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Japonai IsiveržėPietųKinijon
50,000 JAPONU IŠLAIPINTA KANTO * 

NUI PAIMTI
Numato Britanijos ir Japonijos konflikto 

galimumą
HONG KONG, Kinija, spa

lio- 12. — Japonijos sausumos, 
, laivyno ir oro jėgos trečiadie

ni užpuolė pietų Kiniją. Dau
giau k^ip 50,000 japonų karių 
išlaipinta Bias įlankoj, 90 my
lių atstumoj nuo Kantono, pie
tų Kinijos sostinės. Japonai 
gabena čia dar daugiau savo 
kariuomenės.

Priešakiniai japonų būriai 
jau perkirto Kowloon geležin
kelį, kurs jungia Hong Kongą 
ir Kantoną.

Japonijos tikslas yra paimti 
Kantoną, iš kurio centralinė 
Kinijos valdžia iki šiol gauda
vo daug paramos karui prieš 
japonus centralinėj Kinijoj.

Prie Kantono japonų laukia,

kaip apskaičiuojama, apie 1,- 
000,000 kinų pasiryžusių ginti 
miestą. Tačiau tai ne viskas. 
Pietų Kinijoj turi plačių ko
mercinių interesų Didžioji Bri
tanija. Taigi numatoma, kad 
gali kilti konfliktas tarp Japo
nijos ir Britanijos interesų. 
Kai kurie stebėtojai mano, kad 
net pereitos savaitės britų lai
vyno manevrai buvę įspėjimu 
Japonijai nesibriauti į pietų Ki
niją.

Kinų — japonų karas šian
die jau apima 774,000 kvadra- 
dinių mylių teritoriją. Karo 
fronto ilgis — nuo šiaurės iki 
pietų — nusitęsęs 1,290 my
lių. Fronto giluma — nuo ry
tų iki vakarų — siekia 600 my
lių.

Lojalistai skelbia 
naujus laimėji

mus

Fordo fondas pla
nuoja namus sta

tyti Mrs. Franklin D. Roosevelt (kairėj) dažnai šaky-"’*

HENDAYE, Ispanija, spalio
Antradienį; Ispanijos—kr-

DEARBORN, Mich7 spalio 
1Ford^Fdundation paskeT 
bė planus projekto, pagal ku* 
rį Dearborn mieste bus 
tyta grupė namų. Viso 
pastatytuose namuose 
gyventi 16,000 žmonių,
pirmajai projekto daliai vyk
dyti bus užregistruoti artimoj 
ateity. Pirmoji dalis užims 125 
akrų plotą Fordo įmonių apy

linkėj ir naujuose namuose su-

.. 12;
jalistai išmušė Sukilėlius iš po
zicijų Ebro upės fronte ir nu
vijo }uos kuone iki Gandesa 
bazės. Lojalistai paėmė strate
giniai svarbius Pandolos kal
nus. ,

Trečiadienio pranešimai sa
ko, kad lojalistai pasistūmė 
pirmyn pusę mylios kitoj Ma- 
delena klonio pusėj. Tarp kitų 
paėmė svarbias 705 ir 666 kai-;tilps 3,000 gyventojų, 
vas. ’ -----------------

pasta- 
fondo 
galės

Planai

M

Naujienų-Ačme Telephoto .
21 ŽVAKĖ ROOSEVELTIENEI—įprezidėnto žmo

na, :
davo, kad senstančiam žmogui reikia užmiršti gimta
dienius ir pasilikti jaunu, bet kai ji užvakar sulaukė 
54^ meti^.ąmžiątis> tai jai buvo sureiigto&4iėt dW^pW’v< 
tos! Waslpngtono Moterų Spaudos. Kliubas surengė 
vienas vaišes, prezidentas Rooseveltas kitas. Moterų 
Spaudos kliubo pirmininkė Hope Ridings Millcr (de
šinėj) padovanojo p. Rooseveltienei pyragą su 21 
žvake.

Martino-Fordo pasi
kalbėjimas sukėlė* 

spekuliacijų

:l TRUMPOS ŽINIOS 
IŠ VISUR

LĮNDEN, N. J., spalio 
12. — Dvylika gasolino tankų, 
kiekviena Jų 600,000 galionų 
įtalpos, eksplodavo čia trečia
dienį. Eksplozija > įvyko Cities 
Service Refining Co. kieme.

