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Rusija ir Vokietija Gali Susijungti-SakoDuranty
RUSU-VOKIECIĮJ SUSIARTINIMO GALIMU 

MAS NEDUODA RAMYBES BRITA
NIJAI IR FRANCUZIJAI

Hitleris gali užsimanyti Alsace-Lorraine 
anglies ir geležies. Rusija ašarų dėl to 

nelietų.
PARYŽIUS, Francuzija, spa- vadinamiems 

lio 11. — Walter Duranty, ži- vikams”. 
nomas sovietų režimo šalinin-. Duranty, nėra nemirtingas, 
kas, ilgą laiką buvęs Rusijoj ir diktatoriai 
korespondentas, antradienį te-' nuomones. Pats Stalinas sušau- 
legrafuoja iš Paryžiaus 
snj Chicagos dienraščiui 
News”.

“judėjams-bolše- 
Bet Hitleris, pasak 

o 
pakeičia savo

straip- 
“Daily

per dvejus 
kad Vo- 
jų buvo

dė daugiau žydų 
valymo metus, negu 
kieti joj kuomet nors 
išžudyta, z 

Daleiskime, kalba 
kad Hitleris atsisako pamėg
džioti Napoleoną ir eikvoti Ra
si jct* savo armijas, kovodamas 
prieš generolą žiemą, prieš ge
nerolą šiltinę (tifą), prieš ge
nerolą Dumblą, kuriuos parems 
savistovios Rusijos pramonėsz 
tankai ir lėktuvai. Daleiskim, 
kad Hitleriui labiau patiks Al
sace-Lorraine geležis ir anglis 
vietoj tolimų Dono baseino tur
tų Rusijoj. Todėl nėra pagrin
do manyti, kad Rusija atsisa
kytų bendradarbiauti su Vokie
tija arba kad ji lietų ašaras dėl 

~ ‘ britų
draugingumui, išėmus imperijos likimo — įspėja Du- 
fanatišką neapykantą ranty. ’.
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ateity 
politikoj

veiks viena. Rusijos-Francuzi- 
jos sutartys nebevartos popie- 
rio, ant kurio jos yra para
šytos. Rusija rengsis kovai su 
Vokietija, numatomai artesnėj 
ar tolesnėj ateity.

Tačiau, sako Duranty, pasi
lieka dar galimumas, kurs ne
duoda dabartiniems Britanijos 
ir Francuzijos vadams ramiai 
miegoti. Tas galimumas — tai 
rusų-vokiečių susiartinimas, ko
operacija vietoj karo.

Rimtai į padėtį pažiurėjus, 
šiandie nematyti kliūčių rusų-Rusimo Francuzijos ir 
vokiečių 
-Hitlerio

Duranty sako, kad 
Rusija tarptautinėj

Bijo, kad Britanija 
parduos žydus Pa

lestinoj
CHICAGO, spalio 11. — Chi- 

cagą antradienį pasiekė prane
šimai telefonu iš Londono, jo- 
gei Britanijos premjeras Cham- 
berlain yra pasiryžęs užbaigti 
krizį Palestinoj. O kad krizį 
užbaigti, tai Chamberlain pla
nuoja pavesti Palestiną ara
bams. Tatai, savo keliu, grū
moja palaidoti žydų viltis, žy
dų troškimus turėti savo že
mę.

Taigi Europos žydai ragina 
Amerikos žydus daryti spaudi
mą į Jungt. Valstijų valdžią, 
kad ši priešintųsi Chamberlai- 
no užsimojimui parduoti Pales
tiną.

Neįleidžia į Jungt. 
Valstijas Anglijos 

rašytojo
NEW YORK, N. Y., spalio 

11. — Jungt. Valstijų imigra
cijos biuras antradienį nutarė 
neįleisti į šalj John Strachey. 
Britanijos žinomo autoriaus ir 
prelegento. Strachey sakosi, 
kad jis nepriklauso komunistų 
partijai, gi Amerikos valdžios 
atstovai sako, kad jo paspor- 
tas netvarkoj.

SORA
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai giedra; vėsiau? vi
dutinio stiprumo pietų iki pie
tų vakarų vėjai; saulė teka 
5:58, leidžiasi 5:16 valandą.

Duranty,

i ii

NAUJIENŲ-ACME Photo

KETURI ŽUVO — Vaizdas lėktuvo nelaimės Eau Claire, Wisconsin, kur 
žuvo keturi žmones. Lėktuvas nukrito ant maisto krautuvės, užmušdamas ne 
vien lakūnus, bet ir kitus žmones viduj.

--

PLANUOJA HITLERIO DIKTATŪRĄ 
LENKIJAI

GAL PANAIKINS POLITINES PARTIJAS LENKIJOJ
...... _ _------ I - <

RIGA, Latvija, spalio 11. — ypač . ūkininkų partija, išsiža- 

 

Lenkijoš prezidentas Ignace dės ri^^^^oikoto.

■ ’■ SS

Paskyrė bausmės 
streikieriams už
simokėti $5,000

PHILADELPHIA, Pa, spa
lio 11. —• Teismas paskyrė 
bausmės užsimokėti $5,000. bu-

LEWIS KVIEČIA GREENA: ABUDU 
REZIGNUOKIM

WASHINGTON, D. C., spa
lio 11. — Pirmadienį Ameri
kos Darbo Federacijos pildo
moji taryba pareiškė, kad tai
kytis su CIO bus neįman/fm^t 
tol, kol CIO vadovaus 
Lewis.

Antradienį John Lewis, CIO 
pirmininkas, spaudos atstovams 
pasakė:

“Aš pranešu, kad sutinku 
rezignuoti šiandie arba rytoj, 
arba bet kurią kitą dieną iš 
CIO piffriininko vietos, jei p- 
nas Green sutinka tuo pačiu 
laiku rezignuoti iš Amerikos 
Darbo Federacijos prezidento 
Vietos.”

William Green, Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentas, 
Houston mieste, Texas. valsti
joj, eidamas į Federacijos kon
venciją sustojo viešbučio salė
je perskaityti Lewiso pareiški
mą. Užklaustas reporterių, ką 
jis mano apie Lewiso pasiūly
mą, Green atsakė:

“Aš susilaikau nuo komen
tarų šiuo klausimu. Delegatai 
atsakys į tai pirm negu kon
vencija pasibaigs.”

Green stato savo kandidatū
rą į .Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentus. Jo rinkimai 
įvyks ateinantį penktadienį. Jis 
neturi oponento.

LOJALISTAI SULAUŽĖ SUKILĖLIŲ 
LINIJĄ

HENDAYE, Francuzija, spa
lio 11. — Smarkus mūšiai ėjo 
antradienį Ispanijoj, Ebro upės 
fronte, bojalistai pradėjo ata
ką pirmadienį popiet. Sulaužė 
sukilėlių liniją ir paėmė stra
teginiai svarbius Pandolos kal
nus ir gręsė pačiai sukilėlių 
bazei Gandesa. j

Vilnimis, vieni paskui kitus, 
lojalistai perėjo Santa Mada- 
lena klonį ir pasiekė kalnus. 
Gandesa yra svarbus susisieki
mo centras, kurio linkui loja- 

. listai veržėsi didžiajame ofen- 
syve pereitą liepos mėnesį. Nuo 
to laiko sukilėliai vis mėgino 
atsiimti prarastas pozicijas, 
bet nepajėgė.

Nuginčija gandus, 
buk Lindbergh kri

tikavęs Rusiją
LONDONAS, Anglija, .spalio 

11. — Pereitą pirmadienį So
vietų Rusijos dienrašty “Prav- 
da” vienuolika žymiausių ru
sų aviatorių piktai atakavo 
Amerikos garsųjį lakūną, pulk. 
Lindberghą. Rusai kaltino Lind- 
berghą tuo, kad jis laike va
karienės, kurią jam pagerbti 
surengė p-nia Astor, niekinęs 
rusų oro laivyną ir tuo budu 
padėjęs Britanijos atžagarei
viams Čekoslovakiją parduoti.

Antradieni p-nia Astor pa
reiškė, kad ji niekuomet ne
turėjus progos vakarieniauti 
su Lindberghu. Pasaką apie 
Lindbergho vakarienę, Astorie- 
nės aiškinimu, sugalvojęs Lon
dono komunistų dienraštis “The 
Daily Worker”.

Pats pulk. Lindbergh ryšium 
su ataka prieš jį jokių pareiš
kimų nepadarė.

Komitetas studijuo 
ja algas tekstilės 

pramonei

pašaukė į 
komitetą, kurs 
tekstilės pramo- 
algas nustatyti, 

algų-darbo va-

i .ųįiutcu iro oausmes
MMoti f

jėga, jei reikės, politines par-,Ūkininkų Partijos 660 delega- panijos 204-ms samdiniams, 
tijas ir įsteigti “vado”, Hitle-(tų rezoliuciją, kuri ragina 'vai-,kurie pernai buvo paskelbę še
rio pavyzdžiu, valdžios režimą stiečius boikotuoti rinkimus.' 
Lenkijoj. Toki pranešimai gau- Cenzūra taipgi uždraudė spau- nėje.
narni Rigoj iš Lenkijos. Idai palčių informuoti apie tos

Ar valdžia 
priemonių kovai prieš politi-! 
nius oponentus, priklausys nuo perpildyti, tačiau valdžia jau
to, kaip elgsis opozicinės par-'čiasi, kad ji turi dar pakanka- 
tijos ateinančiuose rinkimuose.! mai vietos kalėjimuose opozi- 
Moscickis, sakoma, dar turi’cijos partijų vadams sutalpin- 
viltį, kad opozicines partijos, ti.

Idai palčių informuoti apie tos 
griebsis teroro partijos konvencijos tarimus.

Nors Lenkijos kalėjimai yra

Keliama byla radijo Kardinolo Innitzerio
kompanijai nesužeidė

VIENA, Austrija, spalio 11. 
— Žinioj apie nacių ataką prieš 
Austrijos kardinolo Innitzerio 

Federal Communications Com-įrumus buvo pasakyta, kad pats 
mission. Kai kuriais atvejais, Innitzer tapo sužeistas pereitą 
komisija pasirodo itin 
Bet šiomis dienomis 
pateko keblion padėtin.

Dalykas tok§, kad radijo sto- nebuvo nė namie, 
tis WTCN neseniai transliavo ----------------
pagarsėjusio Amerikos drama-- MoOIieV DraSVmaS 
•urgo Eugen O’Neil veikalą
Beyond the Horizon.” Už šį paUUOtaS gUOer-

spaWASHINGTON, D. C., 
lio 11. — Programus transliuo
jamus per radiją cenzūruoja

rusti.1 šeštadienį. Vėlesnės žinios aiš- 
ji pati kiha, kad Innitzerio niekas ne- 

jissužeidė, nes riaušių metu

turgo Eugen O’Neil veikalą 
«• 
veikalą 
litzerio 
Jungt. 
garbės

Komisijos gi narių dauguma'kė Californijos 
padarė išvadą, jogei ;
radijo stotis transliavusį" ne-'iš kalėjimo.
padorų programą. Dėl to kilo 
alarmas radijo advokatų, laik 
raštininkų ir žurnalistų tarpe. 
Gal būt, kad byla pasieks teis

imą.

O’Neil yra gavęs Pu- 
prizą — aukščiausią 

Valstij ose rašy toj ams ■ 
ženklą.

’.’mf'T’'-

204-ms Iš Lietuvos
dėjimo streiką kompanijos įmo- VEŽIKŲ PRAŠYMAS MINIS-

TERIUI

TRUMPOS ŽINIOS 
Iš VISUR

Pikietuoja Nevada 
valstijos rubežių

SAN FRANCISCO, Cal., spa
lio 11. — Tunnel and Construc- 
tion unija, CIO dalis, nori su
organizuoti darbininkus samdo
mus vieškeliui platinti ir vieš
kelio patalui taisyti Verdi klo
ny, Nevada valstijoj. Washoe 
kauntčs šerias apginklavo 150 
specialių sargybinių unijos or
ganizatoriams neįsileisti. Todėl 
unijos organizatoriai pikietuoja 
valstijos rubežių, kur Nevadh 
susisiekia -su California valsti
ja.

Buvęs Jungt. Valsti 
jų ambasadorius 
tarnaują Frankui
WASHINGTON, D. C., spa

lio 11. — Svetimų šalių'’*agen
tai Jungt. Valstijose užsiregis
travo, nes registracijos reika- 

i gubernatoriui lauja įstatymas. Pasirodo, kad 
sakyta Merriamui prašymą paleisti jį Ispanijos sukilėlių vadui, gene-

natonui
SAN FRANCISCO, Cal., spa

lio 11. — Thomas Mooney įtei-

WASHINGTON, D. C., spa
lio 11. — Elmer F. Andrews, 
algų-darbo valandų įstatymo 
administratorius, 
Washingtoną 
yra paskirtas 
nei minimum 
To 'reikalauja
landų įstatymas įeinąs galion 
spalio 24 dieną.

Įstatymas numato mažiausią 
algą 25 centų valandai tarp- 
valstijinės komercijos pramo
nėse. Tačiau įstatymas leidžia 
nustatyti aukštesnę minimum

Šiaulių lengvieji vežikai šio
mis dienomis per . miesto bur 
mistrą padavė Vid. reik, minis- 
teriui prašymą, kad nebeduo
tų leidimų Šiaulių mieste 'vers
tis vežiko amatu naujiems as
menims. Prašyme vežikai nu
rodo, kad jų šiandien yra 
Šiauliuose 60 ir visiems nepa
kanka • darbo, tuo tarpu atsi
randa naujų žmonių, imančių 
verstis tuo darbu ir dar labiau 
mažinančių uždarbį. Tarp kit
ko prašyme pareiškiama nepa
sitenkinimo ir įvestu autobu
sų susisiekimu, kuris taip pat 
atšiliepęs vežikų pajamoms.

BAIGIAMA LIGONINĖS IR 
BANKO STATYBA

MAŽEIKIAI — Šiais metais 
baigiami du modemus pasta
tai: ligoninė ir bhnko rūmai. 
Tai bus jau trys modernus pa
statai Mažeikiuose. Jau įren
giamas jų vidus ir darbai bus 
greit baigti.

Statys Gimnaziją
Kitais 1939 m. bus pradė

ta statyti nauja valdžios gim
nazija. Kurioj vietoj minėti 
rūmai bus statomi, dar neaišku.

• INTERNATIONAL FALL 
Minn., spalio 11. — Antradie
nį miškų gaisruose sudegė ar
ti Fort Frances, Kanadoj, dvi 
motinos ir dešimt jų vaikų. 
Trys asmenys sudegė Jungtinių 
Valstijų pusėj, Minnesota val
stijoj.

• WASHINGTON, D. C., 
spalio 11. — Amerikos Darbo 
Federacija, kaipo talkininko 
Consolidated Edison Company 
of New York, eina į Vyriau
sią šalies teismą, kovodama Na- 
cionalę Darbo Santykių Tary
bą.

Federaciją kaltina Darbo Ta
rybą paneigiant Wagnerio Dar
bo Santykių Aktą.

• BELGRADE, Jugoslavija, 
spalio 11. — Jugoslavijos val
džia paleido parlamentą. Nau
ji rinkimai įvyks gruodžio 11 
dieną.

•

• PARYŽIUS, Francuzija, 
spalio 11. — Alsace-Lorraine 
srities naciai reikalauja, kad 
Francuzija suteiktų šiai sričiai 
autonomiją.

i’olui Franco, tarnauja kaipo 
advokatas Wm. S, Culbertson, 
buvęs Jungt. Valstijų ambasa^ 
dorius Chile respublikoj ir J. 
Valstijų pasiuntinys Rumuni
joj.

Ir Ježovui gręsia 
“valymas”

VARŠUVA, Lenkija, spalio 
11. — Čia gauta pranešimų, jo-guma piaiicomiiį, jv_ - 9 _ # ‘L 1

gei Sovietų Rusijos slaptosios r OTUilS mlIUCJO bylĄ 
policijos viršininkas, Ježov, ar-Į -------- -—
timoj ateity bus pašalintas iš WASHINGTON, D. C.,‘spa- 

___ _ ______ _______ , vietos. Reiškia, ir pačiam Je-’lio ll. — Nacionalė Darbo San-
lio 11. — Keturios bombos bu- žovui gręsia “valymas”. i 

Ježov yra žmogus, kurio la- iš teismo ir pataisyti bylą £?-

Bandė nužudyti bri
tų viršininką

JERUZALĖ, Palestina, spa-
tykių Taryba norėjo ištraukti

vo mestos Jeruzalėj antradie- Ježov yra žmogus, kurio la- is teismo ir pataisyti bylą i»- 
nį į britų konvojų. Kaip ųnano- biausia bijoma Sovietų Rusijoj, keltą Fordo motorų kompani- 
ma, teroristai kėsinosi užmušti “Valymais” jis likvidavo de- jai. Fordo kompanija pasiprie-

algą, susitarus su pramonės at- britų distrikto Jeruzalėj komF šimt|h žymių sovietų pareigu-; šino. Vyriausias šalies teismas
. • . ..... .... • - -n 1________1 Tr -11 *_____ 2-- >-xr>1rx41^X T7zx>.z1 r\ IrATYl.

stovais, ir darbininkams bei 
Visuomenei pritariant.

sionierių, Edwardą 
Roach.

Keith-'nų, jų tarpe ir daug karįuo- pirmadienį palaikė Fordo kom
panijos pusę.menės vadų. ■ 'X

Areštuoja Vienos 
smurtininkus

VIENA, Austrija, spalio 11. 
— Adolfo Hitlerio ašmenišlu 
įsakymu prasidėjo tyrinėjimas 
riaušių Vienoj, kuriose pereitą 
šeštadienį minia puolė Austi)* 
jos kardinolo Innitzerio rumus. 
Tyrinėjimui vadovauja nacių 
komisionierius Austrijoj, Jo- 
seph Buerckel. Jau keletas de
šimčių nužiūrėtų smurtininkų 
areštuota.

