvegijos valdžios, tai yra nuostabu, kad ji veda nuosaikią ir kartu labai sek-, mingą politiką, nes Norvegijos Darbo Partija seniaUs buvo ra- dikališkiausia iš visų darbininkų partijų Europoje, neskaitant, žinoma, komunistų, kurie anais metais skelbė “pasaulio; revoliuciją”. Norvegijos darbiečiai buvo įstoję net į Maskvos Koininterną — taip, kaip ir Italijos socialistų partija. Bet Italijoje reakcija prieš bolševizmą paruošė dirvą fašizmui, o Norvegijoje to neįvyko. Mat, Norvegijos valstiečiai nesidavė kapitalistams pakreipiami prieš darbininkus. }Norvegijos Darbo Partija turėjo laiko atsipeikėti nuo bolševikiško apsvaigimo, ypač kai darbininkų delegacijos pradėjo lankytis Rusijoje ir pamalė savo akimis, koks “rojus” yra po bolševikų valdžia. Norvegijos Darbo Partija atsimetė nuo Komunistų Internacionalo ir susivienijo su Socialdemokratų Partija. Nuo'to‘laiko jos nusistatymas darėsi vis labiau panašus į Švedijos ir Danijos socialdemokratų nusistatymą. Pagalios, 1935 m. Norvegijos Darbo Partija sutiko sudaryti ministerių kabinetą, nors parlamente ji dar neturėjo (ir šiandien dar neturi) daugumos.DarboNPartijos kabinetas kooperuoja įvairiuose klausimuose su valstiečių ir liberalų atstovais parlamente. Tačiau ji vis tiek sugebėjo pravesti daug naudingų darbininkams reformų. Stoliėman rašo::“Priėmusi platų ekonominės politikos programą, valdžia didžiai išplėtė viešuosius darbus, elektrifikaciją ir kelių tiesimą. 'Ji pravedė visam kraštui senatvės pensijų sistemą, finansuojamą mokesčiai, įsteigė ' privalomą Nedarbo apdraudą visame krašte ir įvedė daug kitų‘naudingų Socialinės įstatimdavybės reformų.“Švietimo srityje valdžia padidino valandų skaičių sodžiaus distriktų mokykloms, kurias vaikai turi lankyti, sumažino mokinių skaičių klasėse, taip kad pasidarė daugiau klasių — ir tokiu budu išnyko nedarbas tarpe mokytojų — ir žymiai pagerino techniškas švietimo priemo-; nes.”
JDafbiečių Valdžia Suteikė didelę pagalbą ir valstiečiams, nustatydama kainas ūkio produktams, sumažindama ūkininkų skolas ir 1.1. •Norvegijos socialistai tokiu budu įrodė, kad taikiu reformų keliu, demokratinės santvarkos

netinka.
PASIVĖLINĘS BALSASNors Hitlėris pusėtinai nugąsdino pasaulį savo grąsini- inais, bet Vokietijoje opozicija naciams dar ir šiandien yra. Kai Hitleris mobilizavo kariuomenę neva manievrams, bet tikrumoje ruošdamasis pulti, Čekoslovakiją, tai daigelyje geležinkelių stočių, kur susirink-, davo pašaukti tarnybon atsarginiai, kilo demonstracijos ir į-? vjrko riaušės. Gestapo viršininkas Himmler labai susirūpino ir reikalavo, kad valdžia duotų jam 500,000 policijos sustiprinimui “vidaus fronte”.Tos krizės metu atsiliepė ir Vokietijos komunistų partija, kuri dabar, žinoma, veikia slaptai. Ji išleido atsišaukimus, ragindama Vokietijos kareivius nešaudyti į čekus, jeigu kils karas, bet “broliautis su demokratinės Čekoslovakijos kareiviais”.“Darbininkai, kurie dirbate ginklų dirbtuvėse!” — toliau tęsiama tuose lapeliuose — “Darykite kliūčių ginklų gamybai. Moterys, aiškinkite savo vyrams ir sūnums, km rie yra kariuomenėj e, kad jie atsisakytų pulti laisvus žmones!” zAr šitie patarimai butų įvykinami, kilus karui, galima paabejoti. Net pilietiniame kare kareivių “broliavimasi” kovos nesustabdo; kaip rodo Ispanijos pavyzdys. O kare tarpe valstybių, kurios turi gerai disci- , plinuotas Armijas, “broliavimasi” iš viso vargiai begali buti! praktikuojamas kiek platesniu , mastu.

tTačiau Vokietijos komunistai, pervėlai susiprato šaukti darbi-• įlinkus ginti demokratiją. Ot, jeigu jie hutų taip padarę 1931 ir 1932 metais, kai Vokietijoje dar gyvavo demokratinė respublika, tai butų buvę kas kita! Gal būt, ir Hitlerio šiandien nebūtų.
A Bet tais laikais, kuomet Vokietijos Respublika statė paskutines savo jėgas prieš nacius, Vokietijos komunistai skelbė, kad “vyriausias priešas tai — i socialdemokratai” (“Dcr Haupt- feind is die Socialdemokratie”).,

IKortu su naciais komunistai- - rėmė “Plienkepurių” refereiidu- ! mą, kad butų pašalinta demo-

V. D. Universiteto sekreto- liuosai važinėja po Lietuvą ir rium išrinktas profesorius An-1 lenkiškus dvarininkus agituoja tanas Purenąs. Kaip jau žinote, j prof. Antanas Purenąs seniau juvo universiteto prorektorius,; bet už tai kad pasirašė šiemet; > išleistą opozicijos atsišaukimą,' iš tų pareigų turėjo pasitraukti.! Rektorius ir prorektorius yra! švietimo ministro tvirtiiiami. U-l niversitelo sekretorius netvirti-! namas. Tai čia švietimo ministras nieko pešti negali.
B » » ;Rašytojas P. Cvirka šiemeti važinėjo SSSR. Mat, jo viena; knyga yra išversta į rusų kalbą, tai vietoj honoraro sumokėti SSSR pasikvietė jį pas save į svečius. Dabar Lietuvos spau-; doje P. Cvirka dalinasi tenais įgytais įspūdžiais. Žinoma, įspūdžiai kopalankiausi SSSR gyve-: nimui. Įdomu, kad P. Cvirka savo įspūdžius rašo ir tenais bendradarbiauja, kaip tokiame; laikraštyje, kaip “Dienovidis”, kuris yra prokatalikiškas ir leidžiamas vienos firmos savo iš- 

Ileistas knygas reklamuoti. Pet-; ras Cvirka, rodos, metai atgal, Lietuvos švietimo ministerijos< lėšomis važinėjo Prancūzijoje. Įdomu, kad Petras Cvirka, taip gaidžio drąsa pasišovęs, parašytų ką blogą matęs SSSR, ar jis galėtų antrąkart nuvykti tenais svečiuotis ? ;Bet kai geru ragaišiu kvepi, tai paprastai žmones ne viską mato, kas reikia matyti, o svarbiausia tuomet išmoksta tylėti.:Žinoma, dabar SSSR pasiuntinybė Lietuvoje P. Cvirkai net ruošė sutiktuves, o jei jisai kitaip parašytų, tai tokių sutiktuvių antrąkart jau nebeturėtų. Bet nors P. Cvirka liko sužavėtas SSSR visu gyvenimu, reikia iattkii, kaip jam vėl lėšų pritruks ir Lietuvos švietimo ministerija ras galimi! jam pa-į skolinti.

prieš Lietuvą. .Tikrai ponas Mpntvilas ver-. tas pasigailėjimo ir didelės už” Uojaūtos. G iš Varšuvos atvykę lenkai ir patyrę jo gyveni- < mą netveria iš pavydo, kaip čia lenkams dvarininkams gerai įgyventi, nors ir žemės Reforma juos visus pusėtinai apkarpė, bet vis dėlto velniai juos ne- griebe./.Neveltui jau Lietuvoje kalbama, kad dar reikia antros žemes reformos. Yra kas dar parceliuoti !Kordiušai je dar gyvi nėra mirę... tvila vienas iš stipriausių jų atstovų.
Lietuvos pfadange- s laukio j a, jie dar Dvarininkas Mon-

buvo laiką nau- rusai
Iš Lenkijos Lietuvą daugiausia dabar lanko buvusieji jos dvarininkai, arba tie, kurie Lietuvoje tufi savo gimines. Tai vis stipriai pasiturį žmonės. Kalbama, kad Lietuvoje buvo atsilankęs ir generolas Želigovskis. Jis savo automobiliu visą Lietuvą išvažinėjęs ir gėrėjosi jos neprastais keliais. Esą, Lenkijoje žymiai geresni kaip Lietuvoje, bet skrendant...

Jau buvo savo laiku rašyta,’ kad Lietuvoje spirito varyklas' (dehidraciją) daugumomje tu-i ri lenkai dvarininkai, kad iš čia jie turi gerą biznį. Spirito varyklos yra vyriausybės ypatingoje žinioje ir ji ne visiems

keliai netik oru

tu Su naciais jie kovojo reichstage ir valstijų seimuose prieš ministerių kabinetus, susidedančius iš demokratinių ir liberalinių partijų atstovų. Ir jie mulkindavo Vokietijos darbininkus, sakydami jiems, kad Hitlerio diktatūros nereikia bijoti, nes, girdi, Hitleris bus greitai nuverstas ir tuomet valdžia pateks į musų rankas. Komunistai šaukė: “Po Hitlerio — mes” (Nach Hitler — wir”).Pasidėkojant šitoms Vokietijos komunistų pastangoms, Hitleris laimėjo,. Tai dabar jau komunistai supranta, kad demo-
t

nębėra!Bet dar yra klausimas, ar jiems r lipi apginti nuo Hitlerio demokratiją — ar Staliną?
■ ■■■—>——*--------------------------- ---------------------------------------- t—

negu franeuzai ir anglai, išreiškė beveik visa Amerikos 
spauda. Ar persvara Vokietijos pusėje yra tokia didelė, 
kaip mano' aukščiau paminėtieji korespondentai, sunku, 
žinoma, .pasakyti. Bet čia kyla, klausimas: kodėl fraricti- 
zai ir anglai taip apsileido Hitleriui? Gal būt, kad jų vai*- 
džios jau seniai buvo nutarusios Hitleriui nesipriešinti.

j e yra tokia Stambi spirito varykla ir mielių dirbykla, kurią valdo lenkas dvarininkas Montvila.Montvila Panevėžio apylinkėje yra vienas iš Įtakingiausių į lenkų ir tenais jų visą judėjimą palaiko, kitaip tarus, jisai lenkiškam gaivalui duoda visokį tis nurodymus, kaip litvinų gintis. 'Patsai Montvila savo tokios veiklos visai neslepia. Jisai nedviprasmiai pasisako, kad Lietuva turėtų būti tik Lenki-, jos provincija.Dabar atsiradus galimybei lenkams iš Lenkijos liuosiau atvažiuoti į Lietuvą, jau daug jų buvo atvažiavusių. Jie po Len-j kijos skurdaus gyvenimo čia' Lietuvoje pamatė žymiai sočiau žmones gyvenančius ir daugiau kaimiečius apsišvietusius; kai kurie tie lenkai Lietuvoje vie-i šėję, spaudoje pae'dalino savo! įspūdžiais iš ^Lietuvos gyvenimo.Bet Lietuvos penamain lenkui dvarininkui Montvilai tokie įspūdžiai lenkų spaudoje labai nepatiko ir jisai laišku “Prosto z Mostu” Varšuvos spaudoje visa tai lyg ir norėtų paneigti, bet svarbiausia, esą, dėlko tie lenkai keliauninkai nematę, nepastebi, kaip Lietuvoje lenkai skriaudžiami.Na, turėtume nuo savęs pridurti, ypač skriaudžiamas dvarininkas Montvila, kuris iš vy-' •riausybės malonės turi spirito’ varyklą, mielių dirbyklą, dau-!gel namų Panevėžyje ir visai ves.