• JERUZALĖ 
spalio 12.
į Palestiną Atgabenama dau
giau britų kariuomenės, taip iš 
Anglijos, taip iš kitų koloni
jų, arabų riaušės plečiasi ir at
rodo įgijančios sukilimo požy
mių.

Palestina, 
Nežiūrint to, kad

• HONG KONG, Kinija, 
spalio 12. — Japonams įsiver
žus į pietų Kiniją, Amerikos 
ir Britanijos konsulai ruošėsi 
trečiadienį pašalinti svetimša
lius iš kare- pavojaus zonų šioj 
Kinijos daly.

.. VARŠUVA, Lenkija, spa- 
Lenkų valdžios rate-lio 12.

liai susirūpinę dėl to, kad Vo
kietija neduoda paramos len
kams ir, vengrams, kurie nori 
gauti Čekoslovakijos rutėnų 
provinciją.

— Allied 
eksplozijos 
ras padarė 
000.

ELMO, III., spalio 12. 
Oil Co? refinerijoj 
ir kilęs iš jų gais- 
žalcs turtui $250,-

ADE KONVENCIJA SULAIKĖ RAPOR
TĄ ATAKUOJANTĮ VALDŽIĄ

HOUSTON, Tex., spalio 12. didėjimą, nes tai esąs socializ- 
— ADF rezolįucijų komisija, 
kuriai pirmininkauja Malthevv 
Woll, trečiadienį įteikė konven
cijai raportą, kurs atakavo 
prez. Roosevelto valdžios siū
lomus įstatymus.

Raportas sakė, tarp ko kita, 
kad valstybė užgriebė perdide- 
lę šaly kontrolę. Jis reikalavo 
sulaikyti valdžios autoriteto

mo filosofijos ir praktikos po
žymis.

Debatuose, nors Woll protes
tavo, kad raportas neatakuoja 
valdžios, jam nepavyko. Dideli 
konvencijos delegatu dauguma 
sugrąžino raportą rezoliucijų 
komisijai pataisyti. Reiškiama 
nuomonė, kad ši konvencija jau 
nesuspės tą raportą antrą kar
tą svarstyti.

Lietuvos Naujienos
VIENUS ARKLIAVAGIUS 

SUIMA, O ATSIRANDA 
KITI.

ROKIŠKIS. — Rugsėjo 6 d. 
kriminalinė policija sugavo ar
kliavagį Šapranauską, kilusį iš 
Steponių km. Kartu suėmė ir 
jo gaują. Tačiau tą pačią die
ną Spečiunų k. iš pil. Kazio 
Zgrundos nežinomas vagis pa
vogė 200 Lt vertės kumele.

DIDELY STATYBA

RŪPESTINGA PIENO 
&MO B-VĖ.

Po 5,000 pasitrauks 
iš lūšnų kas mėnuo

Innitzer kovoja Aus
trijos nacius

Rusai ruošia krašto
apsaugą

12.
• v 
1S-

VIENA, Austrija, spalio 
— Naciai, paėmę Austriją, 
leido patvarkymą reikalaujan
čių vedybų. Trečiadienį Vienos 
arkivyskupas, kardinolas Innit- 
zer, atsišaukė į visus Austri
jos katalikus imti kartu su ci
viliais ir bažnytinius šliubus. 
Kardinolo aktas skaitomas kai
po kova su naciais.

Popiežius ragina 
kovoti už laisvę

WASHINGTON, D. C., spa- 
lio 12. — Popiežius Pius XI 
trečiadienį atsiuntė laišką ka
talikų bažnyčios vadovybei 
Amerikoje. Laiške jis smerkia 
ideologijas, kurios padaro žmo
gų neturinčiu sielos daiktu. 
Pataria kovoti už laisvę ir už 
žmonių teisę. Aiškinama, kad 
popiežius smerkia komunizmą 
ir fašizmą Europoj ir materia
lizmą Amerikoj.