Dabar
SEKMADIENIAIS
Naujienų Raštinė
BUS ATIDARYTA

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

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

—NAUJIENŲ ADM.
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LIETUVIAI DARBININKAI 
PRANCŪZIJOJE

Prancūzijoje lietuvių esamai 
arti 2,000 šeimų. Didžioji jų' 
dahs gyvena Paryžiuje -(apie 
100 šeimų), kiti yra susispietę 
Villerupte ir Montlucone. Tai, 
likučiai tų, kurie vienu laiku 
buvo labai susižavėję DraucTizi- 
jos darbo sąlygomis ir uždar
biais žemės ūkiuose. Pasklidus 
gandui, kad prancūzai jaučia 
didelį žemės ūkio darbininkų 
trukumą, mūsiškiai traukė į ten 
gausiais būriais. Tačiau nuvy
kę, nieko gera nerado. Prancū
zijos žemes ūkiuose teko dirb
ti sunkiau, kaip savame krašte, 
o uždirbti nebuvo galima net. 
tiek, kad užtektų padoriai pra
gyventi. Daugelis mete tad 
prancūzų žemės ukius ir grįžo 
atgal į savo kraštų. Bet kai ku
rie ryžosi gyvent Prancūzijoj ir 
toliau. Jie- pradėjo ieškoti dar
bo pramones įmonėse ir gele
žies rudos kasyklose. Tuo laiku 
Prancūzijoje dar nebuvo jau
čiamas nedarbas. Pramonės

Atėjo Nauja 
Kultūra No. 8

TURINYS:
Gamtiniai moralės principai — P. 

H. Holbadh.
Astronomijos tikslas ir reikšmė — 

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

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

t. t. ’ ' !
KAINA 45 CENTAI.

Galima gauti

NAUJIENOSE
1739 S. HALSTED ST., CHICAGO.

‘įmonės dirbo pilnu tempu. Dėl 
to ir mūsiškiai darbo susirado 
nesunkiai. Užėjus nedarbui, 
tūkstančiai darbininkų buvo 
a’tleišti. Toks pat likimas išti
ko ne vienų ir mūsiškį. Tačiau 
•daugumas mūsiškių, būdami, 
darbštus bei sųžiningi, paliko 
dirbti ir toliau. Pamažu kai ku
rie jų -šį tų susitaupė ir pradė
jo verstis smulkia prekyba ar-, 
ba amatais. Tačiau daugumas 
tebedirba geležtes Ytfdos kasyk
lose bei jos apdirbimo įmonė
se’ ir dabar.

Darbas geležies rudos kasyk
lose nėra lengvas. Dirbti tenka 
žemėje išraustuose urvuose, 
prie menkos šviesos, tvankia
me ore, dažnai bijantis, kad 
nesubiretų atramos, kad neuž
griūtų žemė, kad neprasiverž
tų vanduo arba nuodingos du
jos. Laikraščiuose dažnai skai- 
toihe apie 'tokias nelaimes, 
įvykstančias kasyklose. Ne vie
nas toks atsitikimas yra pasi
taikęs ir ViMerupto apylinkėse. 
Bet į paVojų gyvybei žmogus 
ne visuomet atsižvelgia, ypač 
kai nėra galimumų pasirinkti 
darbų savo nuožiūrą*. kai ten
ka džiaugtis bet kurio darbo 
buvimu. O musų tautiečiai 
Prancūzijoje nėra jau taip pa
siturį, kad įstengtų pasižvalgy
ti kitokio darbo. Jie turi 
džiaugtis tuo, kad netenka sto
vėti bedarbių eilėse, kaip tūks
tančiams kitų. Nors darbas ge
ležies rudos kasyklose yra ir 
sunkus bei pavojingas, bet vis 
dėlto nereikia sukti galvos, rū
pinais, ką lėks vytoj valgyti ar-

RUOŠIASI VESTUVĖMS. 
— Graži TWA lėktuvų lini
jos “stiuvardesė” Dorothy 
Denton iš APon Ilk, kuri 
netrukus ištekės už tos lini
jos lakūno Albert W. Heath. 
Ji praras darbą, nes vedu
sios moteriškės “stiuvarde- 
sėm” negali būti.

daugumas musų taitiečių 'Dera 
viengungiai, Mi ir ją gyveni
mas nėra platus —■ uždarbio 
užtenka vos tik suvesti galams, 
su galais. Ne vienas jų galvoja 
apie kokią nors savą dirbtuvė
lę arba smulkių prekių parduo
tuvę. Tačiau tokiam dalykui 
pradėti reikia kėteto lukštam-' 
čių frankų, kurių nei vienas

ba už ką reikės nusipirkti nau
jų drabužį.

Geležies rudos apdirbimo 
įmonėse darbo sąlygos yra ge
resnės, tačiau pats darbas nei 
kiek nėra lengvesnis kaip ka
syklose. Ištisomis valandomis 
žarstyti geležies rudą ir ak
mens anglis į keltuvus nėra 
juokai. Keltuvai juda gana 
greitai, o jie visuomet turi bū
ti prikrauti net su kaupu. Bet 
kuris, nors ir visai menkutis

Musų tautiečiai visose 'įmo
nėse naudojasi ta pačia socia
line globa, kaip ir prancūzai 
darbininkai. Vedusieji gauna 
šėimos 'priedus, jeigu turi mo
kyklą lankančių vaikių, gauna 
ir vaikų priedą. Ligos arba> ne^ 
darbo atvejais turi pasitenkin
ti puse atlyginimo. išdirbę nu
statytą metų skaičių, gali pra
dėti naudotis pensija. Į senat
vės pensijų fondą tenka mo
kėti tam tikrą mokestį, kurį iš
skaito fabrikai iš mokamo už 
darbą atlyginimo.

Nors lietuviai Prancūzijoje 
bado ir nemato, tačiau negali- 
ma .pasakyti, kad jie pakanka
nčiai domėtųsi kultūrinių gyve
nimu. Šiuo pažiūriu kiek veik
lesni tie musų tautiečiai, kurie 
yra susispietę Paryžiuje. Bet jie 
ir sąlygas turi geresnes, nes 
Paryžiuje nuolatos buvoja dau
giau ar mažiau musų inteligen
tų (daugelis studijuoja Pary
žiaus universitete), kurie su 
vietiniais lietuviais neatsisako 
palaikyti tampresnius ryšius. 
Kitose vietose gyveną musų 
tautiečiai jaučia didelį .šviesuo
menės trukumą.' Nesant kam 
išjudinti į kul turinį darbą, vi-

Ar jusą liuosuofojas 
Apsargdina Vidurius?

Užkidtėjus jūsų viduriams pirmiausia 
reikalingas Visikas jų išvalymas. 
Štai kodėl jus ir perkat vidurių liuo- 
šuotoją. Bet kas gi sakė, kad ’jųs tu
rite paimti aštriai karčią dožą, kuri 
apsargdina vidurius.
Vidurių liusuotojo .paėmimas gali bū
ti tokis pat malonumas, kaip ir su
valgymas. gąrdaus šokolado šmote
lio—jeigu paimsit Ex-La’x. Ex-Lax 
duoda pilnas pasekmes—bet švelniai, 
lengvai, nesukrečia jūsų vidurių, be 
pasibiaurėjimo ar nusilpnėjimo.
Daugiau kaip 30 Pietų Ex-Lax buvo 
Amerikos mėgiamiausias šeimos vi
durių liuosuo'tojas. Dabar jis yra 
Moksliškai Pagerintas. Ištikrųjų da
bar jis yra 'daug geresnis, negu kada 
nors .pirmiaiu. Jis turi GERESNĮ SKO
NĮ, VEIKIA GERIAU ir yra DAUG 
ŠVELNESNIS, negu kada nors buvo.
Lygiai geras ir vaikams, ir suau
gusiems'!

Iš Lietuvos
UTENOS APSKR. AUDRA SU
GRIOVĖ IR APGADINO 

400 TROBESIŲ
APIE

25 d.’UTENA — Rugpiučio 
apskr. siautusi audra padarė' 
daug žalos. Tuos nuostolius, 
suskaičiuoti dirba 4 komosijos.

Dar pagal nevisai tikrus duo
menis visam apskrity esą su
griauta ir apgadinta apie 400 
trobesių, iškrėsta daug sodų, 
išlaužyta medžių, išgadinta 'pa
sėlių ir daržovių.

ŪKININKAI NEĮARIA
PŪDYMŲ

DR. BRUNO J.

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JĮ 
PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex- 
Lax! Įsidėmėkit teisingą ant dė
žutės užrašą — E-X—L-A-X. Kad 
gautumėt Ex-Lax pasekmes, rei
kalaukit tikrojo Ex-Lax.

10 ir 25 centą dėžutės yra 
jūsų Vaistininką.

pas

tokiai būklei esant, nedaug dė
mesio yra kreipiama ir į tau
tybės reikalus. Priaugančioji 
karta, lankanti prancūzų mo
kyklas, tarp savęs, o dažnai ir 
namuose su tėvais, kalba tik 
prancūziškai. Daugelis vaikų 
lietuviškai net nė žodžio nemo
ka. Tai atsitiko gal' dėl to, kad 

si truputį snuduriuoja. Žinoma, įAusų tautiečiai Prancūzijoje

ALYTUS — Buvusios vasa
ros sausros molynus ir šiaip 
sunkesnes žemes taip įdžiovi- 
no, kad ūkininkai dobilienų, 
pūdymų ir ražienų, kol neat-
lis didesnis lietus, negali arti. .

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2808 West 63rd St 
VALANDOS: 2—« popiet ir »—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą. ‘ 
TeMftmas HEMLOCK 6111

•Ofiso TeL Tarai 8»Z1

DR. BERTASII
756 West 35lh St.

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

Nedėliomis pagal sutarti 
Rez. 4910 SO. MICHIGAN 1

TeL Kenwood 5107
Ofiso Tel, Virginia 0036 

Residence TeL BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

per mažai palaiko ryšius su se
nąja savo Ievyne, o tėvynė juos 
buvo lyg pamiršusi. Bet girdė
tis, kad susirūpinta jau ir šiais 
musų išeiviai. Be abejonės, 
ateityje' pagerės jų ir kultūrinė 
būklė. —‘D.”

ADVOKATAI

st

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

iVD.

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS-CH1RURGAS, X-RAY
Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6699

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

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

TeL Seeley 7380
Namų telefonas Brunswick 0597

Office and Res. Phone Calumet 7172
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

retojo priekaištais, riksmu ir 
grasinimais. Besistengiant, iš
muša žmogų, kaip sakoma, net 
devintas prakaitas. Bet dar 
daugiau prakaituoti tenka 
tiems, kurie dirba prie rudos 
tirpinimo krosnių arba geležies 
lydimo skyriuose. Geležis tirps
ta nemažiau kaip pusantro tūk
stančio laipsnių temperatūroje. 
Šį akysią, metalą (įenką leisti į 
atiilinkaihas formas, jį pilstyti 
iš vienų indų į kitus, atlikti su 
juo įvairius kitus veiksmus. 
Nors darbas atliekamas, pasi
naudojant įvairiais mechaniš
kais įrengimais, tačiau neapsa
komas karštis sklinda juk pro 
visas patalpas. Patalpose būna 
daug karščiau, negu pas mus
karščiausią vasaros dieną 
dirbti vis tiek reikia, nes 
dirbant, nebus ir duonos.

Visai kiti reikalai yra tų lie
tuvių, kurie įstengė’ darbo gau
ti kitose įmonėse — gumos fab
rikuose, maisto produldų įmo
nėse ir .panašiai, šie darbo są
lygas turi visiškai žmoniškas. 
Tačiau tokių lietuvių darbinin- . 
kų Prancūzijoje yra visai ne- ( 
daug, žinoma, butų gavę dar- č 
bo padoriose įmonėse ir kili 
musų tautiečiai, jeigu nuvykę į č 
Prancūziją, nebūtų galvoje, jog 
geriausio gyvenimo esama že- ■ 
mes ūkiuose. Žemės ūkiais nu
sivedus, teho skverbtis tik ten, 
kur įsiskverbti buvo galima. O 
vėliau apie kilnojimusi iš įmo
nės į įmonę neteko jau nė pa
galvoti. Dabar kiekvienas 
džiaugiasi tuo, ką turėdamas.

Geležies rudos kasyklose bei ' 
jos apdirbimo įmonėse darbas . 
nors ir -labai sunkus, tačiau ne- : 
.galima sakyti, kad atlyginimas , 
butų mokamas neblogas. 'Bend
rai imant, lietuvis darbininkas 
*eia uždirba per dieną 40—60 
frankų. Suma, kaip matome, 
yra gana patraukli, tačiau tu
rime atsiminti, kad prancūzų ■ 
frankas šiuo metu nepasižymi . 
aukštu -ktirsu. Tuos 40—60 ‘ 
frankų pavertus musų pinigais, | 
išeina maždaug 7—11 litų. O < 
pragyvenimas Prancūzijoje nė- . 
ra pigus. Vienas žmogus, norė
damas būti padoriai sotus ir . 
dar turėti pastogę, per dieną 
turi išleisti 30 frankų. Vadina- , 
si, sutaupyti galima labai men
ką sumelę ir tai dar gyvenantį 
labai susispaudus. Kadangi I

ne-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jobo
JOSEPH J. GRISU.

TIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 1001 

4631 SO. ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Rockvvell St.

Telephone: Republic 9723

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

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

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

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
t v A- ■ * 4 • *

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

Tel. LAFAYETTE 0727

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

DR. STRIKOL1S
Gydytoj*as ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

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

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

Dyk; koplyčios visose
Chicagos dalyse

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. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

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

P. ŠALTIMIERAS. AKIU SPECIALISTAI
K>tt Lietuviai Daktarai

irektonai

NARIAI
Chicagos,

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

TURIME 
•KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

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

- ■ 1 -ry-------------------- ----- --------------------------

1646 West 46 th Street
I. J. ZOLP Phone Yards 0781

Yards 0782

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue ~~

Yards 1139
Yards 1138

LAUHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-04 EaSt I08th Street Tel. Pdllihatt 1270

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

1 - - - -     - ______ _ .... - ......................

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovehill 0142 

Cięero Phone Cicero 2109
6834 So. Wcstern Avė. 
141*0 South 49th Goiirt 

■ i.... .........  ——r.........
J. LIULE VICIUS

4348 So. 'California Avenue Phone Lafayette 3572

Dr. Margeris
3325 , So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone YARDS 7299

DR. VAITUSH, OPI.
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
vengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

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

Phone YARDS 1373 .

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKTŲ GYDYTOJAS

Tet YardS 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis
' Ištaiso

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

Valandos: nuo 10 iki 4, nup 6 iki 8 
Nedaliomis pagal sutarti.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI ir dentistai 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

________ Draugijos Nariai ______ _ 
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

•Seredomis ir nedėl. .pagal sutartį . 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonui Stepublie 7868

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai: 

•Snperior 9454 Kr 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 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nerišliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDVVAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo 40 iki 12 dieną, 2 iki
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. puo 10

Rea. Telephone HLAZA :
3 po 

l iki 13 
14M
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BALTIJOS JURA TURI 18,000 M. AMŽIAUS
Kaip jau trumpai buvo pra- nas pamažu keliasi į viršų. Tą 

nešta, šiomis dienomis žinomas 
suomių geologas, Helsinkio uni
versiteto profesorius Mattis 
Sauramo Rygos universitete 
skaitė paskaitą apie Baltijos ju
ros geologinę praeitį. Pažymėti
na, kad profesorius Mattis Sau
ramo yra vienas žymiausių šių 
dienų geologų. Su jo paskaitos 
mintimis įdomu susipažinti ir 
musų skaitytojams.

Anot prof. Mačio Sauruino, 
Baltijos juros šiaurinėje ir vi
durinėje dalyje praeityje yra 
buvusi žemės pluta, išraižyta 
tūkstančiais kelių. Dabar dau
gelyje Baltijos juros vietų dug-

kėlimąsi galima pastebėti ne 
tiktai įvairių mokslinių įrankių 
pagalba, bet ir paprasta žmo
gaus akimi. Iš juros dugno iš
kyla naujų salų, o ankstybesnės 
salos pasidaro pusiausaliais; 
daugelyje vietų juros paviršius 
pasidaro seklus ir nebetinka lai
vininkystei. Anot prof. Saura- 
mo, Baltijos jura iš abiejų kra
štų po truputį atsitraukia, šiam 
juros atsitraukimui ir kraštų 
kilimui pastebėti nereikia nė 
žmogaus amžiaus laiko — už
tenka jau ir poros dešimtų me
tų. Žvejai šį reiškinį jau seniai

žymi juroje kiek į šiaurę gyve
nusi ir maitinusis Joldijos kir
mėlaite. Nuo to ir visa jura bu
vo vadinama Joldijos vardu. 
Joldijos juroje vanduo jau bu
vo sūrūs, nes per Daniją jis 
buvo susijungęs su Šiaurės jura 
(apie 7870 metų prieš Kristų). 
Žemės plutai toliau keliantis, 
Joldijos juros susijungimas su 
vandenynu apie 6550 metus 
prieš Kristų vėl pasibaigė. Jura 
vėl virto gėlojo vandens ežeru. 
Šį laikotarpį Baltijos jura, pa-

kas buvęs priverstas bėgti, 
j e vietoje rasta piniginė ir 
kepurės.

Iš rastų piniginėj kvitų 
vo matyt, kad piniginė yra
tamono Timofejevo, iš Pepalių 
km., Rokiškio apskr. Timofe-

To- jevas ir buvo suimtas, pradėti' Apeliacinių rūmų prokuroras 
dvi

bu-
Ar

kvota ir tardymas.
Už 4 tukst. litų užstato jis 

buvo paleistas, bet kaltinamuo
ju patrauktas už priklausymą 
komunistų partijai ir rengimą 
nelegalaus susirinkimo. Tačiau

parašė išvadą bylą nutraukti, 
nes apkaltinti nėra, pagrindo, 
kadangi ir susirinkimas Igno- 
tiškių miške ir priklausymas 
komunistų partijai tesąs pa
remtas agentūrinėmis žiniomis,

o Vyr. tribunolo yra išaiškini
mas, kad remtis vien agentū
rinėmis žiniomis negalima.