ieško Kaune žemės sklypo pirkti. Ji nori didžiulius ramus savo atstovybei pastatyti. Tuose rūmuose busią priglaustos lenkų organizacijos, nors tai visai veltui darbas, nes Kaune veik visos lenkų organizacijos jau iš seno Varšuvos peisais čia turi gerus kelerius namus pasistatę. Turi jos lenkų gimnaziją, turi žemės ūkio draugiją, turi kredito draugiją, turi ir kitos smulkesnes organizacijos.Bet, mat, vis norima nustebinti gausumu. Bajoras be *‘tt- naro” ne bajoras.W ta «“Lietuvos Aidas” turi Varšuvoje savo specialų korespondentą, kurio raštų mės tame laikraštyje visai nematome. Tai nieko nuostabaus. Tenais nuvyko labai Jaunas vyras, kuris spaudoS' darbe tikras naujokas, bet Užtai nuosakus tautininkas... Jisai nuvykęs į Varšuvą turėjo tabiv neišmintingą pasikalbėjimą su lenkų socialistų dienraščio redaktorium. Tasai pasikal- bejimas Vėliau veik visos lenkų Spaudos buvo pašiepiamoje formoje pakartotas.Nesvarbu kas ir ką rašė, bet svarbu, kad musų oficiozas “Lietuvos Aidas” Varšuvoje turi savo korespondentą, kuris la-kieno malonės duoną valgo.(Bus daugiau)
Margumynai
Penkių seserų likimas

Dabartinė Lietuvos radijo stotis Kaune buvo pastatyta 1925 metais. Tada ši stotis buvo pavadinta galingąja, nes ji buvo viena stipriausių Europoje. Berods, radijas daro nuolatinę ir didelę pažangą, ir todėl per kelioliką metų Kauno galingoji stotis pateko į silpnųjų eilę. Rusai, lenkai ir vokiečiai pasistatė galingesnių stočių, kurios kauniškę nustelbė.Jau senai buvo jaučiamas reikalas arba Kauno radijo stotį sustiprinti ar pastatyti visai naują stotį. Tačiau metai iš metų šis reikalas atidėliojamas. Per tą lenkai pastatė Vilniuje ją didelę stotį, taip patužbaigė savo stočių statybas. Dabar jau yra paaiškėję, kokią reikia Lietuvai turėti radijo stotį, kad ji kaimyninių stočių nebūtų nustelbiama. Taigi, šiemet imtasi pertvarkyti Lietuvos radijo reikalus. Nusistatyta pastatyti naują, didelę, modernišką radijo stotį, kuri atitiktų dabartines radijo pažangos reikalavimams.Vyriausybė jau priėmė įstatymą naujai radijofoninci stočiai pastatyti. Stotis statoma ties Babtais, Juodonių ir Sit- i kūnų kaimų apylinkėse* apie 15 km. nuo Kauno. Stotis bus kiek toliau nuo Kauno, kad i jos veikimui netrukdytų įvairus elektriniai įrengimai, kurie yra mieste.Numatyta prie stoties įrengti radiofoninį siųstuvą su nukreiptomis į Ameriką ilgomis ir trumpomis bangomis. Šį siųstuvą sau įrengus, Lietuvos radijo programos galės būti klausomos ir Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Ypatingai radiofoninis ■ siųstuvas galės pasitarnauti užsienio lietuvių spaudai. Amerikos ir kitų šalių lietuviški laikraščiai tą pačią dieną galėsianti žinias iš Lietuvos. Dabar užsienių lietuvių laikraščiai žinias iŠ Lietuvos tegali paduoti savo skaitytojams gerokai pavėluotas. Telegrafu žinių perdavimas labai brangiai kaštuoja; brangus žinių siuntimas ir oro paštu, ir vis vien ne taip jau greitai pasiekia adresatus. Platesniems rašiniams siųsti tenka naudotis paprastu paštu, o tokiu keliu koresponden- sijos persiuntimas ilgai trunka.Todėl naujosios radijo stoties pastatymės Lietuvoje bus labai reikšmingas ir užsienio lietuviams.Nėrmaius stoties nešamosios bangos galingumas bus 60 kilovatų, be to, bus atsarginiai įrengimai, kurie leis, reikalui atsitikus, padidiilti iki 120 kilovatų. Toks stoties galingumas yra visiškai pakankamas ir jį kaimyninių stočių nebus nustelbiama.Stoties statyba atiduota anglų firmai Standart Tclepho- nes and Cables Ltd. Firma stotį apsiėmė pastatydinti iki ateinančių metų rudens už apie milijoną litų. Ta suma firmai bus sumokėta per trejus metus.Valstybės radiofonas Kaune netrukus statydinsis naujas patalpas, kurios leis radiofonui išplėsti ir patobulinti radijo tarnybą. —Tsb.

stoties galingumą

Užsienio spauda rašo apie nepaprastas vestuves Jugoslavijos Skoplyje. Vijo miestelio gyventojai turėjo laimės -pasidžiaugti šaunia šeimos švente, kurią" iškėlė prekybininkas Kapelas Karnos. Ramos, gyvenas netoli SkOplyjo, turėjo penkias dukteris. Ir visos tą pačią dieną ištekėjo/ Jaunesnioji turėjo 19 metų, o kitos -21, 22, 24 ir 26 metus. Keturios Ramosaitės ištekėjo <oli *nuo gimtosios vietos, tik vieha į tą patį miestelį. Vyriausioji Ramosaitė rengėsi ištekėti 'anksčiau, bet, patyrusi apie kitų seserų projektus tekėti, palaukė. Penki jau • tybinių medžiagų gaminimo fa- navedžiai iškėlė šaunias vestu- brikus ir vykdytų pačia staty-

• Vilniaus prekybos rūmą delegacija vyks į Klaipėdą vietoje susipažinti su Vilniaus krašto miško apdirbimu. Klaipėdos krašto tentpiuvėse. Tiriamos sąlygos stambiai, su 4 *6 milijonais litų akcinio kapitalo statybos bendrovei steigti. Tokia bendrovė turėtų specialius sta-
bą.
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KELIONE PO KANADĄ IR RYTINES 
VALSTIJAS

Rašo M. J. Kemešienė

šeštadie- 
mes jau 
Montreal

(Tęsinys)
Rugpiučio 6 buvo 

nis. Apie 8 vai. ryto 
ruošėmės apžiūrėti
miesto įžymesnes vietas. P. 
Meškinis su sunum inžinierium 
nusitarė patikrinti ir paruošti 
tolimesnei kelionei savo “baltų
jų gulbę”. O tuo tarpu ponias 
Meškinrenė, Bukšnienė ir aš 
ėjome pusryčių. Išsigėrę geros 
kanadiškos kavos, ėjome pas 
Juškaičius. Jie musų jau laukė 
ir jų automobilius stovėjo prie 
namų. Nieko nedelsdami sėdo
me į mašinų ir važiavome ap
žiūrėti šventų ir stebuklingų 
vietų. Prie musų kompanijos 
prisidėjo ir p-ia Juškaitienė.

Pirmiausia nuvykome apžiū
rėti stacijų sodų. Tai gražus 
miškas, kurį raižo gražiai 
įrengti takeliai. Kiekvienas ta
kelis veda prie altorėlio. Visur 
matosi tai didesnės, tai mažes
nės koplytėlės, o jose stacijų fi
gūros ir paveikslai. Žinoma, 
prie kiekvienos koplytėlės yra 
prisegta karbonka pinigams. 
Ten jau yra ir žvakės.

Tų stacijų sodų prižiūri pran
ciškonai vienuoliai.

1,000 pėdų

ir aš 
musų

pasie-j 
Stella

negaliina įva-

mes j bričką, 
greit. Man tik

Apžiūrėję šventvietę, grįžo
me į miestų. Mums bevažiuo
jant staiga pasirodė kažkokia 
karieta, kurių vilko juodbėris 
ir vežė turistus. Pasirodė, kad 
čia esama tokių vietų, į kurias 
automobiliais 
žinoti.

Susėdome ir 
Juodbėris bėga
buvo gaila to arkliuko, kad jis 
turi vilkti net šešis žmones. 
Pirmiausia važiavome į didelį 
kalnų Mount Royal, kuris yra 
apie 1,000 mylių (?) aukščiau 
miesto lygmalos. Į kalnų drau
džiama automobiliais važiuoti, 
todėl tenka arkliai varginti. Ir 
reikia pusėtinai sukinėtis, kol 
pagaliau įsigalini į viršūnę.

Kalno viršūnė visai gražiai 
įrengta. Iš jos matosi labai gra
žus Montreal miesto vaizdas. 
Gražiai atrodo taip pat ir apy
linkės. šiaip čia yra kelios bu
delės atminimams (suveni-

rains) pardavinėti bei puikus 
gėrimų salionas

Vežikas papasakoja mums to 
kalno istorijų. Kai pradėjome 
kitu keliu nuo kalno važiuoti, 
tai pamatėme daugybę mūrinių 
palocių. Vežikas paaiškino, kad 
tai esųs universitetas. Pridūrė, 
kad Montrealyj; esą pusėtinas 
skaičius mokyklų, tačiau dau
gumų jų kontroliuoju dvasinin- 
-kai.

Važiuojame į šv. Juozapo 
kalnų, kurio viršūnėje stovi 
milžiniška bažnyčia, pagarsėju
si savo visokiais stebuklais. Į 
tų kalnų gali įkopti tik gana 
tvirtos sveikatos žmogus. Mat, 
kalnas yra apie 

! aukštumo.
Ponai Meškiniai 

kerne patį viršų, o
pasiliko pusialikelyje.

Pirmame aukšte, dešinėje pu
sėje, stovi šv. Juozapo altorė
lis ir grabas. Aplinkui čia su
kabinta visokių lazdų ir kriu
kių. Pradėjau teirautis, iš kur 
tie dalykai atsirado. Paaiškino, 
kad tai stebuklingų įvykių liu
dininkai. Girdi, paliegėliai, ku
rie su lazdomis pasiremdami 
čia ateina ir karštai pasimel
džia, grįžta namo sveiki ir 
jiems lazdų nebereikia. Tačiau 
klausiamas vežikas priverstas 
buvo prisipažinti, jog niekas 
tikrai nematė, kad paliegėlis 
čia butų pasveikęs.

I
Vėliau apžiūrėjome kelis mu

ziejus. Viename matėme inkvi
zicijos palaikus. Dar pasišvais- 
tę keliose įdomesnėse vielose, 
priversti buvome traukti atgal, 
nes vakare turėjome dalyvauti 
klube ir ten susitikti su didės-- 
niu skaičiumi lietuvių. Progai 
pasitaikius apžiūrėjome ir dra-, 
bužių krautuves bei palyginome 
kainas. Pasirodė, kad vilnoniai 
drabužiai pigesni nei Ameriko
je, bet užtai šilkas labai bran
gus.

mes jau buvome klube. Ten 
patarnavo jauni ir mandagus 
vyrukai. Čia tai buvo progos

Montrealo lietuvių. Pastebėjai!

Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaiirtę 
gali sutikti.

APSIDRAUSK pats save ir savo Šeimos narius, tuomi užtikrinsi sau ( 
rytojų. , ..

APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje < 
Sifsfriėidjinfe Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam -apdraudė 
ir pašelpa yra užtikrinta. Kiekvienas yrali apsidrausti nuo $150 
iki $5,000.00. Ligoje paŠelpos *gwH -gauti $6.00, $0.00 ir $1&00 > 
11A Vai t C

Apart apdraudos ir ligoje pašelpfts, Siislvienijirtias šelpia savo na
rius ir našlaičius, iŠ tam tikslui esančių fondų 'pilrigSiiB. 
Kiekvienas SLA. narys gauna savaitini -laikrašti “Tėvynę”.

Informacijas sutelkia veltinių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis i
LITHUANIAN ALLIANCE ef AMERICA i

(SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE)
307 W. 30th St. • New York, N. ¥.‘
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Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoja
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Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir . 

literatūros žurnalas
Eina XV metus. Redaguoja garbės prof. P. LEONAS 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos mokslininkai, rašy

tojai, kritikai, visuomenininkai.