WASHINGTON, D. C., spa
lio 12. — Čia gauta pranešimų, 
kad Sovietų Rusijai apsaugoti 
nuo nacių užpuolimo, bolševi
kai vykdo šešių punktų pro
gramą. Programa esanti tokia: 
naikinama miškai vakarų pa
sienių; pašalinama gyventojai 
iš tų zonų; numatytas sunai
kinimas tiltų, vieškelių ir ge
ležinkelių ; statoma galinga 
tvirtovių linija tuoj į šalies gi
lumą 
tomos 
tovių 
tovių
menės koncentracijos punktai.

nuo tuščios zonos; sta- 
susisiekimo linijos t'vir- 

zonai, ir įrengiami tvir- 
zonos užpakaly kariuo-

Čekai davė rutėnams
autonomiją

spa-PRAHA, Čekoslovakija, 
li0 12. — Trečiadienį Čekoslo
vakija davė autonomiją rutė
nams arba Karpatų rusams. 
Rutėnų autonomija yra panaši 
tai, kurią gavo slovakai. 

i

Tuo tarpu iŠ Prahos valdžia 
pradėjo grąžinti atgal į Zude- 
tus tuos vokiečius, kurie iš ten 
pabėgo, kai Vokietija okupavo 
zudetų žemę. Tik mažam skai
čiui vokiečių bus leista pasi
likti Prahoj, nes pabėgėlių šel
pimas sudaro itin sunkią naš
tą Čekoslovakijai. Be to, čekai

DETROIT, Mich., spalio 12. 
— Automobilių darbininkų uni
jos prezidentas, Martin Homer 
antradienį atlankė Henry For
dą. Vėliau jis tarėsi su Fordo 
atstovų Harry Bennettu. Pub
lika įdomauja klausimu, ką ža
da šie pasitarimai.

Kai kurie laikraštininkai pa
klausė Bennetto, ar negerėja 
automobilių unijos ir Fordo 
kompanijos santykiai. Bennett 
atsakė, kad Fordo kompanija 
niekuomet nekovojusi organi
zuotų darbininkų. Esą, jei dar
bininkai nori organizuotis, te
gul organizuojasi. 

f t’**

Šiuo laiku automobilių unija 
veikia, kad kompanijos priimtų 
32 valandų darbo savaitę (bent 
kol darbas pilnai įsisiūbuos), 
kad juo didesnis skaičius dar
bininkų gautų progos dirbti. 
Bennett ir Martin paaiškino, 
kad Ir jie kalbėjo 32 valandų 
darbo savaitės klausimu. Ben
drai išleistame pareiškime Mar
tin ir Bennett duoda suprasti, 
kad gal įvyks daugiau jųdvie
jų pasitarimų.

WASHINGTON, D. C., spa
lio 12. — Nathan Strauss, Uni
ted States Housing Authority 
administratorius, numato, kad 
pradedant 1939 metais Jungto 
Valstijose iš lūšnų kas mėnuo 
persikels gyventi į geresnius 
namus po 5,000 šeimų.

Pasak Strausso, griovimas 
lūšnų reikalaus naujos staty
bos, ir tokiai statybai 1939 m. 
bus išleidžiama kas mėnuo tarp 
$20,000,000 ir $30,000,00$:

Jungt. Valstijos yra paskiru- 
sios lūšnų griovimui $600,000,- 
000; subsidijų naujiems gyve
namiems namams statyti 
skirta $200,000,600.

• PARYŽIUS, Francuzija, 
spalio 12. — Francuzijos mi- 
nisterių kabinetas autorizavo 
premjerą Daladier išleisti dar 
$52,000,000 šalies apsaugai, 
greta pirmiau asignuotų šiam 
tikslui sumų.

• WASHINGTON, D. C., 
spalio 12. — Pereitais metais 
Amerikos vieškelių nelaimėse 
buvo užmušta 39,500 žmonių, 
o sužeista 1,360,000.

• JERUZALĖ, Palestiną, 
spalio 12. — 25 arabai buvo 
užmušti susirėmimuose su Bri
tanijos kariuomene trečiadie
nį.

pa-

Užtaria žydus

e INTERNATIONAL FALU 
Minn., spalio 12. — 3,000 žmo
nių kovoja su miškų gaisru Ka
nados parubežy. Kanados pu
sėje jau žuvo dėl gaisro 20 
žmonių.