Rūmai prokuroro išvadą ap
svarstė ir, apsvarstę, patvirti
no, t. y., nutarė bylą nutrauk
ti.

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 mėty

ČESNAKAI-PETRUŠKOS nuo 
AUKŠTO KRAUJO spaudimo

Mcdikali reportai sako, wad česnakų-Pet- 
rnAky koncentratas turi dvigubų veikimą 
aukštam kraujo spaudimui mažinti. Pirma, 
jis linksta atleisti susting-usias arterijas. An
tra. jis patikrina ar sntrngd > atmatų bu- 
sistovėjimą žarnuose, vieną ir aukšto kraujo 
spaudimo priežastį. Norint gauti koncen
truotų česnakų ir petruAkų bekvapėj, be- 
skončj formoj, klausk savo vaistininko AI.L- 
IMIN. Oarlic-Parsley tablečių-. Didelės dė
žės 50 c. begalo pinigus taupantis pakelis 
$1.00. ALLIMIN vartojamas pakartotinai su 
reguliariomis pertraukomis padeda sumažin
ti aukito kraujo spaudimą, . galvos gėlą ir 
svaiguli, paeinančius nuo aukfito spaudimo. 
Kad sužinoti kas pakelia kraujo spaudimą 
ir gydymą, klausk gydytojaus. Del dykai 
sampelio ir knygelės apie vertingas aukžto 
kraujo spaudimo žinias raAyk
VAN PATTEN CO.. 31 W. Illinois. Dept. F.

Chlcago

Mokslas šį reiškinį jau tiria 
250 metų. .Jis yra pateikęs įdo
mių duomenų apie visą Baltijos 
jurps sritį. Botnijos įlankoje, 
maždaug apie Suomijos miestą 
Vazą, kraštų kilimas yra visų 
didžiausias; šioje Agotoje kran
tas per šimtą mėtų pasikelia a- 
pie 90 cm. Nuo Kristaus gimi
mo iki musų dienioj iš jau yra 
pasikėlęs 18 metrų. Pietuose šis

dens kirmėlaitę, yra vadinama 
Ancilos ežeru, Ancilos laikotar
pyje baigiasi Skandinavijos 
šiaurines dalies ledynų ištirpi
mas.

Kai juros šiaurės krantai sku
bino keltis į viršų, pačiuose pie
tuose išsilaisvinę vandenys už
liejo krantus ir iš naujo susi
jungė per Daniją su šiaurės ju
ra. Tai įvyko apie 5,500 metų 
prieš Kristų. Baltija tuo metu 
vadinama Litorinos jura. Maž
daug apie 2000 metų prieš Kri
stų prasidėjo dabartinė Baltijos

ItBB

Išpardavimas Prasidės Keto. Sp. 13, Truks iki Sėst. 15

DUODAME
PINIGUS!

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

Kreipkitės i N A U-

Pirmieji tyrinėtojai, kurie y- 
ra tyrę Baltijos juros istoriją 
Švedijoje ir Suomijoje, manė, 
kad krantų kilimas yra išaiški
namas vandens mažėjimu že
mes rutulyje. Jie mane, kad 
vanduo ant žemės pamažu es
ti suvartojamas, kad jis susige
ria, susijungia su kietąją me
džiaga, dėl to kietosios žemes 
vis priaugą. Šią nuomonę teko 
atmesti, pasirodžius, kad, pvz., 
Olandijoje ir Anglijoje juros 
krantas pamažu grimsta į apa
čią ir jura vis daugiau užlieja 
sausžeinį. Tik pereito šimtme
čio pusėje galutinai buvo įro
dytas žemės plutos svyravimas, 
dėl kurio jurų krantai vienoje 
vietoje keliasi, o kitur grims-

Baltijos jura pati yra užra
šiusi savo ankstybiausią istori
ją, savo įlankoje palikdama re
guliarius tų laikų molynų nuo
sėdų sluoksnius. Kai įlankos, 
krantams kylant į viršų, pasi
daro sausos, šie sluoksniai pa
kraščiuose nusėda serijomis. Iš 
jų galima puikiai išskaityti ma
žiausias seniausių laikų juros 
gyvenimo permainas, iš kurių 
galima nustatyti ir juros am
žiaus ilgumą. Kur molėti sluok
sniai pasibaigia, ten naujaisiais 
laikais vanduo užneša purvą. 
Pačius paskutinius 2000 metų 
galima datuoti ir įvairių Balti
jos juroje randamų senovės 
daiktų pagalba, juos patikri
nant ir pritaikant geologiją ar
cheologijai.

4187-93 ARCHER AVENUE, Near Sacramento St

ARCHER AVĖ. BIG STORE
bėtter merch a|m d i.Š e/?;

MUSŲ DIDELIS BARGENŲ ĮVYKIS
Mes esam pasiruošę su milžinišku pasirinkim u puikiausių Rudens ir Žiemos tavorų, kurių 
reikia visai šeimynai ir namui. Viskas įkanuota sutaupyt jum pinigų! Atsilankykit! Padė
kit mums celebruot! Gaukit savo pilną dali bargenų!

Įvairios, Skaniausios I 
CHOCOLATES 

Grietinės vidus ir įvai
rių vaisių skonis, choco- 
ladu apvilktos.

10c
Svaras

CERESOTA 
MILTAI
24 >/2 Sv. 

MAIŠ.

i 67c
CHOC. DROPS, Sv. 10c

4-Metų Sena

Degtinė

Tiktai 
Ketvirti Arcadia

PT.
Club, bottled in 

bond, 100-proof.

Tiktai Ketvirtadienį!

šviežiai Sumalta Jautiena 
ir Kiauliena dėl

HAMBURGER

SVARAS

FEENAMINT 
ar EX-LAX

S

LAX- 
ATIVE!

25c
Dydžio

9c

lengvų iš- 
lengvomis

Gausite ant 
mokėjimų ir 
sąlygomis.
Lithuanian Building 
Loan and Savings 

Association

Dabartinės Baltijos juros am
žius esti apskaičiuojamas maž
daug 18,000 melų. Tada, didžią
ja! ledų gadynei besibaigiant, 
ledynų judantieji variden”* su
bėgo į žemės plutos platų įdu
bimą, sudarydami vadinamąjį 
Baltijos ledų ežerą. Jau tada 
prasidėjo minėtasis žemės plu
tos kilimas, tačiau iš ledų su
sidarąs vandens prieauglis pra
šoko žemės kilimą, kol pagaliau 
Baltijos ledų jura susirinko da- 
________________ j. Tada Bal
tijos juros lygmuo buvo 100 
metrų aukštesnis nei dabar.

Antrą Baltijos juros stadiją

Iš Lietuvos

1739 S. HALSTED ST. i kartinėse savo ribose
Atdara kas dieną nuo 8 ry- 

o iki 8 vakaro, išskyrus ne- 
dėldienius.

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

o Mes parduodam visokios rųšies plunksnas ir pukus

Kada perkate iš musų plunksnas ir pukus, jus gai 
kokios rųšies plunksnas dedam jums į paduškas 
ras, jums belaukiant.

Kada perkate iš musų plunksnas ir pukus, jus galit matyt 
i ir kald-

Telephone Canal 5555
PATALAI — PLUNKSNOS — PADUŠKOS 

1713-15 South Halsted Street

KAUNAS — Kauno apskr. 
Pažaislio vals., apie Petrašiū
nus pasirodė galvijų snukio ir 
nagui liga.'

Su pasirodžiusia liga kovo
jama radikaliausiomis priemo
nėmis — per 10 apsirgusių 
karvių sušaudyta, įsteigtas 
griežtas karantinas.

Kitur Lietuvoje šios baisios 
galvijų ligos niekur nėra pasi
rodę.

Kadangi šia liga galvijai ser-. 
ga Rytprūsiuose ir Lenkijoje, 
tai, manoma, kad iš ten ir į 
Lietuvą buvo persimetusi.

PRIE KAUNO PASIRODĖ 
GALVIJŲ SNUKIO IR

■ NAGIJ LIGA
U

?4.

Sutaupykit čia ant 

VAIKŲ 

smw

JAU EKSPORTUOJA ŠIŲ 
METŲ DERLIŲ

KAUNAS — Klaipėdos ele
vatorius jau pakrovė į vieną 
danų laivą 262 tonas kviečių, 
kurie išvežami į Olandiją. Tai 
bus pirmas eksporto javų siun
tinys šių metų derliaus.

Antras laivas didelį javų 
kiekį išveš į Antverpeną.

Dabar “Lietūkis” kasdien į 
Klaipėdą jau atgabena po 40-50 
vagonų javų.

NUTRAUKĖ BYLĄ DEL TA 
RIAMO NELEGALAUS SUSI

RINKIMO IGNOTIŠKIŲ 
MIŠKE

KAUNAS — Savo laiku Ro
kiškio saugumo policijos virši
ninkas gavęs agentūrinių žinių, 
kad Ignotiškių miške, netoli 
Rokiškio, komunistai darą slap
tą susirinkimą.

Saug. policijos viršininkas su 
policininku nuvyko-j tą vietą 
persekioti susirinkusių, tačiau 
dėl nakties tamsos ir miško 
tankmės sunku buvo ką pada
ryti. Policininkui buvę pavykę 
sulaikyti vieną pilietį peršauta 
koja, bet tuo metu kažkas iš 
medžių tankmės pradėję šau
dyti į

(■

Sutaupykit Dabar ant
Mergaičių

ŽIEMINIŲ 
KAUTUKŲ

Vertės iki $8.00. Išpr.

$5.55
Naujausios mados, ek
stra stori, vilnoniai, 
/pastovios spalvos, gra
žaus pasiuvimo, kai 
kurie su kailių kal- 
nieriais. Dydis 7 iki 
14, dydis 3 iki 6. Pri
taikome ir kepuraites

■ SUITS
Didis 

$2.98 
vertės

Didis 
$4.98 
vertės 
Populiaraus pasiu- į 
vimo, vien vilnų 
džiaketai su pasto
viom spalvom, 80% 
vilnų Snow Pants.

2 iki 6.

$1.99
8 iki' 14

$3.33

MERGAIČIŲ
SKALBIAMOS 

SUKNELĖS
Vertės iki 79c

Populiarus dirndls, ma
dingos ir Bolero efekto 
neblunkančios spalvos, 
perkalis, dyd.
3 iki 6 ir 7 iki 14 VV
Mergaičių šventadien.

FROCKS
Swing suknelės, bolero 
džiaketai, dirndls. Šil
ko krepo ar rayono 
vilnų challies—Stiprios 
spalvos, raštai. 3 iki/6, 
7 iki 16. Padarytos par
duoti po $ 1 ČQ 
$2.98 už I

MOTERŲ 100% 
VIEN VILNŲ - 

SLIPOVER
SVETERIAI
Vertės iki $1.69!

88cl
Puikios panelėms 
mados, malonus dėl 
high school mer
gaičių. Populiarėse 
rudens spal v o s e, 
self-woven raštai. 
Crew neck, ar su 
mažų kalnierium.

Sukaktuvių Milžiniški

BARGENAI
12c Butcher Linen
Rupus, 36 colių nebaltintas 
muslinas. Stiprios rųšies.

7Ox8O col. 
klėtkuotoH 
du b ei ta vos 
blanketos.
3 *4 k v. svo
rio.

$5.00 Vertės!

Iš vien vilnų, sun
kus 32 unc. mac-

* kinaw plaids. —
D ub ei ta vi atlapai, 
su fancy užpaka
liais, giliais kiše- 
niais, aplink dir-

• Žiūkas. Šilti.
Dydis 8 iki 18.

Padarytl IRdlrbfJy “Big 
Yank Shlrta”. Sunkyn 
80% vien vilnon Navy 
Melton Cloth. Cosnack 
utallč. Dydis 36 iki 40

Vyrų Zipper front
VILNONIAI 

JACKETS
Verti $2.95

Berniukams Suėdė
Marškiniai

Verti 79c.
Flannelette Suedes, 
Kirpti pilnai ir pla
tus. Dydis 8 iki 14 

SPECIAL

Dalis Vilnų 
Dubeltavi

BLANKETAI

Tinkančiu
Sateen 

apiimavotofl. Reguliari 
vertė $3.00.

Berniukų Vien Vilnų Campus

KOUTAI

VYRŲ NAUJENYBĖ 
FLANNEL MARŠKINIAI 

$1.00 — $1.29 Vertybes
Aukštos rųšies Flannel Suedes. Fancy lan
geliais arba išvien spalvose 77Č
Dydis 1414 iki 17 SPECIAL ....... ■ ■ r

t?,

'2

% K?

6 3/4c
Vardas

Saxon Sheets "J O n 
81 x 99 Baltinti ir Besiuliai * U| v 
' Garantuoti dėl 3 metų 'g T] 

SPECIAL I W

Vyrų Dress Socks 
Dubeltavai suktas siūlas. 

Su fancy rayon juostelėm.
Dydis 10 iki 12.

Vilnoniai Siūlai
4 uncijų skeins, 4 eilių vel
tas mezginys. — Naujos 

Rudens spalvos

Vaikų Kojinių Pardavimai
VERTYBE IKI 20C

• Vaikui pilno ilgio 
kojinės

• Mergaičių % Kojinės
• Boys Golf Sox

Nebaltintas Muslin f 
36 colių pločio geros koky- i 
bes. Special tiktai už ■
yardą ................................ w

|%c
Moterų Snuggies < np

12,/ž% Vilnos. Veste ir ke
linės.

Reguliarė 29c verte 19
Vyrų Union Siutai 1tnoSunkus, stanškuoti, vilnuo- ’ 
ti, Random žili. Dyd. 36-46. i

SPECIAL .................... ’59

.29

BERNIUKŲ $9.95
OVERKOUTAI

Vaikų Union Siuts 1 1«
Berniukų ar mergaičių štai- y| f u 
lės su Rayon stanškutėm, ■■■■ I 
69c vertė. Dyd. 2 iki 16 met. ■ ■ &

VYRŲ PASIPUOŠIMUI
OXFORDS

Garsių dirbėjų dovana! 
Tikra oda. Wing- 
tip. Siauri, vid.

siūlė. Compo 
pad., gurno 

kulnys .

vSĮ& Dyd.
6 iki 11.

Papuręs vien vilnų paviršis 
giliai rausvi, žili. Dubeltavi 
atlapai, fancy užpakaliai, 
inverted pleat, raglan ran
kovės. Dydis 11 iki 18.
Dydis 3 iki 10 su pritaiky

ta kepure.

Z1
f i

Vaikų ar Mergaičių Nauja

AVALINE
Puikiai atrodo, extni 
stiprus rudeniui ba
teliai, Giiinnetal ar 
patent leather su<16- 
ties padai Guminiai 
užkulniai MKt 
'“:88°

$1.50
* -•

policininką ir policiniu-
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HAUIIEMOS
The Lithnanian Daily Newa

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

. Užsakymo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metama ______________
Pusei metų ___________
Trims mėnesiams_____
Dviem menesiams _____
Vienam menesiui _____

Chicagoj per išnešiotojus:

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

$8.00 
4.0Q 
2.00, 

, 1.50
.75

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

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

Viena kopija________________ 8c
Savaitei —.................................. 18c
Menesiui ...._______________ 75c

Metams _______  $5.00
Pusei meti] _________  2.75
Trims mėnesiams _________  1.50
Dviem mėnesiams _________  1.00
Vienam mėnesiui _________ .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuos* 
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metų ......—....j.—____ - 4.00
Trims mėnesiams ....__4.------ 2.50

• Pinigus' reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canat 8500.

Ji turi kelis milionus narių ir šiemet surengė keletą mil
žiniškų demonstracijų prieš valdžią.

Lenkijos socialistų partija yra stipri pramonės cen
truose. Ji kooperuoja su valstiečių partija. Nacional-de- 
mokratai, arba endekai, tūri daug pasekėjų tarpe smul
kiosios miesčionijos ir tarpe katalikų.

Naujasis Lenkijos seimas, vadinasi, vėl atstovaus 
tiktai dvarininkiją ir militarištus.

Fašizmas Europoje vainikuojamas Margumynai

/

i

AMERIKOS VOKIEČIAI KO
VOJA PRIEŠ HITLERIZMĄ

Europos įvykiai eina kinomatografo greitumu. — Cham- 
berlainas išgelbėjo Hitlerį. — Anglija ir SSSR. — 
Mažųjų valstybių aukojimas. — Vokiečių mažumos 
kitose valstybėse. — Didžiausias demokratijai smū
gis. — Kodėl Sovietų Rusijos balsas nėra girdi
mas? — Pasaka suaugusiems vaikams.

(Musų specialaus korespddėnto Lietuvoje)

Green ir Lewis
Amerikos Darbo Federacijos konvencija kone vien

balsiai patvirtino savo vykdomosios tarybos nusistaty
mų nesitaikyti su Industrinės Organizacijos Komitetu 
(C.I.O.), kol iš jos vadovybės nepasitrauks arba nebus 
pašalintas John L. Lewįs. Išgirdęs apie tai, C.I.O. lyderis 
pareiškė, spaudai:

“Aš sakau, kad aš sutinku rezignuoti rytoj arba 
kurių kitų dienų vėliau, kaip C.I.O. pirmininkas, jei
gu tuo pačiu laiku rezignuos p. Green, kaip Ameri
kos Darbo Federacijos prezidentas.”
Čia galima padėti taškų. Aišku, kad nerezignuos nei 

Green, nei Lewis, ir “karas” tarpe dviejų Amerikos dar
bininkų judėjimo frakcijų eis, kaip ėjęs.

Vienoje pasakaitėje kalbama apie du liutu, kuriuodu 
kovoję tol, kol nuo abiejų palikę tik uodegos. Ar nebus 
panašus rezultatai ir šitos kovos tarp Lewis ir Greeno?

