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Reikalauja atnaujinti ADF. irCIO. taikosderybas
REIKALAVIMU PAREIŠKĖ DAN TOBIN,

VIENAS GALINGIAUSIU A.D.F. VADU
Green šaukia nepaprastą pildomosios ta

rybos posėdį reikalavimui svarstyti
HOUSTON, Texas, spalio 7 

—Amerikos Darbo Federacijos 
rezidentas William Green penk
tadienį skubiai pakvietė 
Federacijos pildomąją tarybą 
specialiam posėdžiui, kurs t- 
vyks šeštadienį. Nepaprastas 
posėdis svarstys reikalavimą, 
kad Amerikos Darbo Federa
cija atnaujintų pasitarimus su 
Industrinio Organizavimo Ko
mitetu taikai Amerikos darbi
ninkų judėjime atsteigti. Pa
reikalauta, kad Federacija ban
dytų susitaikinti su CIO—jei 
kitaip pasirodys neįmanoma, 
tai pašalinių jėgų, būtent prez. 
Roosevelto, pagalba.

Šį reikalavimą išreiškė ne 
kas kitas, kaip Dan Tobin, 
tymsterių unijos prezidentas, 
pats Amerikos Darbo Federaci
jos pildomosios tarybos narys 
ir vienas galingiausių Fede

racijos vadų. Tobin pasakė: 
Padėkim į šalį, sumindžiokim, 
jei reikės, asmenišką savo gar
bę, ambicijas ir- viltis, .kad ga
lėtumėm sujungti kariaujančias 
darbininkų jėgas į bėndrU‘ gin
klą.

Tobino griežta kalba užklu
po Greeną ir kitus Federacijos 
lyderius netikėtai. Kai kurie

jų pareiškė, kad Tobino reika
lavimas sutiks pasipriešinimą. 
Bet Green pakvietė pildomąją 
tarybą specialin posėdin.

Tobin pavartojo prez. Roose
velto atsišaukimą į Federaci
jos konvenciją palikti duris 
CIO ir Federacijos taikai at
viras ir įspėjimą, kad abiejų 
organizacijų kova užgaus pa
čius darbininkus. Tobin reika
lavo, kad konvencija instruk
tuotų pildomąją Federacijos 
tarybą paskirti komisiją ir j- 
galioti ją deryboms su CIO tai
kos interesuose.

Tobin atsišaukė į Federaci
jos konvenciją po to, kai ji nu
balsavo asignuoti dar $400,000 
kovai su CIO. Jis atsišaukė po 
Federacijos advokato Padway 
pranešimo, kurs kritikavo Na- 
cionalį Darbo Santykių Aktą, 
įrodinėdamas reikalą pataisų 
Aktui. Tobin akcentavo, kad 
Wagnerio Darbo Santykių Ak
tas padėjo daugiau darbinin
kams sustiprinti savo jėgas, 
negu kuris kitas įstatymas. 
Todėl, sakė jis, darbininkams 
reikia būti atsargiems ir gerai 
apsižiūrėti, kokų pataisų reika
laujama.

nė patranka, pastatyta ant garsaus London Westminster 
tilto laike Čekoslovakijos-Vokietijos krizid, ten ir dabar 
tebestovi. Užpakalyj yra Anglijos parlamento rūmai, o 
bokšte yra garsusis laikrodis “Big Ben”.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS1 Požeminiai Keliai Chicagai Užtikrinti
9 . _________ ______________________

PREKYBOS SUTARTIS SU 
ARGENTINA

KAUNAS, spalių mėn. 4 d. 
—. šiomis dienomis Ministrų 
Tarybai perduotas svarstyti 
prekybos sutarties su Argenti
na projektas.

LENKAI NET ĘKSKURSIJŲ 
Iš VILNIJOS Į LIETUVĄ 

NELEIDŽIA
KAUNAS, spalių 4 d. —Len

kai neleidžia Vilniaus lietuvių 
ekskursijoms vykti Kaunan. 
Už kelias knygas suėmė tris 
brolius Jankauskus.

STEIGIAMA AUKŠTOJI KA
RO MOKYKLA

KAUNAS, spalių 4 d. —Vy
riausybė šiomis dienomis įtei
kė Seimui svarstyti Aukštosios 
Karo Mokyklos įstatymo pro
jektą.

PLEČIAMA MOTINOS IR 
VAIKO GLOBOS ORGANI

ZACIJŲ VEIKLA
KAUNAS, spalių 4 d.- Tu- 

beliends vadovaujamos Moti
noms ir Vaikams globoti Orga-

Meras Kelly sako, kad neužilgo tunelių kasimo darbai prasidės

NEW YORK, N. Y., spalio 7 
—Chicagos biznierių komisijos 
trys nariai penktadienį turėjo 
konferenciją su merų Kelly. Jie 
ragino merą priimti federalios 
valdžios projektą požeminių 
kelių (subvėjų) sistemai Chi- 
cagoj.

Meras Kelly biznierių delega
ciją painformavo, kad galuti
nio sprendimo tuo reikalu Chi- 
cagos valdžia nepadarė, tačiau 
jis mano, “jogei neužilgo žemė 
lėks oru”. Kitaip sakant, kad 
neužilgo prasidės tunelių kasi
mo darbai.

Po konferencijos su biznie
rių delegacija meras pareiškė, 
kad paskutinės kliūtys tapo 
pašalintos.

Požeminiai keliai pagal fe

deralios valdžios projektą yra 
numatyti šitokiomis linijomis: 
State gatve, pradedant nuo 
Roosevelt road, tunelis eis į 
šiaurę iki Division gatvės ir 
Clybourn Avenue; pasibaigs, 
kai jis pasieks North Side ele
vatorių arti Halsted gatvės. 
Antroji požeminio kelio linija 
eis Dearborn gatve, nuo Con- 
gress iki Lake gatvės, toliau į 
vakarus iki Milwaukee avenue, 
o nuo čia į šiaurės vakarus, 
iki prieis punktą jungiantį po
žeminį kelią su Humboldt Park 
ir Logan Sųuare elevatorių li
nijomis.

Bendrai Chicagoj penktadie
nį reikšta nuomonė, kad pože
miniai keliai miestui yra užtik
rinti.

TRUMPOS ŽINIOS 
IŠ VISUR

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 7 — Mestas į Hitlerį gėlių 
bukietas lengvai sužeidė nacių

J. Valstijos įspėjo 
Italiją

WASHINGTON, D. C., spa
lio 7 — J Valstijos penktadie
nį paskelbė notą, kurią amba
sadorius Phillips įteikė Italijos 
užsienio reikalų ministeriui Ro-

Hitleris pasiūlys pla
ną nusiginkluoti

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 7 — Hitleris, Europos ko
respondentų pranešimais, turi 
pilnai paruoštą nusiginkluoti 
planą. Jis nori pavartoti šį pla
ną tarptautinėms deryboms 
Europai nuraminti. Kai tik vo
kiečiai pabaigs okupavimą Zu- 
detų žemės, tai Hitleris ketina 
pakviesti Britaniją, Francuzi- 
ją ir Italiją kartu su'Vokieti
ja apsvarstyti nusiginklavimo 
ir ekonomines problemas.

Reikalauja bankų 
raportų

WASHINGTON, D. C., spa
lio 7 — J. Valstijų pinigų kon
trolierius (Comptroller of Cur- 
rency) penktadienį išsiuntė vi
siems šalies nacionaliams ban
kams reikalavimą suteikti jo 
ofisui raportus apie bankų sto
vį. Reikalaujama žinių apie 
bankų padėtį, kokia ji buvo 
rugsėjo 28 d. šių metų. Tokį 
pat reikalavimą išsiuntinėjo 
Federalė Rezervų Sistema val- 
stijiniams bankams. Reikalavi
mas paliečia 6,344 Šalies ban
kus.

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

Debesuota, truputį šilčiau; 
vidutinio stiprumo vakarų iki 
šiaurės vakarų vėjai; saule te
ka 5:45, leidžiasi 5:22 valandą, kaipo lektorių.

Italija atėmė žydams 
teises

ROMA, Italija, spalio 7 — 
Fašistų didžioji taryba (Grand 
Council) penktadienį paskel
bė patvarkymus, kurie liečia 
Italijos žydus. Vienas patvar
kymų uždraudžia žydų ir italų 
vedybas. Kitas uždraudžia žy
dams valdyti arba vadovauti 

i firmas, kurios samdo daugiau 
nei 100 darbininkų. Neleidžiama 
žydams turėti daugiau kaip 50 
hektarų žemės, nė įstoti Itali
jos kariuomenėn. Išimtys daro
mos šeimoms žydų gavusių de
koracijas Pasauliniame kare, 
taipgi šeimoms tų žydų, kurie 
savanoriai tarnavo Pasaulinia
me, Libijos, Etiopijos, ir Ispa
nijos karuose, ir šeimoms žy
dų, kurie žuvo arba buvo su
žeisti kariaudami fašizmo inte
resuose.

Be to, valstybės tarnauto
jams, einantiems pareigas taip 
kariuomenėj, kaip ir civilėj 
tarnyboj, uždrausta vesti bet 
kokios svetimos rasės moteris. 
Kiti italai, vyrai ir moterys, 
norėdami susituokti su svetim
taučiais, turės gaut vidaus rei
kalų ministerijos leidimą.

Pasiūlė Benešui pro-, 
fesoriaus vietą

PROVIDENCE, R. I„ spalio 
7 — Dr. Henry M. Wriston 
pranešė, kad buvusiam Čekoslo
vakijos prezidentui, Eduardui 
Benešui, tapo pasiūlyta profe
soriaus . vieta Brown universi
tete. Kai kurie kiti J. Valstijų 
univensitetai ir kolegijos no
rėtų turėti buvusį prezidentą

Lindbergh dalyvaus 
aviacijos suvažiavi

me Berlyne
BERLYNAS, Vokietija, spa

lio 7 — Pranešama, kad pulk. 
Charles Lindbergh dalyvaus 
aviacijos suvažiavime, kurs 
prasidės Berlyne ateinančią' 
savaitę. Igor Sikorsky, Ameri
kos lėktuvų planuotojas Ir sta
tytojas, jau atvyko į suvažia
vimą.

Naciai spaudžia če
kus vis labiau

_________ X__ L.

PRAHA, Čekoslovakija, spa
lio 7 — Vokiečiam pradėjus 
okupuoti Zudetus, į Prahą pa
bėgėlių atvykdavo iš okupuoja
mų vietų kasdien po 300. šian
die jų atvyksta kasdien po 800. 
Jų šelpimas jau sudaro sunkią 
problemą. .

Praha turi per 1,000,000 gy
ventojų. Žydų skaičius Prahoj 
siekia 43,000. Tačiau iš Zude- 
tų apylinkių žydai bėga i Pra
hą, taigi prisibijoma, kad di
desnė jų koncentracija Prahoj 
gali iššaukti reakciją prieš žy
dus.

Tarptautinė komisija paskyrė 
vokiečių okupavimui penktą 
zoną. Penktos zonos okupavi
mas suteiks vokiečiams di • 
džiąją dalį Čekoslovakijos tvir
tovių, kurias francuzų militąrė 
komisija kartą pranešė esant 
stipresnes, negu Francuzijos 
Maginot linija. Čekoslovakija 
praktiškai taps izoliuota, nes 
Vokietija kontroliuos -komuni
kaciją vieškeliais ir geležinke
liais. Čekoslovakija neteks an
glies kasyklų, neteks ir susi
siekimo telefonu su kitomis 
valstybėmis. ,

Čekoslovakai, kafoėdami apie 
tarptautinės komisijos nusta
tymą penktos zonos vokiečių 
okupacijai, sako: mus pardavė 
kartą (Municho konferencijoj), 
dabar parduoda antrą kartą.

Svetimų^, šalių šnipų 
veikla plati Ame

rikoj
HYDE PARK, N. Y., spalio 

7 — Spaudos atstovams prez. 
Roose'veltas penktadienį pasa
kė, kad jis yra susirūpinęs sve
timų šalių šnipų veikla J.-Val
stijose. Jis ieško priemonių tai 
veiklai kovoti. Prezidento pa
aiškinimu, valdžia stengiasi at
skirti svetimų šalių propagan
dą nuo svetimšalių šnipų žy
gių, kurie stengiasi patirti ka
riuomenės ir laivyno paslaptis. 
Šiandien, sako prezidentas, sve
timšalių šnipinėjimas J. Valsti
jose yra daug didesnis, negu jis 
buvo prieš dešimtį metų.

Dar 60 arabų 
užmušta

JERUZALĖ, Palestina, spa
lio 7 — Penktadienį britų ka
riuomenė ir lėktuvai susirėmi
me su arabų teroristais užmušė 
dar 60 arabų. Viso dėl sukili
mų Palestinoj per askutines 10 
savaičių jau nukentėjo 1,700 
žmonių.

Britanija pradėjo intensyvą 
kampaniją tikslu arabų riau
šes užslopinti iki lapkričio 1 
dienos, kai susirenka parlamen
tas. ši parlamento sesija svar
stys planą Palestinai padalin
ti į arabų, žydų ir britų valdo
mas dalis. Taip žydai, kaip ir 
arabai yra priešingi britų pla
nui.

Japonai pasiekė 
Hankowo geležin

kelį
SHANGELAI, Kinija, spalio 7 

—Kinų vyriausybė penktadienį 
.pripažino, kad japonų kavale
rija pasiekė Peiping-Hankow 
geležinkelį, kurs eina j laikiną
ją Kinijos sostinę Hankową.

nizacijos dar labiau praplečia 
savo'veiklą.

LIETUVOS POLICIJA AT
ŠVENTĖ Savo 20 metų 

SUKAKTUVES
KAUNAS, spalių 2 d.—Sek

madienį įSolicijc-s 20-ties metų 
šventėje dalyvavo Prezidentas 
Smetona, ministrai,., kariuome
nės vadovybė ir labai gausi 
visuomenė. Prezidentas pareiš
kė, kad šalia kariuomenės, po
licija yra Lietuvos saugumo 
kertinis akmuo. ,

PAŠALPOS MAŽAŽEMIAMS 
IR BEŽEMIAMS ŽEMEI 

ĮSIGYTI
KAUNAS, spalių 4 d.—Ma

žažemiams ir bežemiams skirs 
pašalpas žemei įsigyti, tarpi
ninkaujant žemės Reformos 
Valdybai ir žemės Bankui.

BIRŠTONO REIKŠMĖ KYLA
KAUNAS, spalių 4 d.—Pa

galiau ir Lietuvos visuomenė 
suprato, kad nėra reikalo vež
ti pinigus į užsienį, kai žymiai 
pigiau, c gal ir geriau, galima 
pasigydyti savo krašte. Biršto
nas jau prieškariniais laikais 
buvo žinoma reumato, nervų,

vado veidą penktadienį. Zudetų 
gyventojoms įsakyta ateity ne- 
mėtyti gėlių į Hitlerį.

I Ę.

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 7 —- Ryšium su Municho 
konferencija, kuri leido Hitle
riui sudraskyti Čekoslovakiją, 
buvo aiškinimų, kad Britanijos 
Francuzijos, Rusijos ir Čeko
slovakijos oro laivynai atrodė 
menki prieš vokiečių ir italų 
galią. Tačiau buvęs Francuzijos 
oro laivyno ministeris Pierre 
Cot įrodinėja, kad fašistų prie
šų oro jėgos buvo galingesnės.

— : — i

DETROIT, Mich., spalio 7— 
Automobilių darbininkų demon
stracija penktadienį uždarė 
Plymouth- Motor Corporation ir 
Briggs Manufacturing kompa
nijos įmonės. Demonstracija 
palietė apie 12,000 darbininkų. 
Jų atstovai pareiškė, kad tai 
nėra streikas ir kad darbinin
kai sugrįš darbui pirmadienį. 
Demonstracija suruošta tiksld 
akcentuoti darbininkų reikalai 
vimą 32 valandų darbo savaitės.

KENOSHA, Wis., spalio 7— 
Automobilių darbininkų unijos
Kenosha lokalas atmetė planą
pagal kurį siūlyta atidaryti 
Nash-Kelvinator dirbtuves Wis- 
consin valstijoj Prieš pasiuly- 

1,129 balsai, už

skilvio (virškinimo) ir moterų 
ligų gydykla. Dabar patobu
lintas ir pagražintas kurortas 
teikia žymių patogumų lig®- mą paduota 
niams ir šiaip po ligų poilsio 569. 
ieškantiems žmonėms, šių metų’ 
sezonas ypač turėjo pasiseki
mo: ne tik padvigubėjo vidaus 7 — Britanijos Nacionalė Dar- 
svečių skaičius, bet gydytis at-'bo Taryba penktadienį atsišau- 
vyko daug asmenų iš užsienio, kė į valdžią, prašydama 'pagel- 
Gydėsi Amerikos, Anglijos Af- bėti kuone milionui vokiečių 
rikos, Prancūzijos, Sovietų Ru- demokratų, žydų ir čekų, ku-

LONDONAS, Anglija, spalio

sijos, Palestinos ir Vokietijos riuos nacių okupavimas išvijor 
piliečių. Reikia tikėtis, kad se- iš zudetų žemės, 
kančiais metais daug tokių už
sieniečių, kurie negalės ar ne
panorės naudotis buvusiais če- 7 — Čekoslovakijos delegacija

.... ' . t Va. 1

GENEVA, šveicarijo, spalio

moję ryšum su italų vyriausy
bės nusistatymu suvaržyti žy
dų teises Italijoj.

Amerikos nota atkreipia Ita
lijos dėmesį į tai, kad Ameri
koj italai turi plačias teises. 
Nota reiškia viltį, kad, turėda
ma omenėj italų teises J. Val
stijose, Italijos valdžia iš nau
jo apsvarstys suvaržymą tei
sių Amerikos žydams Italijoj ir 
pakeis savo nusistatymą.

J. Valstijų nota interpretuo
jama kaipo įspėjimas fašis
tams, kad persekiojimas Ame
rikos žydų Italijoj gali iššauk
ti represijų prieš Italijos pilie
čius gyvenančius J. Valstijose.

Sukilėlių atakos 
atmušamos

HENDAYE, Francuzija, spa
lio 7 — Ispanijos sukilėlių, pra
nešimai penktadienį skelbė, kad 
jie darė progreso, atakuodami 
lojalistų pozicijas Ebro upės 
fronte. Tačiau sukilėliai nemi
ni, kokias lojalistų pozicijas 
jie paėmė. Kita vertus, loja- 
listai praneša, kad visos suki
lėlių atakos buvo atremtos. Be 
to, lojalistų pranešimais, suki
lėliai turėjo sunkių nuostolių.