Britanija įspėjo 
japonus

NEW YORK, N. Y., spalio 
12. — žymus amerikiečiai siun
čia Britanijos-premjerui Cham- 
berlainui prašymus neapleis# 
žydų Palestinoj. Mat, Jungt. 
Valstijas pasiekė žinia, kad 
Britanijos valdžia nori pavest? 
Palestiną arabams. Tarpe ame
rikiečių žydų užtarėjų, pasiun
tusių paraginimus Chamberlai- 
nui, yra Alfred Smith, Thomas 
Dewey, vyskupas Greeman iš 
Washingtono, vyskupas Ivan 
Lee Holt iš St. Louis ir kiti.

Slovakai prašo Hit 
lerio pagalbos

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

Pagiedrės; žymiai šalčiau;
saulė teka 5:59, leidžiasi 5:14|bijo, kad ateity vėl nekiltų pas

LONDONAS, Britanija, spa
lio 12. — Japonijai išlaipinus 
kariuomenę pietų.'Kinijoj, ofen- 
syvui prieš Kantoną, Britani
jos valdžia įspėjo japonus, kad 
bet kokia žala padaryta Brita
nijos interesams pietų Kinijoj

Ruošia kvintukių 
filmą

valandą. juos vokiečių klausimas.

spalio 
šiuo laiku yra ruošia

ma filmą pavadinta- “Five of 
a Kind”. Filmoj svarbiausios 

gali pastatyti pavojun britų-* aktorės yra pagarsėjusios 
japonų santykius. Dionnę šeimos kVintukės.-

RAUDON VARIS — Šią va, 
sąrą Rąudonvary j>rasiįėjo gau • 
si ‘ Statyba. • Statoma daugiau 
šiai gyvenamieji namai, nes ir 
čia, kaip Kaune, jaučiamas bu
tų trukumas. Daugiausia stato
ma mediniai namai, tačiau sta 
tomą ir pora didelių mūrinių 
namu. A-

JtRAŽIAI, Raseinių apskr.— 
Vietos pieno perdirbimo b-vė 
“Ūkininkų Laimė” pardavinėja 
apylinkės ūkininkams vaisinius 
medelius — užsako mineralinių 
trąšų pieno statytojams ir na
riams, kas padeda ukininkante 
prieinamiau įsigyti reikalingų 
ukiui dalykų intensyvesniam 
ūkininkavimui ir skatina ūkio 
pažangą. Už pieną moka' tik
rąsias geras kainas ir pieninė, 
tupėdama, sutaupą, lengviau 
dųo^a.-. Avansų, pieno statyto
jams. Pieninei vadovauja agr. 
H. Urbanavičius.

NUOSTOLINGAS GAISRAS

Tarsis su prezidentu 
žydų reikalu

NEW YORK, N. Y., spalio 
12. — Senatorius Wagner pa
skelbė, kad jis prašo konferen
cijos su prez. Rooseveltu. . No
ri apsvarstyti pranešimus, jo- 
gei Didžioji Britanija ketina 
suvaržyti žydų imigraciją į Pa
lestiną.

PANEVĖŽYS — Rūgs. 5 d. 
apie 13 vai., kai laukuose dir
bo, vaikai, bežaisdami su deg
tukais, uždegė pil. Steponavi
čiaus Juliaus jaują, 
jos užsidegė daržinė, 
pat sudegė. Sudegė 
buvusios mašinos, o
nekulti sėkliniai dobilai, 
žiai ir avižos.

Nuo jau
ku ri taip 
ir jaujoj 
daržinėje 

mie-

Biznis sukrunta

Trobesiai buvo nauji nese
niai statyti ir kaštavo apie 7, 
500 Lt., o mašinos ir javai apie 
8,500 Lt. Tokiu budu gaisras 
padarė nuostolių apie 16,000 
Lt.