Hitleris su Stalinu gali susijungti
-------------------------------- I '■

Ne kartą buvo išreikšta Europos spaudoje mintie, 
kad hitleriškoji Vokietija gali susitaikyti su staliniškąją 
Rusija ir sudaryti “bendrą frontą” prieš Vakarų Euro
pos demokratijas. Komunistai, žinoma, spiaudydavo ug
nim, išgirdę apie jokias kalbas. Bet štai dabar vienas iš 
uoliausiųjų Stalino garbinto jų} Europoje, Waįter Dutran- 
ty, rašo, kad toks dalykas, kaip Hitlerio susidraugavi
mas su Stąlinu/esąs'vjjsai galimas! > •

Walter Duranty per daugelį metų buvo Nęw Yorko 
atžagareiviško “Times” korespondentas Maskvoje, kuris 
savo telegramose visuomet labai palankiai sovietams 
piešdavo gyvenimo sąlygas Rusijoje: O jo apysaka “One 
life, one ko»peck” (gyvenimas — kapeika) aiškiausiai įro
do, kad jisai yra ne tiktai sovietų Rusijos draugas, bet 
ir aklas leninizmo ir Stalino pritarėjas. Ir dabar tas as
muo, nuvykęs į Paryžių, ilgoje telegramoje Chicagos 
laikraščiui “Daily News” praneša, kad po Miuncheno 
konferencijos Rusija arba eis viena savo keliu — arba 
susitars su Vokietijos nacių diktatūra. Sako:

“Palieka dar vienas galimumas . . . atseit, Rusi
jos-Vokieti jos susiartinimas — kooperavimas, vieto
je karo. Rimtai kalbant, šiandien nebėra jokių klin
čių Rusi jos-Vokietijos draugingumui, už kurį taip 
stipriai stodavo Bismarkas, išimant fanatišką Hitle
rio padūkimą prieš, anot jo, ‘žydišką bolševizmą’. 
Bet Hitleris nėra amžinas ir diktatoriai savo nuo
monę gali pakeisti, o Stalinas per dvejus valdymo 
metus sušaudė daugiau žydų, negu k " 
da nors užmušta Vokietijoje.”/
Tai šitaip rašo korespondentas, išgyvenęs daugiau, 

kaip penkioliką metų Maskvoje ir parašęs knygą, kurio
je bolševikai yra garbinami, kaip revoliucijos herojai.

• Jisai sako, kad jokių kliūčių Stalino ix Hitlerio su
sidraugavimui dabar nėra, ir jeigu Hitleris sumanytų ne 
maršuoti į sovietų Ukrainą, bet atplėšti Elzasą-Lotarin- 
giją nuo Francuzijos, tai “nėra pagrindo manyti, kad 
Rusija atsisakytų veikti bendrai su Vokietija”.

Taigi Walter Duranty pranašauja, kad netrukus ga
li ateiti laikas, kada Maskva šauks “Hęil Hitler”. O tuo-į 
met, žinoma, kartu su ja šauks “Hęil\Hitler” ir vfeas* 
Kominternas.

Daugelis žmonių mano, kad 
visi vokiečiai arba bent didelė 
jų dauguma remia Hitlerį. Bet 
tai klaida. Yra stipri opozicija 
hitlerizmui pačioje Vokietijoje, 
tik apie jų mažai girdėti, ka
dangi ji neturi spaudos organų 
arba kitokių priemonių (radio 
ir Lt.) pareikšti savo balsų.

Amerikoje gyvena tarp 8 ir 
10 milionų vokiečių ir vokiškos 
kilmės žmonių. Jų tarpe na
ciams pritaria tik nežymi ma
žuma. Skaitlingiausios vokie
čių organizacijos Amerikoje y- 
ra priešingos Hitleriui.

Pastaruoju laiku nacių prie
šai tarp Amerikos vokiečių ė- 
mė smarkiai prieš juos kovoti. 
Pavyzdžiui, didelės Steuben 
draugijos pirmininkas, Th. H. 
Hoffman, spaudoje pasmerkė 
hitlerininkų “Bundu” ir jo va
dų Frjtzų Kuhn’ų. Jisai sako:

“Atrodo panašu į mažiukų 
pudelį (šuniukų), lojantį 
prieš mėnulį, kai p. Frilz 
Kuhn piešia paveikslų viso 
Amerikos vokiečių elemento, 
buk tai suvienyto, kaip 
pulkas, garde, kuriame 
yra piemuo.”
Vokiečių neapykanta 

nacius, be to, pasireiškia 
kad nacių priešai išvaiko ‘ 
do”
■ t .

mitingus

MELAGIUOJASI

jų buv« ka

Lenkijos opozicija boikotuos rinkimus j

Laimingos Senatvės

Jus esate gerai informuoti [ir tik vokiečiams išimtinai nau- 
apie Europos gyvenimų. Gale- dingą, 
čiau x^avo apžvalginių nerašyti. 
Jei rašau, tai tik todėl, kad pa
stebėti, kaip tie visi įvykiai vei
kia Lietuvą ir ko ateityje gali
ma lukerauli.

Europos įvykiai dabar eina 
kinomatografo greitumu. Kas 
dar vakar, rodos, visai nebuvo 
galima, šiandien jau virsta gy
venimo tikrove. Kas gi galėjo 
laukti ir tikėtis, kad Europos 
didžiosios demokratinės san
tvarkos valstybės nusilenks hit
leriškosios Vokietijos grųsini- 
mams? Kas galėjo tikėtis, kad 
demokratiškoji Čekoslovakija 
bus palikta savo likimui, saky
sime, dar daugiau, kas galėjo 
tikėtis, kad jos sąjungininkė 
Prancūzija sutiks ai' pritars iš 
Čekoslovakijos atimti jos že
mes, tas žemes, kurios mišrai 
vokiečių, tariamai, “skriaudžia
mų” vokiečių apgyventos?

Štai šiandien jau veik virto 
I faktu, bent taip sako dienos,

komunistai. Vardan kolektyvio 
saugumo Francuzijos valdžia 
laikėsi įsikabinusi į skvernų 
Anglijai, ir “liaudies frontas” 
Francuzijoje bijojo valdžių kri
tikuoti, kai ji sekė paskui 
Chamberlainų. To rezultate, sa
ko Eugene Lyons,—

“Ghamberlainas ir Dala
dier elgėsi, kaip kad juodu 
butų buvę diktatoriai, ku
riems nereikia atsižvelgti į 
•Viešųjų opinijų namie... Ka
dangi visa viltis buvo sudėta 
į kolektyvį saugumų, tai ne
buvo reikalo rengti masių o- 
pinijų, kuri butų galėjusi bū
ti, kaip lazda ant valdžių gal
vų.”
Iš tiesų, “kolektyyis saugu

mas” čia puikiai patarnavo re
akcijai. Bet Eugene Lyons nu
rodo tiktai vienų priežastį. Yra 
dar kita priežastis.

Kad ir Francuzijos valdžia
stengėsi palaikyti artimus ry-|tai yra rugs6jo mfn. 20 dienos

Laimingos senatvės šalimi 
galima pavadinti Daniją, vie- 
nintėlę valstybę pasauly, ku
rioje nė vienas gyventojas ne
gali numirti badu, nedarbingu
mo bei ligos atveju, likti be 
materialios paramos.

Įstatymai apie senatvės aprū
pinimą pradėjo veikti nuo 1841 
metų ir nuo to laiko nepraei
davo nė vienos dešimtmetės 
kad jie nebūtų keičiami bei to 
bulinami. šiuo metu kiekviena} 
pilietis, sulaukęs 65 metų ii 
turintis šiek tiek pajamų, kiel 
reikalauja minimalinis pragy 
venimas, gauna iš valstybė: 
pensiją. Toji pensija neapsun 
kina< jo jokiomis pareigomis 
kaip pavyzdžiui, gyvenamosios 
vielos ar užsiėmimo pasirinki 
mu.

avių 
jisai

prieš 
tame, 
‘Bun-

4

Vienuolika *'' sovietų lakūnų 
Maskvos “Pravdoje” išplūdo 
Lindberghą “melagiam” už tai, 
kad jisai svečiuose pas Angli
jos aristokratišką leidę Astorie- 
nę prastai atsiliepęs apie Rusi
jos oro laivyną. Bet ta Jeidė va
kar pareiškė spaudai, kad Lind- 
berghas jos namuose apie so
vietų oro laivyną visai nekal
bėjęs .

“Jisai (Lindberghas)/ kal- 
; bėjo apie Rusiją bendrai”, 

sako Astorienė, “bet jisai 
nieko nesakė apie oro jėgas 

' ir nedarė jokių palyginimų 
tarpe sovietų lėktuvų ir kilų 
šalių.” I
Šitas ginčas apie tai, ką Lind- 

berghas pasakė ąrba nepasakė, 
yra iš viso nerimtas. Juokinga 
yra manyti, kad Angliją galėjo 
sulaikyti nuo karo su Hitleriu 
pasakyti privatiniuose namuose 
kurio nors asmens žodžiai, nors 
tas dsmuo butų ir pats Lind- 
berghas. Anglija kariauti neno
rėjo,. Todėl ir nekariavo. Jeigu 
Anglijai butų tikrai rūpėję ap
ginti čekus, tai ir Chamberlai- 
nas nebūtų galėjęs Čekoslova
kiją “parduoti”.

PRASTAI PASIRODĖ “LIAU 
DIES FRONTAS”

sius su Londonu, bet jai nebu-| 
vo reikalo pavesti Chamberlai- 
nui visų iniciatyvų. Jeigu Fran
cuzijos kabinete butų buvę dar
bininkiškų organizacijų atsto
vai, tai jie butų pasipriešinę 
Chamberlainui, kai šis pradėjo 
perdaug nusileisti Hitleriui. Bet 
kairiosios partijos savo atsto
vų kabinete neturėjo. Socialis
tų vadas Blum reikalavo, kad 
butų sušauktas parlamentas; 
tačiau jo reikalavimą Daladier 
atmetė, ir “liaudies frontas” 
tame kritiškame momente pa
sirodė bejėgis.

Bet kodėl kairiųjų partijų at
stovų nėra Francuzijos minis- 
terių kabinete? Todėl, kad at
sisakė į valdžią eiti komunistai, 
nes jie nenori imti atsakomy
bes už Valdžios darbus. Dėl a- 
gitacijos jiems yra patogiau 
turėti “laisvas rankas”, kad jie 
galėtų valdžią kritikuoti, khda 
jie nori. Prie tokių aplinkybių 
nesutiko dalyvauti valdžioje ir 
socialistai. Todėl dabartinis ka
binetas yra sudarytas iš vienų 
tiktai “radikalų socialistų” (tik
rumoje, liberalų), kurių vadas, 
yra Daladier.

Jeigu Francuzijos darbinin
kų judėjimas nebūtų suskaldy
tas, tai tokio dalyko nebotu į- 
vykę. Socialistai parlamente tu
ri 154 atstovus, komunistai — 
72. Sudėjus į daiktą, butų 226 
atstovai. Tokia milžiniška par
tija valdžioje ne tik dalyvautų, 
bet ir vadovautų. Bet kai dabar 
72 atstovai priklauso komunis
tų partijai, kuri ima direktyvas 
iš Maskvos, ir darbininkų ju
dėjimas visame krašte yra pa
sidalinęs į priešingas, frakcijas, 
tai socialistų padėtis kebli.

Kol tas skilimas Franeuzijos 
darbininkų judėjime nebus lik
viduotas, tol kova prieš reakci
ją bus labai sunki.

telegramos.
Tai begaliniai skaudžios ži

nios, kurios kiekvienų nuošir
dų demokratų staigiai nustebi
na ir kartu šiurpu nukrečia 
Kas gi toliau? Kuo gali pasiti
kėti mažosios valstybės, kur 
draugų jos gali ieškoti?

Chamberlaino skridimas 
Hitlerį, tai buvo ne kas
kaip Hitlerio padėties gelbėji
mas, bet ne Čekoslovakijai pa
ramos teikimas.

Hitleris tiek toli buvo pažen
gęs, kad atrodė toliau jau jam 
nebėr kur eiti. Karas arba vi
su frontu' traukimasis atgal. 
Karas maža vilčių teikė bet kų 

alga' 
akyse 
kartu 
galėjo

reakcinga Vokietija, bet 
demokratine Prancūzija, 
dėl busimo labo dėlko 

nepaaukoti “šventos 
labui Čekoslovakiją!

pas 
kita

Iš Varšuvos pranešama,, kad Lenkijos valstiečių par
tija, Lenkijos socialistų .partija ir nacional-demokratų, 
partija nutarė nedalyvauti seimo rinkimuose, kurie įvyks 
ateinantį mėnesį. Boikoto priežastis ta, kad valdžia pa
skelbė naujus rinkimus, neispildžiusi opozicijos reikalą- 
vimo, kad butų pakeistas rinkimų įstatymas, kuris yra 
labai nedemokratiškas.

Lenkijos valstiečių partija, yra labai stipri sodžiuje..

Dabartinį Francuzijos minis- 
terių kabinetų, kurio priešaky
je stovi Daladier, remias kairių
jų partijų blokas, vadinamas 
* ‘liaudies frontu” Jisai yra su
darytas iš trijų stambių parti
jų: komunistų, socialistų ir ra
dikalų ir kai kurių smulkių 
grupių. Tai kodėl tos partijos 
leido valdžiai kapituliuoti prieš 
Hitlerį?

Savaitraštyje “The New Lea- 
der” žinomas rašytojas Eugene 
Lyons (buvęs uolus komunis
tas) išreiškė tokių nuomonę, 
kad kairiąsias Francuzijos par-

Iš Lietuvos
• UŽ PAVOGTUS TREJUS MAR

ŠKINIUS VAGIS NUBAUS
TAS TREJAIS METAE5

KALĖJIMO

KAUNAS -----  Kaune, Uk
mergės pi. X nr. iš vieno namo 
nuo aukšto buvo pavogti treji 
marškiniai ir kt. skalbinių.

Policija susekė, kad tai 
Ęalio Dainavičiaus, vagies 
eįdivisto, darbas. z

Kauna apygardos teismas 
kar Dainavičių nubaudė

yra 
re-

va-
tre-

tijas surišo tą “kolektyvio sau- metais sunk, darbų kalė 
gumų” politika, kurių skelbia iimo..

laimėli, o traukimasis 
reiškė savo gyventojų 
tikrų kompromitacijų ir 
nepasitikėjimų, kuris
virsti visos hitleriškos sistemos 
tikra katastrofa. Bet karo Ang
lija visai nenorėjo. Jai ir nėra 
ko norėti, juk ji iš karo nieko 
gero negali laimėti, nes visko 
yra prilėkusi. Pasaulyje jau 
daugiau naujų kolonijų neįsi
gysi; vienas jų valdo ji pati, ki
tas Prancūzija, tai yra anglų 
sąjungininkė. Tiesa, pakelyje 
dar stovi - Italija su savo kolo
nijomis. Bet šita valstybė, kaip 
kartu ir Vokietija anglų kon
servatoriams, tiems Europos 
reakcijos įkvėpėjams, yra būti
na kaipo kumštis prieš SSSR. 
Anglija gerai žino, kad Pran
cūzija niekuomet su SSSR ne
kariaus, nes nėra jai jokio ap
skaičiavimo su SSSR kariauti. 
Priešingų interesų visai neturi, 
o jei kų turi, tai turi tik daug 
bendro.

Anglijos karas dėl mažutės 
Čekoslovakijos tai ne kas kita, 
kaip Vokietijos pastatymas j 
antraeilių valstybių (arpų. Ki
taip tarus, jų ilgesniems lai
kams išmušti iš stipresnių vals
tybių tarpo, kuri jau ilgam ne
pajėgtų kada nors susidurti su 
SSSR. Italija ne koksai partne
ris. Italija gali sėkmingai ka
riauti su beginkliais mažai kul
tūringais etiopais, bet ji viena 
negalėtų drįsti kada nors pulti 
SSSR. Be to, ir neturėtų dėlko 
juos pulti. Italija, štai įsivėlu
si į Ispanijos avantiūrų, niekaip 
nepajėgia ispanų respublikos 
dvasios sugniauždyti. Tūkstan
čiais žūva italai kariai ir vis 
dėlto ispanų respublikonai tvir
tai laiko savo pozicijas. Nors ir 
laimėjimų iki šiol neturi, bet 
kartu įr neturi katastrofiškų 
pralaimėjimų, šioje bėdoje ita
lai net vokiečių yra remiami, 
bet tik tiek, kiek tai vokiečiams

baudžiasi

Tai dėlko 
negalėtų 

išsižadėti ?

Tiems pasenusiems pensiniu 
kams (vyrai ir moterys vieno 
dai naudojasi pensija) yra pa 
statyti daugelyje vietų viešbu 
čiai, kuriuose pensininkus n 
tik maitina, rengia ir auna, be 
ir ruošia jiems Įvairias pramo 
gas ir duoda nedidelias pinigi 
sumas saviems reikalams.

Tokie viešbučiai jokiu bud 
neprimena kazamatų, nes gra 
žiai pastatyti, o taip pat ir vi 
daus įrengimai yra komfortu 
ki.

Šiuo metu daugiau nei 100 
000 gyventojų naudojasi toki 
pensija ir daugelis Įjageidauj 
juose apsigyventi.

Norįs gauti pensijų kandidt 
tas privalus įrodyti, kad jai 
jau suėjo 65 metais ir kad j 
pajamos esančios tokios, jo 
neištenką minimaliam pragyv< 
nimui išteklių. Ligos ar inval 
durno atžvilgiu pensija skirk 
ma ir 60 metų amžiaus pilk 
čiui. Pensijos didumas pareinu 
nuo to, kur gyvenus pensinii 
kas. Gyvenančiam Kopenhagc 
je didžiausia suma siekianti ii 
1,720-čių kronų metams, prt 
vincijoj — kur pragyvenimi 
yra pigesnis, pensija yra ned 
desnė kaip 1,185 kronų. Te 
sumos 7/12-sios išmoka va 
džia, o 5/12 išmokų apskrit 
ar bendruomenė.