Vengrai užpyko ant
Hitlerio

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 7 — Vengrai tikėjosi atim
ti iš čekoslovakų ruožą žemės 
Dunojaus upės pietų pakraščiu. 
Tačiau vokiečiai jau užėmė ttą 
žemę. Vengrai labai nepaten
kinti ir supykę ant Hitlerio.

151 ęuvo eksplozijoj 
Japonijoj

TOKIO, Japonija, spalio 7— 
koslovakijos kurortais atiteku- Tautų Sąjungoj pfanešė penk- Anglies kasyklos eksplozijoj 
siais Vokietijai, pasinaudos Bir-j tadienį, kad čekoslovakai at^prie Yubari, Japonijoj, žuvo 
štonu, kur suras savo pairu- metė Vengrijos reikalavimus 150 angliakasių penktadienį, 
siems nervams tinkamesnę vie- leisti vengrų kariuomenei už- 37 rasti negyvi greitai po eks-
tų gydytis ir pasilsėti. imti tam tikras Čekoslovakijos plozijos. Manoma tačiau, kad ir 

dalis, pirm negu tuo reikalų 114 kasėjų, kurių iš karto ne-
1938/X/5d. New York City prasidės derybos spalio 9 d. rasta, buvo žuvę.
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Profesorius pasitraukė iš
komunistų partijos
Stuart Browne 

(Tęsinys)
Susirinkimai tęsdavosi be ga

lo ilgai, su taisyklėmis, regulia
cijomis ir patiekimu planu, su 
garbinimu partijos atsiekimų 
praeityje. Man prisimena tipiš
kas susirinkimas. Mes klausė
mės prastai parašyto referato 
apie pirmąjį tomą Webbs* “So- 
viet Communisim.** Mes išklau
sėme raportų apie įvairių drau
gijų veikimą, kaip vienas tbUvo 
nuėjęs į socialistų susirinkimą, 
bet ten nieko neradęs verto ra
portuoti; kaip kitas dalyvavo 
viešame susirinkime moterų re- 
publikonių kliubo. Šis draugas 
smulkmeniškai atpasakojo, ką 
kiekviena kalbėtoja sakė (Ta 
kalba labai tiksliai buvo perpa
sakota dienraščiuose trys die
nos atgal),. Taip mes sukomės 
lyg užburtame rate. Be nuovar
gio yra vidutiniškas politikie
rius. Bet jis žvalumu negali ly
gintis komunistų vadui. Jie la
biau atitinka tam, negu kurie 
kiti žmonės. Visi jie yra dog
matikai, gyvenantys šventumo 
atmosferoje be jokio humoro. 
Jeigu draugas nesitinka su D. 
O. jam išaiškinama jo klaida Tamsta nesi Partijos narys.” Aš

$7-50

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

TeL Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run
(Screened) Tonas ..............

SMULKESNES DAUG PIGESNĖS 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

MATYKITE

Progress Krautuvėje
NAUJUS, PAGERINTUS, 1938 METŲ MADOS

Aliejum Kūrenamus

ŠILDOMUS PEČIUS
VISŲ GERŲJŲ IŠDIRBYSCIŲ

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

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

Šimtai Pasirinkimui
Aliejum kūrenami šildytuvai nuo g J 
Anglim ir malkom kūrenami nuo < 
Kombinuoti gesui ir anglim pečiai nuo

Didelė Nuolaida Už Seną Pečių Mainant 
Ant Naujo.

L'1 MIM mhten C?
3222 SOUTH HALSTED STREET

J. KALEDINSKAS, Vedėjas.
Tel. VICtory 4226 Chicago, Illinois,

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

ir nurodoma “tiesioji linija”. 
Jeigu jis nepaliauja priešinęsis, 
tai jam įsakoma studijuoti 
Marksą ir Leniną. Jokie evan
gelistai nerodo su tokiu išdidu
mu į biblijos tekstą, kokiu par
tijos vadai rodo į Markso teks
tų, kaip jį yra papildęs Leni
nas it kaip jį praktikuoja Sta
linas. Savo paskutinėj kampa
nijoj, partijos vadai dėjo visas 
pastangas nugalėti Landoną 
(republikonų kandidatą). Tai 
sulig partijos linijos, nustatytos 
draugo Dimitrovo! (kominter- 
no generalinio sekretoriauk). 
Bet vienas žmogus spyrėsi, kad 
jei Partija nori išrinkti Roosė- 
Veltą, tai kodėl ji to aiškiai ne
pasako, užuot dangsčiusis mig
lotomis frazėmis. Jis buvo pa* 
šauktas tardymui, kur kalbėjo 
vien tik tiesėjai. Tas žmogus 
laikėsi savo nusistatymo. “Be 
to,” sakė jis, “aš vistiek balsuo
siu už Rooseveltą.”

Visa grupe nutilo, kaip negy
va. Aš jaučiau, tarsi mes buvo
me Maskvoj, o tas žmogus tai 
ardytojas ir šnipas, kuriam lem
ta būt sušaudytam. Pagalios, 
prabilo D. O. “Sugrąžink Tams
ta savo knygelę. Nito dabar

iki $100.00
] iki 75.00 

iki įso. 

nubraukiau nuo kaktos prakai
tą ir nuėjau prie lango. Saul£ 
švietė aht pažįstamo Amerikos 
miesto. Tuomet aš pirmą kartą 
prisipažinau pats sali, kad aš 
irgi norėčiau būti išbrauktas iš 
partijos.

Musų pasitraukimas buvo 
kiek liūdnas, kai mums nusibo
do ir paliovėme (bereikalingą 
veikimą. Kada aš pranešiau 
kuopos organizatoriui, jis atro
dė susijaudinęs ir paprašė atei
ti Į kuopos susirinkimą ir pasi
aiškinti. Aš atsakiau, nemanąs, 
kttd jis notėtų, kad pasakyčiau 
kodėl aš priešingas. Aš išdės
čiau jam sekamai:

“Griežta rutina, smaugimas 
individualios iniciatyvos, neiš
vengiamas apgaudinėjimas, ku
ris priverčia žmogų gyventi 
dviejuose pasauliuose, neduoda 
man ramumo. Aš netekau ryšių 
su savo senaisiais draugais, o 
partijos nariai neturi laiko 
draugiškumui. Aš neturiu laiko 
skaityti knygas ir žurnalus, ku
rie yra bešališki, kurie teikia 
smagumą skaitytojui. Mano in
telektualinis gyvenimas pasida
rė nuobodus. Iškilmingumas, su 
kuriuo partija svarsto kiekvie
ną klausimą, slegia mano sie
lą. Aš negaliu tikėti, kad re
voliucija bus tuč tuojau. Tuo 
tarpu kiekvienas kuopos susi
rinkimas yra taip rinitas, tarsi 
jis butų laikomas Madrido rūsy. 
Trukdymas mano asmeninės 
laisvės yra ilgiau nebepakenčia
mas. Piriniau, kada aš įeidavau 
į balsavimo budelę, aš jausda
vau, kad niekas dvasioje aš ku
rni neina kartu su manim.

Kaipo komunistas, aš turiu 
balsuoti sulig linijos, padiktuo
tos man ir visiems komunis
tams Septintojo Pasaulinio Kon
greso Maskvoje. TaTyra vienos 
iš kelių priežasčių/ dėl kurių aš 
turiu pasitraukti.”

Sekusioj tyloj aš tik galėjau 
stebėtis, kodėl aš tiek ilgai pa
silikau partijoj. Gal būt aš ne
norėjau būti bėglys. Per’ ilgą 
laiką aš tikėjau, kad partija ga
li v, suorganizuoti -veiksmingą 
protestą prieš blogiausius reiš
kinius darbininkų išnaudojimo. 
Bet laikui bėgant aš pajutau, 
kad partijos vadai kursto strei
kus savo naudai. Sulig tos teo
rijos, partija laimi, net jeigu 
darbininkai ir pralaimėtų, ka
dangi streikai ir dar daugiau 
streikų priartina revoliuciją. 
Man patiko idėja suvienijimo 
visų' darbininkų bendrai kovai, 
bet kada aš supratau, kad ma
no veikimai padeda diktatūrai, 
demokratijos vardą naudoja
mam kaipo vilionė neatsar
giems, tai vienintelė viltis, ku
ria aš gyvenau, išnyko.

Mano draugas sėdėjo žiūrė
damas per langą. Tik po ilgo 
laiko jis atsakė?

“Ar jus atsinešėt savo knyge
lę?” Taip ir aš taipgi atsinešiau 
ir savo žmonos knygelę. Tai 
jus nenorit, kad aš ateičiau į 
kuopos susirinkimą?”

“Ne, aš manau, bus geriausia 
priimti jūsų knygutes šian
dien.”

Aš prisidėjau prie Komunistų 
Partijos interesuose laisvės ir 
pasitraukiau iš jos, kad dar 
kartą bučiau laisvas. ‘

GALAS

JUOKAI
SAMDANT TARNAITĘ

—Negalima pasakyti, kad 
tamstos rekomendacijos butų 
labai geros.

—Ką tamsta, poniaI Mano 
buvusi šeimininkė, pasižiūrėju
si į mano darbą, pasakė, kad 
mano rekomendacijos perdaug 
geros.

ALGIRDUKAS APSIGAVO

Algirdukas iš ryto skundė
si, kad jis serga. Motina liepė 
jam gulėti lovoje ir vyniojo jį 
šaltais /kompresais. Vaikas ken
tė, kentė ir sako:

—Jei aš bučiau Žinojęs, ge
riau bučiau išmokęs užduotas 
pamokas ir1 nuėjęs į mokyklą.

NAUJIENOS, Chicago, DŲ

REIKIA TVAR
ELGETAS

PANEVĖŽYS — Panevėžy 
yra bent kelios senelių prie
glaudos, kur gyvena seni arba 
ligoti žtnonės* negalį užsidirb
ti sau duonos, bet vis tiek gat
vėse sėdinėja, bei istovineja 
elgetos, įkyHai prašydami pra* 
eiVių išmaldos. Įstatymais toks 
elgėtavimaš uždraustas, bet 
čia j y niekas nemato, nors jie 
visai nesislapsto ir viešai, net 
nuolatines vietas apsirinkę tu
ri, atkišę rankas ar kepures 
prašo išmaldos. Tokiose vieto
se, kur didesnis judėjimas, jų 
yra po keletą ir vienas už kitą 
stengiasi graudžiau pagiedoti, 
kad tik daugiau gautų. Duoti 
pavargėliui 5-10 et. nieko ne
reiškia, bet dažnai elgetauja, 
ir tie, kuriems visai nereikia 
ir už surinktus pinigus eina 
girtauti. Tokiems tikslams au
koti pinigus niekas nenori, o 
neaukoti negalima, nes jie taip 
įkyriai prašo ir nedavus šnai- 
raidoj a, o kartais praeivio ad
resu pasiunčia nevisai malo
nius epitetus. KAUNAS — Anksčiau, prieš- 

kriziniais laikais, iš Amerikos 
DAROMAS NAUJAS TILTAS į Lietuvą būdavo atsiunčiama 

---------- - apie 30 mil. Lt per metus, o 
SKUODAS — Rušupių km. nuo 1932 m. kai pradėjo perlai- 

prie malūno buvo jau apgriuvęs' dos sumažėti, tai sumažėjo Ii - 
tiltas, dabar apskrities vadovy-'gi 6-7 mil. Lt per metus. Pra- 
bė pastatys visai gražų ir pa- ėjusiais metais iš Amerikos į 
tvarų tiltą. Susisiekimas tarp Lietuvą (pašto perlaidomis ir 
Skuodo ir Ylakių eina šiek tiek per bankus) atsiųsta 6 mil. 200 
su vingiu per Narvydžius. tukst. Lt.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
seniausia ir Didžiausia laidojimo įstaiga

AMBULANCE
■ '.'..Pieną ik #akti •••••■< •• •

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

i oiTel. LAFAYETTE 0727

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

P. ŠALTIMIERAS. AKIU SPECIALISTAI

Direktoriai

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
Yards 0782

NARIAI 
Chicagos, 

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktoriui 
Asociacijos

1646 West 46th Street

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44' East 108th Street Tel. Pullman 1270
. T—. I    ■ *- ■  ...........................................  ■■■■ ■ > ■   ..e,.,.,*—... i, I,..*---- - ■ U, -■

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

I ' .............................................. ■ --------------------------- —--------- - ----------------

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

’l . . • - ■ — ....... -. -, •

ANTHONY B. PETKUS
6834 So, Western Avė. 

. 1410 South 49th Court
Phone Grovehill 0142

Cicero Phone Cicero 2109 ---------- r-JL, .. . - ---- ------ ------
J. LIULEVIČIUS

4348 So. Cfllifornia Avenue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS 
------  YARDS 1419

AAir “ŠKAPLIERININKAS” 
PARDAVINĖJO ŠKAPLERIUS

Skapleri-PANEVĖŽYS 
ninkas° N. vaikščiojo po mies
telius ir kaimus pardavinėda
mas šventus paveikslus, ro
žančius, škaplierius ir kitas 
“brostvas”. Praeitą savaitę mi
nėtas “škaplerininkas” sukinė
josi po Viešintų valsčių. Užė
jęs į Bilėnų kaimą, jis apsį- 
nakvojo pafi vieną ūkininką. 
Bet vakare, dar nespėjus atsi
gulti, “škaplierininkas”, išėjus 
vyrui gulti, čiupo šeimininkę į 
glėbį ir parsigriovęs ant lovos 
pradėjo draskyti jos drabužius. 
Bet šioji pradėjo šaukti ir gin
tis. Vyras, išgirdęs žmonos 
šauksmą, atbėgo ir rado “ška
plierininką” čiupo už pakarpos 
ir gerokai prikūlė, o kitą rytą 
norėjo perduoti policijai, bet 
šis atsiprašė ir ūkininkas jį 
paleido.

SUMAŽĖJO PINIGINĖS PER

LAIDOS Iš AMERIKOS Garsinkites “N-nose”ADVOKATAI

koplyčios visose

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

ŪKININKAS IŠARĖ RANKĄ 
SU ŽALVARINĖMIS APY

RANKĖMIS

RaPANEVĖŽYS — Prie 
guvėlės, Paj uostės vienkiemy, 
prieš keletą metų buvo aptik
tos senovės laikų kapinės. Pa
darius paviršutinišką kasinė
jimą, buvo rasta žalvarinių pa
puošalų, akmeninių kirvių ir 
ginklų. Tas plotas apsaugotas 
nuo naudojimo, šiomis dienomis 
Pajuostės vnk. ukin. Ant. Tu- 
bis, beardamas netoliese tos 
vietos, išarė žmogaus rankos 
kaulus su trimis gražjai gravi
ruotomis žalvarinėmis apyran
kėmis. Matyt senovės kapinės 
buvo nekoncentruojamos, o nu
mirėliai laidojami pakrikai. Ar 
nevertėtų archeologams susirū
pinti ir šių senkapių kasinėji
mu. Galima rasti kai ko ir ver
tingo.

U T I L I T Y L I Q U O R 
DISTRIBUTORS, Ine. 

5931-33 So. Ashland Avė. 
WHOLESALE ONLY 

Phones: Prospect 0745-0746 
Mes importuojam Lietuvišką 

Degtinę
F. Dzimidas, savininkas ir visi 

darbininkai lietuviai.

st

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818. 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO, ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell S t.
Telephone: Republic 9723

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso TJel. CENTRAL 1824 
Namų Tel.---Hyde Park 3395

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

Panedčlį, 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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone YARDS 1373

DR. G. 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 
Nedaliomis pagal sutarti.

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAl 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

D raugi tos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos:

Seredomis ir 'ned61. pagal sutarti
Rez. 6631 So. ęalifornia Avenue

Telefonas Republic 7868

1—3 ir 7—8

šeeštadienis, spalių 8, 193Š

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2808 West 63rd SL
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 6111 —......... , ......... , ...... . »
Ofiso TeL Yards 5981

DR. BERTASH
756 West 35th St

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

Nedėliomis pagal sutarti.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

TeL Kenwood 5167
Ofiso TeL Virginla 0036 

Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

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

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemiock 6699

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvvick 0597

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

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

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

Valandos nuo 2 iki 4 vai. p. p.
4735 S. Wcstern 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 iki8 
vak. Nedalioj pagdl susitarimą 

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vak. 
išskyrus seredomis ir 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. Ganai 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ, 

Ofisd valandos
Nuo 10 Iki 12 dienų, 2 iki 3 po
pietų, 7 iki 8 vaL Ned, nuo 10 iki 11

Re*. Telephone FLAZA 2400
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AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

P O IL ŠIO SV ARBA
Rašo Dr. S. Biežis

Visi gerai žinome, kad poil
sis yra mums labai svarbu ir 
būtinas ir kad be jo negalime 
apseiti. Poilsis yra net svarbe
snis už maistą, nes be pasta
rojo žmogus gali ilgiau gyven
ti. Kuomet kalbame apie poil
sio kiekį -ir kaip juomi geriau
siai pasinaudoti, tai neretas 
suklysta ir tuomi net gerokai 
sveikatai pakenkia.

Žmogaus kūnas, kuomet jis 
dirba ar tai fizinį, ar tai pro
tinį darbą dėvėsi, atseit, įvai
rių kūno organų ląstelės būna 
sunaikinamos. Kitais žodžiais 
sakant, naikina kūną, tarsi, tai 
butų dėvimas drabužis. Juo 
ilgiau, juo sunkiau dirbama, 
tuo daugiau kūnas išsidėvi ir 
žinoma mažiau jame jėgų be
lieka. Tokį jėgų sumažėjimą 
mes paprastai vadiname nuo
vargiu, kurį tinkamas poilsis 
visiškai pašalina. Mat, žmo
gus, kaip ir kiekvienas kitokis 
gyvis, turi tokią ypatybę, kuri 
suteikia jam galimybę atstaty
ti, atbudavoti sunaikintas kū
no daleles, ląsteles darbo metu. 
O tokis atsibudavojimas reikia

OLE’S
CHILI
Greit patenkinanti

UŽKANDA
Klauskit grosernėj 
(Mansfield 1036)

žinoti, kad tegal įvykti tik po
ilsio laikotarpiu, o ne kaip ki
taip. Iš to ir pareina poilsio 
svarba bei reikalingumas, o 
ypatingai jo kiekis.