Trobesiai buvo apdrausti. '

NEW YORK, N. Y., spalio 
12. — Apskaičiuojama, kad šių 
metų paskutinį pusmetį šalies 
pajamos bus didesnės 5 bilio- 
nais dolerių nei pirmą pusme
tį. Tačiau, nors ir smarkiai ima 
atgyti biznis, nesitikima, kad 
šalies pajamos pasiektų 1937 
metų pajamų lygmens.

DIDELIS GAISRAS KYBAR 
TŲ VALSČIUJE.

Paskyrė ambasado 
rių Italijai

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 12. — Francuzijos minis- 
terių taryba trečiadienį užgyrė 
paskyrimą ambasadorium Ita- 

Andre Francois-Poncet.

KYBARTAI. 
sėjo mėn. 7 dieną, 
kaime, Petro Kaminskio ūky
je kilo gaisras ir sunaikino 
kluoną, tvartą ir juose buvu
sius nekultus Javus ir pašarą, 
be to, per gaisrą sudegė du 
šunes, keletas vištų, kuliamoji 
mašina, arpas, ir daugiau smul
kesnio inventoriaus. Pats Ka
minskas buvo išvykęs į Kauną 
savanorių kongresan, o parvy
kęs namo rado verkiančią žmo
ną ir vietoj trobesių ir viso 
kito turto tik pelenus.

Š, m. rug- 
Vilkupių

KOMAROM, Čekoslovakijos- 
Vengrijos rubežius, spalio 12. 
— Čia eina derybos tarp slo
vakų ir vengrų delegacijų ry
šium su Vengrijos reikalavimu
atiduoti jai tam tikras terito- Ii j ai 
rijas. Vengrai ir slovakai rei- Paskirdama* ambasadorių ItalL 
kalavimuose ir pasiūlymuose jai Francuzija oficialiai pripa- 
stovi taip toli, kad atrodo ne- žįsta Etiopijos užkariavimą, 
įmanoma susitaikyti. Todėl slo
vakų delegacijos narys, Durt- 
chansky, išlėkė į Berlyną, kaip 
manoma, prašyti Hitlerio tar
pininkavimo.

Tuo tarpu Čekoslovakija ir
Vengrija koncentruoja tuk- lio 12. — Trečiadienį čia mirė 
stančius kareivių prie rūbe- didysis kunigaikštis Cyrilis, 62 
žiaus. Čekų ir vengrų kariai iš 'metų amžiaus, paskutinio Ru* 
sikasė tranšėjas 250 jardų at-( sijos caro Nikalojaus pusbro- 
stumoj vieni nuo kitų.

Mirė Rusijos carų 
šeimos narys

Dabar
SEKMADIENIAIS
Naujienų Raštinė
BUS ATIDARYTA

NUO 9 VAL. RYTO IKI 
1 VAL. POPIET.PARYŽIUS, Francuzija, spa-

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

—NAUJIENŲ ADM.

H0LLYW00D, Cal.,



2 NAUJIENOS, CMcago, Dl Ketvirtai., spalių Iš, 193Š
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Ką Žmonės Mano
MENAS IR POLITIKA

(Chicagos Lietuvių Choras “Pirmyn,” jo draugai ir priešai)

Dabar, kada “Pirmyn” cho
ras grįžo ir jų atlankymas Lie
tuvos yra įvykęs faktas, tai čia 
bus galima kiek pakalbėti a- 
pie jo draugus ir priešus. Bet 
pirmiau, negu pradėsime kal
bėti apie tuos dalykus, būtinai 
turime nors trumpai peržvelgti 
į to įvykio svarbą ir stovį.

Štai Lietuvai 125 metus iš
kentėjus dviejų didžiulių kai
mynų priespaudą, tų kaimynų 
tarpe kilo nuošmuš ir kruvi
nas karas, kurio arena buvo 
ir lietuvių apgyventos žemės. 
Tas kruvinas karas tęsėsi apie 
keturis metus ir nors viena pu
sė išėjo pergalėtoja, bet tas 
pasibaisėtinas sunaikinimas 
žmoųių gyvasčių ir turto 
naikino lygiai laimėtojus 
pralaimėtojus. Ir viskas, ką 
baisus karas galėjo duoti, 
nepriklausomybę kelioms 
vusioms pavergtoms
nėms tautoms. Jų tarpe nepri
klausomybę ir dalį savo buvu
sių žemių'atgavo ir Lietuva.