Reikia pastebėti, kad šioj į: 
taigoj gyvenų pensininkai pas 
žymi savo ilgu amžiumi, ir te 
dėl čia ne naujiena sutikti s< 
nį bei senę, turinčius daugiu 
kaip 80-ties metų, o dar visi: 
kai stiprius ir vikrius.

Pensijas mokus parlamenta

pęs dėmesį į visus piliečių re 
kalavimus ir laiks nuo laiko 
senatvės aprūpinimo įstatym 
įneša pataisų ir pagerinimų.

Italai čia siunčia savo 
vyrus grumtis, o vokiečiai siun
čia savo instruktorius kraštą 
grobti ir jo turtus eksploatuoti.

Anglija ilgai svetimomis ran
komis žarijas graibstė ir tokios 
politikos ji nori ir toliau laiky
tis. Anglija gerai nusivokia, 
kad netolimoje ateityje jos vie
nas stipriausių priešų bus 
SSSR. Jų interesai Azijdje ir 
dalinai Afrikoje kryžme susidu
ria. Savo rankomis tą ateities 
priešą ji viena nenori sudoroti, 
todėl šitam reikalui ji nori iš
laikyti sveiką ir galingą reakci
nę Vokietiją. Kartu su Vokieti
ja Anglija dar ateityje turės ką 
dalintis! SSSR teritorijoje yra 
nemaža žibalo, anglies ir kitų 
vertybių, kurios Anglijos ir 
Vokietijos pramonei yra reika
lingos. Kąsnis geras. Bet tą 
kąsnį bus galima žioli lik kar
tu su 
ne su

Tai 
dabar
taikos” 
Tiesa, taika, kad ir prasta tai
ka, vis dėlto geriau, negu kad 
ir geras karas. Dėl taikos ver
ta pasiaukoti!

Juk tai auka dėl visos žmoni
jos labo!

Bet dėlko tą auką reikia da
ryti mažesnių valstybių sąskai- 
ton?

Dėlko šiam taikos aukurui 
aukas turi duoti mažesnes tau
tos, valstybės! Dėlko tame tai
kos aukure turėjo susmilkti be
ginklė Etiopija, dėlko, dėl to tu
ri kentėti tik ispanų tauta, dėl
ko turėjo žlugti sena valstybė 
Austrija, dėlko turi kentėti vi
sos kitos mažosios tautos, dėlko 
tik jos vienos, diena iš dienos, 
turi drebėti dėl savo likimo, dėl 
savo gyvasties?..

Dėlko tam taikos aukurui pa
ti Anglija, Vokietija neneša au
kų? Jos turi ką aukoti ir kuo 
pasiaukoti!

Dėlko nepadaryti koksai nors 
plebiscitas toje pačioje Britų 
imperijoje ir atsiklausti jos val
domų tautų, ar kartais tos tau
tos nepanorėtų sukurti savus 
židinius ? Vokietija • 
kolonijų, nes esą jai 
pramonei žaliavų. 
Anglija taikos dėlei 
kai kurių kolonijų
Dėlko leidžiama iš mažutės Če
koslovakijos atimti kaip tik 
patsai prainoningiausias kraš
tas ir tas vietoves, kur Čeko
slovakijos įtaisyti sustiprinimai 
priešo apsiginti?

Dėlko, sakysime, Italijoje, 
dabar valdomoje Etiopijoje, ne
padaryti plebiscitas, ar jie nori 
būti italų valdomi?

Gal jie geruoju sutiktų ge- nijoje bilijonas reiškia vien 
riau vokiečiams pasiduoti būti milijoną milijonų, 
eksploatuojamais ?

Bet Anglija, gudrieji jos kon- šia sakyti tūkstantis milųoni 
servatoriai, pasauliui dabar du- arba milijonas milijonų. Kie‘ 
mia akis, kad šventos taikos 
dėlei Čekoslovakija turi pasi
aukoti !

Čekoslovakija maža valstybe, 
tai ir privalo aukas skirti. Pa
prastai aukas duoda tie, kurie 
mažiausiai turi ką duoti.

Anglija dabar skelbiasi, kad 
ką ji tik dabar daro, tai daro 
vien tik taikos labui. Tuos žo
džius iššifravus butų galima 
sakyti, kad Anglija dabar viską 
ką tik daro, tai daro, kad Vo
kietijoje reakciją dar labiau su
stiprinus, kad ateityje butų ga
lima lygiai taip lengvai SSSR 
sudoroti, kaip dabar sudoroja- 
ma Čekoslovakija.

(Bus daugiau)

Kiek yra bilijonas?

kituose kraštuose bilijoną 
reiškia vienų tuksiantį milijc 
nų—1 ir 9 nuliai. Did. Britą

arba 1 i
12 nulių. Dėl tikslumo geriau

yra milijonas milijonų? 'Pa 
bandykime suskaičiuoti. Jc 
pradėtume skaičiuoti po 20 
per minutę, per ištisas diena 
ir naktis, nesustodami nė vie 
nai minutėlei, turėtume skai 
čiuoti 9,500 metų! IPradėj 
skaičiuoti nuo Kristaus užgi 
mimo, lig šiol butume suskai 
čiavę tiktai vienų šešioliktąjį 
dalį bilijono. Žodį “bilijonas 
vartojame kalbėdami apie k) 
nors begaliniai didelį arba be 
galiniai mažą. Pavyzdžiui 
Gamina spinduliai apskaičiuo 
janri bilijoninėmis centimetre 
dalelėmis. Kalbant apie žvaig 
ždžių tolumų nuo musų že 
mes, minimi bilijonai kilomet
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JUOKAI

DAR APIE MASINI 
MITINGĄ

Nors jau bus pora savaičių 
kaip įvyko tas masinis mitin
gas, bet apie jį dar yra daug 
kas parašyti, nes minimam mi
tinge paaiškėjo tokių dalykų, 
kurie Kanados Lietuvių Kong
reso darbuotę pastato labai 
miglotoj padėtyj. Iš raporto 
paaiškėjo, kad Kongreso susi
rinkimas buvo sutrukdytas ir 
kad buvo ieškota kaltininkų, ir 
kad jie “surasti”. Surasti ir 
prikalti prie gėdos stulpo. Tie 
kaltininkai — tai visi tie, ku
rie nesutiko pusti į komunistų 
dūdą. Tai taip pasakojo buvęs 
Smetonos policininkas, vėliau 
Kanados Lietuvių Kongreso 
pirmininkas, o dabar Toronte 
vadinamas tiktai Zigmuku.

Bet vėliau gavęs balsų vienas 
iš atsibuvusio Kongreso dele
gatų štai ką pareiškia:

Be reikalo ieškoma kaltinin
kų kur nors kitur — sako jis. 
— Aš gavau iš Montrealio laiš
ką, kuriame rašoma, jogei Ka
nados Lietuvių Centro Komite
to narių vaikai tarnauja slap
tajai valdžios policijai, ir jie 
viską puikiai žinojo ir darė 
taip, kaip jiems buvo įsakyta.

Tokios žinios, be abejo, pa
stato visą minimo komiteto 
veikimą nelabai kokioj šviesoj.- 
Bet musų gudragalviai komu
nistai ieško kaltininkų visai ki
tur, nutylėdami, kad jų kon
troliuojamam centro komitete 
yra žmonių, kurie tarnauja de
vyniems dievams.

Kita įdomybė — tai Guobos 
isteriškas riksmas neva prakal
bų sakant. Šis žmogus per dau
gelį metų “apšvietų” sėmė vir
tuvėse iš buteliukų ir jau da
bar jaučiasi tiek “apsišviėtęs”, 
kad turi kitus mokyti. Tame 
masiniame mitinge jis taip 
draskėsi bemokydamas Hitlerį, 
Chamberlainį ir socialistus, 
kad net jo scilės teškėjo į vi
sas puses, o jo pasekėjai jam 
plojo kiek tik galėjo, ypačiai 
džiaugsmingas Triukšmas kilda
vo, kada buvo niekinami so
cialistai.

Sustiprintas dvasioje savo 
pasekėjų plojimu, Guoba su
galvojo tapti mučelninku, ir 

. tai labai pigios rųšies mučel
ninku, paskelbdamas susirin
kusiems, jogei jam bekalbant 
jo priešai rodę jam liežuvį.

Bet tokiu savo skymu Guoba 
net savo vienminčius gerokai 
sukompromitavo, nes jau ir tie 
neplojo. Reikia pažymėti, kad 
tam žmogui įvairus skymai ne 
naujiena. Parvažiavęs iš Pa
saulinio Liet. Kongreso buvo 
sugalvojęs sukiršinti SLA 236 
kuopos narius su Toronto lie
tuvių parapijonimis paskelbda
mas, jogei jisai, M. Guoba, 
Kaune prie mandatų registra-

kad gal kaip nors galima butų 
su tais žmonėmis susitarti ir 
nors kai kuriais klausimais 
veikti bendrai. Būtent, dabar 
paaiškėjo, kad su musų komu
nistais, kuriems vadovauja pa
našus Guobai, jokiu budu nė
ra galima joks bendras dar
bas, 
mas

Toks akiplėšiškas niekini- 
kitaip manančių žmonių 
paveikę žmones, kad jau 
sekmadienį šauktame irgikitų 

komunistų masiniame mitinge 
dalyvavo tik apie 50 žmonių. 
Tuo tarpu pirmesniame mitin
ge komunistai priskaitė apie 
300. Tai reiškia, kad antrame 
mitinge jau buvo 5 kartus ma
žiau. Reikia dar pridurti, kad 
iš kongreso komtieto Toronto 
skyriaus ir vėl 2 nariai pasi-

traukė, nors ir buvo komunis
tų simpatikai. Jie jokiu budu 
negalėjo pakęsti visos tos tvar
kos, kuri yra vedama Toronto 
skyriuje. Tatai noriu priminti 
“Naujienų” skaitytojams, pas 
kuriuos galėjo susidaryti nuo- 
monė, kad gal buvo ir musų 
kaltes dalis, kada įvyko pir
mas komiteto skilimas per 16 
vasario paminėjimų. Bet da
bar, kada žmonės,, kurie visų 
laikų rėmė komunistinį judėji
mų, pareiškė masiniame mitin
ge, jogei jie negali tokiose są
lygose darbuotis, kokias komu
nistinė komiteto dauguma yra 
nustačiusi, tai yra dirbti tik tos 
klikos naudai, turėtų tokių 
nuomonę pakeisti musų nau
dai. —J. Yokubynas.

ŠIS TAS IŠ ŠEN IR TEN
SLA 236 kp. koncertas
TORONTO, Ont. — Jau bu

vo spaudoje minėta apie SLA 
236 kp. 4 metų sukakties ruo
šiamų paminėjimų, 
gi tas parengimas jau visai ar
ti (įvyks 15 d. spalio mėn. 7:30 
vai. vak., Ukrainų svetainėje,

gen. organizatorė M., F. Yoku- 
bynienė pasiskyrė deputatus,— 
St. Bieliauskienę ir Genovaitę 
Yokubynaitę. Kuopos organizą-

bet kadan I nutarta turėti vieną, t. y. rtll /A ln VI 1 1 -r V t r* Anuolatinį kuopos org. A. Fren-

Teatralės komisijos vardu
404 Bathurst str.), tai dar kar- raportavo St. Katkienė, praneš- 
tų noriu priminti ir užprašyti 
visos kuopos vardu visus To
ronto ir apylinkių lietuvius į 
šį musų vakarų atsilankyti. 
Prašome musų narius ir drau
gus, prijaučiančius musų orga
nizacijai — Delbi lietuvius, ne
užmiršti atvykti ir drauge pa
silinksminti bei pasidžiaugti 
musų 4 metų organizacinio 
darbo vaisiais. Programa žada 
būti įdomi ir taipgi tikimasi 
susilaukti žymaus kalbėtojo. 
Tad iki malonaus pasimatymo.

Toronto liet, parapijiečių 
vakaras

Spalio 8 d. Liet, parapijos 
svetainėje įvyko parapijiečių, 
žinomų dabar Toronte kaipo 
“sukilėlių” vakaras. Jau per 
gana ilgokų laikų tarpe Toron
to parapijonų eina nesantaika 
dėl svetimtaučio klebono; vie
ni prieš jį sukilo -r- kiti gi stipr 
riai jo skverno įsikabinę laiko
si. Bet mums netenka į jų vi
dujinius reikalus kištis, — lai 
jie patys nusprendžia kaip iš 
tos makalienės išeitį rasti. No
riu čia tik paminėti, kad šis 
parengimas, kuris daugiau bu
vo skirtas spalio 9 d. Vilniaus

I dama apie ruošiamą koncertų 
ir kad gauta nuolatinė salė ant 
Robert str. Tapo iškeltas cho
ro klausimas, kuris sutiktas en
tuziastišku pritarimu. Išrinkta 
komisija choro, reikalus tvar
kyti, į kurį įeina: St. Butkienė, 
Samuleviėius, G. Yokubynaitė, 
A. Frenzelis ir M. F. Yokuby- 
nienė. O. Indrelienė patiekė su
manymą, kad ištikus ligai mu
sų nariai gautų dovanėlę kuo
pos vardu — ar tai gėlėmis ar 
kitu kuo. Tas rado pritarimo 
pas kai kuriuos narius ir net 
buvo pasiūlyta sudaryti fondų 
tam tikslui, apsidedant 5 centų 
mokėstim kas mėnuo. Bet bu
vo ir kitokių nuomonių — 
priešingų prieš apsidėjimą nau
jais mokesčiais. Prieita prie 
balsavimo ir balsai pasidalino 
lygiai pusiau. O kadangi daug 
narių jau buvo išėję, tai nutar
ta reikalų palikti kitam susi
rinkimui išspręsti.

bu-

Vieša padėka

REGINYS
: Nuomininkas: — Tamsta aa> 
kei, kad iš kambario lango, ma
tyti gražus reginys, o čia tik 
namai! '

St-vininkas.:.

VAIKŲ' PAŠNEKTAI
Pranukas: — Tu vakar savo 

dėdės vardadiem, matyt nega
vai pasmaguriauti?'

Jonukas: — Puikiausiai. Ko
de! gi ne ?

Pranukas: — Kad tu 
dien esi visai sveikas.

Mat, aš. Beži
nojau, kad šiandien prie prie
šais- stovinčio namo lango nesu
dės jauna našle, kuri ten nuo
lat sėdi.

ŠianWINNIPEG, Kanada. — Jau 
praėjo viena kita savaitė nuo 
to laiko, kaip prieš pat musų 
vedybas buvo surengta mums 
vadinamoji “siurpraiz parė”. 
Paprastai kai kurie gyvenimo 
nuotykiai praeina nepasiekia
mai, vienok šis įvykis musų gy
venime buvo labai svarbus, nes 
tikrai nesitikėjome nuo. draugų 
ir draugių tokios netikėtos pa
garbos.

Šia proga tad norime Kana
dos skyriuje pareikšti didžiau* 
šių musų dėkingumų visiems 
savo bičiuliams.

Pirmiausia dėkingi esame V. 
Novogrodskui, P. Purui, V. 
Staponavičiui ir Alfonsui Jau* 
niškim kaipo “parėš” rengė
jams. Didelis ačiū taip pat po
nams Urbonams už suteikimų 
vietos linkmam pobūviui.

Tariame širdingų dėkui vi
siems St. Boniface ir Winnipe* 
go draugams ir draugėms už 
suteikimų gausingų dovanų ir, 
b.e to, šaunų pavaišinimų alu
čiu ir gardžiais užkandžiais.

Iš tikrųjų nesitikėjome susi
laukti tokios nepaprastos pa
garbos nuo draugų. Labai bu
vome nustebinti, kai patekome 
pas ponus Urbonus ir ten pa
malėme susirinkusių didelį bū
rį draugų. Tai buvo beveik vi
si lietuviai, kurie susirinko tą 
šposų iškirsti. Mes visiems 
jiems už lai esame tiek dėkin
gi, kad trūksta net žodžių, kad 
galėtumėme išreikšti savo jaus
mus.

Ačiuojaine visiems gimi
nėms, o ypačiai savo tėvams, 
broliui * Feliksu i Alfonsui ir 
sesutėms Joąnai ir Salomėjai 
už pasidarbavimų ir patarna
vimą vedybų melu. Taip pat 
visiems draugams, kurie daly
vavo vedybose.

Ačiū draugėms Urbonienei, 
Bukauskienei, ir Kvedaravičie
nei už pasidarbavimą vedybų 
metu. Taip pat reiškiame dė
kingumą A, Urbonui, J. Snice- 
riui, S. Gumbąragiui, L. Jasi- 
lioniui bei visiems kitiems. Jei 
kurių vardų čia nepaminėjome, 
tai atsiprašome, nes tai pada
rėme ne su .blogais norais.

E. ir J. Paliliunai.

AKRUS IšROKAVIMAS
Kompozitorius: — čia atne

šiau savo, naują operų “Rojų.” 
Teatro direktorius: — žmo

gau,, pagalvok, kiek kainuos 
dekoracijos!

—* Bet užtat 
kiek sutaupysite iš kostiumų.

KQ JIS BLOGESNIS
Brolis: “Pasakyk, sesut, kaip 

tu galvoji, ar pasiseks man 
Onutės meilę užkariautu ?z\

Sesuo: “Savaime aišku! Ko* 
dėl tu turėtum būti išimtis? Ką 
kiti jau yra padarę, tų ir tu 
gali tikrai padaryti.’*

/r •*

« W SHADE C0.
S, J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAIDAS , . . MES NUMIERUOJAM IR UžKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLJNDS.

180& 4TtK STREET (ARTI W00D ST.)

UŽLAIDAI DOVANOMIS

g j .■... vtBSoESI

k
f

PAS
Ondruš

3934 W. 26th St.
Priešais Praga

DYKAI
Jums susiusime kaklras, 
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 D ARBA S-GERI AUSIS PIGUMAS

t

INSURANCE
(APDRAUDA)

ESTABLl»#J(!t» 1,04

ĄKANDŲ.