1938 m. žurnalo priedu specialiai išleidžiama 
{žymiojo rusų rašytojo Maksimo Gorkio 
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NAUJIENŲ-ACME Photo 
Anglijos, Francijos, 

kartu ir Vokietijos biržose akcijos ėmė smarkiai pulti laike aštraus krizio, kuris 
vos nepasibaigė karu Europoj. Anglijai ir Francijai pasidavus Hitleriui ir laiki
nai karo išvengus, biržos vėl atgijo, o šorai ėmė greičiau kibi, negu pirmiau jie 
puolė. Paveikslas parodo vidaus vaizdų garsios (Paryžiaus biržos—“Boruse” po 
krizio.

daug jaunimo. Labai lietuviš
kas. Kalba puikiai lietuviškai. 
Mat, vis daugiausia iš Lietuvos 
atvažiavęs. Man labai patiko 
Antanas Leimanas ir Jonas Yla. 
Jie daug papasakojo apie klu
bo darbuotę bei bendrai apie 
Kanados lietuvių gyvenimų. Su
tikau nemažai ir naujieniečių. 
Apie amerikonus jie sako, kad 
tai svečiai iš “šteits”. x

Sekmadienio rytas pasitaikė 
labai gražus. Skubiname, kad 
dar galėtumėme kų nors įdo
mesnio pamatyti. Bendrai rei
kia pasakyti, jog Montreal yra 
bažnyčių miestas. Visos bažny
čios atrodo gana didelės ir gra
žios. Kai sekmadienį pradeda 
varpai gausti, tai tarsi jie lenk
tynių eina. Tas varpų skambė
jimas primena man Lieluvų: 
visokis skambėjimas, 
melodijos.

Kiek patyriau, tai 
miestas turi 292 
Vien tik
ten priskaitoma 109. Kiek lai 
žmoneliai turi sudėti pinigų, 
kad galėtų jas visas išlaikyti!

Lietuviai irgi turi savo baž
nyčių. Mes jų aplankėme ir kal
bėjomės su klebonu. Pasirodo, 
kad loji bažnyčia gal gausin- 
giau yra lankoma prancūzų, ne
gu lietuvių.

Pietų buvome pakviesti pas 
ponus židžiunus. P-as židžiu- 
nas yra p. Meškinio mokyklos 
draugas. Tačiau aš vis nerimau 
ir .prašiau, kad mane nuvežtų 
pas sesutę, kurios pirma vis 
namie negalėjau rasti, šį kartų 
jų suradome. Mano sesulė Pa- 
lubinsknenė-Auckaičiutė tuoj iš
barė mane už tai, kad štai aš 
jau kelios dienos Montreale, o 
jos neaplankiau ir iš viso nega
lime susigaudyti, štai (pasirodė 
ir švogeris Andrius Patubins- 

’kas. Alni ifiušėtinai persiTnainę. 
Žinoma, nieko stebėtino, nes 
pet 25 'metus turėjo pasikeisti. 
Matie išbarė, kad aš jati biskį 
pasčnuši.

‘Palirbimdcai turi gražių šei
mų: dukterį ir du sūnūs. Duktė 
jau yra Iiaigusi aukštesnę mo
kyklų.

Tai buvo musų paskutinės 
vaišės Motitrealyje. Grįžome į; 
savo sustojimo vietų, kad galė
tumėme pailsėti ir pasiruošti: 
tolimesnei kdlionei. ►

šia proga visų savo sankelei- 
vių vardu noriu tarti širdingų 
ačių visiems montrealiečiams,' 
kurie mus gražiai priėmė ir pa
vaišino. Ypačiai esame dėkingi) 
draugams Juškaičiams už ' jų 
nepaprastų svetingumų. I 

(Bus daugiau)

Iš Detroito veiklos

na-

Pranešama, kad Detroito 
Kongreso skyriaus didelis pa
rengimas įvyksiųs spalio 30 d. 
Lietuvių salėje. Nutarta sky
riui sumokėti nustatytų mokes
nį. Trečiu atstovu į skyrių kuo-

visokios

Montreal 
turi 292 bažnyčias, 
ka talikiškų bažnyčių

LSS 116 kuopos 
susirinkimas

Spalio 1 d. Derinaitienės 
muose įvyko LSS 116 kuopos
susirinkimas. Iš pradžių apie 
vienuolika narių susirinko LAS 
svetainėje. Tačiau pasirodė, jog 
kuopos susirinkimui paskirtas 
kambarys užimtas. Tųsyk visi 
susirinkusieji almaršavome pas 
Dermaitienę, kuri mielai sutiko, 
kad jos patalpose butų laiko
mas susirinkimas.

Organizatore M. Kemešienė 
atidarė susirinkimų. Tvarkos 
vedėju liko išrinktas drg. J. Pil
ka. Protokolas liko perskaity
tas ir priimąs. Organizatorė 
raportavo, kad ji važinėjosi po 
rytines valstijas ir ten galbė- 
josi su senais veikėjais socia
listais. Esu, netrukus bus išleis
ta konstitucija ir nustatyti na
riams mokesčiai. Organizatorės 
raportas liko .priimtas.

Pramogų komisija iki kito 
susirinkimo žadėjo sutvarkyti 
parengimo reikalus. Tačiau tuo 
pačiu metu ji pabrėžė tų faktų, 
jog su bet kuriais parengimais 
dabar yra gana rizikinga. Pir
miausia svetainės esančios itin 
brangios. Muzikantams taip pat 
reikia^ daug mokėti. Na, o iš pa
rengimų pajamtį ne kiek tega
lima tikėtis. O tai dėl to, kad 
vis dar tebesiaučia nedarbas. 
Jei kurie ir dirba, tai tik po dvi 
ar tris dienas per savaitę. Ne
kaip stovi ir WPA darbininkai, 
kurių atlyginimas yra vos tik 
toks, kad su dideliu vargu pra
gyvena. Dėlei tų priežasčių, pa
reiškė komisija, toks gerokai 
pagalvoti apie parengimų.

Susirinkime dar buvo kalbė
ta apie tai, kad reikia kaip ga
lima greičiau sutvarkyti mokes
čių knygelės ir atspausdinti 
konstitucijų.

Susirinkimas pasibaigė 10 v. 
vakaro.

Skelbimai Naujienose. 
'■bwda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos

MARGOS ŽINIOS IŠ DETROITO PADANGES

AR ŽINOTE KA 
RAŠO 

“KELE1VISP”

pasislėpę jj 
savo parapi
ją j rankas

Ar žinai, kodėl vieni jj gi
ria, kiti ke’kia. bet visi mėgsta 
jj skaityti ? ♦

Net kunigai 
studijuoja, nors 
jonirps draudžia 
paimt.

“Reteivj” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niėkam nepataikftu- 
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

žmonių mulkintojus ir apga
vikus jifcai lupa be jdkio pašL 
gailėjinio.

'Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas toks1:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

Tilto atidarymas
PORT ITURON, Mieli. — šis 

miestas nuo Detroito yra apie 
90 mylių. Šių vasarų ten per 
upę St. CIair buvo baigtas sta
lyti tiltas, kuris jungs Port H ti
ronų <, sųpjSarnia (pastarasis 
miestas yra Kanados pusėje).

Pereitų šeštadienį įvyko tilto 
atidarymo ceremonijos. Baigė
si tos ceremonijos tik sekma
dienį. Dalyvavo Mieliigano gu
bernatorius Frauk Murphy ir 
Ontario provincijos premjeras 
Milcliell F. Hepburn. Jie pasa
kė kalbas ir nukirpo* kaspinų. 
Tokiu budu susisiekimas tarp 
Jungtinių Valstijų ir Kanados 
tiltu oficialiai liko atidarytas. 
Dabar traukiniai iš Chicagos 
trauks tiesiai per tų tiltų Mon
trealo link.

Apskaičiuojama, kad to tilto 
pastatymas atsiėjo maždaug 
$3,250,000.

Surado didelį grybų
Detroito lietuviai šiais me

lais turi daug laiko, todėl ir va
žiuoja grybauti. Ir reikia pasa
kyti, kad grybauti jiems seka
si. Kai kurie dažnai parsiveža 
po kelis bušelius grybų. Tačiau 
J. Staniulis (1733 — 12th St.)., 
tur būt, visus sukirto: jis sura
do grybų, kuris svėrė 21 su vir
šum svarų. Detroit Free Press 
įdėjo net to grybo paveikslų 
drauge, su svarstyklėmis.

Staniulis yra įsitikinęs, kad 
Pickney apylinkėje jis bus su
radęs didžiausį grybų.

Valdžios namai
Jau įvykinti du federalės val

džios namų sjatymo projektai. 
Namai buvo baigti statyti rug
pjūčio mėnesį, vienok iki šiol 
visai nedaug butų išnuomoja. 
Carai C. Bradt, viršininkas, 
kaltina aplikacijas. Jis sako, 
•jog per -daug ’csų “red tapė”. Iš, 
aplikantų reikalaujama viso-, 
kiaušių kvalifikacijų: jiė turi 
turėti pastovų dačbų, uždirbti 
tik tiek, o -nedaugiau ir nema
žiau. Dėlei :tų apribojimų slin
ku ir tinkamų nuomininkų 
gauti, nors šiaip nuomos ir nė
ra labai aukštos.

Park ’Side Inantai nuOmojėmi 
baltaodžiams, o Brevvster

Prasideda darbas
Detroite gyvuoja trys SLA 

kuopos, būtent, 352, 21 ir 200. 
Šiomis dienomis d. M. J. Ke
mešienė gavo pakvietimų iš Su
sivienijimo pažangos vedėjo, 
•adv. Kleofo Jurgelionio, eiti 
Detroite ir apylinkėse genera
linės organizatores pareigas. 
Vajaus reikalu pereitų sekma
dienį visos trys kuopos turėjo 
susirinkimų, kuriame M. Keme
šienė išdėstė savo planus ir pra
šė kuopos valdybas kooperuoti, 
kad butų galima daugiau narių 
gauti,

SLA 21 kuopa organizato
riais išrinko Balčiūnų, Sturonų 
ir M. Andrulienę, o 352 Būdvi
etį, Vasukonį, K. Maiklmų, Ven- 
ceievičių (jaunuolį), Mickevi
čienę, Šimanskienę ir Maskelį. 
Kili taip pat pasižadėjo talki
ninkauti.

Detroito d i s Iri k tu i liko pa-, 
skirias Nr. 13. Reikia tikėtis,- 
kad tai bus laimingas numeris, 
nors paprastai žmones juo kra
tosi. |

Netrukus planuojama aplan-: 
kyti Saginaw 144 ir Jackson 
280 kuojias. —Kamarotas.

Perka biznius
Nors vis dar tebesiaučia va

dinamoji recesija, bet daugelis 
žmonių eina į biznius. Vienokį 
ar kitokį biznį įsigiję, jie tiki
si pasidaryti pragyvenimų. Taip 
daro daugiausia tie, kurie nebe
sitiki gauti darbo dirbtuvėse, 
bet turi šiek tiek pinigų susi
taupę.

Štai prieš kiek laiko nusipir
ko puikų namų ir alinės biznį 
James J. Miseliunas. P-ia Mise- 
liunienė yra p. Meškinienės se-r 
šutė. Naujieji biznieriai turi 
plačias pažines Detroite, tad 
reikia tikėtis, jog biznis jiems 
seksis. Jų biznio vieta vadina
si Morlenview Inn. Tai gal gra
žiausia tos rųšies užeiga lietu

vių tarpe. Biznio vieta yra prie 
Goddard Rd. ir Mortenview 
Dr.

Ponams Miseliunains aš lin
kiu kuo geriausio pasisekimo.

Blariutė.

Siuvėjų vargai
Amalgameitų unijos skyrius 

pastaruoju iaiku laikė bent ke
lis susirinkimus. Susirinkimai 
buvo laikomi ryšium su darb
davių pasimojimu algas kapoti. 
Beveik prieš melus laiko siu
vėjų tarpe prasidėjo savotiška 
depresija. () šiai dabar reikėjo 
sti kompanijomis pasirašyti 
naujas kontraktas, šešių krau
tuvių boseliai užsispyrė siuvė
jams mokesčius nuka|)oti, nors 
tie mokesčiai, palyginti, ir da
bar yra gana1 žemi.

Sim’ėjai į tų pasimojimų at
sakė griežtai: jei kaposite al
gas, tai mes skelbsime streiką. 
Liko išrinktas ir atstovas, ku
ris pranešė krautuvėms apie tų 
siuvėjų nutarimų.