Yra patirtas faktas, kad juo 
asmuo daugiau išvargęs, tuo 
jo darbas darosi mažiau našus 
visais žvilgsniais. Sakysime, 
dirbtuvėse daugiausia nelaimių, 
susižeidimų, įvyksta į pabaigą 
dienos darbo, kuomet darbinin
kai daugiausia esti pavargę. 
Tas pats esti ir su automobilių 
aksidentais. Taipgi yra nedve
jojančiai įrodyta, kad ir ma
žai pavargęs darbininkas daug 
mažiau padirba, negu tas, ku
ris dar neišvargęs. Tai atletai 
labai gerai nusimano. Užtat jie 
pirm rungtynių apsižiūri, kad 
butų užtektinai pailsėję. Kuo
met žmogus nori parodyti dau
giausia pajėgumo, atlikti dar
bą geriausiai, tad jam reikalin
ga yra būti pilnai pasilsėju
siam.

Kaipgi galime pailsėti? Tai 
atliekame ramiai sėdėdami ir 
atgulę lovon. Tačiau už 'vis ge
riausiai—miegodami. Mat mie
gas tik šiam, o ne kitokiam 
tikslui yra reikalingas. Miego 
laiku kūnas atsibudavoja, o„ iš- 
sidėvėjusios dalys pašalinamos. 
Tokiu budu žmogus iš ryto at
sikėlęs esti, taip sakant, atre
montuotas, pripildytas nauja 
energija ir pilnai paruoštas 
dienos darbui. Jis turi jaustis,

l ACME-NAUJIENŲ Foto j

NORI AREŠTUOTI — 
Vienu laiku didelė atrakcija 
Chicagos teatruose buvo 
Sally Rand, “nuoga šokėja” 
(viršuj). Los Angeles poli
cija dabar išdavė varantą ją 
areštuoti. Vienam teatre šo
kėja Rand pastebėjo, kad 
pora žiūrovų traukia jos šo
kio paveikslus. Ji “fotogra
fus” skaudžiai sumušė, su
kandžiojo ir apdraskė.
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. Nuolatinis, Greitas Susisiekimas
Tarp New Yorko ir Klaipėdos, Per Gothenburgą

Kelionė prasideda ir baigiasi švedų Amerikos Linijos laivais.
Nuo Švedijos, vyksta iš Stockholmo ar Kalmaro 

moderniškuoju S. S. “Marieholm”.

Madagaskaras — dievų 
sala

Tik keturių šimtų kilometrų 
ruožas, vadinamas Mazanbiku,

perkelia mirusio kūno likučius 
į naują vietą. Tuomet tam tik
ru metų laikotarpiu atliekamos 
naujos laidotuvės — mirusio 
perkėlimas į naują karstą.

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLĮNDS.

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

Čionai Lietuviai Perka!!!
APŠILDYMĄ — PLUMBINGĄ — MALEVĄ 

LINK-BELT STOKERIŲ CENTRAS

kai pakankamai išsimiegojęs 
linksmas, pilnas energijos ir 
norįs dirbti. Jeigu to viso ne
jaučia, tai labai aiškus ženk
las, kad kas negera su jo svei
kata. Gal greičiausia stoka po
ilsio.

Kiek valandų į parą žmogui 
reikia miegoti sunku tikrai nu
statyti. Amžius, darbo kokybė 
ir asmeniška ypatybė yra žy
mus faktoriai. Juo jaunesnis 
asmuo, tuo daugiau valandų 
miego reikia. Taipgi sunkus 
fizinis darbas reikalingas ilges
nio poilsio. Bendrai kalbant, 
apie 8 9 valandas daugumai 
žmonių reikia miegoti kas pa
rą. Iš kitos pusės, yra asme
nų kurie pakankamai pasilsi 
miegodami tik po 5-6 vai., ta- 
čiaus šitokių esti visai mažai.

Yra be/galo svarbu;-kad po
ilsiui t aplinkybės butų tinka 
mos, nes kitaip reikiamas tiks- 
as negalima pasiekti. Štai kas 
yra būtina: Pirma, Lova ir už- 
dodalai turi būti parankus. 
Mat perkieta ar perminkšta lo
va, taipgi sunkus ir peršilti už- 
dodalai daugiau išvargina kū
ną, negu teikia galimybę tin
kamai ilsėtis. Antra, miegama
sai kambarys turi būti vėsus 
ir tykus. Trečia, oras visą 
miegojimą laiką turi būti ty
ras, kas reiškia kad langas rei
kia gerokai praverti per visą 
naktį. Yra labai gera ekono
mija įsigyti daugiau užklodalo 
žiemos metu, kad tuomi svei
katą stiprinti, nes suterštą orą 
kvėpuoti reikštų palengva save 
žudyti. Ketvirta, einant gulti 
reikia visus dienos buvusius 
rūpesčius bei rytojaus ■ prob
lemas visai pamiršti, kas gelb
sti ramiai miegoti. Anot tos pa
tarlės: — einam gulti, kad 
miegoti, o keliamės, kad dirbti.

Į tinkamą poilsį reikia žiūrė
ti kaipo į įrankį, kuris, žodžiu 
sakant, stiprina kimo atsparu
mą, kas savaimai reiškia gere
snę sveikatą ir mažiau susir
gimų. Tai kiekvienas gali labai 
lengvai padaryti norėdamas 
būti sveikesniu.

skiria Afrikos kontinentą nuo 
Madagaskaro. Vietos gyvento
jai Madagaskarą vadina “ro
simi dambo”, arba mūsiškai 
‘šernų sala”. Joje gyvena tik 
2-8 milijonai žmonių. Mada
gaskaras, kuris yra atskirtas 
nuo viso pasaulio, gyvena sa
vitu ir pilnu paslapčių gyveni
mu. čia ne tik žmonės skiriasi 
nuo kitų, bet taip pat augalai 
ir gyvuliai. Užtiksi čia retų 
lemurų, pusbezdžionių ir kitų 
senų ir net mažai žinomų žin
duolių bei ropuolių, kurie čia 
puikiai, niekeno netrukdomi 
veisiasi.

Iki 1895 metų Madagaskaras 
lyg ir nebuvo žinomas. Tais 
metais jį ištyrė prancūzai ir 
pradėjo kolonizuoti. Nuo fo 
laiko prasidėjo Europos civili
zacijos mažasis karas su se
nais madagaskariečių papro
čiais, naujosios religijos su se
nu dievų kultu. Tačiau dar ir 
šiandieną Madagaskaro gilu
moje tebėra gyvas dievų garbi
nimas ir savotiškas mirusiųjų 
pagerbimo apeigos. Madagaska
re gyvena septyniolika gimi
nių, ir kiekviena jų savotiškai 
gerbia mirusiuosius. Vienas 
bendrumas juos teriša: jie ne
turi šventyklų. Tarytum, šven
tykla yra visa sala, mirusiųjų 
rojumi vadinama.

Mirusieji laidojami tose vie
tose, kurias labiausiai mėgo 
gyvi būdami. Jie nekasami į 
žemę, bet karstuose padedami 
ten, kur, madagasKariečių ma
nymu, butų geriausiai jiems il
sėtis. Mirusiųjų karstų niekas 
neturi teisės liesti. Jei kuris 
nusiperka žemės, kurioje ilsis 
mirusis jis jo visvien neliečia, 
nors jam ir didžiausių keblu
mų sudarytų. Pavyzdžiui, jų 
sostinėje Tananarive, statant 
namą ant sklypo, kuriame il
sisi miręs, namo planą turi 
taip tvarkyti, kad jo nepaliestų. 
Tačiau yra tik vienas atsitiki-

Pirkite kur visi Lietuviai Perka!

Sculh Cenler Plumbing & Heaišng Suppty Co., Ine.
N. W. kampas State ir 55th St.

VISI TELEFONAI — ATLANTIC 42»0 — VISI TELEFONAI

JUOKAI
SURAMINO

Jonukas su baime apžiūrinė
ja zoologijos sode gandrą, ku
ris buvo beveik sulig juo didu
mo.

—Nebijokis, — ramina jį 
vienais metais už jį vyresnė jo 
sesuo, — gandras Vyrams nie
ko blogo nedaro.

Sostinėje dievų kultas jau 
kiek sueuropėjęs, tačiau stepių 
gyventojai ir šiandieną febe- 
skelbia senovės kraujo kultą. 
Ten dar tebėra šventasis me, 
dis, kuris prieš daugelį metų 
buvo pasodintas piktųjų dva
sių kerštui sušvelninti. Jis pa
sodinamas toli nuo namų, kar
štomis vasaros dienomis į jo 
pavėsį ilsėtis atvykęs maldau
ja, kad dievai nepyktų. Ten 
kerėtojų įsakymu saulėlydžiais 
susirenka apylinkės gyvento
jai švęsti kraujo šventes. Tuo 
prašoma, kad visi blogumai iš
nyktų, kad dievai butų geri 
žmonėms ir gyvuliams. Mote
rys susėda aplink medį ratu ir 
gieda vis tą pačią giesmę, o 
mergaitės ir vienas bęrniukas 
šoka senobinį šokį. Saulei slep
iantis už horizonto, kerėtojas 
paskelbia, kad piktiesiems die
vams reika aukos, reikia už
mušti, jauną, ne senesnį dvejų 
metų ir ne bet kurios spalvos, 
o tik turintį rudų dėmių bu
liuką. Piktosios dvasios nori, 
kad toks buliukas butų užmu
štas pačiame saulėlydyje, ir kad 
su paskutiniu saulės spinduliu 
butų pradėta kraujo puota. Ke
rėtojo žodžiai šventi. Vis tą 
pačią giesmę giedant atlieka
mos visos buliuko skerdimo ap
eigos. Netrukus po to vyrai ir
moterys ima gerti dar šiltą 
gyvulio kraują. Piktieji dievai 
permaldauti: dabar bandose 
bus daugiau galvijų, o šeimose 
daugiau vaikų, žiaurios aukos 
apkvaišintos giminės tik apie 
vidurnaktį baigia dievų permal
davimo iškilmes ir vėl grįžta 
namo. . . .. ... ...

Ar buvo kada nors pa
saulis parduotas iš 

varžytynių?

Buvo —tik vieną kartą, už 
sumą, kuri buvo lygi maž

inąs, kada mirusieji liečiami:'daug 30,000.000 litų. Po to, kai 
tada, kai turtingas palikuonis flomos imperatorius Pertina- 

-------------------------------------- !xas, gyvenęs antrame amžiuje,

PATAISAI
VISIEMS

u

furuasiį
RŪŠIMS PRITAIKYTI ‘

Pečiai
Virtuvių Pečiai 
Boileriai

buvo pretorių gvardijos nužu
dytas, pretorai pasiūlė iš var
žytynių visą Romos imperiją 
tam, kas daugiausiai už ją J-
siulys. Varžytynės įvyko 193 
metais kovo m. 28 d. Tas /pa
saulis, kurį to meto žmonės 

, žinojo, buvo parduotas turtin
gam Romos pirkliui Didiju 
Salvijui Julianui už 25,000 
sestercijų kiekvienam preto
rių gvardijos nariui. Ta su
ma, pavertus ją musų laikų 
pinigais, butų lygi vienam mi
lijonui svarų sterlingų, arba 

130,000,000 lt. Provincijoje bu- 
|Vę pulkai pradėjo ginčus dėl 
tų varžytynių, pakėlė maištą 
ir vyko prieš Romą. Pirkėjas 
Didijus, netekęs protorių pa
ramos, buvo suimtas ir nužu
dytas. Jis džiaugėsi savo pa
sauliniu pirkiniu tiktai per du 
mėnesius.

Londone 47 Londonai

Nereik švedų vizos keleiviams j Lietuvą per

KALĖDINĖS EKSKURSIJOS I LIETUVĄ 
IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO

DROTTNINGHOLM ........ Lapkričio 30
GRIPSHOLM ............................ Gruodžio 7

Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės į 
vietinį laivakorčių agentą, arba

SVVEDISH AMERICAN LINE
181 NO. MICHIGAN AVĖ. CHICAGO, ILL.

Peoples Furniture Mfg.
COMPANY 

63-čios gatves skyriaus uždarymo 
Milžiniškas

Išpardavimas
Turi Greitai Išleisti $100,000 Vertės

AUKŠTOS RŪŠIES PREKIŲ
Už 60 centu, už 40 centų, net taip maža kaina kaip 

UŽ 25 CENTUS ANT $1.00 
MUSŲ TROTKAS — TAMSTŲ PELNAS

Pažiūrėkite į šias kainas, tikrai 
NERASITE TAIP MAŽŲ NIEKUR KITUR

$70.00 vertės Parlor 
Setai po

S27.50
$75.00 vertės Miegamų 

Kambarių Setai
$29.50

$25.00 verti pilni 
Lovų įrengimai

S 10.95
$18.00 verti Sprinksiniai 

Matracai
S6.95

$69.00 verti 1939 m.
Console Radios

S24.50
$35.00 verti šildomi 

Parlor—Pečiai
SI 9.50

$3.50 vertės Vatinės Kaldros, 
Pilnos Mieros

SI.49
$6.50 vertės 9x12 

Klijonkės
$2.79

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

Veikite tuojau. Pasinaudokite geriausiais ir didžiausiais 
bargenais savo gyvenime!

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

4179-81-83 Archer Avenue, Chicago, Illinois

NEGERAI SUPRATO
—Onut, kiek kartų tau tu

rėsiu sakyti, kad aš to tavo ka
reivio lankymosi negaliu pa
kęsti, — barasi šeimininkė.

—Mieloji ponia, ar ir pas! 
jus jis lankosi, — klausia tar
naitė /

MES GALIM PATARNAUT 
KIEKVIENAM REIKALUI 

UŽ TIKRĄJĄ KAINĄ

NORTHWESTERN
STOVE 

REPAIR 00.
662 W. Roosevelt Road
312 West 63rd , Street 
2323 Milwaukee Avenue 
8816 Commercial Aye.

Neatidėliokit — Ateikit arba 
Pašaukit Šiandien!

MONROE 6600
■ 'J ' j(

Londono mieste yra 47 šei
mos, kurių pavardės yra irgi 
Londonai. Londonu pavardė
mis Londone yra 108 asmenys. 
Visi 47 Londonai susijungę į 
draugiją, vardu “Londono 
Londonu sąjunga”. Tai dau
giausia, kaip rašo užsienio 
spauda, pasiturį asmenys, pre
kybininkai. Kai prieš kiek lai
ko Londone atsirado kažkoks 
James Londonas ir jis neturė
jo iš ko gyventi, tai “Londono 
Londonu sąjunga”, ištyrusi jo 
kilpelę ir pavardės tikrumą, 
priėmė į savo tarpą. Londonai 
naujajam savo bendrapavar- 
džiui parūpino puikią tarnybą 
ir šiandie jis puikiai gyvena.

UŽLAIDAI DOVANOMIS - PAS
Ondruš

3934 W. 26th St
Priešais Praga

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

iki 9 vai. vak.
JAUNAMARTĖMS 

DOVANOS

ŠVARUS DARBAS—GERIAUSIS PIGUMAS
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The Lithuanlan Daily New» 

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

1739 South Haisted Street 
Telephone CANal 8500

$8.00
4.00
2.00

, 1.50
.73

Subscription Rates;
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
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Entered as Seeond Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Haisted St.» Chicago, 
III, Telefonas Canai 8500,

Užsakyifio kalnai
Chicagoje — paštu:

Metama ------------- -
Pusei metų __________
Trims menesiams
Dviem mėnesiams_____
Vienam mėnesiui ___ .....

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ------------ ---------  8c
Savaitei 18c
Mėnesiui _______    75c

Suvienytose Valstijose, ne Chięagoj, 
paštu:

Metams__________ r----- — $5.00
Pusei metų 2.75
Trims mėnesiams----- ---------- 1.50
Dviem mėnesiams ----------1.00
Vienam mėnesiui---------------- .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams $8,00
Pusei metų ---------------------- 4.00
Trims mėnesiams ----------- ... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu sų užsakymu.
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REIKĖTŲ “NAUJOS DALY
BOS” LIETUVAINemažą sensaciją buvo iššaukę spaudoje waterburiečio Tarno Mato įspūdžiai iš Lietuvos, papasakoti “Tėvynės” ir “Keleivio” redaktoriams. Tautininkų laikraščiai labai piktai drg. Matą barė, kam jisai nupeikęs Lietuvos ninku dabar gietis

Vilniaus pagrobimo sukaktis
Rytoj sukaks lygiai 18 metų, kai lenkai pagrobė Vil

niaus kraštą, kurį jie paskui po ilgos diplomatinės kome
dijos formaliai prijungė prie savo valstybės ir tebevaldo 
šiandien.

Šių metų kovo mėnesį Lenkija, grūmodama Lietuvai 
karu, privertė Lietuvos valdžią užmegsti su Lenkija 
•‘normalius santykius”. Nors Lietuva dar nėra pasirašiu
si, kad ji atiduoda Vilnių lenkams, bet faktina padėtis 
yra tokia, kaip kad Vilnius butų visai ir galutinai nuo 
Lietuvos atrėžtas, be jokios vilties jį kada nors atgauti 
atgal.

Tačiau Lietuvos žmonės Vilniaus neužmiršo ir, tur 
būt, neužmirš niekuomet. Vilnių jie laiko ne tiktai isto
rine savo krašto sostine, bet ir tautinio atgimimo centru,

Aiškus dalykas, kad tose politikos sąlygose, kurios 
dabar viešpatauja Europoje, nėra jokio pagrindo tikėtis, 
kad Vilnius butų artimoje ateityje grąžintas Lietuvai. 
Europą šiandien terorizuoja agresingo vokiečių fKciona- 
lizmo kumščia. Lenkija yra su vokiečiais susitarusi ir 
bando visame kame juos pamėgdžioti.

Reikia bijoti, kad iš tų agresorių Lietuva gali susi
laukti dar naujų ir skaudesnių smūgių. Spaudoje buvo 
nemažai gandų, kad vokiečiai su lenkais ketiną Lietuvą 
pasidalinti: vokiečiai atsiimtų nuo lenkų Pamarį (Danci
go koridorių) ir paimtų Lietuvos Klaipėdą, o lenkams 
tektų visa likusioji Lietuvos teritorija.

Toks pavojus yra. Po to, kai didžiosios valstybės at
sisakė ginti nuo Hitlerio Čekoslovakiją, Europoje galima 
laukti visko.