Bet tas visas pokarinis Eu
ropos žemyno pertvarkymas 
nebuvo tvarkus ir dėl to šian
dien daugelio valstybių tarpe 
eina įvairus ginčai, dėl kurių 
galutino 
vėl kilti

Ir ve 
Lietuva
po savistovė valstybė. Kadan
gi buvęs pasaulinis karas nu
silpnino kariavusias šalis ne 
tik materialiai, bet ir moraliai, jokio triukšmo.

' • f

tai iš to dvasinio nusilpimo ir 
kilo tautų vadai, Į tą vadų sū
kurį liko įtraukta ir musų ma
žute Lietuva. Netekusi demo
kratinės, žmonių rinktos val
džios, Lietuvos žmones neteko 
savo, kaipo žmogaus, pilietinių 
teisių, bet pati Lietuva vis tik 
pasiliko savistovė — neptiklau 
soma.

Bet štai į tas iškilmes pasi
ruošė keliauti būrys Chicagos 
lietuvių jaunuomenės,^ Chica
gos lietuvių choro “Pirmyn” 
sąstate. Ir kiek dėlei to buvo 
triukšmo, mitingų, rezoliucijų 
ir visokių plepaltj! Dar ir šian
dien kai kurie negali susilaiky
ti nuo niekinimo Pirmyn cho
ro, jo mokytoją ir rėmėjus, o 
daugiausia tą triukšmą kėlė ir 
kelia tAi neseniai į demokrati-

*

AR LIIIOSiHTOJAI JUS 
PARBLOŠKĖ?

su- 
ir 

tas 
tai 

bu-
mažes-

Ir nepaisant aplink grūmo
jančio pavojaus, šiais metais 
Lietuva šventė savo nepriklau
somybės 20-ties metų sukaktu
ves, kas, atsižvelgiant į dabar
tinę Europos padėtį, tikrai yra 
verta susidomėjimo. Ir kas ži
no ar dabartinei padėčiai Eu
ropoj viešpataujant, . Lietuva 
dar galės minėti kokį nors 
tą savo nepriklausomybės

ki
jo-

išsprendimo gali ir 
dar baisesnis karas.
šitokiose aplinkybėse 

išgyveno 20 metų kai-

Politikierių Intrigos
Ir ve, kada Lietuva pergyve

nusi 20 metų kaipo nepriklau
soma valstybė į tas savo iškil
mes sutraukė ne tik viduj e- 
sančias meno ir sporto jaunuo
menės jėgas, bet taip pat dau
gelis atvyko iš įvairių tolimų 
valstybių, krtd galėtų dalyvau
ti tose iškilmėse. Tai buvo is
torinė proga, kur po visą pa
saulį išsklaidytų lietuvių vai
kai galėjo susitikti savo tėvų 
nepriklausomoje šalyje. Ame
rikos lietuviai sportininkai jau 
Lietuvoj yra gerai žinomi, to
dėl ir šį kartą jie ten vyko be

tai. Mat, tautininkai nuvergda
mi Lietuvos žmonių rinktą val
džią (kurią komunistai visaip 
niekino) sušaudė jų keturis 
žmones. Mes pilnai sutinkame, 
kad tautininkai sušaudydami 
tuos keturis vyrus atliko biau- 
rų darbą, bet tai tik šešėlis to, 
ką daro Rusijoj Stalino val
džia.

Juk tų keturių sušaudytų 
Lietuvos komunistų net paly
ginimo negalima surasti, kada 
pradedam mąstyti kokie ko
munizmo tėvai, mokytojai ir 
tos idėjos kūrėjai yra sušaudy
ti ir šaudomi pačioj Rusijoj. Ir 
tai tie mažai pasauliui žinomi 
Lietuvos komunistai buvo su
šaudyti kaipo mirties bausmės 
“užsitarnavę” žmonės, o Rusi
joje yra šaudomi didžiausi ko
munizmo vadai, ir tai ne kai
po žmonės, bet kaip pasiutę 
šunes.. Ir musų komunistai ne
drįsta net žodį tarti prieš tą 
kruviną Stalino terorą. Tai ką 
reiškia tas jų slraksėjimas 
prieš mažiau susitepusią Lie
tuvos tautininkų valdžią!