73gPAINTE

GERAS ZOOLOGAS
Grynas California 
pilnai stiprus vy
nas. šventėms spe-, 
cialiai įkainuotas.

DYKAI 
PRISTATYMAS

WEXB£RG’S
SUSIPAŽINIMO IŠPARDAVIMAS

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

OLD QUAKER
2 METŲ SENUMO.

orderius:

Adresas

Miestas

CIIICAGOJ NAUJIENOS METAMS $8.00
Šmotų Setas ........   $4J)0

" 1 ■ —V1 »■■■ r 11 

‘^Naujienos” Metams ir Setas ... $12.00

Raštine atdara kąa vaka
ras iki 8t vak Sekmadie
niais nuo 9 ryta iki t vai. 

po pietų.

NAUJIENOS, 1739 S. HalateJ Street, Cbioago, III.
Prašau užrašyti NAUJIENAS iy pasiųsti setą:

Vardas

PILNĄ APDRAUDĄ AU-< 
TOMOBILIAMS.

APDRAUDĄ NAMŲ NUO 
UGNIES. ; ]

ĄPDRAUDĄ RAKANDŲ. 
APDRAUDĄ NUO VAGIŲ. 
APDRAUDĄ\LANGŲ. \
APDRAUDĄ GYVASTIES 

GAUSITE

Kitur, Suv. Valst ir Kanadoj 
NAUJIENOS Metams..... ........................ $5.00
26 šmotų Setas su persiuntimu 
“Naujienos” Metams ir Setas

Telefonas 
nįiioRSį/ caxai 4738■ v/EXBERG

Raštinėje per 
a, rypkkyičių

1739 S. Halsted St
Nutarta 

taipgi išnešti griežtų rezoliuci
jų prieš grobuonis lenkus ir 
parašyti straipsnį į Toronto 
anglų spaudų apie Vilniaus už
grobimų. Pirmininkas V. Da
gilis paprašė narius pareikšti 
liūdesį dėl Vilniaus atsistojimu 
ir susikaupimu vienai minutei. 
Tuo ir baigtas susirinkimas.

Kitas kuopos susirinkimas 
įvyks lapkričio 13 d., 2 v. p. p. 
ant Robert str. prie College, 
rusų svetainėje.

PORT WINE 
MUSCATEL ALUS REISAIS

Aukštos Rųšies sta
lo alus stein bu
teliuose. Niekad 
pirm tai taip pigiai 
neparduota. §veų-> 
tems tiktai

—Jonuk, išvardyk man pen
kis laukinius žvėris, kurie AL, 
rikoje gyvena, — taria moky
tojas.

—Trys liūtai įr du tigrai,— Į 
atsako mokinukas.

eis.

lėliams” publikos atžvilgiu 
vo triumfališkas. Publikos 
sirinko apypilnė salė.

Programa, kaipo ant geri tųjų 
ir suskaldytomis jėgomis ruoš
ta, išėjo patenkinančiai. Ypač 
choras, kaipo labai mažo są
stato, nes tik 11 asmenų iš vi
so, visai gražiai padainavo. 
Taip, ii’ matos, kad tikri lietu
viai paskutinėmis savo jėgomis 
nutarė nusikratyti “svetimo 
jfungo”. Reikia palinkėti jiems 
pasisekimo.

Po programos visi linksmai 
šoko iki pusiaunakčio.

Iš SLA 236 kuopos 
susirinkimo

Spalio 9 dienų įvyko mėnesi
nis kuopos susirinkimas, kuris 
buvo daug skaitlmgesms, negu 
kili; taipgi daug kuopos reika
lų liko išspręsta.

• Svarbiausiuoju reikalu bu
vo pradėtas SLA Pirmas Pa
žangos Vajus. Visų narių ūpas 
pakilęs organizaciniam veiki
mui.

O. Indrelienė ir S t. Bieliaus
kienė jau išpildė savo šeimos 
kvotą — prirašė po du naujus 
narius, taipgi ir Frenzelių šei
ma. Iš viso šiame susirinkime 
buvo priduota 8 nauji nariai ir 
vienas senas prisirašęs prie pa
šalpos skyriaus. Taigi pradžia 
labai džiuginanti. 21 distrikto

1908 SOUTH HALSTED STREET

Sidabrini Setą

delegate pareis-

Tuo tarpu SLA 
davusi niekam

Mjfir11

to liet, parap. 
kusi, jogei ji 
SLA kuopai, 
kuopa nebuvo 
jokio įgaliojimo jai atstovauti.
Tuomet buvo atsiklausta Pas. 
Liet. Kongr. rengėjų ir gautas 
oficialus atsakymas su rengė
jų parašais, kuriame aiškiai 
pasakyta, jogei Toronto SLA 
kuopa nebuvo niekieno atsto
vaujama. Tai buvo Guobos 
šlykšti provokacija tikslu su
kiršinti tų dviejų organizacijų 
barius. Taip ir masiniame mi
tinge daug žmonių tuojau su
prato, kad ta Guobos paleista 
antis dėl liežuvio rodymo tai 
provokacija apjuodinimui sa
vo priešų. Po šio mitingo, po 
visų tokių socialistinės minties 
žmonių niekinimo, susidarė 
tvirtas nusistatymas ir pas tuos 
asmenis, kurie dar vis tikėjo,

Toronto miesto valdybos 
bėdos dėl “garnio 

lenktynių”
Savo laiku buvo rašyta apie 

Toronto turtuolio Millario pu
sės milijono palikimą atiteku
sio keturioms Toronto moti
noms, kurios per paskutinius 
10 metų nuoširdžiai “garnio 
lenktynėse” dalyvavo.. Su pa
baiga vargų, kuriuos panešė 
lenktynių amatorės — miesto 
valdybos dėdės įbrido į bėdas. 
Jie apskaičiavo, kad tos lai
mingosios šeimos skolingos 
miestui $11,985 ir tikėjosi, kad 
tie dešimtys tūkstančių grįš be 
jokių sunkumų atgal, taip kaip 
miestas geraširdiškai tuos pini
gus lęnktyninkėins išdalino pa
šalpomis. Bet jįe labai apsiriko. 
Nustatytas laikas jau seniai 
praėjo, o motinos nė viena 
miesto valdybai vizito nepada
rė. Reikalas tapo perduotas 
miesto solicitoriui iškolektuoti.

Frances.

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

Atsilankykit Pamatyti Šį GRAŽŲ 26-šių ŠMOTŲ

“Rožių ir Lapukų”

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

Gaus šį puikų sidabrinį setą d?
TIKTAI UŽ ....... W

Rudeninių Madų 
Knyga
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Diena Iš Dienos
CHARLES MATILIOKUI 
PADARYTA OPERACIJA

guliJau savaitė laiko, kaip
Cook kąuntės ligoninėje Char
les Matiliokas. Jam buvo pada
ryta vidurių operacija.

Matiliokai turi giminių ir pa*

žįstamų Chicagoje ir West 
Frankforte, kur jie seniau gy
venę.

Ligonis randasi 24 warde an
tram aukšte. Lankytojai įlei
džiami nuo 2 iki 3 po piėt ir 
nuo 7 iki 8 vakare. Jo žmona 
Mrs. Matiliokienė pageidauja, 
kad kas ligonį atlankytų, 
jis nuobodaująs. Ji tikisi, 
Charles greitai pasveiksęs.

nes
kad

S.

PASKUTINĖS 2 DIENOS

MAKSIMAS GORKY
Geniališkas veikalas iš Gorkio 
paties biografijos “MANO KŪ
DIKYSTES” paimtas. ,
Ateinant) Penktadienį N. Gogo

lio Revizorius.

SONOTONE Teatre
66 E. Van Buren

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

Išsiėmė Leidimus ,
Vedyboms
(Chicago j)

Walter Drukten, 24, su Alice
Tvaronas, 21

Arthur Brady, 30, su Mary
Daumas, 27

Raymond Nye, 22, su Sophie 
Gerus, 18

i i s

gražus 
radio 
WCFL. 
išpildė
simpatinga

imti

Bmimi

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

B

TAUPYKIT KUPONUS
UŽ MAŽUS PINIGUS ISIGYSIT GRAŽŲ IR 

BRANGU INDU SETĄ
Kasdien per savaitę laiko, nuo šeštadienio iki šeštadieniui 

Naujienose tilps skirtingos rūšies kuponas. Su tuo kuponu 
gausit kupone pažymėtus indus.

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

LACME-NAUJIENŲ Koto]

NAUJI “NIKELIAI” — 
FederAlė valdžia netrukus 
apyvarton paleis naujus 
“nikelius” — penkių centų 
monetas. Jų bus su prezi
dento Jeffersono atvaizdu. 
Viršuj Mrs. Nellie Taylor 
Ross, valdžios pinigų kalyk
los viršininkė, naują mone
tą studijuoja. Apačioj — 
monetos du veidai.

Mabio
>e 
I

a

BUDRIKO RADIO
PROGRAMAS,

septintadienį nuo 
buvo

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

Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu 
mokėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponų šiandien ir 
pradėkit rinkti gražius šešiems arba 12 asmenims setus.
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RISIS LONDOS

L. L. E. Kulturos Draugijos 4-tos kuopos susirinkimas įvyks 
spalių 12 d. 7:30 v. v., 4039 W. Madison Street. Nariai ma
lonėkite būti laiku, yra svarbių reikalų aptarti.

Sekr. J. M. Bruckas 
Bridgeport Draugystės Palaimintos Lietuvos susirinkimas įvyks 

spalių 12 d. 8 vai. vak. Chicagos Lietuvių Auditorijoje. Ma
lonėkite laiku būti, nes yra daug ką aptarti. Valdyba

KEDEI APKLOTI.

s:s

PATTERN 1843FIL.ET CROCHET

No. 1843—Mums malonu pateikti jums šiuos gražius 
girtius. Jie yra įdomus ir lengvai numezgiami.

mez-

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

No. 1$43

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

,Skolinant Pinigus
Be l^omiso nuo $30 iki $300.00 ant 
parašo, algos, furniture ar ant au
tomobilių. '
Namon Finance Corp.

po Valstijos priežiūra.
6755 SOUTH WESTERN AVĖ.

Tel. Grovehill 1038.

Pereitą
5:30 iki 6 vai. po pietų

ir įspūdingas Budriko 
programas iš stoties
— 970 kil. Programą 
simfonijos orkestrą ir 

operos dainininkė
p-lė Jadvyga Gricaitė.

Orkestrą pagrojo 4 nume
rius: Ilgėjimo Maršas, Radio 
Melodija, Nekaltybės Valcas ir 
Vengerka. P-lė Gricaitė padai
navo “Pavasario Aidai” ir “Ma
no Karžygis” ir pasakė eiles, 
pritaikintas spalio Devintai 
Dienai.

Visi numeriai, ypatingai p- 
lės Gricaitės atliktieji, išėjo 
labai g'erai ir pakėlė klausyto
jų jausmus.

šitie Budriko 
dio programai 
ir toliaus bus 
pačiu laiku nuo
po pietų iš stoties WCFL. 
970 kil. _

Krautuvės ra- 
septintadieniais 
duodami šituo' 
5:30 iki 6 vai.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
’t-acl pačios Naujienos 
'ra nariding-oF.

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

JUMS PRIE NAMŲ REIKALINGA

2817 West 63rd Street
TEL. PROSPECT 1297

-.... ........ ..LIETUVIŲ KRAUTUVE-- -

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

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

Ir Sek-

Telefonas Victory 3486
504 West 33rd Street

Bowling-Billiardai

SVEIKINU VISUS DRAUGUS, pažįstamus 
ir parapijonns. Pranešu, kad sugrįžau į 
Chicagą ir užkvieč’u visus į

TA VERNO ATIDARYMĄ
Šeštadienį ir Sekmadienį, Spalių 15 ir 16 d. d.
Mėginsiu patenkinti visus užkandžiais ir mrzika. Kviečiu visus 

atvira širdžia LEO C. SROGIS,
12018 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.

20 Aslų — 10 Stalų
Gėrimai ir užkandžiai vietoje 

Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

ŠIRDINGAI KVIEČIA JUS IR JŪSŲ DRAUGUS Į
IŠKILMINGĄ ATIDARYMĄ

FOUR ROSES TAVERNO
3059 WEST 38-TH STREET

šeštad. ir Sekmad., Spalių 15 ir 16, 1938
MUZIKA,. ŠOKIAI, UŽKANDA, PASISTIPRINIMAI, JUOKAI

WALTER C. KAWALIAUSKAS

Budriko Rakandu Krautuve
$

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DlSTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

z

Šiandien Rainbo Fronton 
arenoje (Lawrence ir Clark/ 
risis pagarsėjęs Jim Londos su 
Friedrich Von Schacht.

Londos per daugelį metų bu
vo laikomas pasaulio čempio
nu. Nuvykęs į Europą, jis lai
mėjo keiių šalių čempionatus. 
Bendrai Londos yra Vienas iš 
labiausiai populiariškų risti-

Gogolio “Revizo 
rius” Chicagoje

Veik visus Europos didmies
čius apkeliavęs, galiau, Gogo
lio “Revizorius” atsiplovė į 
šiapus vandenyną. Penktadie
nį, spalių 14 d. “Jo Didinybė” 
bus galima pamatyti Sonotone 
kinoteatre už menką primokė- 
jimą.

Gogolio revizorius yra ne kas 
kitas, kaip gabaus rasėj o to
kio koks ir buvo Gogolis, kar
ti pajuoka iš caristinės vald
žios sistemos. Dėl tos papras
tos priežasties to veikalo ne
leido suvaidinti Vokietijos ir 
Austrijos valdžios.

Filmai pritaikė tarptautinė 
artistų grupė, pirmininkaujant 
Pragos teatro pasižymėjusiam 
direktoriui Vlasta Burian. Pra- 
goj ji ir pagaminta.

(Skelb.).

c a
T

kroęhler 
■ 'jluilt .

Sutaupysite iki 40% ant Rakandų, Parlor Setu, Pečių—anglinių, aliejinių, gazinių, ir 
elektriniu. 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 Burncrs 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.

1 Vakar Chicagos Stevens vieš
butyje prasidėjo metinė Sau- 
I gumo Konvencija, kurią su- 
| šaukė National Safety Council. 
I Dalyvauja apie 10,000 saugu

mo ekspertų, trafiko inžinierių, 
gydytojų, etc.

Jos.F.BudrikJnc
3409-21 S. Halsted St.

i

Telefonas YARDS 3088

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.
Tcl. 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 Blėkų Darbas 
Tai Specialybė

3319 So. Morgan St., Chicago

LUCKY INN 
SCHLITZ ALUS 

Lietuviška užeiga dėl jaunų ir 
senų.

Gėrimai, užkandžiai ir muzika. 
Kviečiame mus atlankyti

3203 So. Halsted St.
STANLEY BOGUSH ir LEO 

VAIČEKAUSKIS. 
Tel. Calumet 6579.

Garsinkitės “N-nose”

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

• FOTOGRAFASVardas ir pavardė

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

i Miestas ir valstija
MM MM MM MM MM MC

PETERPEN

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
Šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
Tek ENG. 5883-5849

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS

TONSILA1 IŠIMAMI ’12-50
GYDYMAS SCn.OO
LIGONINĖJE ...................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ------ $15-00
RAUMATIZMAS *9.00

greitai palengvinama -----
VISAS LIGAS GYDOMA $4 rtft 
Ekzaminaciją įskait vaistus

DOUGLAS'PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Ave^ Chicago. 

Tek Lavmdalo 5727.
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Trečiadienis, spalių 12,1938

Suaižo iš Lietuvos 
Bessie Misiliuniene
Dėkinga Naujienų Laivakorčių 

Agentūrai
Rugsėjo-September 30 d. grį

žo iš Lietuvos Mrs. Bessie Mi- 
sfthmienė, Mr. Alex Misiliuno 
žmona, 3200 So. Lituanica Avė.

Mrs. B. Misiliuniene išbuvo 
keturis mėnesius Lietuvoje ir 
kelionėje. Ji buvo aplankius 
Lietuvą 16 metų atgal, tuoj po 
karo ir per tą laiką ji radus 
kad Lietuvos gyventojai daug 
praturtėję. i

Jai tekę lankytis ir viešėti: 
Didžiojoj Lietuvoj ūkininkai 
daugumoj esą patenkinti val
džia ir daugelis prasigyvenę. 
Turį įsigiję ūkiškų mašinų ir. 
moderniškiau pertvarkę visą u- 
kininkavimo sistemą.

Ilgiausiai Mrs. B. Misiliunie- 
nė išbuvus pas savo seną mo
tulę P. Kancienę, Žadeikių kai
me, AndrijaVo valsčiuje ir pas 
savo du broliu ir dvi seseri. Jie 
visi gerai, gražiai ir linksmai 
gyvuoja Lietuvoje. Tenai bevie
šėdama ji daug sveikatos įgi- 

- jus, nes prieš išvažiuodama į 
Lietuvą tankiai negaluodavus. 
Dabar, esą visai sveika grįžus, 
nors nė pas gydytoją visai ne- 
sigydžius. Tur būt Lietuvos 
sveikas oras visus negaliavimus

■i. ■ »

Pataria Važiuoti Lietuvon
Ji patarianti kiekvienam, ku-

Mrs. B. Misiliunienč pavažinė
jus ir po Lietuvos miestus ir 
miestelius, kur inaęius ir puoš
nių vietų ir modemiškų pasta-

[ CLASSIFIED ADS. 1
V *■ -J

AUTOS-TRUCKS—MISCELLAN. 
Automobiliai 4rTrokai--^8endrai

NEREIKIA {MOKESNIO—-30 MftNESIV IŠ
MOKĖTI. Visiškas peržlurfijimM. malė* 
vojimas body, fenderio darbų, baterSs,’ 
radijo ir priedų. Freimo. afių sustiprini
mas. Viskas nuo virftaus iki tairų. 15 
metų patyrimas, musų garantija. Atdara 
vakarais, sek m. Apskaičiavimas, towing 
dykai. Taipgi pilnas pasirinkimas naujų 
ir vartotų karų. Be jmokfijimo pinigų. 
2500 MILWAUKEE AV. Belmont 4844.