O betgi ir šitose apystovose ant visko numoti ran
ka nėra prasmės. Nėra reikalo ir atsižadėti minties, kad 
bus išvaduotas Vilnius. Lietuva yra pergyvenusi daug 
blogesnius laikus, negu šiandien. Mažiau kaip prieš ket
virtadalį šimtmečio beveik niekas netikėjo, kad Lietuva 
pasidarys nepriklausoma. Net dauguma tų, kurie šian
dien laiko save Lietuvos vadais, tuomet manė, kad( dau
giausia, ko Lietuva gali pasiekti, tai — gauti šiokias to
kias autonomines teises Rusijos imperijos ribose. Bet ta 
imperija jau yra apgriuvusi, o Lietuva šiemet švenčia sa
vo 20 metų nepriklausomybės jubiliejų.

Dabartinė, padėtis Europoje yra pavojinga dėl to, 
kad ji nepastovi. Keičiasi valstybių sienos, keičiasi san
tykiai tarpe valdžių, ir nežinia, kuo visa tai gali pasibaig
ti. Bet ne iš Lietuvos tas viesulas prasidėjo, ir, gal būt, 
jisai praeis, jos neužgavęs. /

Tas neramumas, kuris kilo Europoje, sprogstant 
“Versalio sistemai”, gali būti pavojingesnis Lenkijai, ne
gu Lietuvai, nes trečdalį Lenkijos gyventojų sudaro ki
tataučiai, tuo tarpu kai Lietuvoje tautinės mažumos yra 
nežymios., Jeigu Lenkija pagrobtų Lietuvą, ji viduje su
silpnėtų, o ne sustiprėtų. Ir tarpe tų tautybių, kurias 
Lenkija turi dabar, yra nemažai trynimosi. Šitoks nesu- 
sicementavęs kraštas, kilus dideliam konfliktui Europo
je, gali subyrėti, kaip kad subyrėjo senoji Austro-Ven
grija.

Bet valdžių ir diplomatų barniai, intrigos ir sutar
tys tai tik gyvenimo paviršius. Kas darosi jo gelmėse, 
publika retai išgirsta. O tenai irgi eina judėjimas. Len
kijoje seniai nerimsta ūkininkai. Vokietijoje, Hitleris bu
vo įkeltas į diktatoriaus sostą tuo laiku, kai respublikos 
valdžia buvo pradėjusi svarstyti dvarų parceliavimo pla
ną — ir kai miestuose buvo šeši milionai bedarbių. Ven
grijoje ir Rumanijoje valstiečiai taip pat reikalaują, kad 
butų išdalintos dvarų žemės.

Čekoslovakijos sudraskymu tie klausimai nėra iš
spręsti. Po visų Hitlerio triumfų Vokietijos žmonės nėra 
nėkiek sotesni. Masių skurdas Lenkijoje nesumažės po 
Ciešeno distrikto prijungimo. Todėl karingo nacionaliz
mo svaigulys, kuris yra apėmęs tas šalis, turės išsisklai
dyti, kai tik geriau paaiškės, kad žmonės iš tų ^perga
lių” nieko nelaimėjo. .

Lietuva yra laiminga, kad jie pravedė žemės refor
mą ir nusikratė savo dvarininkų. Kai Lenkijos valstie
čiai padarys tą pat, tai Lietuvos demokratija mokės su
sikalbėti su Lenkiįos demokratija ir dėl Vilniaus 2

valdžios tvarką ir uki- gyvenimo sąlygas. Bet pagrįžo iš Lietuvos čika- J» Balčiūnas, kuris užėjoį “Tėvynės” redakciją New Yarke ir pasakė apie padėtį Lietuvoje tą pąt, ką ir T. Matas. Nekalbant jau apie dabartinę Lietuvos politinę sistemą, kuri kiekvieną amerikietį slegia, p. J. Balčiūnas pastebėjo, kad Lietuvoje kenčia didelį skurdą liaudis, ypatingai sodžiuje.“Lietuvos ūkininkas”, sako jisai, '‘skriaudžiamas ir baudžiamas, šiandien gyvena be jokios vilties...“Už savo javus ūkininkas taip mažai gauna, kad javus pardavęs nežino ką su pinigais daryti. Pasipirkti savo ukiui reikmenų iš tų pinigų negali, tai tuos pinigus čia pat mugėje ir prageria. Girtuokliavimas Lietuvoje plinta iš nusiminimo — eina didyn ir didyn.“Ūkininkų bakūžės baigia griūti. Naujų namų jie statytis neturi iš ko. Namams statytis valdžia jiems paskolų neduoda. Tam tikslui paskolas gauna tik tie, kurie tarnauja valdžiai. Jeigu Lietuvoje pamatai pastatytą naują namą, tai gali būti tikras, kad tas namas priklauso karininkui, policijos viršinin- kui, inspektoriui, • girininkui ar kokiam kitam valdininkui.”Bet mokesčiai fesą dideli ir nuo ūkininkų dar lupama visokios pabaudos.Jeigu Lietuva butų valdoma demokratiniu budu, tai valstiečių atstovai turėtų sprendžiamą balsą valdžioje, nes valstiečiai sudaro daugumą gyventojų. Tokia valdžia ūkininkų neskriaustų.Matyti, ir Lietuvai reikia '‘naujos dalybos”.

kaltas dėl to žmogaus kraujo; tegu ima atsakomybę kiti!Sovietų Rusija yra milžiniškas kraštas, apimantis šeštą dalį žemės paviršiaus (ko musų komunistai niekuomet neužmirš šta pabrėžti); turi 160 ar 170 milijonų gyventojų, t. y. kuone trissyk daugiau, negu Vokietija; turi didžiausią pasaulyje armiją — devyniolij<ą su puse mi- lionų kareivių, t. y. tris kartus daugiau, negu Hitleris; ir jeigu spręsti pagal tai? kokius s tebūki lūs Rusija padarė, po Stalino vadovybe, per savo dvi “piati- letkas”, tai ir pramonės atžvilgiu ji turi būti milžinas. Tai kodėl ji sutiko “stovėti” fran-1 į akis publikai.

STOVĖJO, KUR PASIŽADĖJO“Laisvė” liepia mums suprasti ir “pamatyti”, kad sovietų Rusiją elgėsi Čekoslovakijos klausime gerai, nes ji nuolat kartojusi, kad ji esanti pasiruošusi “pildyti savo pažadus, jei tik Francija savo pažadus pildys”. Tai, esą, pripažinęs ir Anglijos darbiečių vadas parlamente, maj. Ąttlee, kuris pareiškęs:“Nei sykio nebuvo sunku suprasti, kur stovėjo Rusija.”Bet ir mes labai aiškiai matėme, kur stovi. Tačiau kas iš tokio jos stovėjimo? Ji sakė, kad ji pildys sąvo pažadus, “jei tik Francija savo pažadus pildys”. O franeuzai savo pažadų nepildė ir nerodė jokio noro pildyti. Užuot griežtai pasipriešinę Hitlerio reikalavimui, kad Čekoslovakijos teritorija butų suskaldyta, franeuzai įgaliojo Angliją derėtis su vokiečiais dėl sudėtų krašto atskyrimo nuo Čekoslovakijos! Ir* paskui franeuzai tų derybų rezultatus už- gyrė.Sovietų valdžia tą viską matė. Todėl jeigu ji vis kartojo, kad ji savo pažadus pildys tiktai tuomet, kai franeuzai savo pažadus pildys, tai jos žodžiai (aklinai reiškė: “Kadangi Kraneliai ja atsisako ginti Čekoslovakiją, tai ir mes jos neginsime.”Tai ar šitokiu sovietų nusistatymu galima didžiuotis? Panašiu hudu nusiplovė rankas Pilotas, kai Jėzus buvo pasmerkiąs mirčiai: girdi, aš ne-

Arėjas Vitkauskas

—Et, tai glušas, suvažinėjo vieną šmotą! — keldamas pailgą, vežimo ratų pertrėkštą, muilo gabalą, murma aukštas pirmo būrio kulkosvaidininkas. Jis, mat, geras gaspadorius — kilstelėjo ant diržo karabiną ir siekia nuo žemės muilą.Tolumoje, dabar dešinėj, apie didžiojo kelio tąsą prie melsvų miškų, išplaukia plati ir tamsi banga raitų.—Keturkampiai !..Kai artinamės prie didžiojo kelio,

euzų uodegoje, kuomet patys franeuzai buvo tiktai Chamber-’ laino uodega?Čekoslovakija dėl to ir tapo sudraskyta, kad Maskva sakė; “Mes nežengsime nė vieno žingsnio be franeuzų, o franeuzai sakė: “mes nežengsime nė vieno žingsnio be anglų”. Chain- beriamas todėl galėjo padaryti taip, kaip jam patiko.Ųabar, kada viskas jau pabaigta, yra gryna veidmainybė versti kaltę ant anglų ir franeuzų ir teisinti Maskvą. Vieniu- telis rimtas pateisinimas jai butų tiktai tas, kad ji jautėsi per* silpna rizikuoti įsivelti į karą su Vokietija.Bet jeigu sovietų Rusija užėmė tą liūdną poziciją iš bai* mes, kad ji persilpna kovoti su hitleriška Vokietija, tai taip rei-Jziška vėliava plesdena, o jame|rtant krūvonI kia ir sakyti, o ne pusti durnus I i cilzia rmUlilzni
1920 m. spaliu men. 9 d(Iš savanorio, kovų dėl Vilniaus dalyvio, užrašų)Išaušo šalnotas ir i baltųjų voratinklių laukuose nuklotas spalių devintos rytas.Galutinai sukilo pernąkt apsitaisę ir apsiginklavę, su šautuvais prie šalies, nakvoję kulkosvaidininkai kariai.Prabudo kažkieno, apleistas ir su išdraikytais kambariuose šiaudais, ant kurių miegojo kareiviai, palivarkas.Jo savininkai buvo, berods, dar nuo bolševikų Lenkijon pabėgę, ir jis dabar buvo beveik tuščias ir kaikur tiktai švilpavo išdaužytais langais arba stovėjo < (susilenkęs išverstomis iš kablių durimis.Palivarkas buvo apie aštuonis ar dešimt kilometrų, anoj pusėj Vilniaus, dešinėj pusėj geležinkelio — j aną pusę va- žinojant —7ir jame stovėjo 9-to pėstininkų pulko 2-ra kulko* svaidžių kuopa, tai yra buvom apsistoję męs.Iš vakaffr staiga atsarginiai ginklų nešiotojai buvom išr šaukti iš Vilniaus, iš kareivinių, kur, berods, yra už šv. Petro ir Povilo bažnyčios. Per penkias minutes iškratėme savo čiužinius, susikrovėme kiekvienas savo ir visos kuopos daiktus ir pagreitintu maršu išžygiavome iš miesto.Žygiavome per miestą, Lydos pusėn.—Viens, du trys!.. Viens, du, trys!.. — be jokios komandos ir griežtai* trumpai, mušė grindinį kareiviški batai, * dardėjo musų kulkosvaidžių prikrauti vežimai, o mes ėjome tylus ir šautuvus prie peties, irgi be jokios komandos, tvirtai* prispaudę.Jautėme kažką baisų, nors nieko nežinojome, nei kur einamo, nei ką darysime.žinojome^tik, kad lenkas eina į Vihuų; ir kad mes turime jį neleisti. Visų galvoje kilo kolektyvo tyli mintis:—Atlaikysime, ar ne?!..Ginklų mums užteko, ir baimės nejautėm- Tiktai kiekvie* nas svarstėme — kiek, jei busime vienas, prieš tris ar penkis, savo uždavinį sugebėsime atlikti,Mieste jautėsi kruvinas parakas; atmosferą nervino šaligatviuose kažkieno aštrus žvilgsniai, su neapykanta mums sviedžiami.Ret šaligatviuose buvo ir jaukių mums siunčiamų . lių.Vakare, sutemus, me jau minėtame■ Musų sargybos jau buvo neto- ’ liese, už smulkių miškelių; su-> poškėdavo vienas kitas šūvis.> Sušiurpę ir lyg į ledus įdėto- i mis kojomis išsiskyrėme rytą• po kalvą, ir ėmėme dirvonuo-

• sę trypti vietas savo kulkosvab

spindulė-apsistojo- palivarke.

nėn pusėn, į gatvelę pro pat Aušros Vartus., —Į Žaliąjį tiltą visi! — tiktai tuos žodžius paliko mums vadas.Kulkos rekošetu per siaurą gatvę ėjo net po tris keturiuš sykius, į sieną nuo sienos atsi
mušdamos.Kai iŠkrisdavo kuriam nors grįžtą šovinių arba atsikabindavo kam rankinė granata, tuoj nematomos rankos iš užvarčių stengėsi juos sau pasigrobti...ten — nuo Vilniausx— Matyt, iš anksto buvo nevido- atrieda, vis didėdamas, tamsus nai susiorganizavę ir į visus taškas. kampus sulindę, musų belauk-Automobilius. darni iš laukų fronto sugrįž-. Mes jau arti kelio. Automo- tapt.bilių praleidžiame į iš miško Dar, tięsa, reikia pastebėti ir Į išplaukusią raitųjų bangą. Au- tai, kad vienas kitas milioinin- [tomobiliaus priešaky prancu-Įkas, kuris dar mums tehesibu- prie ano kampo vaikštinėjo su žaliu raiščiu apie kepurę ir su šautuvu už pečių, — dabar tie patys žalia- raikščiai “sargai” savo šautuvais į mus iš už kampų kyšno- jo-,Prie Aušros Vartų kelioms mūsiškių atsiskyrusioms gru-

džiams. Paskubomis žiūrėj omės jiems vandens. Darinėjo antri numeriai dėžes su šoviniais, o pirmieji pradarydavo standžiai išsižergusių “Maxim’ų” plieninius vožtuvus. — Ar veikia vidaus plieninės dalys...Už miškelių, ruknose nuo balų, pasigirdo šūviai.—Ta-ta-ta-ta!.. — pasigirdo tenai ir musų bičiulis, kulkosvaidis. Mat, ten raiteliai mūsiškį mažiuką “Maxim’ą” turi.—Eina jau jie!..Palivarke jau atsidūrė musų lauko telefonas.Į dešinę ir į kairę timpoj o nutiestos juodos, storokos, lau* ko telefono vielos.—7Alio!.. N būrys? Trečia kuopa? Eina? — kalba tyatali- jono v,adas, ant žemės , abiem keltais' atsiklaupęs, o kitų jo žodžių nebegirdime, nes iš tos kuopos, kuri kalba, pusės byra šautuvų sprigučių garsai. Subumsi ir už miško kažkokia "Jadzia” ar “Jadvyga”, ir iš musų atsiliepia Morta: Ant kalvos, dirvonuose, musų kulkosvaidžiai kleksai, ir kareivinin- kai apie juos tupinėja, gulinė- ja. Reiškia, priešas eina...Iš už miškelių klony jau traukiasi mūsiškiai. Raitelis atneša batalijono vadui ploną, iš lauko knygutės išplėštą, su užrašais, lyg sviestinį, popierėlį.Dešinėj juda musų persigrupuojančių kulkosvaidininkų nugaros. 'Tiesiai, kiek toliau, lyg kas suriko “Vivat!..” Tai slenka lenkai. Jų daug’ Mūsiškiams bešaudant į tirštą jų grandinę prieš akis, jau prijoja iš užpakalio keturkampėmis kepurėmis raiteliai. Laikomės, musų “Maxim’as” ir karabinai veikia įpriekį, į šoną ir į užpakalį...Jau ir kairėj slenka iš už miškelių keturkampės kepurės. Viena grandinė už kitos. Spragsi. Net ir į sudeginto palivarko tvarto akmeninius kampinius sustatymus tvaksi kulkos. \—Cvirrr!.. — lekia jos apsi- sukdamos, nes, mat, ilgos — prancūziškos. Jų raudonas varis drimba žemėn, sudavęs j akmens pamatus. ':—Vivat!.. r— neaiškiai rėkia. Jų labai daug, viena eilė po kitos.Jau girgžda netaip reikalingi musų vežimai iš palivarko; prancūziškosios jau pasiekia palivarko medžių kas.Atsišaudydami link geležinkelio.Vežimai nelygiu keliu, iš duobės į duobę krypuodami, traukiasi, nors ir nervingai, bet lėtai. Lyg kad kraustomės.—Palauk, sustok! — šaukia musų vyrai truputį neprigirdintį vieną gurguolininką, kuriam iškrito dėžė, su kuopos muilu.