Matydamos. kad siuvėjai, 
kaip sakoma, “minina biznį”, 
krautuvės pagaliau nuo savo 
reikalavimo atsisakė. Kiek gir
dėjau, kelios jtj jau ir kontrak
tų atnaujino. —Mariutė.

Dailės choras
Dailės choras yra pakvietęs 

iš Chicagos Pirmyn chorų, kad 
lasai išpildytų pirmo žiemos 
sezono koncerto programų. 
Koncertas yra rengiamas lap
kričio gale.

Tokiu budu Dailės choras su
teiks detroitiečiams progos pa
matyti ir išgirsti plačiai išgar
sėjusį Pirmyn chorų, kuris šia 
vasarų lankėsi Lietuvoje ir ten 
turėjo per dvidešimt koncertų, 
ii; Dailės choras prašo visus 
detroitiečius įsitėmyti koncerto 
dienų, kuri netrukus bus pa
skelbta per lietuvių radijo va
landų. Jis yra tikras, kad vie
tos visuomenė jo pastangas tin
kamai įvertins. —Lakštute.

CHICAGOS DIDŽIAUSIA IR MODERNIŠKIAUSIA
RUSIŠKA IR TURKIŠKA MAUDYKLA

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

ROOSEVELT & KEDZIE BATH HOUSE
1133-39 SO. KEDZIE AVENUE Tel. Van Buren 8736

Naujas Chicagos Sunkumo Kilnojimo Klubo Namas.

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS — BAJORES DAINININKES — ARTlSTALfiS

KLAUSYKITĖS 
ŠALTIMIERO

juodaddžiams. —Koresp.

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RAD10 PROGRAMŲ
• PENKtTAtolENl— ~ —7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENI— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ—______________________ —7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKŲ PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—Žinių Skyrius
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Diena Iš Dienos
Petro Pivaruno 
Pagerbimas

Padėkos žodis
SLA 63 kp. vakaras rengtas 

Darb. Svetainėj, 10413 South 
Michigan Avė., pagerbimui bu
vusio finansų rašt. P. Pivaru
no, labai gerai pasisekė, nes 
paliks gerokai pelno velionio 
P. P. šeimai.

Parengimas buvo Bunco ir 
šokiai. Buvo garsinta ant tikie-

2-ra ir paskutinė savaitė 
vieno iš visų metų (domiausio 

paveikslo.

MAKSIMAS GORKY
Geniališkas veikalas iš Gorkio 
paties biografijos “MANO KŪ
DIKYSTES” paimtas. ’

SONOTONE Teatre
66 E. Van Buren

25c iki 1 v. p. p., išskiriant 
šeštadienį ir Sekmadienį.

tų, kad lošimas prasidės kaip 
7 vai. vak., bet prasidėjo 7:45 
vakare ir tęsėsi iki 9:30 Pasi
baigus lošimui ir išdalinus pri
zus, kurių buvo labai daug, 
muzikantai pradėjo groti, ku
rie norėjo, pradėjo šokti, o 
kiek pašokus, prasidėjo progra
mas. Vakaro vedėjas F. Skro- 
butėnas paaiškino šio vakaro 
tikslą ir pabrėžė velionio P. P. 
nuveiktus darbus ir perstatė 
kalbėtoją, gerb. SLA iždininką, 
K. Gugį. Jis plačiai paaiškino 
P. P. nuveiktus darbus per su
virs 24 metus laiko, jo darbą 
SLA 63 kuopoj, kurioj darba
vosi iki mirties. Antras prog- 
rame turėjo būti solistas Kaz. 
Pažarskis, kuris buvo su mie
lu noru sutikęs padainuoti ke
lias dainas, bet nežinoma dėl 
kokios priežasties nedainavo.

Taigi, gerbiamieji, varde 
SLA 63 kuopos ir velionio P. P. 
šeimos, tariu širdingą ačiū kal
bėtojui gerbiamam SLA iždin. 
K. Gugiui ir visiems tiems, ku
rie aukavo šiokias ar tokias 
aukas, taip pat darbininkams 
ir darbininkėms, ir moterims,

kurios išplatino daug įžangos

i. Vienu žodžiu, širdingai ačiū 
visiems tiems, kurie prisidėjo 
prie šio parengimo. Jis davė ge
rą paramą velionio P. P. šeimai.

Parengimo Komisijos Narys
A. Laurutonas.

Jau Nuleistas Di 
džiausiąs Pasauly 
Laivas
Nuleidimo Iškilmėse Dalyvavo 
ir Savo Vardą Davė Karalie

nė Elzbieta

JUOKAI
PATEISINANTI PRIEŽASTIS

—Klausyk, tu susižadėjai su 
gydytoju, o dabar pradėjai flir
tuoti su vaistininku.

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašalpinio Kliubo mė
nesinis susirinkimas įvyks Nedėlioj, spolio 9 d., Lawler Hali, 
3929 W. Madison St., 1-mą valandų popiet. Visų narių pa
reiga atsilankyti, nes yra daug apsvarstymui ir bus renka
mi darbininkai baliui. Rast.

'reisybe Mylėtojų Draugystės mėnesinis susirinkimas įvyks sek
madienį, spalio 9, Chicagos Liet. Auditorijoj, 3133 S. Halst
ed St. 12 vai. dieną. Visi kviečiami atsilankyti, kurie pasi
likę su mokesčiais, būtinai užsimokėkite. A. Kaulakis, rašt.

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
penktadienį, spalių 7, Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St., 7:30 v. v. Visi kviečiami atsilakyti. —A. Kaulakis, rašt. |

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiško Kliubo bertaininis susirin
kimas įvyks penktadienį, spalių 7 <1., 7:30 v. v. Lietuvių Au
ditorijoje, 3133 S. Halsted St. Visi nariai malonėkite atsi
lankyti, nes randas daug svarbių reikalų.

S. Kunevičia, rašl.

Susižeidė N. S.
Jaunuolis

NORTH SIDE. — Spalių 1 d. 
našlės P. Maknickienės šeimy
ną ištiko nauja nelaimė. Spalių 
1 d. jos sūnūs Edvardas, 15 m. 
amžiaus, nusilaužė ranką. Jis 
su kitais draugais nuėjo į Gar
field parką ir ten kur tai aukš
tai užsilipęs atsisėdo, bet nete
kęs lygsvaros, krito žemėn, vi
sai nusilauždamas ranką. Tuo
jau tapo nugabentas į ligoninę, 
kur jo ranką įtverė į cementų.

Nelaimės seka viena kitą. 
Prieš kelis metus mirė P. Mak
nickienės vyras, palikdamas ją 
su 4 vaikais — 3 dukterys ir 
1 sūnūs Edvardas, kuris dabar 
ranką nusilaužė.

Užuojauta nuo draugės.
—V. Faiza

ir 
mi-

jam ir

pasauly

—Kitaip negalima, brangioji. 
Tik vienas vaistininkas išskai
to gydytojo rašyseną ir 
perskaityti jo siunčiamus 
laiškus.

MAŽA IR DAUG

gali 
man

ČESNAKAI-PETRUŠKOS nuo 
AUKŠTO KRAUJO spaudimo

Medikai! reportai sako. wad Česnakų-Pet- 
rufikų koncentratas turi dvigubą veikimą 
aukštam kraujo spaudimui mažinti. Pirma, 
jis linksta atleisti sustingusias arterijas. An
tra, jis patikrina ar sutrugd) atmatų su- 
slstovSjimą žarnuose. vieną ir aukšto kraujo 
spaudimo priežastį. Norint gauti koncen
truotų česnakų ir petr-ufekų bekvapėj, be- 
skonėj formoj, klausk savo vaistininko ALL- 
IMIN, Garlic-Pąrsley tablečių. Didelės dė
žės 50 c. begalo pinigus taupantis pakelis 
$1.00. ALLIMIN vartojamas pakartotinai su 
reguliariomis pertraukomis padeda sumažin
ti aukfito kraujo spaudimą, galvos gėlą ir 
svaiguli, paeinančius nup aukfito spaudimo. 
Kad sužinoti kas pakelia kraujo spaudimą 
Ir gydymą. klausk gydytojaus. Del dykai 
sampelio ir knygelės apie vertingas aukfito 
kraujo spaudimo žinias rafiyk
VAN PATTEN CO.. 54 W. Illinois. Dept. F.

Chicago

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

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

Telefonas Victory 3486
504 West 33rd Street

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms ,x
(Chicago j)

Rudolph Hayer, 25, su Anne 
Mocko, 22

Bruno Žibąs, 23, su Estelle 
Palase, 21

Avelino Lopez, 37, su Ber- 
nice Poškus, 23

John Sklarski, 27, su Helen 
Feiza, 24.

Antradienį, dalyvaujant 
krykštaujant tukstaniniai 
niai Clydebank, Skotlandijoje 
tapo nuleistas į vandenį nau
jas, pasauly didžiausias — 85, 
000 tonų — laivas. Nuleidimo 
iškilmėse garbingiausia viešnia 
ir krikšto motina buvo pati 
karalienė Elzbieta. Ji 
savo vardą davė.

Taigi, didžiausias
keleivinis laivas nešios dabar
tines Anglijos karalienės Elz
bietos -— Queen Elizabeth — 
vardą. Iškilmėse buvo laukta 
ir karaliaus, bet dėl keblių da
bartinių politinių aplinkybių 
jis negalėjo dalyvauti, — jis 
vietoj to per karalienę pasiun
tė savo patarimus piliečiams 
dabartinio Europos krizio me
tu ramiai užsilaikyti ir pasiti
kėti savo valdža. Iškilmėse bu
vo i 
ir M

v abi princesės: Elzbieta 
argareta.

"lokiu budu. Cunard White 
,Star ir English Merchant Ma
rine pasidarė Vadovais dar vie
no milžino, o Queen Elizabeth 
rengiasi i Atlantiko tarnybą, 
"kuri tikrumoje neįvyks be 1940 
metų. Taigi, du milžinai pri
klauso vienai ir tai pačiai ben
drovei: Queen Mary ir Dueen 
Elizabeth. (Skelb.)

BOSTON
SHOE STORE 

3435 S. Halsted St.

Kaldras Siuva
Dykai

Str.

“Maža” ir “daug” sąvokos 
nėra griežtos. To pat kiekio 
kartais maža, o kartais daug.

Pavyzdžiui:
Vienos plytos maža namams 

pastatyti, bet kai viena plyta 
gauni per galvą, tai jau dail£.

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.

Pirkite savo apiehnsės 
k t autu v -se

Bowlmg-Billiardai
20 Aslų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

SVEDERIUKAS IR KALDRELĖ.

Beminkai!!

KNITTED ĄCCESSORIES PATTERN 1850

1850—Kūdikėliui svedariukas ir kaldrelė. Kai šaltas 
ateis paranku bus turėti tokius šiltus rubus.

oras

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

I čia

No. 1850

Prie

Laimėjimo
Giliukingo Numerio

Puikus

WRIST WATCH
Mergaitėms

IR

< Laikrodėlį, Peili
IR

Grandinėlį
Berniukams

JUS GAUSIT NUMERĮ KADA 
PIRKSIT PORĄ BATELIŲ 
ATEIKIT DABAR

Gaukit Batelius ir Numerį 
Mes Perstatom

POLL PARROT
IR

STAR BRAND
ILGAM DĖVĖJIMUI

Laimėtojų yra kiek
vienų Mėnesi

GAL JUS BUSIT VIENAS IŠ TŲ

Ondruš, 3934 W. 26th 
pasiuva kaldras dykai, jei pas 
juos nuperki medžiagą. Ir ne
gana to, reikalui esant, atvyks 
pasitarti ir į namus, kitaip sa
kant, pilnas patarnavimas. 
Darbas švarus, . geras ir ne
brangus, o jaunamartėms ski
ria ir dovanas. 17 ■’
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Tad, reikalui esant (o reika
las yra, nest arimas žiema), 
nepamirškite ( šios įstaigos ap
lankyti, arba 
nu Crawford 
randasi ties 
Rd.