FARMS for sale 
Ūkiai Pardavimui

Kdfionė j abi pusi buvus la
bai patogi ir linksma. Švedų. 
Amerikos Linijos laivas Grip- 
sholm esąs kuo patogiausias ir, 
visas keleivių užlaikymas ir pa-, 
tarnavimas pilnai patenkinau-, 
tis. Laivas buvęs sustojęs Šve
dijoj Goeteborgo mieste, kur 
keleiviai buvę iškilmingai pri
imti, vaišinami ir buvo sureng
ta trumpa ekskursija po įdo
mesnes vietas.

pėdoje ir Klaipėdos krašte esą 
daug lietuvių darbininkų ir val
dininkų, jie visi išrodo paten
kinti, linksmais veidais, bet te-’ 
ko ausidurtl ir su vokietinin
kais, klaipėdiškiais, kurie vie
šai rodą nepasitenkinimą lietu
viais, bet bendrą nuotaika e- 
sr.iiti taiki.

Nuvažiavus Lietuvon, Klaipė
doje, Lietuvos Atstovai, su tam 
tikromis ceremonijomis priė
mė atvykusius “alnorikantus”,; 
o muilinės valdininkai visai ne-; 
krėtę “bagažo”, be skirtumo —f 
didelė ar maža skrynia.

Grįžtant iš Lietuvos, Švedų 
Amerikos Linijos agentas vis
ką sutvarkęs už ką Mrs. B. Mi- 
siliunienė jam yra dėkinga, 
nors jo pavardę ji dabar užmir
šusi.

Parvykus į U.S.A. New Yor- 
ke, bagažas buvęs perkratytas.

Mrs. B. Misiliunienč esanti 
tikra, kad už visos kelionės ge
ras, tvarkingas ir vykusias paJ 
sėkmės priklauso kreditas Nau
jienų Agentūrai.

Todėl ji viešai dėkoja, ypa
tingai Antanui Rypkevičiui, ku
ris sutvarkė dokumentus ir pa-i 
tarė plaukti geru laivu...

Mr. Alex ir Mrs. Bessie Mi- 
siliunai užlaiko taverno biznį, 
3200 So. Lituanica Avė. Šiomis 
dienomis jų pažįstami, draugai 
gausiai lankosi pasiteirauti a-

16-TAS METINIS IŠPARDAVIMAS
/

■ .i,,j ■ r į.r*.-.,.-; i iiifrj*-|įi įjįiMaiit'iiiiiBi.iiii ;

Archer Avė. Big 'Stbre 41874)3 Ą’bdher Avefttre prie SaėlWientO;
...........1 ■ to(i»OTinii*. :

Brighlon Uark kolonijoj, ^iretagė spėciafliai. Išpardavi-i 
ARCHER AVĖ. BIG STORE Ws įtąais iki subatos.

&aip matote, šiandien *<Nau-’ 
T . jjįenose” telpa šios krautuvės, 

ir svarbus skelbimas.
Hata’ria perįSu-rėti jų skelbimą:

taVEj -randam ivaim-ivainau.- lMsj kag tifc
šių pasirinkimas didžiausias, ■pAste.^a. pirkdami šioj 
° karnos daug žemesnes, negu sutaupysite
vidurnuestyje. ^pldte

16-tam Mėtiniam Išpardavi- Kėtuviai
liiui Archer Avė. Big Store pri- Biznio žvalgas.

—f-............................ • ....................i,'i.,/ ■     i..

yra viena didžiausių departa- 
mentinių krautuvių.
moderniškiausia . krautuvė iįš 
visų -atžvilgių. Prekių šioj krau

[vairios Žinios 
Iš Cicero
Lietuvių Gyvenimo

Išrado Naują 
Saugumo Instru
mentą Lėktuvams

“šaudys” Radio Signalus 
žemėn.

tinai. F. Ząjauskas Kareivių 
draugijos narys ir stambus re-i 
mojas. Gaila, kad tokių daug 
neturime. - :

Pirmyn ^Choras Cicerbj

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

HANSON-OSBORN, 
Hart, Michigan.

PARSIDUODA ar mainysiu į na
mą mieste, 100 akerių farmą. Šil
tas ir šaltas vanduo name. 1 mylia 
nuo miestelio. LAFAYETTE 5973.SITUATION WANTED 

Ieško Da^
PAIEŠKAU DARBO

Pentėris ir popieruotojas iš vi
daus, iš lauko ir Storuose, 10 metų 
patyręs, darbas užtikrintas. Chida- 
goj ir priemiesčiuose apkainavimas 
dykai.

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

TęšKAU DARBO. Esu patyręs 
ant farmų. Turiu paliudymus.

J. JUCIUS, 
3126 So. Union Avė.

. i.'.rr.T1 i
HELP VVANTED—FEMALE 

Darbininkiųį Reikia
REIKALINGA patyrusi veiterka 

į restauranta. Geros valandos.
666 West 14th St.

FURNITURE-F1XTURE FOR SALE

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

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

CALumet 5269.
Vakar Chicagos airporte bu

vo demonstruojamas naujas in
strumentas, kurio svarbiausias 
tikslas yra apsaugoti lėktuvus 
nuo nelaimių. Tas instrumen
tas yra savotiškas “altimetras” 
— kuris parodys kaip aukštai 
lėktuvas yra ore, skaičiuojant 
ne nuo juros paviršiaus, bet 
nuo vietos, virš kurios lėktu
vas skrenda. 

i

Instrumentas yra prijungtas 
prie specialio aparato, kuris 
šauna nuo lėktuvo žemėn ra
dio signalus. Atsimušę į žemes 
paviršių ar į stogą triobesio, 
tas signalas grįžta lekluvan ir 
-ant instrumento parodo pėdo
mis •kaip aukštai lėktuvas 
skrenda Virš ta vieta.

Signalus galima šauti ir prie
kin. Sū to instrumento pagal
ba lakūnai galės žinoti ar že
mės paviršius kyla ar puola, 
ar priekyj yra kalnai ar auk
šti friobėsiai, ir galės atatin
kamai skridimo aukštį 
'liuobi.

Daug žmonių pirmiau 
vo lėktuvams įvažiavus
nūs ir aukštus triobčsius, kū
rinos dėl blogo oro lakūnai 
tais negali pamatyti.

MERGINA 20-35 bendram namų 
darbui. Savas kambarys, maža šei
ma. Nėra skalbimo. 5442 Congress 
Austin 2906. ' ’ t

HELP WANTED—MALĖ

REIKIA GELEŽIES atmatų 
dui patyrusių shearmanų,

* APEX IRON,
1 2204 So. Laflin,

j ar-

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimai

DAUGYBE VARTOTŲ KARŲ 
BU1CK & P0NTIAC

MILDA AUTO SALES 
806 West 31st Street 

Telefonas VICTORY 1696

ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimą. 
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių to

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

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

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

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

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

PASlRENDUOJA ŠTORAS kriau- 
čiaus biznis per daug metų arba 
rendon 3 ar 4 kambariai su štymu 
ar bą. 4436 So. Fairfield.

mns 12 d. ^kričio, Iduosybes' 
Froigramą pildys', 

^iriny^i Choro grupė ir pats 
Choras. Sėniai yra buvęs Ci
cero j. Dabar visi laukia su 
žingėidnmū, bes plačiai !buvo 

i ir yrk rašoma apie Firmynj 
Chorą. įTiš lankėsi Lielūvoj. 

’ Me ttiri daug ko naujo iš Lie- 
i^n’vos. *

šv-entė Gimtadienį
B. ir H. Kazlauskai, 1480, 

South Avenue, džiau-;
ginsi atšventę savo dukters 
Adelės 21 metų gimtadieni. 
Vaišės įvyko^ praeitą sėkmadie -i 
hį. Ant greitųjų suprašyta ar-!

Yurgaičiai, Deveikis.' Adefėsį 
viso 5. Komisija veikia wtar-į IcrMto ftėvai. Panelė Addle apJ 

laikė -gražių dovanų, bus ilga 
svarbiau

sia Adelei, Jad jinai jau--pilie-; 
te, t>y. ture? teisę balsuoti. P.. 
P. Ka^laašUų šeima iš 4 ir jaif 
visi 'balsuoja. O Šiame laike; 
labai svarbu geri balsuotojai. ; 
Svečias iŠ Grand Rapids, MldhJ

Praeitą savaitę biznio reika-- 
tais ^antkėsi A. T. Kortz Kriviė-; 
tcas, tfoėl and bye Gomp. «a-i 
Vininkas-vedė jas. Atlikęs savo! 
piy^tj^kas reikalas nepamiršo- 
•Mhnikyli draugtts, senus pažį-i 
hįtamps, P. W. K'ėrsak,. I^IG! 
W. Grahd Avė.., <ir Ciceroj K.; 
bėveilči. frai neni janteų dienų! 
drangai. Besidalinantis minti-j 
mis iš praeives ir -kalbant apie; 
■alėltįį, pris4min^a apie Klovai ’ 
niekių Kimbu. P. įKontz-Krivic-i 
kas klovainiėtis. C <teh pla -i 
nnojama statyti paminklą, kai-! 

Lpo atminu imėtų, Lietuvos! 
' Neptillausomybes.

Aukojo $5 Paminklui
; P. Krivickas, kaipo klbvai-: 
: nie’tis, be jokių argumentų pa-j 
'kilojo penkinė- Ifai pirma to-' 
kia Stambi auka iš pavienių. 
Mu yrą Sukelta aukų $70.00' 
minimo paminklo statymui. Tik1 
visa bėda su pačiais sumany
tojais, kad jie labai skupa ži-! 
nių apie tą savo sumanytą dar- 
foį. Kai kurie iš kliubiečlų dėl
to labai karščiuojasi ir daro 
įvairių spėliojimų, bet reikia 
kantrybes, gal ir trumpame 
laike viskas paaiškės. Prie tol 
galiu pranešti apie kliubo pa
rengimą. Komisija darbuojasi- 
btuzda.. Svetainę užėmė 5 d; 
'lapkričio. Tikietai jau platina
mi,- parengimas įvyks' Ciceroj, 
Shameto svet.

K. P. Deveikis.
nj'i.'įKUii <1-i«iti<į» ■<» ii i. ,i i i i

Garsmkites “N-nose”

Var davės. Gimtadieniai. —'
Iš Kareivių ir KlovainieČių 
Veikimo.

CldEiRC. — Praeitą šėšta-i 
dienį ir sekmadienį ūžta ba-’ 
liavota. įvyko varduvės ir gim-į 
tuvės, K. -Zajausko, 1444 Šo.; 
51st Ave>, 'užeigoj, Truck Dri-i 
ver’s Inn. ‘ į

P. P. Zajauskas tėvas ir su-, 
nūs buvo gerame Upe švęsda-į 
mi savo vardadienį “Pranciš
kų”. Iškilmėms susirinko gra-< 
žus būrys artimų draugų įvai-! 
rių tautų. Visi kėlė taures Už; 
Franciškų sveikatą. Tarpe ’ld^ 
tų svečių buvo komisija nuoj timtėji, trys šeimos 
Draugystės Lietuvos ’ Kareivių,j

VriLMŪfr lŪAi

LĄ22L,
14

M

4Q colių per krutinę. ; , 
NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Ralsted St., Chicago, 11L 

čia jdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No......... _...
Mieros ..................... per krutinę

KVIETKIN
Gėles Vestuvėms, Baftkfrfatnfti 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Stmt

Tel. YARDS 7308

atmintis, o ' už vis

regu-

žudą- 
į kal-

Gavo Divorsą, 
Bet Nereikėjo

kar-

REAL ESTATE FOR SALE
Namai-Žemė jPaM 

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.

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

?? AR JUMS REIKIA PASKOLOS 
ANT NAMO??

Mes daromą i 
kolas ant namų 
šimčius. O ilgo laiko paskolas už 
5 nuošimčius. Dėl daugiau infor
macijų kreipkitės į

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

Hemlock 0800.

parinktinias pasko- 
1 tik ųž 41// nuo-

No. 4921—Graži rudeninė suknelė. Sukirptos mieros 8, 10, 12, 
16 metų amžiaus mergaitėms. A

No. 4916—Juodo šilko arba aksomo suknelė. Sukirptos ; mieros 12, 
14, 16, 18, 20, taipgi 32, 34, 36, 38 ir --------

Norint gauti vieną ar dau
giau vivš nurodytą pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
•numerį pažymėti įmetą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa- . 
'vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
me pasiųsti pinigus arba paž
ibo ženkleliais kartu su užsaky
siu. Laiškus reikia adresuoti: . 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
įk>. Halstcd St., Chicago, III. )

(Vardas Ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija) 
n ....

VINCENTAS JUODVIRŠIS j 
gyveno 9025 W. 40th Fl.
Persiskyrė -šų šiuo pasauliu i 

spalio 10 d., 12:45 vąl. ryto, I 
1938 m., sulaiikęs pusės amž0 
gimęs Marijampolės -apškr., 
Pilviškių Sagotos kaime.

A^ietikęj išgyveno -39 m.
Paliko didėliame •nuliudimė į 

motiną, moterį Agotą, sūnų 
Antaną, įo mdtėrį Adelę^duk- 
terį Adėline, jos vyrą Frank 
Wertglass it 2 smukus, 3 po
dukras: Oną ir vyrą Juo- & 
zapą ETingius, jElertą, įbs vy- 9; 
rą Stanislovą danielius, Eze- w 
belą, jos vytą Harold tV'aoker, > 
gimines ir draugus, o Lietu- 9 
voj .ir daug gimimų.

KUnas pašarvotas J, ’Liule- 3; 
vičiaus (koplyčioj 4348 So. Ca- ||į 
lifortnia Avė.

Laidotuvės įvyks 'trečįadie- ! 
nį, Spalio 12 d., l:Š0 Vai. po i 
pietų iš namų bus nulydėtas 
į Tatffiškas kalines. /

Visi a. a. Vįncentp Yuod- , 
viršio giminės, draugai ir pa
žįstami ėsat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti įam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Snntis, Duktė »r ki- 

tbS gitfdtiėS.
Laid. Dir. J. LitilėVičius, Tel. 
LAFAYETTE 8572.

RIDOM S3Si
I II fj O kietoms, Laido- i 

Vii VIa tuvSms, Papuoši- : 
mama. , 

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue
Pholrt MjFAYBT-I^ S800

Užvakar 2:30 vai. po 
Mrs. Mary Manley, 1934 
34tb Place, .gavo 
savo vyro Roy I’Iaiiley, 40, 3500 
Monroe streėt. Bet divorsas pa
sirodė nereikalingas. Tuo mo
mentu, kai apskričio teisėjas 
Finnegan baigė moteriškės pra
šymą svarstyti, Roy Hanley nu
sišovė.

pietų 
West 

divorsą nuo

Kelios Dienos 
Vasaros

j) ra-Ohicagos oro pranašas 
'našauja, kad po užvakarykš- 
čios “kaitros” Chicago šią sa
vaitę dar turės kelias “vasaros” 
dieiias. Užvakar temperatūra 
buvo pašokus iki 85 laipsnių 
virš zeTo, o tai yra rekordas 
spalio mėnesiui.

Jonas, kilęs iš; 
valse., apie 1892-3

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas
Tel. Victory 4965. 

STOGDENGYSTĖ IR BL£ 
DARBAI

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

SHEET MSE ČO.
3216 So. Halsted Street.

S

Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

Gražiai paklotas su gražiah 
indais stalas sužavi nors ir pa 
prasčiapsį asmenį. Todėl gera 
ir sumani Šeimininkė dabar tu
ri gerą progą įsigyti gražus 
indus už mažus pinigus.

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

Taipgi už mažus pinigus ga 
•lite gauti augštos rųšies Ro- 
gers sidabrinius setus. \

Skelbimai Naujienose 
naudą d^lto, 

kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Lietuvos Konsulas 
Čikagoje Paieško 
Sekančiu Asmenų:

(Paieškojimas Nr. 93)
Gilis, Jonas, kilęs iš Seinų 

apylinkės, gyvenęs ir miręs 
Chicagoje. Jis yra palikęs tur-. 
to virš dviejų tūkstančių dole
rių ($2,000). Įpėdiniai dar nė
ra nustatyti. Kas pažinojo ve
lionį ir jo įpėdinius, prašomi 
atsikreipti į Konsulatą.

Mišeikis, 
Skaudvilės
m. 1914 m. išvyko Amerikon. 
Tarnavo Pasauliniam Kare.: 
Prieš ir po karo gyveno Scran- 
ton, Penna, vėliau persikėlė 
Chicagon.

Nulantas Rapolas. Apie 60 
metų amžiaus. Išvyko Ameri
kon iš Drebulynės kaimo, Rau
donės valse., prieš Pasaulinį 
Karą. Gyveno Chicagoje.

Romas, Kazys. Gyvenęs Bri- 
dgeporto kolonijoj Chicagoje. 
1902 m. gyveno ant 33 gatvės, 
1913—1917 m. laikotarpy turė
jęs restoraną-saliuną prie 33 ir 
Lime gatvių.

Rudzinskas/ į Martynas, apie 
60 m. amžiaus, Martyno sūnūs. 
Gyveno Chicagoje ir Rock- 
forde. »

Steponkay Vincentas ir Jad
vyga. Gyveno Chicagoje, 4157 
South Kedzie avė. >

Vaičulis, PetrAs, sjunus Pet
ro, kilęs iš Kalvarijos miesto. 
Prieš karą gyveno Paulina st., 
Chicagoje; arba Jankauskas, 
Jonas, minimo Petro Vaičulio 
dėd^.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji prašomi skubiai atsi
liepti į Lietuvos Konsulatą, 100 
East Bellevue Place, Chicago, 
Illinois.