sėdi ne tai ponas Rebul, ne tai koks ten Petiesnė.Skersai kelią sudarę, dabar, grandinę į abi puseš lauko, artėjam į Vilniaus pusę. Už pusvalandžio — ar dvidešimt minučių — grįžta ir pralekia tas pats automobilius.Musų vežimuose prisiglaudę I Pel^nis kažkieno užsklęsti butai prie kulkosvaidžio, tai prie vo k,emo vartai (jie valandikę šovinių dėžes, kenčia susirietęsren ^uv0 nuo šūvių užbėgę), tūlas mūsiškių sužeistas. Sun- Visas miestas virte užvirė iš- kiasi kitam dar žygiuojančiam davikiškais šūviais tuoj, kai tik kraujas. Eina bičiulis priešais, pasigirdo pirmi kulkosvaidžio perrišta nosine su išsisunkusiu garsai, krauju ranka. Dešinėj traukia ant ratukų rusiško tipo “Ma- Mano bu_reliui- aPie deSim,l xim’ų”. Kairėj neša sunkų vo-p,non'^’ b®8an* r<)< vieną langą piktai veidas, pasigirsdavo komos pajuokos irsidėję. Draugai imasi antklodėje nešti į kojas sužeistą karį.Visą kelią iki pat Vilniaus einame lėtai ir ramiai, niekur nestodami. Pirmiau matytas raitelių būrys nebesirodo.Bet, jau prie pat Vilniaus esat, staiga:—Žiūrėkit, žiūrėkit! — Dešinėje!.. Ugnį!..i Iš miško išlėkęs raitas ilgas lankas kuria, kiek tik gali, į musų pusę — nori, mat, bestijos, prieš pat Vilnių mums kelią užkirsti!—Čionai, čionai!..cinu!,, Ugnį! — lipa tuoj musų keli, rusiški ir “Maxim’ai”
Na, grei-vokiški, ant griovio kranto, gula ten ištiesti karabinai ir... po trumpo pyškėjimo raitoji banga atslūgsta, jos liekanos dingsta vėl miške.Vilnius tylus. šeštadienio ankstus popietis. Paliko musų grandinės pr?ę paties miesto, leidžia mums x palengva, : prie stoties, tuoj pat už žinkelio tilto per kelią, rinkti, susiburti.čia susirinko musų iš rių kuopų, , ir su vežimais, su arkliais. Batalijono vadas liepia rikiuotis — pamažu iš miesto išeisim, Bet — vos tik kelsim koją žengti, kai iš mūrinio namo antro aukšto, prie kurio mes huremės, prasidarė staiga langai ir balsiai prapliupo į mumis,., kulkosvaidis. Pliumptelėjo ir kelios granatos į gat-

tuoj gele- susi- 
f

lapus ir ša-traukiamės

Instiktyviai musų šautuvai nukrypo į tų namą, tik sucink- sėjo smulkiai stiklai ir dar kai- kas kurtu su jais susimaišė.Namas tas — tuoj kertėj, po kaire nuo stoties j miesto vidurį — į Aušros Vartus einant.Čia ant kampo buvo pradaryta, mums iš laukų atėjus, kepykla, kurioje kareiviai vienas po kito bėginėjo šio to pirkti. Gal kaip tik buvo taip tyčia padaryta, kad apie tą vietą mūsiškiai susiburtų, nes į čia, matyt, ir buvo nutaikytas iš anksto nevidonų pastatytas kulkosvaidis.Iš to nšmo pradėjus šaudyti, kepyklos savininkas duris tuoj uždarė, ir pasilikę ten musų kareiviai turėjo vargo iš ten paskubomis per langus laukan išsilaužti.Kai kulkosvaidis, patylėjęs, nusisuko išjlgai siauros gatvės link Aušros Vartų, tai musų dalis tiesiai pro Aušros Vartus pasitraukė, o dalis — kurioje ir 
aš — kažkaip pasukome deši-

besišypsąs mums tai- net plump- langų kai-kur į mus rankinės granatos, o kai kurie vaikėzai su šautuvais jau iš tolo mums į kokios nors gatvelės kampą besiartinant iš ten kyšojo, išlysdami ir nesislėpdami, arba ir šaudė į mus.Bėgome pro Gedimino kalną kažkokiomis gatvelėmis ir geležiniu tiltu. Buvome beišeiną vėl į lauką —- dešinėj, kur stovėjo kažkokia ligoninė ar kareivinė ir iš kur pamatėme besiartinančius raitų lenkų būrius.Mes traukėme, kiek galėdami nuo šūvių miesto parke saugodamiesi, prie Vilijos kranto gatvės ir ten slinkome pakraščiu link Žaliojo geležinio tilto.Per Žaliąjį tiltą jau vieni musų kareivių ėjo kiton pusėn. Bet ir čia — pastatytas kažkur, gal apie patį Jurgio prospektą, veikė kulkosvaidis iš tos gatvės į tiltą. O mums būtinai juo reikėjo persikelti.Besiartindami į tiltą staiga pamatėme kitoj pusėj atslenkančius šarvuotus automobilius.Įerzinta mintis negalėjo ištverti:—Lenkų!., o.jeigu jų, tai kas tuomet?!..Bet visų musų širdyse prašvito, kai ant šarvuočių Šonų mes aiškiai išskaitome:—Perkūnas, Žaibas, Slibu- nas...Išsyk pakilo visų dvasia, nas pamatėme, kad plieniniai vėžliai gerai pavaduos kolkas musų jau gerokai įvargintas krutinės ir leis mums po gera priedanga visiems per tiltą persikelti sveikiems.Ir iš tiesų, — sustoję prie kito tilto galo musų šarvuočiai iš savo kulkosvaidžių užvirė tokią kakofoniją į šaudymą nuo Jurgio prospekto pusės, kad ten tiktai skambėjo, ruko ir smilko.Bet ir mums per patį tiltą beeinant nemažai prancūziškų bičių tarpe įvairių geležinių tilto šoninių kryžiavonių maišėsi.Bet išdavikiškivistik to, ko norėjo — mumis visai sunaikinti — nepasisekė, ir mes, daug didesnės jėgos ir prie to dar taip klastingo išdavikiško peilio į nugarą stumiami, palikome patį Vilniaus miestą, kad toliau tęs t ūme už 
jį tas pačias kovas laukuose.

nevidonai
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Raitoji Lietuvos gyvenimo 
kronika

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

(Tęsinys)
B B B

Nuvykęs į USA busimas “Vie
nybes** redaktorius Obolevičius 
bus Žymiai gudresnis. Mat, ji
sai turės čia palankesnes sąly
gas. Jam teks ne svetimi, bet 
savi mokyti, o svarbiausia mo
kyti, kaip pigiu budu galima 
skanus ragaišis valgyti.

Bet ar ilgai Vitaitis tą ragaišį 
valgys, tai dar didelis klausi
mas, nes čia Lietuvoje yra ir 
daugiau norinčių didesnius kąs
nius žioti. O kaip labai plačiai 
žiojama, tai paprastai ne vi
siems lieka kas atsikąsti.

B B B
Teko nugirsti, kad Chicagos 

“Birutės” choro dirigentas in
žinierius Jonas Byanskas iš Lie
tuvos išvažiuoja rugsėjo mėne
sio pabaigoje ir spalių mėnesio 
pirmose dienose jisai jau busiąs 
Chicagoje.

“Birutės** choro vardu jisai 
ant nežinomojo kareivio kapo 
padėjo vainiką. Ponia Vanda 
Byanskicnė dar ilgiau Lietuvo
je pasilieka.

B B B
Grįžtančią iš manevrų Lietu

vos kariuomenę pakelyje visur 
žmonės gražiai sutiko, šauniai 
Kaune buvo sulikta vietos įgu
la.

Tai didelis įrodymas, kad gy-

FALL SALE
RAKANDAI

KAM PERAPMUŠTI? 
KADA GALIT PIRKTI NAUJĄ 
GARANTUOTĄ FRONTINJ SE
TĄ UŽ ŽEMESNĘ KAINĄ, NEI 

KAINUOJA PERAPMUŠIMAS 
2-Dalių Frontiniai Sėt 
Reg Kaina Pard. Kaina

$79,50 ............. $39.50
99.50............... 49.95

139.75.............. 69.50
3-D. Mie^kamb. Setas
Reg. Kaina Pard. Kaina

$89.75 ............. $44.50
137.50 ..... ....... 69.50
181.50 ............... 94.50

Felto Pagrindų Klejonkė 4‘/2C 
ketvirtainė pėda ,

9x12 EXMINSTER RUG už $24.50 
REGULIARIS $19.95 INTER- 

SPRING MATRACAS 
AUKOJAMAS už $9.95

SUN FLAME ALIEJINIS 
ŠILDYTUVAS $49.50

Kam mokėt daugiau? Mes esam 
žemos rendos apylinkėj, iš ko su- 
sidariusis perteklius leidžia jums 
teikti negirdėtas 'vertybes. Atei
kite šiandien!

Patys pamatykit! Įsitikinkit! 
Gaukit Daugiau už savo 

Pinigus!
3 kambarių Deluxe $169-75 
įrengimas, ....................

kitos patrauklios vertybės 
Terminai Lengvai Sudaromi

Naudokitės savo kreditu.
Namams įrengti šios dienos kai
nomis. Jokių reikalų su Finance 
Company. Dykai parkinimas.

IHOUS(HOLIJ1 
SUPPLV C0 I

IfftlHtMM Ufliti — ’hl IH— IH»II— Hllll-M

5409-11 SO. HALSTED ST. į
Atdara antr., ketvirt. ir šeštad. 

iki 10 vai. vakaro.

ventoj ii kariuomenė tikrai la
bai mylima. Nors ir jos išlaiky
mas labai brangiai kaštuoja, 
bet galėtų būtį ir taip, kad jos 
nebuvimas galėtų žymiai dau
giau išlaidų pareikalauti. -

v
Dabar visur ir visi jaučiasi 

lyg busimo Europos karo išva
karėse. Tai aišku kariuomenė 
pirmoje vietoje... (

B B B
Lietuvoje dabar veik kas sek

madienis įvairiomis progomis 
provincijoje ruošiamos visokios 
pramogos. Tai rajono dainų 
šventė, tai derliaus šventė, tai 
tautinė šventė, tai jaunųjų ūki
ninkų ir taip toliau. Tas šven
tes ruošia vietos sudaryti komi
tetai, į kuriuos be vietos val
džios atstovų dar įeina vietos 
tautininkų organizacija, jei to
kia vietoje yra. Mat, pasitaiko 
ir tokių provincijoje vietų, kur 
tautininkų, be vietos adminis
tracijos atstovų, daugiau nesa
ma... Tose visose šventėse daly
vauja ir vyriausybės bet kuris 
narių.

Aišku, atvažiuoja ir iš Kau
no žymesnieji valdininkai.

Visos tos šventės labai pana
šios viena į kitą. Vietos atsto
vai pasidžiaugia vyriausybe, dė
koja jai už visus nuopelnus ir 
vyriausybės atstovas pasako ke
lis žodžius, pagiria gyventojus 
už jų darbštumą ir paskui pra
sideda vaišės. Vielos visuomenei 
daugiausia atstovauja apskri
ties viršininkas, kuris kartu yra 
savivaldybės pirmininkas, arba 
burmistras, kuris vidaus reika
lų ministerijos tvirtinamas.

Taigi, toks tokį pas save pa
kviečia į svečius.

Bet vis dėlto’ gerai, kad bent 
ir tokių pramogų esama. Bent 
vietoje atsakingi įvairus parei
gūnai turi ką veikti ir kuo su
sirūpinti. Vis tiek šioks toks gy
vumas. Į visos tas vietos iškil
mes dabar daugiausia važiuoja 
ministrų tarybos pirmininkas 
kunigas Mironas.

Įdomu, kad retai kur tose iš
kilmėse kalba vietos bažnyčios 
katalikų klebonas.

B B B
Spaudos veik nepastebiąmas 

Lietuvos seimas tyliai pradėjo 
savo darbus. Svarsto smulku
čius dienos reikalus. Veik nie
kas jo darbais nesidomi. Spau
da iš savęs nieko apie seimą 
nerašo. Jei ką deda, tai tik kas 
iš “viešpaties dievo valios*’ pa
rašyta.

Tai, tųr būt, tyliausias ir ra
miausias pasaulyje parlamen
tas, Yra ir daugiau panašių 
Europoje parlamentų, bet juo
se bent rankomis smagiai pa
ploja arba ilgai šankią ura, ar 
heil...

Kaip kas moką, taip šoka. 
Visų nesupaisysi.

Lietuvoje seniausias dienraš
tis “Lietuvos Žinios*’ dabar la
biausiai žmonių skaitomas. 
Kaune jos vos spėja pasirodyti,

[ ACME-NAUJIENŲ Koto J
KVIEČIA Į PROFESO

RIUS — Brown Universite
tas Rh. Islande valstijoj, pa
siuntė rezignavusiam Čeko
slovakijos prezidentuj Dr. 
Edouard Beneš (viršuj) pa
kvietimą užimti tarptautinės 
politikos profesoriaus vietą.

ir graihs ty te išgraibstomos. Vi
siems tikrai įdomu skaityti vi
sai bešalius gautas telefonu iš 
Paryžiaus žinias iš savo spe
cialaus korespondento. t Be to, 
tasai pats korespondentas laiks 
nuo laiko parašo tarptautinio 
gyvenimo apžvalgas. Seniau 
daug kas užsisakydavo užsieni
nius dienraščius, dabar “Lietu
vos Žinioms” įsigijus tokį rim
tą korespondentą tasai reikalas 
visai atkrito.

Ir “Lietuvos Aidas” turi sa
vo specialų korespondentą Pa
ryžiuje, bet tasai koresponden
tas kasdien telefonu žinių ne
teikia, o savo straipsniuose, ra
šytuose iš Prancūzijos gyveni
mo, atrodytų lyg jis butų lin
kęs prancūzus politikos pamo
kyti. Mat, korespondentu, rei
kia manyti, perdaug mokytas 
žmogus pasiųstas, ar gal dide
lis politikas. Tai aišku jam 
sunku visą laiką savo kailyje 
būti. —Betkas

(G A L A S)

JUOKAI

įj.l a "!' & Ifflg

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

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

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

2415 W. 64th Street Tei. Hemtock 6240

X X

Į Tarp Mumi Skaitytoju ?

SUDRAUSKIME VAIKUS
Dar nedaug laiko praėjo 

kaip šventėme penkių metų 
sukaktuves Dariaus ir Girėno 
mirties už visų lietuvių garbę. 
Jie savo transatlantiniu skri
dimu užsipelnė pagarbą, ku
rią užantspaudavo savo krau
ju. Aš manau, kar tą gerai vi
si suprantame.

Mes tiems garbingiems pa
dangių didvyriams savo auko
mis ir pastangomis pastatėme 
gražų paminklą, kuris yra 
Marque|te Parke.

Bet šiandien tas garbės sim
bolis, kuriuo visi didžiuojasi, 
pavirto vaikų žaidimo vieta. 
Tik skaudančia širdimi galiu 
pasakyti, kad tai daro lietuvių 
vaikai, kuriuos kiekvieną va
karą galima matyti šliaužio- 
jant nuo paminklo viršaus 
žemyn.

Kas galėtų pasakyti, kad tų 
vaikų tėvai nevaldo jų nuo to
kio negražaus darbo. Brangus 
tėveliai, pagalvokit kaip1 jus 
patys jaustumėtės, jei jūsų kū
no amžino pasilsio vieta liks 
vaikų žaismaviete. Ar ne 
griaudu pasakyti, kad tai gali 
įvykti. Aš manau, kad nė vie
nas to nenorėtumėt daryti, 
jei tik suprastumėt ar nors pa- 
galvotumėt apie tai. Todėl bu
kite tokie geri ir sudrauskite

Darius ir Girėnas nusipelnė 
garbę, aukodami savo gyvybę 
Lietuvos garbei. Todėl ir mes 
turime tą paminklą saugoti, 
kad jis visuomet butų gražus 
kiekvienam praeiviui pasižiū
rėti ir per amžius liudytų pe 
tik lietuviams, bet ir svetim
taučiams apie jų garbingą žy
gį-

Todėl tame paminkle gludi 
musų garbė ir musų Lietuvos 
kuriai tie du didvyriai žuvo. 
Tad turi būti uždraustos žais
mės ant paminklo, kad apsau
gojus tąx išdidų ir garbingą 
tautai ir musų visiems sirnbo- 
ii-

Lietuvių visuomenė turėtų 
susidomėti ir pakelti protestą, 
kad tas simbolis bu'ų apsau
gotas nuo padaužų.

Malonėkite atkreipti dėme
sį į tai organizacijų vadai ir 
nariai ir bendrai visi lietu
viai. Ginkime nuo vaikų pa
minklą, nes jį pastatėme savo 
aukomis ne tam tikslui ir ne
leisime jį paversti žaismavie
te. Tad broliai lietuviai stoki
me visi į 'a darbą apsaugoji
mui to garbingo paminklo.

A. Kubilius.

savo vaikus, kad to nedarytų. 
Ir patys eidami pamatę su- 
Ivai'kifkite juos. Miela visuo
menė, susidomėkite šiuo svar
biu dalyku ir pasiryžkite ne
leisti musų paminklo darkyti 
padaužoms ir vaikams.

Ar leisime i musų aukomis 
pastatytam paminklui dviems 
didvyriams pagerbti paversti 
žaismaviete? iNc, taip negali 
būti ir turime rasti būdą tą 
paminklą apsaugoj nuo vai-

KEISTAS SUTAPIMAS
Penktrių metu Vytukas klau

sia tėvą:
—Teveli, kur aš gimiau?
—Kaune.
—O kur tu gimei?
—Šiauliuose.
—O kur mamytė gimė?
—Marijampolėję.
Pagalvojęs vaikas sako.
—Tai kaip galėjo atsilikti, 

kad visi trys suėjome kartu?

ATEIK Į DIDŽIAUSI KOKI CHICAGA 
BET KADA YRA MAČIUSI AUTO

MOBILIU IŠPARDAVIMĄ
Pasirink iš virš 600 šioj šalyje puikiausių 

automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių tokiomis kaino

mis, kokių negalima niekur ras*i. Kokio mar
kele neieškotum—naujo ar seno karo—mes 
galime patarnauti gerai-—ir sutaupyti jums 

' šimtus dolerių.
1938— ir 1937—Buįcks — Oldsjnobiles — 

Chevrolels — Fords — (Pontiacs — Ghryslers— 
Plymouths — DcSotos — Studebakers — Ca- 
dįllacs — La Šalies — Packards — Dodges — 
Graliams — Willys — už pigiai kaip $295.00.— 
kai kurie naujutėliai.

Kiekvienas karas musų ekspertų patikrintas 
—musų garantija tam, kad duoti jums ilgame- 
tinį patarnavimą.—Taipgi virš 300—1936-1935 
ir 1934 karai visų išdirbysčių už pigiai kaip 
$85.00.—Musų stakas yra Chicagoj didžiausias. 
Kodėl laukti?—kada gali nupirkti gražų veik 
naują automobilį už taip mažus pinigus.

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

Nereikia jums ir grynų pinigų — mes imsime 
jūsų seną karą kaip įmokėjimą — likusią dalį 
mažais mėnesiniais įmokojimais iki dvejų me
tų. Nesvarbu kur gyventum, nepraleisk šio di
džio išpardavimo.

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

Cook County Finance Co.
1340 W. 63rd Street 2828 W. North Avė.

prie Loomis x prie California

bAKSlNKi'lES NAUJIENOSE
i

VIENINTELĘ priemone
—Vįenąš užsienio laikraštis 

kartą gavo iš savo skaitytojos 
laišką.

—Gerbiamoji redakcija, gal 
jus savo humoro skyriuje pra
dėsite ką nors tokio dėti, kad 
mano vyras bent kartą per sa
vaitę prasijuoktų, — rašė ne
laimingoji moteris.

Redakcija pamėgino parink
ti stipresnių humoro dalykė
lių, bet pastangos vis ėjo vel
tui. Anas ponas nesijuokė. Ta
da vienas iš bendradarbių dar 
pamėgino kitą priemonę. Anas 
ponas gavo vieną numerį, per
skaitė ir nė šypt. Gavo antrą— 
truputį susidomėjo ir net lupų 
kraštais timptelėjo: padarė 
kažkokią miną, panašią į šyp
sančio žmogaus. zGavęs dar ke 
letą numerių, anas ponas ėmė 
eipti juokais:

—Pagalvokit, tiktai, — kva
todamas šaukė jis, — koks 
neapsižiūrėjimas: redakcija de
da senus juokus. Tokiu savo 
darbu ji gali net dramblį pra
juokinti.

Po kelių dienų redakcijoje 
buvo gautas buvusios nelaimin
gos moters padėkos laiškas.

PUNKTUALUMO PRIEŽASTIS
—Aš pastebėjau, kad visi 

tarnautojai įsimylėję mašinin
kę, — sako direktorius kance 
liarijos viršininkui. — Tokie 
dalykai neleistini įstaigoje.