AR JUS PRALEIDŽIAT

<24/2-4? &/. 21U £t. 6500

Blaškydamiesi Begaliniai, Laukdami Poilsio, 
Kurs atsisako Ateiti

Ar jus negalit pasiliuosuoti, ar nervai įtempti, kaip ant “briau
nos?” Ar netenkate svorio? Ar trūksta juny^ v’krumo ir gaivumo, 
kurio norite turėti darbui ir linksmumui? Jfi' Jūsų apetitas prastas?

Kiekvienas ir visi fiiu ženklu yra sv/Irbųs įspėjimai—pirmi ar
timos ligos PAVOJAUS SIGNALAI. Nė vieno ifi jų jus negalite juo
kais praleisti. Nė vieno negalite paikiai ignoruoti—manydami, kad 
"praeis” ir kad jus atsigriebsite be j-’kios pagalbos. _

Taigi, kai jus pirmiausia pradedate jaustis nusidėvėjusiu, opiu, 
ir ką tai “Blokuojančiu", tuomet yra laikas veikti. Ir geriausias 
dalykas, kuri galit padaryti, tai pamatyt savo daktarą. Jis yra tas 
asmuo, kuris gali jūsų padėti pataisyti. Jis gali rekomenduoti moks
lišką maistą-gėrimą. MALVAZ. kaip tik tą stiprintoją, kurio jums 
reikia. Daug daktarų žno, kaip per metų eilę turtingas, gai
vinantis maistas. kur| turi MALVAZ. padėt subudavoti ir 
palaikyti normalų sveiką toną sistemos tūkstančių žmnnių. 
kurie vartoja daug energijos, ar buvo nerviški ir nesvėrė 
pakankamai.

Ir MALVAZ nesunku priimti. Faktinai daug žmonių go
ria j| dėl vien jo skonio ir stimuliuoiančio smagumo. Taigi 
mes rnrrtname i>i<s bu-’avoti savo sveikatą—gerkit MALVAZ 
—Jauskitės tvirti! Tclefonuokit CANal 0500 reikalaudami 
kartono dabar!

Kartonas iš $2-75
24 Butelių

5 0c grąžinama už 
tuščius --------

MALVAZ daro MonarŽR Beer aludariai.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

Kartonas iš $1.40
12 Butelių

25c grąžinama už 
tuščius

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

pašaukite telefo- 
40g8. Dirbtuvės 
2529 S. Pulaski 

(Skelb.)
i

Labai įdomus
“Maksimo Gorkio”
Paveikslas.

Antrą savaitę eina Maksimo 
Gorkio gyvenimo apysaka — 
paveikslas Šono tone kinoteatre. 
Paveikslas tiek įdomus, kad po 
New York didžiųjų laikraščių 
išgyrinio ėmė gėrėtis ir Chica- 
gos didieji laikraščiai.

Norint susipažinti su senovi
niais Rusijos gyveninio gyvybi
niais klausimais bei papročiais, 
verta tai' pamatyti. Teatras yra 
ties 66 E. Van Buren gatvės.

(Skelb.)

Ed Halperin kviečia savo draugus ir pažįsta
mus į 404 S. WELLS arti Van Buren, 

’ kur yra gardžios užkandos,
Puikaus vyno ir likiėrių žemomis kainomis.
’ ED HALPERIN pirmiau buvo ir padarė daug lietuvių 

draugais ties Mihvaukee Avė., ką jis norėtų pasikviesti 
ir į savo naują vietą prie 404 SO. WELLS STREET.

L'iiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiniiiiiitiiiiiaiiiiiiiiiiiitsuiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiuiiiiiiiniir
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RENGIA JONIŠKIEČIU L. K. KLUBAS 
SEKMADIENĮ, SPALIŲ 9, 1938 
__ 6908 So. Western Avenue

Muzika — Svaine;. Masters
DufeYS ATDAROS 4:30 VAL. PO PIETŲ------- ĮŽANGA 35c

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

JUMS PRIE NAMŲ REIKALINGA

2817 West 63rd Street
TEL. PROSPECT 1297

— LIETUVIŲ KRAUTUVE—

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

S

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 Bičkų ^Darbas 
Tai Specialybė

3319 So. Morgan St., Chicago

LUCKY INN 
SCHLITZ ALUS 

Lietuviška užeiga dėl jaunų ir 
senų.

Gėrimai, užkandžiai ir muzika. 
Kviečiame mus atlankyti

3203 So. Halsted St.
STANLEY BOGUSH ir LEO 

VAIČEKAUSKIS. 
Tel. Calumet 6579.

Garsinkitės “N-nose”

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJEįdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Vardas ir pavardė

Adresas
Telephone Canal 5555

Miestas ir valstija

PETER PEN
AM/ (ŽbOD MOI3SJIM6; f 
^ING -JOL-O// ARS L 

TUKSĖS TMS GOOO 
PR1EN4DS WHO HELP-

PATALAI — PLUNKSNOS — PADUŠKOS 
1713-15 South Halsted Street

O Mes parduodam visokios rųšies plunksnas ir pukus

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

Mdib

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

TO MEET "CU INJOBepį 
NOW, WC?SJZT *"TQV 
SON4B CN='TyiS_'DE.L.lC/OuS

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

"THA.MK.

ūp, būt.
Itn Just

V4E DiD HME

COUL.O, 
VOJR

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSĮLAI IŠIMAMI $12.50

už ................................. .... ■ ■■
GYDYMAS SKfl.OO
LIGONINĖJE -------- -----
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje --  $15-oo
raumatizmas 19.00

greitai palengvinama -----
VISAS LIGAS GYDOMA
Ekzaminacija Iskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Ave^ Chieago.

Tel. Lawndale 5T37
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Pažinkime Savo Miestą 
Chicago

Homan avė. Paskaitos bus kas 
trečiadienį iš Čekijos istorijos, 
apie čekų gyyepimą ir papro
čius, jų kultuvų, muziką, kal
bą, sokolus, Ijteraturą ir dra
mą, 
ko j.

Pažinkim Savo 
Miestą

Ištirkite vakarinę

Mokyklų taryba kooperuo
jant WPĄ, ruošia šiuos turus 
artimesnįam pažipimui Chica
gos, kurioj mes gyvename ir 
jos įstaigų.

Sekmadienį, spalių 9 d. — 
Planuotos ir neplanuotos apie- 
linkės.
miesto dalį ir pamatykite kon
trastą tarp lūšnų paskilbusio 
“VąUey” distriktei ir modemi
nių Jane Ąddams namų. Patir
kite kaip bažnyčios, mokyklos 
ir settlementai prisitaikė prie 
socialių permainų vieno/ vaiz
dingiausių Chicagos vietų. Su
sirinkti 3 v. p. p„ 1444 S. Ash
land avė.

Antradienį, spalių 11 d. — 
Pelenai praeities. — Proga ap
lankyti ugniagesių lavinimo 
mokyklą ir pamatyti metodus 
naudojamus išlavinimui ugnie- 
gesių. Po to seks aplankymas 
vietos, kur stovėjo Q. Leary 
bakūže, iš kurios 1871 m. pra
sidėjo didysis Chicagos gaisras. 
Susirinkti 10 vai. ryte, 720 Ver- 
non Pk. Place (700 į pietus, 
prie Halsted gt.).

Antradienį, spalių 11 d. — 
Negrų apylinkė. — Aplankyki
te didžiausias negrų apdraudos 
kompanijas. Pamatykite 370 
infanterijos pulke mankštą. Pa
tirkite Y. M. C. A. svarbą neg
rų gyvenime. Susirinkti 3507 
S. Parkway.

MADOS

Trečiadienį, spalių 12 d. —r 
Kedzie Manufacturing District.
— Studijuoki! moksliškų įren- \
girnų industrinės apylinkės; ap
lankykite maisto dirbtuves. Su
sirinkti 2 v. p. p. prie 47 ir 
Archer Avė. i

Trečiadienį, spalių 12 d. — 
Cook kauntės ligoninė. — Di
džiausia vieša ligoninė pasau
lyje, įrengta su vėliausiais mok
sliškais įtaisais. Aplankykite 
įvairias sekcijas ir pasiklausy
kite aiškinimų ąpįe ligoninės 
darbą. Susirinkti 2 v. p. p. 
Cook ^kauntės ligoninėj, prie 
Ilarrisop ir Wqp4 gatvių (Rei
kalinga rezervacija, šaukite Ca- 
lųmet 6841 ar 7735 dienos lai
ku).

Ketvirfądienį, spalių 13 d. 
Krematorija Graceląnd kapinė
se. — Pąmatykjt krematoriją 
ir jos higieniškumą. Pąmatykit 
memprįalus žymių chicagiečių 
vienoj gražiausių Chicagos ka
pinių. Susirinkti 2:30 v, p. p. 
4001 N. Clark St. (Reikalinga 
rezervacija. Šaukite Calumet 
6841 ąr 7735 dienos laiku).

Penktadienį, spalių 14 d. — 
Ankstyvasis krikščionių menas.
— Kuriniai pirmųjų 
nių, parodantys rytų 
tinę įtaką. Susirinkti 
p. p. Dailės Institute.

Penktadienį spalių
West Side vokiečių apylinkė.— 
Aplankykit vokiečių bažnyčią. 
Pasiklausykite Bach ir Haydu' 
muzikos. Pasiklausyki t chorą 
giedant senas vokiečių giesmes 
ir liaudies dainas. Susirinkti 8 
v. v., St. Mąth bažnyčios mo
kyklos salėj, 2116 W. 21 S t.

Paskaitos apie cechus
Dabar kada viso pasaulio do- 

mė atkreipta yra į Čekoslovaki
ją, mokyklų taryba bendrai su 
\VPA ruošia visą eilę. (12) pa
skaitų apie Čekoslovakiją Sko
la Naprstek mokykloj, 2548 S.

krikščio- 
ir bizan- 
2:30 vai.

14 d

B

Metinės Mirties Sukaktuvės

cfM
4855

No. 4855—Mergaitei suknelė. Su
kirptos mieros 2, 4, 6, 8 ir 10 me
tų 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- 
yardę ir adresą, Kiekvieno pa
vyzdžiu kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky? 
m U. Laiškus reikia adresuoti; 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
$o. Halsted SU Ghicago, I1L
y— i ——■ ■■■■■! ■■■f

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1789 3. Halsted St, Chicago, m.

Čia jdedu 15 centų Ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No
Mieros - per kratine

(Vardai ir pavard*)

(Adresas)

meną, ąpie čekus Ainęri- 
Įžanga nemokama.
Montefiore mokykla

Tarp nuolatinių turų nuo 
pirmadiepio iki penktadienio 10 
vai. ryto — Iv. p. p. rengiami 
yra turai po Montefiore mo
kyklą, 655 W. 14 St.

Tai yra ypatinga mokykla. Ji 
yra įsteigta labiau padykm 
aiems Vaikams, kurįų negalėjo 
pataisyti reguliarės mokyklos,,

Prie mokyklos yra įsteigta 
laboratoriją, kur yra daktarai, 
slaugės, psychologąs, psichiat- 
ristas ir speęiąlis štabas parink
tų mokytojų. —B.

Humboldt Parkas 
Ištikro Pradedą 
Atkusti FARM8 FOR SALE 

Ūkiai Pardavimui
HELP VVANTED—MALĖ 

Darbininkų Reikia
Net Suruošė Išvažiavimą 

Kepė Aviną
Ir

Keistučio Kliubas 
Dabar Labai 
W”

VERONIKA GAILIŪTĖ
persiskyrė su šiuą pasauliu 
5 dieną spalio mėn. 1937 m., 
sulaukus 21 m. amžiaus, gi
mus Westville, III.

Paliko dideliame nuliūdi
me motiną Oną, tėvą Juoza
pą, seserį Onytę, cioces Domi
cėlę Gricienę ir jos šeiiąyąą 
ir Veroniką Cukurięnę ir jos 
šeimyną, dėdę Kazimierą Gai
lių ir jo šeimyną.