COAL—.WOOD—X)IL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

EGG __ ______________ $6.00
NUT ................... •______ $6.00

BIG LUMP __________  $6.00
MINE RUN  $5.75 
SCREENINGS ________  $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDM0RE 6975
Gaukit naudos maksimumą iš 

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

Ar Ieškot
• PIRKTI
• PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO.

PAŠAUKIT MUS TUOJAUS 
0ANAL 8500 

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos. Už .pakartojimus 
duodame gerą nuolaidą.'

t



TRIJŲ CICERO PARAPIJOJ 
PASIKALBĖJIMAS

Petras — Labą vakarą Jokū
bai.

Jokūbas — Labą, labą, ma
no mieli draugai. Na, kodėl 
taip ilgai buvote užtrukę?

Petras — Ot, taip sau, Jokū
bai; mudu su Jonu neturėjome 
taip jau svarbaus dalyko pasi
kalbėjimui, todėl ir užtrukome.

Na, tai kaip dabar išrodo 
musų i kunigų gyvenimas paly
ginus su popiežiaus gyvenimu?

Petras. — Iš tikrųjų minė
tas laikraštis “The Christian 
Family” su savo paaiškinimu 
apie popiežiaus gyvenimą su
teikia musų Romos kunigams 
tikrą meškos patarnavimą.

Vienas Darbininkas 
Žuvo Sinclair 
Sprogime

Kitas kritiškai sužeistas

Jokūbas — Na, o ką dabar 
naujo sugalvojote, o gal ką 
nors apie Hitlerį išgirdote?

Petras — Ne, ne apie Hitlerį, 
o apie Romos Popiežių.

Jokūbas — Na, o ką’ tokio 
svarbaus apie popiežių išgirdo
te arba skaitėte?

Petras —Prašau truputį kan
trybės. Turiu truputį nuodug
niau papasakoti. Žinote* kad aš 
turiu gerą kaimynę airišę, uo
lią Romos katalikę. Ji žinoda
ma, kad aš skaitau angliškus 
laikraščius, man įdavė pluoštą 
angliškų katalikiškų laikraščių. 
Tų laikraščių tarpe radau mėn
raštį “The Christian Family” 
už rugpiučio mėnesį 1938 m. 
Tame numeryje be kito ko už
tikau klausimų ir atsakymų 
skyrių. Vienas klausimas be
sąs toks: “Kaip tai gali būti, 
kad Kristus čia ant žemės ba
sas vaikščiojo ir neturėjo kur 
galvos priglausti, o popiežius, 
Jo įpėdinis gyvena kaip kara
lius?”

Atsakymas beesąs toks: 
“Šventasis tėvas Vatikane uži
ma tik keletą kambarių. Praė
jusiais metais laike savo ligos 
jis gulėjo ant paprastos plikos 
geležinės lovos. Jo miegamasis 
kambarys labai paprastai išfor- 
nišiuotas ir jo valgiai paprasti 
ir atsieina mažiau negu 50 cen
tų per dieną.”

Jonas — Tai ką Jokūbai ma
nai apie tokį parašymą apie po
piežių?

Jokūbas — O ką judu apie 
tai manote?

Jonas — Aš manau, kad čia 
yra šventa teisybe parašyta. Ar-

Jonas — O aš manau, kad 
ne. Man rodos, kad toks tame 
laikraštyje aprašymas apie po
piežiaus gyvenimą kaip veidro
dyje rodo paprastiems žmo
nėms, kad jų romiški klebo
nai negyvena pagal Kristaus 
mokslą ir neseka savo romiš
kos bažnyčios galvos pavyzdį. 
Popiežius gyvena labai netur
tingai, o musų romiški klebo
nai nori gyventi kaip kokie ka
raliukai. Todėl paprasti lietu
viai Romos katalikai turi rei
kalauti, kad jų klebonai taip 
gyventų, kaip popiežius kad 
gyvena. Tai yra, jei popiežius 
gali pragyventi su 50 centų per 
dieną, tai kodėl musų klebonai 
negali už tiek pragyventi?

Jokūbas. — Na, kaip( ten ne
būtų, mano mieli draugai. Tas 
parašymas minėtame laikraš
tyje yra labai geras. Ten yra 
parodoma iš tikrųjų, kad po
piežius gali pragyventi daug 
pigiau, negu musų paprasti 
klebonai kad nori gyventi, ir 
iš savo paprastų darbininkų 
žmonelių reikalauja prabangiš- 
ko gyvenimo.

Petras. — Na, ale jau nebe
toli 12. Aš turiu skubintis na
mo. Nes mano moteris labai 
pyksta, kad vėlai pareinu.

Jonas. — Aš irgi einu sykiu. 
Na, tai liki sveikas, Jokūbai. 
Ačiū tau už puikų šių dalykų 
aiškinimą. t

Jokūbas. — Likite sveiki, 
mano mieli. Nepamirškite už
eiti ir kitą sykį. Ir jei tik kur 
ką nors įdomaus1 užtiktumėt 
kad ir svetimtaučių spaudoje, 
prašau užeiti pas mane ir visi

Vakar, rytą Sinclair Oil Com- 
pany dirbtuvėj, 3500 Indiana- 
polis avenue, East Chicagoj, 
įvyko sprogimas, kuriam vie
nas darbininkas žuvo, o antras 
buvo kritiškai sužeistas. I .r .

Užmuštas buvo Jonas Wals- 
ki, 40 metų amžiaus, nuo 1809 
Stanton avenue, VVhiting. Su
žeistasis yra — Andrew Ros- 
kowski, 53, 1042 Easton st., 
Hammond. Jis paguldytas S t. 
Catherine ligoninėj, Indiana 
Harbor.

Sprogimas įvyko laboratori
joj, bet priežastys nežinomos.

Bankai, Raštinės, 
Mokyklos Šiandien 
Bus Uždarytos

šiandien Columbus Day 
šventė. Visi bankai, valdiškos 
raštinės, mokyklos ir kitos vie
šos įstaigos bus uždarytos.

VYRAS NERVAVO —Kai 
Hollywoodo aktore Ann 
Sheridan nuėjo teisman 
prašyti divorso, ji pasiskun
dė, kad vyras ją nervuoja 
ir dėl to/ji negalinti dirbti 
ir prarandanti svorį. Teis
mas jos prašvma išpildė.

Unijos Negali 
Inkorporuotis

Illinois apeliacinio teismo 
pirma divizija vakar patvirti
no apskričio teismo nuomonę, 
kad Illinois valstijos unijos ne
gali inkorporuotis “Ne dėl pel
no”.

Byla išsivystė iš Amerikos 
Darbo Federacijos prašymo 
Illinois valstijos korporacijų 
skyriui išduoti “Ne dėl pelno” 
korporacijos čarterius unijoms. 
Valstija atsakė, kad įstatymas 
apima draugijas ir kliubus, bet 
nieko nesako apie unijas, to
dėl čarterių negali išduoti. Fe
deracija tada užvedė bylą.

Juozas Tysliava 
Sužeistas Nelaimėj

Buvęs “Vienybės” redakto
rius Juozas Tysliava užvakar 
po pietų buvo sužeistas auto
mobilio nelaimėj prie 66th ir 
Richmond gatvių. Keleivinis 
automobilis, kuriame jis važia
vo, susidūrė su troku.

J. Tysliava buvo prakirstas 
veidas prie kairiosios akies.

ONTRAS RAŠTAS
ČIKAGAS ŽE

MAITĖMS
Brongus Čikagos žemaitei

NAUJIENŲ-ACME Photo
gi galimas daiktas, kad Romos 
katalikiškas laikraštis melagin
gai rašytų apie Kristaus vieti
ninką popiežių?

Petras — Aš visgi nenoriu 
pilnai tikėti, kad popiežius taip 
paprastai gyventų?

Jokūbas — Reiškia, judviejų 
nuomonės nesiderina. Turime 
pripažinti vienok, kad mes tų 
faktų patikrinti negalime. Bet 
priimkime už tiesą viską, ką 
minėtas laikraštis apie popiežių 
parašė. Žiūrėkime, kokias čia 
išvadas galime padaryti. Jei po
piežius, kuris valdo 400 mili
jonų žmonių taip pigiai gali 
pragyventi, tai kodėl musų pa
prasti kunigai mums taip bran
giai atsieina? Mes parapijonai 
žinome, kad musų vikarai kle
bonams už valgį turi mokėti 
net $50 per mėnesi. Tai išeina 
arti dviejų dolerių per dieną. 
Jei popiežius nepravalgo pil
nai 50 centų į dieną, tai kaip 
gali musų klebonai nuo savo 
vikarų už valgį lupti arti dvie
jų dolerių per dieną? Čia gali 
būti tik dvi galimybės: arba 
musų kunigai karališkai valgo 
ir geria, arba klebonai nežmo
niškai lupa nuo savo vikarų. 
Ar vienaip imsi dalyką ar ki
taip, vis neis kunigų kleb. kre
ditan. Žiūrėkime toliau. Jei po
piežius apsieina su keliais kam
bariais, tai kam musų klebo
nams tokios puikios hoteliškos 
klebonijos reikalingos? Jei baž
nyčios galva, popiežius, ant 
Apaštalų sosto sėdintis, pigiai 
minta ir paprastai gyvena, tai 
kodėl musų klebonai, turėdami 
pilnai įrengtas puošnias klebo
nijas, turėdami dykai šviesą, 
kurą, telefoną ir visą aptarna
vimą, imdami po $100 per mė
nesį algos ir visgi dar lupa 
nuo žmonių už sakramentus, 
mišias, laidotuves ir kitus pa
tarnavimus?

sykiu galėsime tokius klausi
mus apkalbėti.

Petras. —- Labai gerai, Jokū
bai, aš jau pasistengiu ką tik 
įdomaus kur radęs pas tave už
eiti ir bendrai pasikalbėti. Lik 
sveikas, Jokūbai.

Cicero Jokūbas.

Trys Bankai Mokės 
Dividendus

Valstijos auditorius skelbia, 
kad šią savaitę trys užsidarę 
bankai Chicagoj mokės divi
dendus.

South West Trust and Sa- 
vings Bank išmokės 5% — 
$82,441.

Montrose Trust and Savings 
Bank, 5% — $14,501.

West City Trust and Savings 
Bank irgi 5% — $16,221.

Visi trys bankai kartu tu
ri apie 15,600 depozitorių. 1

ČIA NE RIAUŠES —- Čia ne riaušė^ bet Illinois vieškelių policijos moki
nasi “džiudžitsu”, japoniško stiliaus.?v.yntynių.

ĮSIŪBUOJA FUTBOLAS —: Pereitą sekmadienį pasibaigė vasaros sporto 
baseball sezonas, o jo vielą iki Thanksgiving Dienos užims futbolas. Paveiks
le Louisiana valstijos gubernatorius Leche mokina Ricc kolegijos komandos 
lošėjus kas daryti su kiaušiniui panašiu sviediniu, kuris naudojamas futbole.

NEIŠLAIKĖ KVOTIMUS — Association of American Railroads ekspertai
NAUJIENŲ-ACME Pholo 

neseniai sumanė išbandyti
kaip greitai gali važiuoti garinis lokomotyvas. Lokomotyvas “kvotimus” laikė Pennsylvania gelžkelio ruož'e,
Fort Wayne ir Valparaiso, Indianoj. Bet garvežis “kvotimų” neišlaikė. Bevažiuojant 87 mylias į valandą, lo
komotyvo vienas cilinderis (dešinėj) sprogo, ekspertus vos neužmušdamas.

Jus atsiminat kap anondeina 
Naujinose tilpo mono raštas. 
Tat rodo juk aš pataikiau in 
žemaitiu norus. Vo kad jus pa- 
matytumit koki dideli* krūva 
aš gavau atsišaukimų. Veini 
mon duvd pamokimų koki 
kliubą aš turu tverti. Kiti nor 
būt mon už patarijus ir išgul- 
dinėja mon Amerikos instaty
mus. Vo dar kiti nor žinot nu 
koki amžiaus žemaitia bus pri
imami in kliubą. Vo ypatin- 
giausis klausims, kurin visi 
nor žinoti: atseit, koks to kliu
bą vards bus?

Tačiau laba daug žemaitiu 
monęs praši, kad aš anims pa- 
rašytiau laišką ir abelna vis- 
kon išguldyčiau.

Deje, asmeninių atsakymų 
aš jums nagaliu duvti, nes 
anun labai daug yr. Tačiau aš 
žinau juk visi žemaitia skai
tą Naujinąs, vo lai per Nauji
nąs aš viskon ir išguldinėsiu.

Kas link kliubą vardo
Vo kas link kliubą varda, 

tai visuotins žemaitiu susirin- 
kims nutars. Tai dabar jus ir 
pagalvokit apei kliubą varda 
ir ateidami in susirinkimą pri- 
dovkit raštiška. Mona suprati
mu kliubą vards gal būti: Chi- 
cagos Žemaičių Kultūros ir Pa
silinksminimo Kliubas. Arba s.Chicagos Žemaičių Broliškos 
Meilės 'ir Pasilinksminimo Kliu
bas ir tap toliav.

Amžius če nasvarbu, nes 
kliubs ligos pašalpos ir pomir
tines namokies. Bet jegu kliu
bą narį ištiktu nelaimi, tai 
kliubs galios jį sušelpti pagal 
specialio nutarimo. Arba įni
rusiems kliubą nariams vainiks 
bus galima dovti. In kliubą in- 
stojimtis ir mokesčius tap pat 
kiek kliubą susirinkims nutars. 
Gal 50c in metus, o gal ir dav- 
giau.

žodžiu sakont, prie šio kliu
bą galies priguliet bili vyrs ar 
moteriška, vaikins ar mergina, 
kurs tik mokies žemaitiška ar 
leituviška šnekieti.

Tikiejimo ir partijų 
neliečiamybė

žodžiu sakont, kliubs in jū
sų asmeniškąjį • gyvenimą visa 
nesikiš. Tačiau per Naujinąs 
raštų jums daugiau nabrašy- 
su. Dabar šekit Naujinąs kick- 
veina deina, nes Jonas Yuška, 
Hollywood Inn salės savininks, 
pasižadiejo mums douti pir
mam susirinkimui savo salę 
veltov. Aš pakalbiesu kuinet 
mes galiesim gauti salę susi
rinkimui, tumet ir susirinkimą 
per visus leituviškus laikraš- 
tius paskelbsu. Jono Yuškos 
salė rondas Brighton Parke, 
2417 W. 43rd Street.

Stapons.
P. S. — Patartina vardą dou

ti: Chicagos Žemaitiu Kultur- 
klubas (Samogitian Culture 
Club of Chicago, III.)

Kitas žemaitis.

Pagerbs Kinijos 
Jaunuomenės 
Delegaciją

Šįvakar Morrison viešbučio 
Cameo kambaryj įvyks iškil
mės pagerbimui Kinijos Jau
nuomenės delegacijos, kuri da
bar važinėja po Ameriką rink-1 

^dama pinigus šelpimui nuken-' 
tėjusių nuo karo. Ir šio paren-. 
gimo pinigai bus atiduoti tam 

j tikslui, žada dalyvauti daug 
žymių chicagiečių.

Rengimu trupinami apie 50' 
Chicagos jaunimo ir labdary
bės organizacijų sąryšis. •,

Vagys Apiplėšė
16 Chicagiečių

Per paskutines 24 valandas 
piktadarįai ’ Chicagoj apiplėšė 
16 žmonių. Nukentėjo ir. nuro
dytas sumas prarado sekami 
chicagiečiai:

John Pacura, 2458 N. Luna 
avė., automobilis.

Anthony Komlanc, 10079 In- 
dianopolis blvd., $100.

Harold Humphrey, 2458 Pe- 
terson avė., $35.

Herman Atlas, 2024 Peterson 
avė., $85.

Julius Papini, 3110 N. Ash
land avė., $55.

AVilliam Chiciouras, 4908 N. 
Rockwell st., $6.

Fred Schroeder, 4455 N. 
Campbell avė., $10.

Mat t Kobylski, 4505 S. Sac- 
ramento avė., $25.

Herbert Buxbaum, 1528 So. 
Ridway avė., $5.

Carl Dahlberg, 911 School 
st., $8.

Ralph Myers, 815 Dakin st., 
morfinos ir ofiumo už $25.

Russell Kierid, 1032 N. Dear- 
born st., $20.

Irene Ka\valczyk, 1365 W. 
Huron st., $1,200.

Frank Daniels, 3939 Pioneer 
avė., $55.

Warren Kabow, 3629 N. Al- 
bany avė., $4.50.

Edward Meletzer, 5632 Way- 
ne avė., $4.

Lėktuvų Linijos 
Bandys Išvengti 
Nelaimių Žiemą

Visos USA aviacijos susisie
kimo linijos vakar paskelbė, 
kad per žiemos sezoną neope
ruos lėktuvų laike blogo oro. 
Linijos padarė tokį tarpusavį 
nutarimą, kad sumažinti nelai
mių skaičių. Jeigu viena linija 
nutars neoperuoti lėktuvų, lai 
negalės nei kitos.

* ■ < _____ _____

Suėmė Policisto 
Giminaitę

Vakar anksti rytą policija 
pastebėjo jauną, 19 metų mer
giną slankiojančią netoli State 
gatvės tilto. Manydami, kad 
mergina šoks nuo tilto, policis- 
tai ją suėmė.

Ji buvo pusiau be sąmonės 
ir atrodė apsvaiginta vaistais. 
Po kelių valandų kamantinėji
mo mergina prisipažino esanti 
Elizabeth Rerzog, 7618 Lincoln 
avenue, Summit policijos vir
šininko giminaite.

Pavogė 26 Radio 
Aparatus

Nežinomi asmenys pavogė 
26 mažus radio aparatus, $520 
vertės, nuo Pell Brothers Mo
tor Service troko, 1235 West 
21st Street.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus /

Paštą Ir Telegrama už 
prieinamą kainą. Siun
tėjui pristatome kvitą 
su gavėjo parašu.
Ant pareikalavimo iš
siunčiame pasiuntimo 

kvitas ir pinigų pasiun
timo ratas.

Naujienos
1739 S. Halsted St

• CHICĄGO, ILL.
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