—Kodėl ne? Nuo to laiko, 
kai ji tarnauja, visi kiti tar
nautojai pradėjo laiku ateiti į 
darbą.

t .ii . ' ■ ’ --------------■--------------------------------------------
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Diena Iš Dienos
®

Sakalausko
Mikužiutės Vedybos

TOWN OF LAKE — šian- 
dien po pietų įvyks iškilmingos 
vestuvės, kurios suriš į vedybi
nį gyvenimą Stanley Sakalaus
ką (Steve Sakai), nuo 4524 So. 
Honore St., ir Stefaniją Miku
žis, 4447 South Fairfield Avė. 
Tikybinės apeigos įvyks šv. 
Kryžiaus bažnyčioj, 5 vai. po 
pietų.

Jaunasis S. Sakalauskas yra 
pirmas CYO sunkaus svorio 
bokso čampionas. 1932 metais

jis atliko platų kumštynių mar
šrutą, kuris apėmė visą Ame
riką. Maršrutą užbaigė kumš
tynėmis su laivyno čampionu 
Los Angeles mieste. Jis yra se
nas Town of Lake gyventojas 
ir populiarus tarp vietos lietu
vių Frank Broda.

Serga Marcelė
Y urgil-W asiliauskienė

Noriu pranešti apie mano ge
rą draugę Marcelę Wasiliaus- 
kienę, visiems geriau žinomą 
po pirmu vyru Jurgilienę. Dg. 
Wasiliauskienė sunkiai susirgo 
savo namuose ir tapo išvežta į 
Evangelical ligoninę, prie 54 ir 
Morgan gatvių. Ji susirgo stai
giai, bet dabar išrodo jau daug 
geresnė. Ji sako, kad ją nema-

žai palinksmina lankytojai.
Marcelė (Jurgil) Wasiliaus- 

kienė yra plačiai žinoma. Gyve
na Chicagoj apie 10 metų ir y- 
ra turėjusi alinę Brighton1 Par
ke. Pirmiau yra gyvenusi Brid- 
geporto apylinkėj, dabar gyve
na Brighton Parke. Priklauso 
prie LDS 53 kp. Bridgeporte.

Kurie pažįstat Marcelę Wasi- 
liauskienę, turėtumėt aplankyti 
ją ligoninėj., Jos kambarys yra 
127. Lankymo valandos yra 
nuo 2 iki 4 v. popiet ir vakarais 
nuo 7 iki 8 vai., Evangelical li
goninėj, 54 ir S. Morgan St.

—Draugė

GRAND OPENING
Anna Rudninąs neseniai įsi

gijo taverno biznį, District

BOSTON SHOE STORE
3435 So. Halsted Street

stojaFipriešaki

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

F. Selemonavich 
Sveterių Krautu
vė Atdara Kas- 
Dieną ir Vaka
rais — Ir Sek
madieniais.
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SUSIRINKIMAI - - —
Draugystės Susivienijimo Brolių ir Seserų Lietuvių susirinki

mas įvyks sekmadienį, spalių 9 d. 1 vai. po pietų Dievo Ap- 
veizdos parapijos mokyklos kambary. Visi nariai kviečiami 
atsilankyti, nes turime daug svarbių reikalų aptarti ir reik 

% prisirengti prie metinio baliaus, kuris įvyks 20 dieną lap
kričio ir turime vieną mirusį narį. Antanas Grisius 

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

Teisybė 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.

PARENGIMAI
Liet. Keistučio Kliubas rengia šokius spalių 9 d. Hollywood sve

tainėje, Pradžia 6 vai. Šokiai su prizais.
Kupiškėnų Kultūros Draugijos Bunco ir Kortų vakaras įvyks 

šeštadienio vakare 7:30, spalių 8 dieną, Hollywood svetai
nėje, 2417 W. 43rd St. Visi kviečiami atsilankyti ir susipa
žinti su kupiškėnais. Sekretorius P. B.

CHICAGOS DIDŽIAUSIA IR MODERNIŠKIAUSIA 
RUSIŠKA IR TURKIŠKA MAUDYKLE:

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

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

Naujas Chicagos Sunkumo Kilnojimo Klubo Namas.

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

JUMS PRIE NAMŲ REIKALINGA

2817 West 63rd Street
TEL. PROSPECT 1297

—-IJFTTTVTŲ KRAUTUVE--..

RENGIA JONIŠKIEČIU L. K. KLUBAS 
SEKM ADIENĮ, SPALIŲ 9, 1938 
___6908 So. Western Avcnue

Muzika — Swing Masters

3

| 
BDURYS ATDAROS 4:30 VAL. PO PIETŲ------- ĮŽANGA 35c

iiimiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiuiiimiiiiiiDiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiDmniiiiniuiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiii^

Širdingai kviečia jus ir jūsų draugus į
IŠKILMINGA ATIDARYMA

3440 SO. MORGAN STREET, CHICAGO, ILL.
šeštadienį ir Sekmadienį, Spalių 8 ir 9, 1938
Schlitz Beer on Tap. Muzika—šokiai—Valgymas—Smagus laikas 

visiems. MRS. ANNA RUDMAN.
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ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJOftftS DAINININKES — ARTISTAI-fiS

ĮDOMIŲ Ųt NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI— __y „ —7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENĮ— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENI— —7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinią Skyrius___ ___

Bendras Lietuvių ir 
Kitataučių Pasilinksmi
nimas North-
Westsidėj

Pereitą šeštadienį, spalio pir
mą dieną, adresu 4424 W. Ar- 
mitage gatvė, brolių J. Kanape’s 
ir A. žekonio bendroj užeigoje, 
vardu “Night Hawk Inn”, įvy
ko gana skaitlingas pasilinks
minimas. i Tokio skaičiaus sve
čių, sako ir patys rengėjai nesi
tikėjo susilaukti. Čia susirinko 
rengėjų giminės, draugai, pažįs
tami kostumeriai ir šiaip pra
eiviai žmonės, žodžiu sakant, 
visi tie, kurie norėjo turėti ir 
turėjo “good time”.

Apie arti trečdalis iš susirin
kusiųjų buvo lietuviai, kiti gi 
svetimtaučiai, bet nežiūrint to, 
visi gražioj bei pavyzdingoj 
santaikoje linksminasi. Prie sta
lų susėdę valgė, gėrė, šnekučia
vo, o kiti kurių dar kojos leng
vesnės, muzikai grojant šoko. 
Pagaminti užkandžiai buvo la
bai gardus, užtad kreditas pri
klauso minėtos užeigos savinin
kų motinai Mrs. Kanapienei ku
ri net sušilusi prie užkandžių 
darbavosi, kad murnisi svečius 
patenkinus — pavalgydinus. Į- 
vairių gėrimų taip pat netruko.

Visa pasilinksminimo tvarka 
buvo gera, o gerai tvarkai e- 
sant, žinoma, kiekvienam yra 
saugu ir smagu laikas? praleis
ti besisvečiuojant.. Vieta to
kiems ar tam panašiems pasi
linksminimams pritinkanti, nes 
prie užeigos “tavernos” randa
si erdvi svetainė, kurioj gali 
patilpti nemaži parengimai.

Tarp dalyvavusių svečių pa
žymiu šiuos, būtent Mr. ir Mrs. 
Yukniai Mr. ir Mrs. Kanapiai, 
Miss S. Kanapiutė, Mrs. Kalai- 
nis broliai Kuprevičiai su savo 
žmonomis. Miss Kuprevičiutė ir 
kiti. Parengimo dalyviai išsi
skirstė sekmadienio rytui išau
šus. Viršpažymėtos Įstaigos sa
vininkai dėkingi visiems už at
silankymą, nes tai jų buvo pa
rengimas. —A. J. S.

Inn, 3440 So. Morgan St.
Kaip nauja savininkė, savo 

biznį naujai ir patogiai įrengė. 
Prie įvairiausių gėrimų yra 
duodami ir valgiai.

šį šeštadieni ir sekmadienį, 
District Inu Tavernoje savi
ninkė turės viešą atidarymo 
parengimą, į kurį ir per Nau
jienas, visus savo pažįstamus ir 
rėmėjus kviečia atvykti.

—J. A. S.
A .

Reikalingas 
Kambarys

♦ * * ‘ .

Reikalinga kambarys dėl vy
ro su vaiku, arba1 vienam vai
kui—gyvenimas ir priežiūra 
prie geros lietuviškos šeimynos. 
Kas galit paimti auginti 6 met. 
amž. vaiką, prašom patelefo
nuoti į NAUJIENAS, Cąrial 
8500. Klauskit M. Jurgelionie- 
nės.

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

po Valstijos priežiūra.
6755 SOUTH WESTERN AVĖ.

Tel. Grovehill 1038.

2-ra ir paskutinė savaitė 
vieno iš visų metų, įdomiausio 

paveikslo.

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

SONOTONĘ“ Teatre
66 E. Van Buren

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

su Naujausiu ir Didžiausiu 
Pasirinkimu Naujų Platform 

Batelių

Mieros 2 Va iki 10

98
ir 

auk.

Plotis AAA iki

Telefonas Victory 3486
504 West 33rd Street

Ateikite ir Prisitaikinkite DABAR 
Didžiausias įvairumas naujų rudens batelių

VYRAI!!! SUTAUPYKI! PIRKDAMI
RUDENS BATUS

BOSTON’S GERESNI BATAI

,98
ir 

auk.

VERTI 
DAUGIAU

NAUJAS IR DIDELIS PASIRINKIMAS 
' NAUJŲ RUDENS STILIŲ

Pamatykite Naudus RED CROSS bateli^ 
moterims — Florsheim batus vyrams

BOSTON SHOE STORE
3435 So. Halsted Street

■ GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
> H ( '____ >1 ’_____ '______ - . (_______ '

Rakandu Krautuve

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj)

Gorge Basker, 31, su Anna 
Maksimowicz^ 30

William Yucaitis, 49, su i.ie- 
anor Milash, 33

Walter Didzinski, 32, su An
na Juda, 26

Reikalauja
Perskirų

Anna Žvirblis nuo Anthony 
Žvirblis.

Rytoj Suvalkiečių 
Susirinkimas

Rytoj, spalio 9 d., p. Gricie
nės salėj, 2449 West 69th St., 
įvyks Chicagos Suvalkiečių 
Draugijos susirinkimas. Nariai 
ir suvalkiečiai kurie nori pri
sirašyti, yra prašomi atsilan
kyti. Susirinkimas prasidės 1 
vai. po pietų.

Chicagos Suvalkiečių Draugi
ja yra įvairių pažiūrų žmonių 
organizacija ir buvo suorgani
zuota rugsėjo 21 d., . 1938 m. 
Plačiai apie Dr-ją kitą kartą.

—Suvalkietis

Garsinkitės “N-nose”

Sutaupysite iki 40% ant Rakandų, Parlor Setų, Pečių—anglinių, aliejinių, gazinių, ir 
elektrinių. Pamatykit naujas radijas 1939 metų: RCA, Victor, Philco, Zenith, Robot 
Dial, Automatic Tuning—just press the button ir mystery radio tuning.
3-JŲ ŠMOTŲ PARLOR SETAI

po $29.00, $69.00 ir $99.00
Angliniai pečiai po ..................  $9.95
Gaziniai pečiai po ..................  $29.00
Oil Burners po .................  $19.50
Skalbiamos mašinos po ....... $39.50

Dabar pirkdami elektrinę Ledaunę 
sutaupysit beveik pusę kainos.

4 pėdų Refrigeratorius, vertas $150.00,
už $69.00 5 pėdų už $79.00
6 pėdų .................................  $99.00

General Elertric, Norge, Crosley.

MM-21 S„ Irfsted St.
' /

Telefonas YARDS 3088
Leidžiamas gražus programas iš W.C.F.L. — 970 kilocycl. nedėliomis kaip 5:30 P. M.

Bowling-Billiardai
20 Aslų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE

MOVING
Perkraustom forničiufe, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam į farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipg, pristatom an
glis į visas miestą dalis. '
3406 So. Halsted St.

Saukit Tet. YARDS 3408

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

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

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 Blėkiį. Darbas 
Tai Specialybė X,

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 

VAICEKAUSKIS.
Tel. Calumet 6579.

Garsinkitės “N-nose”

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $12-50
GYDYMAS................  $50'00
LIGONINfiJE ----- --------
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje --  $Į5-oo
raumatizmas $9.00
• greitai palengvinama ----- w
VISAS LIGAS GYDOMA $4 AA 
Ekzaminaciją įskait vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedrie Ave^ Chicago. 

Tek Lawndale 5727.
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Rytoj Roselandiečių 
Rankiotas Kazio 
Barono Pagerbimui

Naujienų “Spulka” 
Vėl Padarė Didelį 
Šuolį Pirmyn

Lietuviškas 
Vakarėlis

Rengėjai prašo bilietus įsigyti 
iš anksto

Rytoj vakare Roselando Stan
ciko salėj įvyks bankietas pa
gerbimui sergančio seno nau- 
jieniečio ir Roselando veikėjo, 
Kazimiero Barono. Parengimą 
ruošia Roselando Lietuvių Sce
nos Mylėtojų Ratelis ir būrelis 
K. Barono draugų.

Bilietai yra po $1.00 asme
niui. Rengėjai prašo visų K. 
Barono draugų, kurie žada pa
rengime dalyvauti, įsigyti bilie
tus iš anksto, kad butų galima 
iš anksto žinoti kiek vietų pa
rūpinti. Reikia Šaukti rengimo 
koni. pirmininką p. Juozą Puč- 
korių, 10069 Perry avenue, te
lefonas PULhnan 6693. Visi bi
lietų platintojai yra prašomi 
duoti p. Pučkoriui žinią jei to 
dar nepadarė, kiek bilietų par
davė.

P-a V. Pučkorienė su buriu 
pagelbininkių ruošia bankietui 
labai skanią vakarienę. Laike 
vakarienės įvyks gražus muzi- 
kalis programas, kurį pildys 
Pirmyn dainininkai, ir trumpas 
kalbų programėlis, o po vaka
rienės šokiai.

Stanciko sales adresas yra 
205 E. 115111 St. Rengėjai kvie
čia visus K. Barono draugus ir 
pažįstamus atsilankyti. N.

------- t 

Boston Avalynės 
Krautuvė Puošiasi

BRIDGEPORT. — Žinomoje 
Boston Shoe Store, 3435 South 
Halsted st., eina didžiausias 
krautuvės remontas, — ren
giasi savo pirkėjus geriau, 
patogiau ir gražiau pasitikti.

Taigi, kam reikalas geros 
avalinės, kviečia apsilankyti. 
Medžiaga, darbas ir patarna
vimas niekas-nepasakys, kad 
čia negeriausia. Pastebėkite 
šiandien Naujienose jų skelbi
mą. (Skelb.)

BRONISLAVA BRETZ
po tėvais Vabalaitė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 6 d., 6:30 vai. ryto, 
1938 m., sulaukus 26 m. amž., 
gimus Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Joseph, dukterį Bernice, 
sūnų Joseoh, motinėlę Pran
cišką, brolį Thomas, seserį 
Alverą ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage Avė. Laidotuvės 
įvyks pirmadienį, spalio 10 
d., 8 vai. ryto iš J. F. Eudei- 
kio koplyčios bus atlydėta į 
šv. Kryžiaus par. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Bronislavos Bretz, 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, duktė, motina, brolis, 

sesuo ir giminės.
Laid Dir. J. F. Eifdeikis, Tel. 
YARDS 1741.

Pereitą savaitę Lithuanian 
Bidg. Loan and Saving Ass’n. 
(Naujienų “spulka”) nupirko 
8 mortgičius iš likviduojamos 
Russian National Building and 
Loan Assn. ir dar planuojama 
nupirkti daugiaus, jeigu jie su
tvarkys nuosavybių taksas.

Pereitą mėnesį Naujienų 
“spulka” viso išdavė 14 mort- 
gičių, sumoje 28,000.00.

Valdžios atstovai stebisi, kad 
iš mažos bendrovės taip ūmai 
išaugo į gana didelę ir tvirtą 
finansinę įstaigą.

—Reporteris

Nori Statyti Pamink
lą Vysk. Mickevičiui
Darbas Pradėtas, Bet Nevaro

mas Pirmyn
Prie 35 ir Union Avė. stovi 

apšiuręs ir apleistas maldnamis, 
kuris kiekvienam praeiviui me
tasi į akis.

Keli metai atgal ta vieta bu
vo nupirkta ir gana gražiai ap
žiūrima tautiško vyskupo S. B. 
Mickevičiaus. Tas žmogus buvo 
kaulas gerklėje Romos trusto 
kunigijai. Nors jis dėjo dideles 
pastangas išvystyti L. T. bažny
čią, bet ankstyba mirtis neleido 
velioniui tą padaryti. Vysk. S. 
B. Mickevičius mirė. Kadangi 
velionis buvo neturtingas kuni
gas, tai tuo laiku šiaip taip ta
po palaidotas. Vieni apgailėjo, 
o romiškoji spauda apdrabstė 
purvais kiek tik jai liko. Ir vis
kas liko užmiršta.

Palaidotas “Tautiškose”
Velionis Mickevičius ilsisi 

gražiame Tautiškų kapinių kal
nelyje, bet jokios žymės nėra. 
Tautieti, tavo ir, mano pareiga 
atminti tą žmogų ir pastatyti 
jam nors mažą paminklą. Tas 
akmuo keikvienam primins jo 
darbus, o Romos trustui bus 
kaulas gerklėj. Velionio S. B. 
Mickevičiaus draugų būrelis, 
kad pradėjus veikti ir pagal iš
galę pastačius kokią nors žymę 
ant velionio kapo, surengė per
nai vakarėlį, bet po to mažai 
kas buvo veikta sumanymo vy- 
kinimui.

O visgi reikėtų darbuotis ir 
remti taip reikalingą darbą.

—Tautietis

Rytoj įvyks šv. Marijos para
pijos svetainėje, prie 35th ir S. 
Union Avė, Vakarėlio pradžia 
7 v. vak. Kviečia komitetas.

Šįvakar Pirmas
Kupiškėnų Rudens
Parengimas

Biinco ir šokių vakaras

Dar sykį primenu KupiŠkė* 
rių Kultūros Draugijos nariams 
ir kaimynams, kad pirmas šio 
sezono Kupiškėnų parengimas, 
tai yra bunco ir kortų pramo
ga, jau visai arti, įvyksta šiam 
dien, spalio 8 dieną, Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St.