Liūdnai atminčiai mūsų 
brangios dukrelės ir sesutės 
bus laikomos šv. Mišios Ne
kalto Pras. Pan. šv. parapijos 
bažnyčioje, 8 d. spalio mėn. 
1938 m., 8:00 vai. ryto. Kvie
čiame visus giminęs, draugus 
ir pažįstamus atsilankyti į 
pamaldas, o paskui ir į na
mus po nr. 4422 So. Artesian 
Avė. Mes tave musų brangio
ji dukrele ir sesute niekuomet 
neužmiršime. Tu pas mus jau 
nebesugrįši, bet mes anks- 
čiaus ar vėliaus pas tave at
eisime. Lauk mus ateinant!

Nuliūdę lieka.
TĖVAI IR SESUO.

Ruošiasi Pąrengimams, 
Vajų

Veda

Keistučio Kliubas vienu lai
ku ruošiasi dviems parengi? 
mąms, veda naujų narių vajų, 
rūpinasi Demokratijos Kangre? 
su, Lietuvos reikalais ir yrą 
užimtas įvairiais kitais savo ir 
visuomenės reikalais. Tad Kei- 
stučio Kliubas ir keistutięčįaį 
dabar labai “bizy”.

Paskutinis Kliubo susirinki
mas įvyko spalio 2 d. Pirminin
kavo kliubo pirmininkas J. 
šojtemonas, kuris savo raporte 
'pranešė, kad turto kliubas da
bartiniu laiku turi $32,398.44 
ir jis gerai tvarkomas ir pa
sekmingai investuotas.

Iš W. Sharkoą raporto pa
aiškėjo, kad mirė vienas narys, 
o Ligonių komisija pranešė, 
kąd yrą ąpįe 10 ligonių. Kam 
patogu, prašom j Mos aplanky t 

-i',; ?
Iš valdybos, raportų pasirodė, 

kai kliubo, pinigų yra* vienoj 
spulkoj, kuri nesanti po vaL 
džios kontrole.

Valdybai buvo pavesta tuos 
pinigus iSImti.

Naujų narių vajus eina pa
sekmingai. Įstojo keturi nauji 

patikrinoStrikolis

pranešė,
Kongre- 

kad dar-

BAČKINIO ALAUS PARDAVĖ
JAI. Natįonąliąi 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 išapksto 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—MISCELLAN. 
Automobiliai ir Trokai—Bendrai

NEREIKIA ^MOKESNIO—30 MENESIŲ IŠ
MOKĖKI. Visigfeas perįlurSjituas. mal«- 

vpiirnąa tenderio darbų. baterSa,
radijo ip priedų. Ereirno, ašų sustiprlni- 

ViaHąa nuo vlrfiaue iki tairų. 1b 
mejų patyrimas, rųųsų garantija. Atdara 
vakarais. ąeUnv Apskaičiavimas, iowing 
dykai. Taipgi pilnas pasirinkimą? naujų 
ir vartotų karų. Be {mokėjimo pinigų. 
2509 MILWAUKEE AV. Belmont 4844.

PARSIDUODA ar mainais į Chi
cagos namą 40 akrų farma, 5 
kambarių namas, didelė barnė, viš- 
tinyčia, traktorius ir daug kitokių 
mašinų. Farma randasi apie 18 
mylių nuo Chicagos, ant cementi
nio kelio. Tinkanti vieta dėl road- 
house. Daugiaus informacijų gau
site atsišaukę. 670 W. 18th St. 
kampas Union Avė.

* NORTHSIDE — Humboldt 
Park Liet. Pol.. Kliubas padare 
stebuklą. Per ilgą laiką merdė- i 
jęs, staiga atkuto ir politikieriai 
visą padarė ką buvo žadęję.

Spąlių 2 d. Jęfferspn miš
kuose ęųkųpe. cĮidęlį ugnį ir 
pradėjo spirginti pagautą ne
įeitą avinėlį- Aplink apstoję 
Gk juokauja, bet avinėliui Vi- 
ąąi nę juokai spirgėti, nes ge
rai išsiląvinęs virėjas su saku- 
įėipis moką badyti. Tai gerai 
Žibamas p, C. < Kąiris. \

Apie 4 vai. po piet virėjas 
pasakė, kad jau iškepęs ir pra
dėjo palaikus dąlinti atvažia
vusiems svečiams. Atsilankė di
delis būrys klįubiečių, buvo sve
čių ir iš kitų valstijų. Tai pp. 
J. O. Diley ir p-ia Lašienė iš 
Michigan City, Ind. Chicagos 
lietuviai labaį gerai juos žino ir 
nuvažayę peątsigrožėja jų gra- 
Žįą farma. Taipgi dalyvavo pp. 
Mąlelos iš Waukegan ir dau
gybė kitų.

Valgydami nekaltą avinėlį 
mažai kalbasi, tik gradžiuoja- 
si, kad gerai iškeptas. Palaikų 
ceremonijai pasibaigus, p, Ęai- 
ris pakvietė muzikantą iš Kau-^ 
no. Tai buvo p. R. Jurevičius, 
tik sugrįžęs iš Lietuvos, su di
dele armonika smarkiai griežė. 
Tuoj avinėlio šermenys pasidaro 
labąi gyvos, visi pradėjo šokti 
ir trepsėti, pasišokę pradėjo 
laistyti sy alučiu ir °tunyti” 
savo balsus- O girioj labai len
gvą dainuotimiškas padeda. 
Kairio choras pradėjo augti įr 
pasidarė didžiulis. Ir ištikrųjų 
buvo stebėtina, kad taip gąrsįai 
užtraukia? jog nuo medžių net 
lapai pradėjo birėti- 

. Taip visi Wamiuos iki 
lumoą, Bet tamsioji naktis per
galėjo, nors ir nenorėdami OP' 
leisti tų visų linksmybių, tu-? 
rėjom pradėti skirstytis ir 
ruoštis i namus. Bet daug var
go buvo išsiskirstant, tamsoj 
vieno ar kito pegalima surasti. 
Bet galų gale Visi ramiai ap^ 
leido girią- Tikrai buvo links
mos nekalto avinėlio šermenys, 
o dar už skūra gaus kelis do
lerius pelnę.

8JTŲATION VVANTED 
Ieško Darbo

PAIE$KĄU DARBO
Penteris ir popieruotojas iš vi

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

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

PARTNERS VVANTED 
eikiaPartnerių____

KAU PARTNERIO. Turiu 
žiu sodną ir rezortą Floridoj. 

Ęsu nevedęs. Vienam nuobodu.
ADOLPH, 1448 S. Kedzie Avė., 
Chicago. Buvu namie nuo 9 iki 11, 
dienom ir vakarais.

P

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

MERGINĄ bęnčlrąm namų dar
bui. Pne virimo padėti, 2 vaikus 
prižiūrėti katalikiškoj šeimoj. Sa
vas kambarys, radijo, $25 mėnesy.

Briargate 5060.

83 AKRŲ ŪKIS, pusė mylios 
iki miestelio; 60 akrų dirbamos, 75 
jardai marlio, geri budinkat Pui
kus pirkinys už $1600.00.

HANSON-OSBORN, 
Kart, Michigan.

Kur Galima Gauti

FUĘNISHED ROOMS—TO RENT 
(gyvenimui Kambariai

i KAMBARYS RENDAI dėl vaiki
no, su visais parankumais.

4505 So. California Avė. 2-ras 
aukštas.

PARDAVIMUI arba mainui į na
mą 60 akrų farma. Žemė visa dir
bama, netoli nuo Chicagos. Atsi
šaukite 549 W. 18th St

Bilietus Kazio
Barono Bankietui

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

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

ROSELAND
J. Šimkus, 10225 Perry avė.; 

PulI. 5968.
Narbutas, 1033 W. 103th

RENDON KAMBARYS vyrui ap
šildomas. 4408 So. Campbell Avė. 
Lafayette 9438.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

RENDAI 5 kambariai štymu ap
šildomi. 3341 Lituanica Avė.

RENDAI 5 KAMBARIŲ flatas, 
pečiais šildomas, šviesus. 4057 So. 
Artesian Avė.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI TAVERN geroje 
vietoje, biznis išdirbtas 15 metų, 
pigi renda. Parduosiu už teisingą 
pasiūlymą. 1901 West 63rd St.

1 PARDAVIMUI TAVERNAS su 
namu ar be namo, priežastis ne
sveikata. 1 moteriai sunku laikyti 
biznį. 3220 So. Wallace St.

AUTOS-TRUCKS FOR SALE 
Automobiliaiir Trokai Pardavimai

DAUGYBE VARTOTŲ KARŲ 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES 
806 Wes«t 81st Street 

Telefonas VICTORY 1696

La Šalies Packards

ATEIK į Didžiausį Kokį Cįi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusį

Automobilių Išpardavimą.
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių to

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

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

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

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

Nereikia jums ir grynų pinigų— 
mes imsime jūsų seną karą kaip 
įmokėjimą—likusią dalį mažais mė
nesiniais- įmokėjimais iki dviejų 
meflt$»Ne$varbu 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. „r

2828 W. North Avė.
prie California.

PARDAVIMUI TAVERNAS. Pas
kutinė proga pirkti taverno fikče- 
riams. 24 pėdų barui su nerudžia- 
mo r/.eno fitingais. 15 setų sta
lams ir kedėms — aisbaksui. Gata
vas prekybai vesti arba parduos 
fikčerius. $450.00. 1106 West 63rd 
St. Midtown Tavern.B. Gąilevičia, 57 W. U2th; 

PuU. 4554.
Ę. Ludkevičia, 134 E. llOth; 

Com, 4185,
ję Pažarai, , 31 E. ĮOL-St.; 

PuU. 8559,
J. Pųčkorius, 10049 Perry 

avė.; PulI. 6693.
P. Kučinskas, 45 E. 98th S L
S>. Dambrauskas, 5Q E. 101 

st
S. Dilius, 10752 Prairię Avė. 

ir pas Ratelio narius.
MĄRQUĘTTE PARK

J, Grybas, 6923 Ar tęsiau Avė 
REP. 1598.

BRIGHTON PARK.
K. Stephens, 4142 Archer A- 

venuę, LĄFąyette 7552.
Vąizdžiunąj, 4152 S. Mozan, 

LĄFąyette 4539.
GARFIELD PARK

J. Kučinskas, 3857 Polk St., 
NEVada 2061.

CICERO
Mr. ir Mre, Stupar, 227 S. 

Cicero Avė., Austin 7971
Viktorija Deveikis,
Ą, Vilius, 16,46 N, Bell Avė.
J, Ąscila, 1833 Evergreen Ą- 

ve.
P. Page, 6116 S. Carpenter, 

WĘNtworth 6693.
BBIDGEPORT

Mr, ir Mra. Giedraičiai, 3227 
Ęmeraid Ava., Victory 2837.

S. Valančius, 5702 S, Emer- 
ald Ąve, NGRmaI 0959.

Mr. ir Mrs. Pūkis, 7046 Euc- 
|id Ąve., HYPe Park 3440.

18 APYLINKĖ
Naujienos, 17)39 S. Halsted 

St., CĄNal 850Q,

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
cero, III. šaukti Cicero 205.

PARDAVIMUI 22 kambarių vieš
butis, puikioje vietoje, geri kamba
riai, rendos $80.00 mėn. įplaukų 
$260.00 per mėnesį. Apleidžiu šalį; 
parduosiu pigiai. 1108 N. State St.

REAL ESTATE FjOR SALE

?? AR JUMS REIKIA PASKOLOS 
ANT NAMO??

Mes darome parinktinias pasko- 
kolas ant namų tik už 4% nuo
šimčius. O ilgo laiko paskolas už 
5 nuošimčius, pėl daugiau infor
macijų kreipkitės į

Z. S. MICKEVICE and CO. 
6815 So. Western Avė.

Hemlock 0800.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarna vimas
Tel. Victory 4965. 

STOGDENGYSTfi IR BL£KOS 
DARBAI

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street

nariai. Dr. 
jų sveikatą.

Amerikos 
so delegatai
bas eina labai lėta vaga. Iždi
ninkas buk neduodąs komitetui 
knygų peržiūrėti. Jie taipgi 
nurodė, kad butų galima daug 
kas gero atlikti,' jeigu pas ko
mitetą butų gerų norų dirbti.
Siųjo Draugijų Konferenciją

Keistutiečiai patarė delega
tams trukumų klausimą pakeiti 
Kongreso komiteto susirinkime 
ir rekomenduoti sušaukti visų 
draugijų konferencija dabarti
nės Europos padėties reikalu- 
Jeigu Hitleris pultų Lietuvą 
tai ką Amerikos lietuviai tam 
atvėjyj turėtų veikti?