Komisija vakarui rengti jau 
užbaigė savo darbą, sako visi 
pritai’ia šiam musų sumany
mui. Pirko bilietus ir davė do
vanas prizams. Rengėjai numa
to, kad parengimas bn« viskuo 
turtingas. Tik Kupiškėnai ir 
kaimynai visi prašomi atsilan
kyti ir persitikrinti, o atsilan
kymas tamstų mums svarbiau
sias už viską. Primintina, kad 
lošimas prasidės lygiai 8 vai. 
vakare. Anksčiau pradėję lošti, 
greičiau užbaigsim.

Jaunuoliams bus daugiau lai
ko pasišokti prie geros A. Ja
kučio muzikos. Pradžia 7:30 v. 
Įžanga 35c. —P. B.

Ryt Joniškiečiai 
Mitinguoja ir 
“Raliavo j a”

tat
11 O n A Gėlės Mylintiems 
B H D® Vestuvėms, Ban-

Įg O M kietame, Laido- w ■ m f i tuvėms, Papuoši
mams. 

gėlininkas
4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

I flVFIKISLU V LIMO Visas Pasaulio
- Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

• ir PagrabAms.
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

Metines Mirties Sukaktuvės

Spalio 9-tą dieną sukanka vieni metai kaip negailestinga 
mirtis atskyrė iš musų tarpo mylimą vyrą ir tėvelį.

Ilgus buvo meteliai be tavęs, mylimas vyre ir tėveli. Sunku 
prisiminti, kad veltui laukiame tavęs, nes nebegrįši musų tar- 
pan amžinai. Ilsėkis ramiai, tat, šaltoj žemelėj ir lauk mus pas 

ntcinmit* *
Taigi atminčiai jo mirties, šventos Mišios bus laikomos pir

madienį, Spalio 10-tą dieną, penkioliką minučių prieš aštuonias. 
Visų šventų parapijos bažnyčioje. Prašome visus gimines ir 
draugus atsilankyti ir pasimelsti už jo sielą.

Nuliūdę liekame:
MOTERIS, DUKTĖ IR SŪNŪS.

iiiiinummitmdftiintftiiiiiiiiiiiiihiiinitttttiiiimifh

Budrikę Radio 
Programai

Septintadienį, kaip 5:30 vai. 
po pietų, bus gražus Budriko 
radio programas iš stoties W 
CFL, 970 k. Programą išpildys 
didžiulė simfonijos orkestrą ir 
plačiai žihoffia operos dininin*- 
kė p46 Jadvyga Gricaitė. Bus 
duota graži muzika—maršai, 
©vertintos, šokiai ir operinės 
melodijos. Nepraleiskite progos 
pasiklausyti Šito puikaus pro- 
graftio.

Penktadienį ir pirmadienį, 
kaip 3:30 vai. po pietų, bus In* 
ternatioBal Pot-Pourri, gražios, 
parinktinėš dainos ir graži 
muzika iš stoties WAAF, 920 
k.

Ketvirtadienį, nuo 7 iki 8 
vai. vakare, puikus programas 
iš stoties WHFC, 1420 k. Pro
gramą išpildys žymus daininin
kai ir akordeonistai. Gražios 
parinktinėš liaudies dainos ir 
populiari muzika. Drauge su 
programų bus taipgi svarbus 
asmenų ir draugijų pranešimai. 
Nepamirškite pasiklausyti šitų 
gražių ir svarbių programų.

Joniškiečių Labdarybės 
Kultūros Kliubas turės savo 
guliarį mėnesinį susirinkimą 
sekmadienį, spalio 9 d., 1 vai. 
po pietų, p» Juškos (Holly- 
wood) svetainėj, 2417 W. 43rd 
St. Malonėkite visi nariai laiku 
pribūti susirinkiman, kad bū
ti] galima greit užbaigti, nes tą 
pačią 
“Baloon Dance” 
Hali salėje, 
avė. Pradžia 
ga 35c.

ir 
re-

dieną įvyksta kliubo 
Convenient 

6908' S. Westerii 
5 vai. vak., įžan-

Bus šauni 
kestra šokiams, 
užkandos riet iš tėvynės Lietu
vos ii* skanaus gėrimėlio. Jo
niškiečiai visad atsilankiusius 
svečius maloniai priima ir pa
vaišina. Nuo savęs užprašo 

Dėdė Vaitekūnas.

Swing Master or- 
Bus skanios

Gaisrų apsaugos 
savaitė

Nuo spalių 9 iki 15 d. d. 
gaisrų apsaugos savaitė, ši sa
vaitė bus minima visoj šaly, 
tikslu paakstinti gyventojus 
saugotis gaisrų. Įsigyvenusiu 
papročiu, į gaisrų apsaugos sa
vaitę įeina ir didžiojo Chicagos 
gaisro sukaktuvės, kaipo pri
minimas reikalo saugotis gais
rų. Chicago išdegė 67 metai at
gal, spalių 8 ir 9 d. d., 1871 m. 
Dėl gaisrų apsaugos savaitės 
meras Edward J. Kelly išleido 
ir atitinkamą proklamaciją.

—B.
•• t“ * •

bus

Lietuvių Tautišką
Kapinių

25 Metų Jubiliejaus 
Atminties Knygą

kiekvienas gali gauti, kuris 
kalija nemažiau 25c.

O norintieji gauti i namus, 
turi prisiųsti 31c.

LITHUANIAN 
NATIONAL 
CEMETERY

Road No, 3, Box 615 
CLEARING STATION, 

JUSTICE, 1LL.

au

tai

AUTOS-TRUCKS—MISCELLAN. 
Automobiliai Ir Trokai—Benčbrai

NĘREiKĮA IMOKESNIO—30 MfiNESIŲ 19- 
MOKETI. Visiškas peržiūrėjimas, male- 
vojltnas body, fenderio darbų, baterės, 
radijo ir btlėdų. Frelmo, afių sustiprini
mas. Viskas nuo virfiaus iki tairų, 15 
metų patyrimas, inusų garantija. Atdarą 
vakarais, «ekih. Apskaičiavimas, towln< 
dykai. Taipgd pilnas pasirinkimas naujų 
Ir vartotų karų. Be įmokGjimo pinigų. 
2500 MILWAUKEE AV. Belmont 4844.

SITUĄTięN WANTED 
______ Ieško Darbo_______

PAIEŠKAU DARBO
Penterie ir popieruotojas iš vi

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

ykai.
J. AUGAITIS,

1608 S. 50th Avė., Cicero, CIC. 2633

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

MERGINA prižiūrėti 2 metų am
žiaus vaikui, lengvas namų dar
bas, nėra virimo. Kovoloff, 661 
Sheridan Rd., Wellington 4510.

PARTNERS WANTED 
Reikia Partnerių

PAIEŠKAU PARTNERIO. Turiu 
orandžių sodną ir rezortą Floridoj. 
Esu nevedęs. Vienam nuobodu. 
ADOLPH, 1448 S. Kedzie Avė., 
Chicago. BuVu namie nuo 9 iki 11, 
dienom ir vakarais.

FURNISHED ROOMS—TO RENT

KAMBARYS RENDAI dėl vaiki
no, su visais parankumais.

4505 So. California Avė. 2-ras 
aukštas.

REAL ESTATE FOR SALE

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.

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
na Avė.

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

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.

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

DIDELIS BARGENASI
2 aukštų bizniavas namas, didelė 

krautuvė modernu frontu, 3 flatai. 
Krautuvė dabar tuščia. Parduos 
kiek įmokėjus. 1444 West 18th St.

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

RENDON KAMBARYS, su val
giu ar be valgio, su visais patogu
mais. 7026 So. Talman. . ...... ...........................■ -- -

I’rogrdss Bendroves 
Krautuve Ruošia 
Nepaprastą Įdomybių 
Radio Programą

Reporteriui teko
kad Progrešs Krautuvėje 
koks tai didis sujudimas, 
ką radio klausytojai turės 
gos išgirsti rytoj, 11-tą 
lahdą prieš ,piet iš Stoties

sužinoti, 
eina 
apie 
pro- 
va-

WG

ŠVIESU8 FRONTINIS kambarys 
vaikinui ar merginoms patogus ir 
dėl ženotų, arti gatviakarių, 
4016 S. Maplewood Avė.

RENDON DIDELIS apšildomas 
kambarys residencijoj, blokas nuo 
69th—4 blokai nuo Western Avė.

Tel. Hemlock 0954.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA ar mainais į Chi- . 
cagos namą 40 akrų farma, 5 
kambarių namas, didelė bamė, 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.

83 AKRŲ ŪKIS, pusė mylios 
iki miestelio; 60 akrų dirbamos, 75 
i ardai marlio, geri budinkaL nul
ius pirkinys už $1600.00.

HANSON-OSBORN, 
Hart, Michigan.

Reikalinga FARMA
Turiu 2 atskirus mūrinius namus 

po 5-5 kambarius. Savininkai mai
no į farmą nuo 40 iki 100 akrų. 
Namai randasi vienas Cicero, III., 
antras South Side. Farmeriai ne
praleiskite progos. Atsišaukite ypa- 
tiškai ar per laišką.

JOSEPH VILIMAS
6800 So. Maplewood Avė.

Patikta, kad netik bus iš
pildyti daug iVaujų ir negirdė
tų dainų, bet' sykiu bus* pra
neštos žinios, kurios nustebins 
ir sykiu pradžiugins kiekvieną 

apsirikimo rei- 
i už- 

iš-

KAMBARYS RENDAI karštu 
vandeniu apšildomas vaikinui ar 
merginai su visais patogumais.

3635 So. Union Avė.

TIKRI BARGENAI.
6 flatai ir 3 storai, namas su 

$1,000.00 morglčium. Atmokėti sa
vininkui $300.00 už atsįrašymą ir 
prisilmk $2,000.00 užsilikusių ne
mokėtų taksų ir turėsi pigiai clear 
didelį namą. 6 flatų kampas, meti
nė renda suvirš $3()00.00. Kaina 3 
tūkstančių reiškia turėti $500 cash 
arba daugiau. 4 flatai po 4 kamba
rius, 67 ir California Avė. apielin- 
kėj $12,500.00. Chicago Lawn 4 fla
tai po 4 kambarius, $10,000.00. Vi
si namai yra kampiniai, mūriniai, 
nauji su šalygatviais, geresniais 
pečiais ir mūriniais garažais. Prisi
rengsime paskolas be išlaidų, jeigu 
bus reikalas.
Visais Real Estate reikalais kreip

kitės. Teisingas patarnavimas pas— 
CHARLIE URNIK, 

4708 S. Western Avė. vakarais.

FURNITURE-FIKTURE FOR SAUS 
Rakandai ir itaisal Pardavimui
IŠPARDUODAME BARŲ FIK

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

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

CALumet 5269.

AUTOS—TRUCKS FOR SALh 
Automobiliai ir Trokai Pardayimtti 

DAUGYBE VARTOTŲ KARŲ 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
806 Wes>t 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

klausytoją. Be apsirikimo 
kia patarti, "kad Tciekvienas 
sistatytuiriėt savo ^ądio ir 
klalisytrimėt šį programą.

J. P.

KAMBARYS'RENDAI dėl vaiki
nų ar ženotos poros be vaikų. Ap
šildomas'! saf'.> visais parankumais, 
prie 2 žmonių. 6523 So; Whiple St.

KAINĄ NUSTATYKITE PATYS, 
1% metų senumo, $750.00 pinigais. 
Atdaras apžiūrėjimui, 6239 South 
Artesian, karštu vandeniu šildomas, 
puikiausias plumbingdS.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—-Bendrai

——

Šaltimiero 
Programai

Jau trys metai kaip Povilas 
šaltimierąs leidžia įdomius ir 
įvairius radio programas. Die
no po dienos auga klausytojų 
skaičius, nes stengiamasi pro
gramos rūpestingai prirengti 
ir atsakomingai vesti. Iki šiol 
nebuvo vartojami rekordai, bet 
rinktini lietuvių artistai.

Šįvakar, kalį) 7:00 v. v., iš
girsite smagias dainas “Pipirų 
Dueto” kaip ir žavingą tenoro 
Antano Kaminsko, taipgi gra
žią muziką šaltimiero didžiulės 
radio orkestros. “Du Pipirai” 
duetas bus šįmet pirmą kartą 
girdimas ir nėra abejonės, kad 
visus užganėdins. Tai du Čika
gos . žymesni dainininkai, tai 
Vytautas Tarutis ir neseniai 
grįžęs iš Lietuvos, Algirdas 
Brazis.

Ryt vakarop tai yra sekma
dienį, irgi 7:00 v. v., klausyto
jai išgirs pirmą kartą per radio 
Naują, grynai Hdtuvišką “ŠŪ* 
RUM-BURUM*’ Moterų Chorą. 
Butinei pasiklausykite ir ki
tiems praneškite, o kurie gali
te, atvažiuokite tiesiai į radio 
studiją, kuri randasi po nume
riu 6138 West Cetmak Road, 
ne ant 3 čio aukšto, bet puikiai 
popuoštoje studijoje skiepe, 
Olympic namo. Apart šurum 
Burum Moterų Choro girdėsite 
harmoningus balsus ir “Dvie
jų Pipirų,” juokingų juokų ir 
60 minučių malonią įspūdžių, 
kurie pasieks visų namus, jei
gu tiktai nepamiršite' atsisukti 
savo radio priimtuvus į WHFC 
rado stotį šįvakar ir rytoj ly
giai 7:00 v, v.

Klausytojas
A

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

RENDAI 5 kambariai štymu ap
šildomi, 3341 Lituanica Avė.

PIRK DABAR — Naują 10 me
tų amžiaus geltonų plytų, 10x4 
apartmentinį. Garas, refrigeracija. 
Rendos $43()0. Kaina dabar tiktai 
$16000. Kreiptis 4752 Fullerton. 
CAPITOL 3020.

La Šalies — Packards

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

2 AUKŠTŲ freiminis, 2 flatai po 
šešis kambarius, pečiais šildomi, 
3637 So. Lowe Avė. Savininką ga
lima rasti vietoje.

RENDON DAKTARUI ofisas su 
5 kambarių flatu, 2-ros lubos, ren- 
da pigi. 33Ž7 Si. Halsted St.

RENDAI 2 ir 3 KAMBARIŲ fla
tai, karštu vandeniu apšildomi. 
Naujai įrengti. 5809 So, Sacramen- 
to Avė.

- j -■į-n-1 i „ m n n 1

?? 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 CHANCES 

Pardavimui Bizniai
PARDAVIMUI TAVERN geroje 

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

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

R - . ................. ■ ---------- - - - -

PARDAVIMUI TAVERNAS. Pas
kutinė proga pirkti taverno fikče- 
fiams. 24 pėdų barui su nerudžia- 
mo plieno fitingais. 15 setų sta
lams ir kedęms — aisbaksui. Gata
vas prekybai vesti arba parduos 
fikčerius, $460.00. 1106 West 63rd 
St. Midtown Tavern.

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.
iVei! ■iMĮgb .n ..c, . ilginu ■ .

PARDAVIMUI BARBERNE —už 
pigią kainą. Pigi renda, g< 

2339 So. Hoyne A
ęra vieta.
.ve.
I .............. . . ,

PARDAVIMUI TAVERNAS, la
bai puikioj vietoj, biznis geras.

7733 So. Halsted St.
eras.

PARDAVIMUI TAVERNAS — 
išdirbta vieta. Priežastis vienai per 
sunku. 6 kambariai gyvenimui, pi- 
Ši renda. Bernice Skirmont, 4200 

o. Campbell Avė.

PARSIDUODA GROSERNfi, de
likatesų, ice cream, cigarų tabako 
ir popierių parduotuvė. Seniai iš
dirbta, gyvenimo kambariai užpa
kaly, žarna renda. 6828 So. Racine 
Avenue. Kaina $600.00 pinigais. 
Lietuvių apylinkėj.

REAL ESTATE—VVANTED 
Ieško Pirkti Namus žemę

PIRKS APARTMENTINĮ namą 
arba mainys nuosavybę. Turi pini
gų $8,000 ir 2 bungaloV/. Rašykite 
smulkmeniškai laišku 1739 South 
Halsted St., Box 887.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

VIEŠAS 
AUKCIJONAS

Vieta žinoma kaipo 
McNINCH 

ūkis bus parduotas iš 
VIEŠO AUKCIJONO.

80 AKRŲ ŪKIS— 
Spalių 18, 1938, 

PRADEDANT
10:30 A. M.,

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

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

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

C. O, Auctionerius 
G. Buck, Klerkas

Edward Gabei, Sav.

ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimą.
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių to

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

19.38—ir 1937—Buicks—Oldsmo- 
Chevrolete — Forde—Pon- 

tiacs — Chryslers •— Plymouths — 
De Sotos — Studebakers — Cadil- 
lacs
Dodges — Grahams — Willys — 
už pigiai kaip $295.00—kai kurie 
naujutėliai.

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

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

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

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

1340 W. 63rd Street
prie Loomis.

2828 W. North Avė.
prie California.

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

REIKALINGA PASKOLA ant 
pirmo morgičiaus $1,700. Atsišau- 
kit Box 886, 1739 So. Halsted St.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas
Tel. Victory 4965. 

STOGDENGYSTE IR BLEKOS 
DARBAI

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street

16.00 
! 6.00 
B6.00

COAL—VVOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

EGG______
NUT ......... ....
BIG LUMP _
MINE RUN ..
SCREENINGS$5.00

PIRKIT DABAR l — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975
Gaukit naudos maksimumą iš 

aliejinio pečiaus, “Arrow StovoP* 
yra geras kuro aliejus, švarus, be- 
smarvės, ekonomiškas. Greitas pri
statymas visur. Telefonas Vincen- 
nes 4300. '
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Pareiškime Protestą Prieš BESįspūdžiai Paryžiuj

Smurtą Neteisybę!
Dalyvaukim Rytoj Vilniaus Užgrobimo

— Paminėjime
Chicagos Lietuvių Auditorijoj 2-trą vai. po piety

Da. P. Grigaitis
“Naujienų” redaktorius P. 

Grigaitis ir keli kiti kalbėtojai 
dalyvaus Vilniaus Užgrobimo 
paminėjime, kuris įvyks rytoj 
lygiai antrą valandą po pietų, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje

Tą paminėjimą rengia Ame
rikos Lietuvių Kongreso Chica
gos skyrius, nevien pildydamas 
priimtą Spalio 9 Dienos 
ciją, bet skatinamas prie 
liūdnų įvykių Europoj.

Paminėjimas susidės iš 
dingo muzikaliu

tradi-
to ir

įspu- 
progranio Ir

Dainuos Nauj?s Gadynės 
Choras ir naujas dainininkų 
būrys, Lietuvių Kultūros Rate
lio Choras, kuris rytoj pirmą

kalbėtojų bus ir drg. V. Andru
lis.

Kalbėtojai, ypatingai Dr. P. 
Grigaitis, išaiškins dabartinę 

i padėtį anoj pusėj okeano.
I Mes chicagiečiai išgirsime 
kaip mes, gyvendami čia Ame
rikoje, galim pagelbėti Lietuvai 
Nepriklausomybę apsaugoti.

Šį kartą griežčiau negu pra
eityj dar kartą pareiškime savo 
protestą prieš Vilniaus atplėši- 

, Šimą nuo Lietuvos, prieš Hitle
rio intrigas Klaipėdą pagrobti, 
ir prieš naujus Lenkijos suma
nymus Lietuvą pavergti po 
priedanga draugiškumo obalsių.

Jėga, smurtas, neteisybė ir 
j žmonių teisių mindžiojimas įsi
galėjo Europoj ir mes, Chica
gos lietuviai, turime kelti pro
testo balsą ir budėti, kad jėga 
nesumindžiotų ir Lietuvos.

Kiekvienam padoriam lietu
viui koktu buvo žiūrėti kaip 

' neva draugės Anglija ir Fran- 
1 cija pardavė Čekoslovakiją ir 
kaip Hitleris dabar ją drasko.

Kiekvienas lietuvis jaus neį
manomą skausmą, jei Lietuva 
sulauktų tokio likimo.

Tad, budėkim kol dar nevėlu.
Rytoj po pietų susirinkim 

Chicagos Lietuvių Auditorijoj 
ir pakelkime balsus prieš netei
sybę ir jėgą. Parodykim, kad 
vieningai stovim už savo gim
tinės nepriklausomybę, kad po 
18 metų musų pasipiktinimas 
Vilniaus užgrobimu ir musų, 
pasiryžimas už jį kovoti tebe
dega visu smarkumu. Parody
kim Lietuvai, kad esam pa
siryžę visais galimais budais ją 
gelbėti pavojaus valandoj.

Lai nebūna rytoj nei vienos 
tuščios vietelės Chicagos Lietu
vių Auditorijoj.

Pradžia 2 valandą po pietų. 
Įžanga 15c. išlaidų apmokėji
mui. Rengėjai

Karo Pavojaus
Amerikiečiai neturėjo 
dingti — sako W. Neffas
Walter (Vladas) Neffas su 

savo dukrele Genovaite iš Pa
ryžiaus rašė (Dabar jie jau 
Chicagoj):

“Kelionė musų buvo gera. 
Važiavom iš Kauno į Berlyną. 
Berlyne persėdom į kitą trau
kinį ir 26^2 valandas važiavom 
į Paryžių. Paryžiuje pasiėmėm 
taksi ir nuvažiavom į viešbutį 
pernakvoti.

“Važiuodami dairomės 
viskas gerai, viskas puiku — I 
tik ant kampų būriai kareivių 
stovi. Paklausiau kodėl tie ka
reiviai stovi. Musų vadas atsa
kė, kad yra didelis karo pavo
jus, todėl visus kareivius mobi-

Antradienį Armour 
Darbininkų 
Balsavimai

kur

Bus karas? — tai jau ne-

sikėlėm ryte, matom burius 
žmonių apstojusius laikraščių 
kioskas ir vienas paskui kitą 
pirko laikraščius, gaudant vė
liausias žinias. Visi domisi kada 
prasidės karas. Vieni sako, kad 
karo nebus, kiti mano, kad

Nebuvo galima gauti laivų 
“O užsieniečiams tai yra di-

gauti laivų išvažiuoti. Visos 
agentūros yra apstotos žmonių, 
bet vietos laivuose nėra, nors 
kiekvienas norėtų kuogreičiau- 
sia išvažiuoti. Susirūpinę yra ir 
amerikonai. Jų yra tūkstančiai

“Dar nežinia kas bus, gal ir 
karas užklups. Tada sėdėsime 
visi, o gal ir kariauti teks eiti 
—■ ką padarysi.

“Apleidžiam Lietuvą, bran
gią tėvynę, kur mes linksniai 
praleidom 3 mėnesius 1 laiko. 
Da|iar grįšime atgąĮ pas savo 
dėdę Šamą — į Ameriką. Sėsi
me į laivą rūgs. 10 d. Musų lai
vas plauks 4^2 dienos. Spalių 
3 d. busime New Yorke. Kada 
busime Chicagoj, dar nežino
me. Gal kelioms dienoms, apsi
stosime New Yorke. —B.

Rinks uniją

Retėja Senesnių 
Musų Inteligentų 
Eilės

“Dėdę” Mišeiką prisiminus

PIRMADIENI - PASKUTINĖ PROGA UŽ
SIREGISTRUOTI RINKIMAMS

Kas nėra užsiregistravęs ir neužsiregistruos, tas 
negalės balsuoti Japkr. 8!

Armour and Go>, Chicagos 
dirbtuvėse antradieriį, spalių 11 
dieną, įvyks darbininkų balsa
vimai.

Balsavimus paskelbė tedera
te Darbo Santykių Taryba, su
teikdama progą darbininkams 

C. I. O. arba nepri- 
uniją deryboms su 
viršininkais, 
prižiūrės 25 studen-

klausomą
bendrovės

Tvarką
tai iš Ghicagos universiteto.

Nekaltins Lakūno už 
Nelaimę, Kurioj 
Žuvo Lietuvis
Kitas keleivis tebeguli ligoninėj

Cook apskričio koronerio 
džiury vakar paliuosavo ir at
sisakė apkaltinti lakūną Ray- 
mond Chevedden, nuo 9236 
Park avenue, kurio lėktuvas 
neseniai sudužo, užmušdamas 
vieną keleivį.

Užmuštasis buvo 35 metų lie
tuvis Joseph Kolin, nuo 1614 S. 
Loomis street. Jis ir draugas 
Albertas Kuchis buvo nusisam
dę lėktuvą pasivažinėti. Prie 
vairo buvo Chevedden.

Dėl nežinomų priežasčių lėk
tuvas staigiai pradėjo suktis į 
ratą, ore ir nukrito netoli’ 63 ir 
Crawford gatvių.

Kuchin buvo taip sunkiai su
žeistas, kad jis dar ir dabar te
beguli šv. Kryžiaus ligoninėje.

Nelaimė įvyko (rugsėjo 28 d.
Albertas Kuchis yra 28 me

tų aijižiaus ir gyvena adresu 
3939 West 66lh place.

Apipiešė Kepyklą
Keturi banditaį įsigavo per 

užpakalines duris Standard 
Bakery kepyklon, 3742 Eis ton, 
ir atėmė nuo savininko Samuel 
Rivkin ir 12 darbininkų $1,000 
pinigais ir $900 čekiais.

Šeima Visa
C*

Savaitę Išgyveno 
Gatvėje

Buvo išmesta iš buto
Rugsėjo paskutinę dieną vie

na šeimyna buvo iškraustyta 
iš namo, 2938 S. Union avė., į 
gatvę.

Nežinia, ar tai iš užsispyri
mo įrodyti namo savininko 
žiaurumui, ar dėl kitos prie
žasties, šeimyna išgyveno visą 
savaitę gatvėje. Naktimis mie
godavo ties namo durimis, o 
dienomis tvarkydavosi daiktus. 
Laimei pasitaikė gražus oras, 
tai manau, baldams nepakenkė.

J. A. S.

Lapai pavojingi 
automobilistams

Bukite ypač atsargus, kad 
nepaslystumėt ’ ant nukritusių 
lapų, kur šalę kelio auga me
džiai ir krūmai, įspėja Charles 
M. Hayes, Chicago Motor Club 
prezidentas.

“Tie nukritę lapai, kurie tan
kiai susirenka ant kelio rude
nį, padaro važiavimą automo
biliais pavojingą, ypač kryžke
lėse ir pasisukimuose.

“Jeigu lapai yra šlapi, tai pa
vojus yra du syk didesnis”, sa
ko jis.

(ACME-NAUJIENŲ Foto]

PERMAINOS USA ARMIJOJ — USA armijoj šiomis 
dienomis įvyko kelios stambios permainos. 'Brig. generolas 
Frederic Smith (viduryje) liko paskirtas viršninku Mon-,- 
roe Forto, Virginijoj; Maj. gen. Ben Lear (dešinėj) vado
vaus Panama Canalo distriktui, o brig. gcn. Henry T. Bur- 
gin vadovaus divizijoms prie Ramiojo Vandenyno.

Tarp Chicagos lietuvių jau 
antras populiariškas lietuvis 
mirė. Pirmas ir garsus buvo 
dėdė šernas. Buvo laikai, kada 
Chicagos lietuviai turėjo net 
du “dėdes”, bet dabar neturi
me nė vieno. Ar ne skaudu 
mums, gyviesiems, apie tai 
prisiminus?

Dvidešimts su viršum metų 
atgal jau tuo laiku Vinco Mi- 
šeikos draugai ir mokiniai jį 
vadino dėde, tik Dėdė Šernas, 
Vincą Mišeiką dar vadino oška- 
barzdžiu. Kodėl Vincą Mišeiką 
beveik visi vadino dėde? Juk 
dėdė yra eilinė giminė. Dauge
lis žmonių mano, kad jeigu 
žmogus yra senyvas ir dar su 
žila barzda, tai jau ir pradeda 
vadinti dėde. Bet taip ne visai 
yra. Yra daug senyvų ir su 
barzdelėmis žmonių, kurių nie
kas nevadina dėdėmis.1

Dėdė Mišeiką buvo simpatiš
kas, malonus ir nuoširdus. Tai 
buvo typiškas, švelnus Europos 
inteligentas, laikus ir rimtas 
žmogus. Todėl ir buvo gavęs 
tą giminingą vardą — Dėdė.

Pavyzdingas mokytojas
Dėdė Mišeiką buvo pavyzdin

gas mokytojas, su visa siela at
sidavęs tam darbui. Dėdė Mi- 
šeika nuo pat jaunystės iki mir
ties buvo nepalaužiamas socia
listas, giliai apsišvietęs.

Vincas Mišeiką turėjo vieną 
sūnų Vytautą. Kada Vytautas 
baigė chemikes inžinerijos 
mokslus, tai dėdė Mišeiką su 
dideliu džiaugsmu pasigyrė 
man, kad Vitas jau pabaigė 
mokslą ir kad dabar pasibaigęs 
didžiausias rupesnis ir dabar 
galėsiąs pasilsėki. Tačiau gyvam 
neilgai teko ilsėtis, o dabar ilsi
si amžinai.

Senesnių laikų inteligentų, 
kurie mokslus ėjo Europoj ir 
paskui atvyko į Ameriką, nuo
latos mažėja ir mažėja, o dar 
už desėtko ar daugiau metų jie 
visai išnyks. Mat, senesni turės 
užleisti savo vietas jaunesniems 
— jau toks gamtos sutvarky
mas. Gamta tveria, gražina ir 
augina, gamta sendina, gadina 
ir marina. —Ed. Butkus.

Žmona Nusižudė, 
Nusižudė ir Vyras

Prieš šešias savai tes\msižu- 
dė bedarbio muziko Walter 
Stewart žmona Estellc. Negalė
damas be jos gyventi, vakar 
nusižudė ir Walter Stewart. 
Viešbuty j ties 4641 Sheridan 
Road, jis nusisamdę kambarį ir 
išgėrė 50 dožų miego miltelių.

Publikai Patinka 
Negrų “Mikado”

Kadangi vakarais tiek daug 
žmonių lanko Gilbert ir Sulli- 
van komišką operą “Mikado” 
Great Northern teatre, tai fe
deralinis teatras įvedė vaidini
mus šeštadieni po piet.

Vaidinime dalyvauja arti 100 
negrų vyrų ir moterų choras, 
kuris publikai labai patinka. 
Kostiumai ir dekoracijos irgi, 
yra nauji.

Negrų versija “Mikado” nė 
kiek nenutolsta nuo originalės 
Gilbert ir Sullivan operos, tiki 
teko išmesti “swing” numerius,• 
nes jie publikai nepatiko.

Vaidinimai būna kasdien, iš
ėmus pirmadienius su vaidini
mais šeštadienio scenomis. 
Įžanga yra visai žema. —B.

" ACME-NAUJIENŲ Telephoto
ŠIANDIEN LOŠIA NEW YORKE — šiandien New Yorke įvyks trečias lošimas už baseball čampionatą tarp 

Chicagos “Cubs” ir New Yorko “Yankees”. Paveikslas parodo sceną iš antro lošima Chicagoj, kurį “Cubs” pra
laimėjo 3-6.

Pirmadienį, spalio 10 d., bus 
paskutinė proga užsiregistruo
ti rinkimams tiems piliečiams, 
kurie dar nėra užsiregistravę.

Kas nebus užsiregistravęs, tas 
negalės dalyvauti apskričio, val
stijos ir federalės valdžios val
dininkų rinkimuose, kurie 
įvyks Illinois valstijoj lapkričio 
8 d.

Registruotis nereikia tiems 
žmonėms, kurie užsiregistravo 
prieš pereitus prezidento rinki
mus, gavo registracijos korte
les ir tebegyvena po tais pačiais 
adresais, kurie yra ant korte
lių.

Registruotis privalo sekami 
asmenys, kaip praneša adv. C. 
P. Kai:

1. Visi tie piliečiai, kurie jau 
buvo užsiregistravę, bet po to 
pakeitė adresus, tai yra, persi
kėlė į naujus butus;

2. Visi nauji Illinois valstijos 
gyventojai, kurie valstijos ribo
se jau išgyveno melus laiko, 90 
dienų Cook apskričio valstijos 
ribose ir 30 dienų savo precink- 
te;

3. Visi tie piliečiai, kurie ve
dybomis ar teismo keliu pakei
tė savo pavardes;

4. Visi nauji piliečiai, kurie 
pirmiau neturėdami pilietybės

Automobilių
Nelaimės

® Dviejų automobilių nelai
mėj prie Rand ir Rowling gat
vių, Palatine, žuvo 30 metų 
Calvin Luce, Palatine, III., gy
ventojas. Du kiti žmonės buvo 
sunkiai sužeisti.

© Prie lllth ir Western avė. 
automobilis iižmušė 75 metų 
chicagietį George A. Nebb, 
2341 W. UOth Place.

© Kaimyno automobilis už
mušė 9 metų mergaitę Barborą 
Ernstmeyer, gyvenančią Wads- 
worthe, netoli Waukcgan. Kai
mynas prie automobilio vairo 
buvo Albert Gallagher.

@ Prie Kedzre ir Madison 
automobilis užmušė Chicagos 
viešų mokyklų mokytoją Mor
ris Bogdansky, 3722 Roosevell 
Road.

Chicagos Lenkai 
Siūlo Lietuviams 
“Patarnavimą”

Teko matyti lenkiškų agen
tūrų languose garsinimas, kad 
atsidaręs normalus ir greitas 
susisiekimas tarp Lietuvos ir 
Lenkijos, todėl lietuviams, vyk
stantiems iš Amerikos į Lietu
vą patogiausias kelias esąs 
plaukti lenkiškais laivais.

Lenkų konsulai net reikalin
gas vizas dalinsią veltui, o, ži
noma, už laivakortes sumokėti 
lietuvių pinigais neš Lenkijai 
pelną... Bet nemanau, kad jie 
daug lietuvių pasažierių suras.

J. A. S.

Požeminių Traukinių
Klausimas Neaiškus

Kai kurie Chicagos angliški 
laikraščiai vakar’ rašė, kad 

l “Chicago gavo ‘subway’ ”. Tas 
! netiesa. “Subway”—požeminių 
i traukinių klausimas dar neiš
aiškintas. Nežinia ar bus ga
lima gauti pinigų iš Washing- 
tono ir ar miestui pasiseks už
traukti didžiulę, apie .$20,000, 
000 paskolą. Yra ir kelios ki
tos kliūtys kurios turi būti pa
šalintos.

i Atrodo, kad jos bus praša
lintos ir ateinančią savaitę gal 
jau žinosim, ar chicagiečiams1 
teks važinėti po žeme ar ne.

popierių, negalėjo registruotis;
5. Visi nauji balsuotojai, ku

rie lapkričio 8 d. arba prieš tai 
bus 21 metų amžiaus, ir

6. Visi piliečiai, kurių regist
racijos pereitais rinkimais pa
sirodė klaidingos.

Kad suteikti visiems balsuo
tojams progą užsiregistruoti 
rinkimams, Chicagos Rinkimų 
Taryba pirmadienį atidarys po 
registracijos stotį kiekvienam 
precinkle, kuris yra po Tary
bos jurisdikcija.

Tos stotys bus atdaros seka
mose vietose:

Kiekvienam Chicagos pre
cinkle ir

Kiekvienam precinkle seka
mų priemiesčių:

Chicago Heights, Berwyn, 
Harvey, Cicero, Summit, Ever- 
green Park, Stickney, Morton 
Grove, Elmwood Parke ir Niles 
Center.

Visose kitose Cook apskričio 
vietose, kurios yra po apskričio 
klerko Michael J. Flynn juris
dikcija, stotys bus atdaros re
gistracijai antradienį, spalio 11 
dieną.

Pirmadienį ir antradienį vi
sos stotys bus atdaros nuo 8 v. 
ryto iki 8 valandos vakaro.

Pol.

Sunkiai Serga 
Teisėjas Lewe

Neseniai sugrįžęs iš kelionės 
po Europą teisėjas John C. 
Lcwc netikėtai susirgo. Per ke
lias dienas bandė darbuotis 
teisme, bet pereitą trečiadienį 
buvo priverstas atsigulti ligoni
nėj. Pasirodo, kad jisai paga
vo šiltinę. Jo sveikata pavojuj.

Teisėjas Lewe yra didelis lie
tuvių draugas ir artimai su lie
tuviais bendradarbiauja. Į lie
tuvių gyvenimą teisėją įtraukė 
jo kaimynas ir artimas drau
gas p. Justinas Mackiewicz, 
Standard Federal S. & L. Assn. 
prezidentas.

Suėmė Ugniagesių 
Kapitoną už 
Blogus Čekius

Policija areštavo 42 metų 
Chicagos ugniagesių kapitoną 
John Lysaught už blogų čekių 
platinimą. Jis išviliojo iš kelių 
finansinių įstaigų $648.

Lysought gyvena ties 7959 S. 
Throop street ir tarnavo ug
niagesiu komandoj No. 16 per 
19 metų.

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 SL

CHICAGO, ILL.