Biznio komisija pranešė, kad 
spalio 9 d-, Hollyvvood salei 
įvyks smagus keiatutiečių šo
kiai. šokių mėgėjai ten galės 
smagiai laika praleisti, o kas 
norės, ta| galės ir j Kliubą įsto
ti.

Keistučio Kliubas ruošiasi ir 
kitam parengimui, metiniam 
vakarui, kuris įvyks lapkričio 
20 d., Sokol salėj. Ten bus su
vaidinta keturių veiksmų dra
ma 1 
tam 
vien 
kiti

Garfieldparkiečiai 
Ruošiasi Rudens

šį Sekmadienį Ęlįubo 
^ųsįrįnHiąias

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.‘ 35th St. YARDS 4329.

COAL—WOOD—OIL

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

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

PIRKIT DABAR I — ŠAUKITE 
DIENA AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975

GĄĘFJĘLD PARK — Vieti
nis Vyrų ir Motery Pašaipiais 
Kliubas rengia rudeninius šo
kius su puikiu programų. Pa- 
rengimas įvyks sekmadienį, 
spaliu 23 d.,'Cicero Lietuvių 
Liuoaybėa svetainėj- šakiams 
gros George Steponavičiaus or
kestras,

Programą Pildys kvartetai, 
duetai ir solistai, korius parū
pins G- Steponąvičm Taigi, 
vakaras bus tikrai puikus. Pra
šau visų 'įąttėmyti laika ir viep
tų, ' !

Sekmadieni Susirinkimas

šį sekmadienį, spalio 9 d,, 
vįsi nariai yra prašomi būtinai 
dalyvauti susirinkime ir užsT 
mokėti duokles, kad nelaimei 
įvykus, nebūtų kekių nesmagu' 
my- Bus renkami darbininkai 
ateinančiam parengimui-

4 FLATŲ po 4 kambarius plyti
nis štymu apšildomas ant 66-tos ir 
California ...........................  $13,000

Už $3300 karštu vandeniu apšil
domas 5 kambarių namas ant 59th 
Place ir Springfield Avė.

Už $12,000. 6 flatų garu apšildo
mas, mūrinis, metinių rendų virš 
$3,000.00; randasi ant 67th ir India
ną Avė.

Už $19,000 8 flatų, kampas, garo 
šiluma, metinė renda virš $4,000.00, 
randasi Marųuette Park apiefmkėj.

BUTKUS
2749 West 63rd Street.

PARSIDUODA 5 KAMBARIŲ 
mūrinis, tik pastatytas bungalow. 
Karštu vandeniu šildomas, 7124 S. 
Richmond St. $2700 cash. Kiti mė
nesiniais išmokėjimais. Galima 
matyti šeštadienį ir sekmadienį.

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

PIRK DABAR — Naują 10 me
tų amžiaus geltonų plytų, 10x4 
apartmentini. Garas, refrigeracija. 
Rendos $4300. Kaina dabar tiktai 
$16000. Kreiptis 4752 Fullerton. 
CAPITOL 3020.

Ar Ieškot
• PIRKTI
• PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

111% n fi Gėlės Mylintiems
■ k M fl Vestuvėms, Ban- 

[J įietams, Laido- 
w 1 ■ tuvėms, Papuoši

mams.
GĖLININKAS

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

LOVEIKIS Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietama 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street 

TeL YARDS 7308

i5 Meilės“. Mes tikim, kad 
parengime dalyvaus nėr 
visi keistutiečiai, bet ir 

Chicagos letuviah
J. p, Rendokaitis

New Yorko 
Majoras Chicago j

Kitą Trečiadienį 
Mokyklos Bus 
Uždarytos

J. P,

viešų

2 AUKŠTŲ fręiminis, 2 flatai po 
Šešis kambarius, pečiais šildomi, 
3637 So. Lowe Ąve. Savininką ga
lima rasti vietoje.

Vakar ir užvakar Chicągoje 
viešėjo New Yorko mąjorąs 
Fiorello LaGuardia, JU Šia bu
vo atvykęs Yankees-Cubs base- 
bąli lošimams už pasaulio čąm- 
pionatą. '

Kasdien skaitydami 
lie* 

tuviai igyja naudin
gų žinių ir gerų pa-<« 
moĮduimų.

miuiiwW uuurirr1

Chicagos parapinių ir 
mokyklą viršininkai paskelbi 
kad visos mokyklas bus uždą 
rytos ateinanti trečiadienį. Tai 
bus Colųmbas Dąy šventė.

Pįrkite savo apielįnkės 
krautuvėlę

IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 
ČERIUS 1938. visokio didžio su 
Coli Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikčerius dėl hile kurio biznio 
įskaitant svęrstyklės, ręgisterius ir 
įce baksiUs. Casn arba ant išmokė
jimą. Pamątykito mus pirm , negi 
pirksįte kitur.

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

CĄLurpet £369.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO.

PAŠAUKIT MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musą apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakarto j i m u s 
duodame gerą nuolaidą.
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Kaip Dvi Po Pietų
Chicagos lietuviai susirinks į 

Lietuvių Auditoriją šį sekma
dienį kaip 2 vai. po pietų da 
sykį pareikšti savo protestą 
prieš Vilniaus atplėšimą nuo 
Lietuvos. Vokietija ir Lenkija 
dabar drasko Čekoslovakiją po 
Šukiu, kad lenkų gyvenama te
ritorija privalo būti atiduota 
Lenkijai ir vokiečių apgyven
toji Vokietijai. Mussolini tam 
pritaria, nors pats laiko paver- 

ir Tyrolį, ir Etiopiją, ir ki- 
kraštus. Apie pusė Lenki- 
gyventojų nėra lenkai. Jie 
slegiami ir persekiojami.

Vilniaus ir Vilnijos lietuviško
sios organizacijos ir mokyklos 
uždarytos, spauda pažebota, 
darbuotojai areštuojami 
džiami. Čekoslovakijos

Chicagoj Lankėsi 
Majoras Simas 
Norusis

Gatvekaris Užmušė 
50 Metų Amžiaus 
Lietuvi

Gana Vėlai 
{Skiriasi

gęs 
tus

v ra

ir bau- 
lenkai 

laisvės, 
tačiaunegu Lenkijos lenkai, 

Lenkija pasigrobė juos globoti. 
Kokią teisę ji turi laikyti Lie
tuvos sostinę Vilnių ir visą 
trečdalį Lietuvos teritorijos su 
lietuviais gyventojais? Kokią 
teisę turi Hitleris tykoti Klai
pėdos, kur irgi lietuvių apgy
venta? Teisės neturi, bet varto
ja jėgą, prievartą.

Prieš tokį nežmoniškumą, 
prieš tokią neteisybę reikia kel
ti halsą. Lai nė vienas lietuvis 
nenurimsta. Lai jie pripildo 
Auditoriją ir taria savo žodį.

Be prakalbų, bus muzikalis 
programas. Kalbės “Naujienų” 
redaktorius Dr. P. Grigaitis ir 
kiti. —A. L. K. Ch-gos Skyrius

Atvežė iš Lietuvos Dr. Kudir
kos Biustą Clevelando Darželiui *>

Šįryt trumpą vizitą Chicagoj 
užbaigia Lietuvos kariuomenės 
majoras ir p-a S. Norušiai.

Šįryt išvyksta į New Jersey, 
kur majoras Norušis yra pasi
žadėjęs šį sekmadienį, spalio 9 
d., pasakyti kalbą Vilniaus pa
grobimo sukaktuvių paminėji
me.

Ameriką svečiai apleis šio 
mėnesio pabaigoje.

Jie atvyko Amerikon įteikti 
Dr. Vinco Kudirkos biustą Clc- 
velando Lietuvių Darželio ko
mitetui. Tas biustas buvo ati-

Izidorius Mankus
South Shore ligoninė vakar 

anksti rytą pasimirė senas 
Bridgeporto lietuvis Izidorius 
Mankus.

Mirtis buvo rezultatas žaiz
dų, kurias 'velionis gavo gat- 
vekario melaimėj.

Jį suvažinėjo ir labai pavo
jingai suvažinėjo South Chi
cago gatvekaris, kursuojantis 
to paties vardo gatvėj. Nelaimė 
įvyko lies numerio 8415 S. 
Chicago Avenue.

Mankus buvo apie 50 metų 
amžiaus ir gyveno Bridgepor- 
te, auresu 826 West 34th

Po 54 metų vedybinio 
nimo Mrs. Mattie Pearce 
Chicagos teisme užvedė 
so bylą prieš savo' Vyrą
am H. Pearce. Ji yra 77 metų 
amžiaus, jis—86. Priežastis
yra—pinigai.

gyve- 
vakav 
divor-- 
Willi-

Spalių mėnesio 
svarbesni įvykiai 
Chicagos istorijoj

Surinkti miesto valdybos 
įsakymu

St.

padovanojo Clevelandui Lietu
vos karininkai.

Spalio 11-ta
“Pulaski Diena”

Majoras Kelly paskyrė spa
lio 11 — Generolo Kazimiero 
Pulaskio diena. Pulaski buvo 
lenkų didvyris, tarnavęs Ame
rikos revoliuciniam kare. Spa
lio 11 d., sukaks 159 metai nuo 
jo mirties.

DARBO ŽINIOS
Apskundė Darbo 
Tarybai Akinių 
Kompanijų.

Illinois Dar Nemoka 
Nedarbo Apdraudos

Darbo direktorius Martin P.

Aute mobilią 
Nelaimes

Užvakar svečiai, Lietuvos 
Konsulo P. Daužvardžio lydimi, 
aplankė “Naujienų” redakciją 
ir susipažino su “Naujienų” re
daktorium Dr. P. Grigaičiu.

Vakar vakare Chicagos Lie
tuvių Prekybos Butas surengė 
jiems sutiktuves Del Prado vieš
buty]. Dalyvavo gražus būrys 
žymesnių Chicagos inteligentų, 
profesionalų ir biznierių.

Kartu su maj. ir p-a Noru- 
šiais Chicagon buvo atvykusios 
p. A. Trečiokienė iš Newark, 
N. J., ir p. Si nūs iš Brooklyn,

Pusė Miliono 
Automobilių 
Chicago je

Šiemet miestas yra išdavęs 
dėl 488,516 pasažierinių auto
mobilių. Už laisnius surink4a 
toli virš $5,000,000. Tie pinigai 
turėtų eiti vien taisymui gat
vių. Ret miestas visą laiką 
skundžiasi neturįs iš ko taisy
ti gatvių.

Nusižudė Nušokus
'( .' • f ' ' *

Nuo Ligoninės
Stogo ,

—______

* Nuo Michael Beese ligonines 
(2816 Ellis avenue) stogo va
kar rytą nušoko ir užsimušė 28 
metų slaugė Alberta Boon, 3228 
North 54th street, Milwaukee 
avenue. Priežastis nežinoma.

Spalių 1 d.
1833. — Pulk. J. R. 

ssell išvažiavo su 40 
jungu vežimais, nežinąs

e Prie Mount Olive mieste
lio įvyko troko-keleivinio auto
mobilio nelaimė, kurioj chica- 
gietė Catherine Butler, 1102 N. 
Mozart st., buvo užmušta, o 
keturi žmonės sužeisti.

®Gary, Indianoj įvyko kelei
vinio autom.-dviejų trokų ne
laimė, kurioj buvo užmuštas 15 
metų chicagietis Anthony She- 
der, 4523 South Hoyne avenue. 
Jo brolis, John Sheder, 1817 
West 51 St., buvo sunkiai su
žeistas.

e Besivydamas skrybėlę, ku
rią vejas nupūtė nuo galvos, po 
automobiliu žuvo 21 metų chi
cagietis Edward Boos, 1852 
Burling street. Nelaimė įvyko 
prie Hanna, Ind.

e Prie Luna ir Addison gat
vių automobilis suvažinėjo ir 
sunkiai sužeidė Myrtle Schro- 
der, 4 metų mergaitę nuo 3607 
No. Luna, ir Betty Burda, 5 
metų, nuo 3730 N. Luna. Abi 
ėjo į saldainių krautuvę. Jos 
paguldytos Belmont ligoninėj.

Piano Koncertų 
Serija

Adui t Education Council įsi
tikinusi, kad muzika prisideda 
prie žmonių švietimo, ruošia 
antradieniais Orchestra Hali še
šis piano koncertus, 
yra pakviesti žy, 
muzikai.

Guiomar Movaes koncertuos 
spalių 18 d.

Harolds Bauer — lapkr. 1 d.
Simon Barer — gruodžio 6

kuriems 
iausi pasaulio

Ida Krehm — sausio 3 d.
Sergei Prokofieff — vas. 7 d.
Robert Casadesus — kovo 7

d.
Bilietai visų 6 koncertų seri

jai yra nuo $3 iki $4.50. Bilie
tus galima gauti tarybos rašti
nėj, 224 S. Micbigan avė.

Hudson automobilių firma 
skelbia, 
modelių 
gesnius 
gesnius.

kad numuš 1939 metų 
kainas. $30 numuš pi- 
modelis, $112 — bran-

Ar Jūsų Nervai 
Pairę?

Jeigu jus lengvai susierzina
te ir jūsų nervai yra visai pa
krikę — 
’uonias 
naktį.

Pilnas
ho pagelbės atgaivinti kūną ir

bandykite miegoti aš- 
valandas kiekvieną

poilsis po dienos dar-

Vengkite skubėjimo ir rūpi
nimosi įpročio — įpraskite prie 
ramumo dirbant ir žaidžiant.

Valgykit ir gerkit išmintin
gai — matykit savo daktarą 
reguliariai, apsaugojimui savo 
sveikatos.
(/i The Tuberculosis Institute)

Gera Muzika Atnešė 
$21,000 Deficito

Ravinia 
sąrą buvo 
koncertai 
$21,000 
koncertas, 
stolių 
certas,
Goodman džiazo orkestras.

Parkas, kur per va • 
ruošiami simfoniniai 
skelbia, kad turėjo 
deficito. Vienintelis 
kuris nedavė nuo- 

buvo “swing” kon-
kurį išpildė Benny

į-s//:

I ACME-JSAUJIEMŲ Foto J

STAMBIOS PERMAINOS ČEKOSLOVAKIJOJ — 
Čekoslovakijos kariuomene ruošiasi paleisti observacinį 
balioną naujam Vokietijos 'pasienyj, kur dabar eina 
didelis judėjimas. Vokietijos kariuomenė tebemaršuoja 
į sudėtus ir “harmonizuoja” jų gyventojus su Hitlerio 
politika. Čekoslovakija prarado nevien sudėtus vokie
čiams. Cieszyno lenkams, bet prarado ir prezidentą; ku
ris pasišventusiai dirbo jos nepriklausomybės atsteigi- 
mui. Dr. E. Beneš pasitraukė iš prezidentūros ir žada 
išvykti užsienin gyventi, šiomis dienomis pasikeitė ir

Nacionalei darbo santykiu Durkin paskelbė, kad Illinois 
tarybai liko apskųsti už laužy- valstija dar nemoka nedarbo 
iną darbo santykių akto Ben- apdraudos ir jos nemokės iki 
jamin D.. Ritholz, Morris R. 
Ritholtz, Fanny Ritholtz, Sam- 
uel J. Ritholz, Sylvia Ritholz 
ir Sophie 
biznį, kaipo 
cal Co. ir 
Stores Co.

Apskundė

iepos 1 d., 1939. 
Daugelis bedarbių kasdien 

, kreipiasi į samdos raštines,
* prašydami nedarbo pašaipos,
i. Ritholz Opti- pasafc Durkin, jie užmirš- 

National Optical kad kelj bedarbiai/kurie 
įgauna nedarbo apdraudą, gau
na ją iš kitų valstijų, kuriose 
jie dirba ir kurios jau pradė
jo mokėti nedarbo apdraudą.

I pietinį Illinois yra afvažia- 
pakvietimą nuo kun. John Wal- apie 65 darbininkų pašalino vusių daug aliejaus darbinin- 
dron dalyvauti padėjime kerti- u? priklausymą unijai, taipgi kų. Jei tos valstijos, iš kurių 
nio akmens šv. Jono 
Katalikų bažnyčios.

1892. — Atsidarė 
universitetas su 500 

1925.-Telefono
m. ilgio atidaryta

F.< Ru- 
jaučių 
vaikus 

ir daiktus paskutinių pasiliku
sių indėnų. Juos išvežta į jiems 
paskirtą žemę į vakarus nuo 
Missouri.

juos United Op-.
1874. — Susiorganizavo Chi-.fjcai Workcrs Industrial Union 

svarstyti nr. 853, kuri kaltina, kad Ri- 
atsisake kolektyviai

cago Literary Club 
bėgančius reikalus. |tholzai

1877. — Miesto taryba gavo tartis su darbininkais, o dar
pakvietimą nuo kun. John Wal-|^pie 65 2 ’

Spalių 2 d.

Romos prigrūmojo pašalinti visus, ku- jie atvažiavo, jau moka nedar- 
rie tik prie unijos prisidės. Dr. bo apdraudą, jie gali paduoti 
'Ritholz Optical Co. ir National prašymą Illinois samdos raš- 
Optical Stores Co. turi akinių tinei ir kartu užsiregistruoti 
dirbtuvę prie 1148 W. Chicago darbui Illinois valstijoje. Tai 
Avė., Chicago, taipgi operuoja daroma abipusiu veik visų val- 
apie 70 akinių sankrovų Jung.-stijų susitarimu. Illinois vals- 
Valstijose ir Kanadoje. Jų by-’tija nesprendžia apie aplikaci- 
los svarstymas buvo rugsėjo Ijas, tik jas persiunčia toms 
2? J., bet nuosprendis dar ne- valstijoms, iš kurių prašoma 

apdraudos.
Kada Illinois pradės mokėti 

apdraudą, kitose valstijose gy
venantys Illinois bedarbiai, ga
lės paduoti aplikacijas tų val
stijų samdos biurams ir jie tas 
aplikacijas persiųs Illinois val
stijai.

linija 861 
tarp New

Starrovv atvyko iš Green Bay.
1866. — Prasidėjo kasimas 

Washington gatvės upes tune
lio.

pir
što-

Chi- 
vaikų

1873. — Kun. H. W. Thomas 
suorganizavo Filosofinę Dr-ją.

1890. — Pradėjo veikti 
mas gatvekaris nuo 95 ir 
ny Island Avė. iki South 
cago.

1916. — Atidaryta nauja 
cago ir Cook kauntės 
mokykla.

1933. — Prezidentas Roose- 
veltas kalbėjo Amerikos Legio
no konvencijai.
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1828. — Garnizonas po va

dovyste majoro John Fowle 
buvo pastatytas Fort Dearborn 
iš priežasties pavojaus karo su 
indėnais.

1836. — Cook kauntės me- 
dikalė draugija 
pirmą 
Boone

1869.— Pradėjo eiti Chicago 
Legal News.

atlaikė savo 
susirinkimą. Dr. Lavi 

buvo sekretorius.

Spalių 4 d.
1841. — Masonų ložos čar- 

tevis, įsteigtos Jacksonville, bu
vo suteiktas Chicago.

1899. — Rudeninis Festivalis 
įvyko nuo spalių 4 d. iki spalių

Spalių 5 d.
1895. — PirJną kartą buvo 

panaudotas difterijos antitoksi
nas.

1937. — Prezidentas Roose- 
veltas pasakė kalbą iškilmėse

ACME Photo
“CUBS” IR VĖL PRALAIMĖJO — Bendras vaizdus Wriglcy stadiono Chicagoj, kur vakar vėl susi

rinko apie 44,000 žmonių pamatyti antrą susikirtimą tarp Chicagos baseball komandos “Cubs” ir New 
Yorko “Yankees”. “Cubs” ir vėl pralaimėjo, 6:3. Trys susikirtimai dabar įvyks New Yorke. Išviso turi 
įvykti septyni lošimai ir pirmenybę laimi ta komanda, kuri pirma laimi keturis lošimus.

29 d 
paskelbtas.

atidarymo naujo Oulcr Drive 
ir tilto Chicagos upės žiotyse.

Spalių 6 d.
1858. — Atsidarė Chicagos 

teologinė seminarija.
1891. — Lincoln parke nu

dengtas raitas gen. Ulysses 
Grant paminklas, L. T. Rehisco 
kūrinys.

1896. — Robert M. Smith Ii-

Paskyrė Nedarbo
Apdraudos Tarybą

Darbo direktorius Martin P.
ko paskirtas pirmu principalu Durkin paskelbė, kad guher-
John VVorthy mokyklos. natorius Horner paskyrė ne-

1899. — Prezidento McKin- darbo tarybą ir samdos biurų

Galesburg, savo kelionėje 
vakarines valstijas. —B.

Apskundė Darbo 
i Tarybai Lacon, III 
Kompaniją

po

organi-

Visuomenę toje taryboje at
stovaus Mary B. Gilson, eko
nomijos profesorius Chicagos 
universitete; A. J. Harno, tei
siu fakulteto dekanas Illinois 

ir A. L. Foster, 
Chicago Woman

1 universitete 
prezidentas 
League.
,^-Sftindytojų 
muel P.

Teksilės darbininkų 
žavimo komitetas apskundė nt 
cionalei darbo santykių tarybai Carson Pirie Scott & Co.; Bert- 
John Grasęs Sons, Lacon Woo- ram j. Cahn, prezidentas Kup- 
den Mills, Lacon, III. penheimer & Co. ir Augustus

Kompanija yra kaltinama e. Staley Jr., prezidentas A. E. 
pernai paskelbusi lokautą ir pa- Staley Mfg. Co., Decatur, 111.

atstovai yra Sa- 
Carson, prezidentas

šalinusi visus darbininkus, bet
gi 22 darbininkų niekad nebe
priėmė į darbą.

Be to, kompanija sutvėrė sa
vo “uniją”, ] 
kartu grūmojo tiems darbinin
kams, kurie dėdavosi prie tik
rosios unijos. Byla bus nagrinė
jama spalių 10 d., Peoria, 
pašto rūmuose.

Darbininkų atstovai yra: 
Victor Olander, sekretorius Il
linois valst. Darbo Federaci-

. . ‘ “ įjos. Joseph D. Kelnan, <sekre-kurią finansavo....... . r.. „„„„

Du Bankai Mokės 
Dividendus

torius Chicagos Darbo Federa
cijos ir John H. Wald, fin. 
sekret. Peoria unijų.

Savo patarimus ši taryba 
duos centro sekretoriui. Tary
ba veikiausia rekomenduos 
papildyti dabartinius įstaty
mus, tikslu palengvinti admi- 
nistratyvį pritaikymą įstaty
mų, gal būt tie keblumai bus 

City i Mygi n* i prieš pradėjimą mo- 
jketi nedarbo apdraudą, liepos 
1 d., 1939.

III.,

Ridge State ir Calumet 
Bank

Valstijos auditoriaus raštine 
skelbia, kad du Chicagos ban
kai šią ' savaitę išmokės divi 
dendus savo depozitoriams.

Ridge State Bank of Chica-Į 
go išmokės 5% (jau išmokėjo
15%), tiek ir Calumet City 
State Bank of Calumet City. 
Abiejų bankų depozitoriai viso' 
atgaus $25,759. Čekiai jau iš
siuntinėti.

I Operacija Chicagos i 
i Mokyklų
i Viršininkui

Mayo brolių ligoninėje, Ro- 
chesteryj, Minn., vakar buvo 
padaryta gali bladder operaci
ja Chicagos mokyklų superin
tendentui William H. Johnson.

Puošniam rezidenciniam dis- 
trikte, adresu 11528 Longwood 
Drive, slaptieji federaliai agen- 

, tai užtiko ir konfiskavo slaptą 
degtinės varyklą. Rado ten j- 
vairius modemiškus įrengi
mus ir 500 galionų alkoholio.

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