Jei jus turit paprastą vi
durių užkietėjimą, paeinantį 
nuo rupumo stokos valgiuo
se, tai smarkiais varytojais 
negalavimu ■ priežasties neį
veiksite. Jie dažnai palieka 
jus susilpusiais.

Geriau yra valgyti natū
ralų liuosinantį maistą. Mė- 
ginkit paprastus Kellogg’s 
All-Bran pusryčius. Jie sa
vyje turi ,B1 vitaminų—tą 
didį žarnų toniką.. Ir, beto,- 
All-Bran suteiktą “rupumą.” 
Jis sugeria drėgmę, minkšti
na kaip keųipinė ir sudaro 
masę, kuri gelbsti išsivalyti.

Valgykit gruzdžius javinius 
valgius kasdien, gerkit gana 
vandens ir pasidėkit prie 
“reguliariųjų.” Daro Kellogg 
at Battle Creek.
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ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

Nėra abejonės, kad kaip tai 
grupei jaunuomenės, taip ir jų 
rėmėjams butų tūkstančius 
kartų buvę maloniau, kad Lie
tuva tą 20 metų savo nepri
klausomybę butų šventusi su 
jos pryšakyje žmonių rinkta, 
demokratine valdžia. Bet ko
munistai vis vien nebūtų buvę 
patenkinti, nes kuomet Lietu
vos žmonės buvo išsirinkę de
mokratinę valdžią, tai komu
nistai ją niekino ir kėlė viso
kias suirutes iki ta valdžia ne
buvo1 nuversta. Ir ;tik ,kuomet 
tautininkai juos suvaldė, net 
keturis surūdydami, tai musų 
vargšai komunistai suprato, 
kad buvusi demokratinė Lie
tuvos valdžia nebuvo jau tokia 
biauri ir dabar jau patys stoja 
už* demokratinės tvarkos atstei
gimą Lietuvoj.

Taigi žmonės, kurie turi’iš
šaudyti savo dvasinius vadus, 
kurie turi išsižadėti ir mindžio
ti savo principus ant kiekvieno 
žingsnio, daug geriau padary
tų, jei jie mažiau keltų triukš
mo, o daugiau protautų. Visi 
žino (išskiriant komunistus), 
kad Chicagos lietuvių choras 
“Pirmyn” nevažiavo į Lietuvą 
politikauti, o tik istoriškai pro
gai pasitaikius pamatyti savo 
tėvų žemę, susitikti su Lietu
vos ir iš kitur atkeliavusia jau
nuomene, patirti savo ir kitų 
išsilavinimą dainavime ir šim
tai kitų dalykų, kuriais domisi 
visų laikų inteligentinė jaunuo
menė. O dėl to, kad “Pirmyn” 
choro nariai ten buvo užlaiko
mi ir vaišinami, tai tas buvo 
ne veltui. Choras per savaitę 
išpildė po 2-3 koncertus. Tų 
koncertų rengėjai ėmė gana 
brangius įžangos tikietus ir iš 
tų tikietų buvo padengta išlai
dos choro užlaikymo. Vadina
si, ir čia choro priešai neišlai
ko kritikos, nes choras Lietu
vos duonelę nevalgė veltui, o 
turėjo už ją atidirbti. Bet už
tai choras daug sustiprėjo mo
raliai. Pamatė, kad jis ne vel
tui leidžia savo brangų laiką 
mokydamasis dainuot. Kas sek
madienį, spalio 2 d. buvo So- 
kolų svetainėj “Pirmyn” choro 
koncerte, tai kiekvienas pripa
žins, kad choras padarė nepa
prastą pažangą. Jis dainuoja 
tikrai šauniai. Išvada pati sa
vaime aiški, kad daugiau nie
kas, kaip pavydas dega šio cho
ro priešų širdyse. Jie pyksta 
ant naujieniečių ir socialistų 
ne už tai, kad šie pasiuntė tą 
savo remiamą chorą, bet už 
tai, kad jie patys ne tik kad 
nepajėgė pasiųsti, bet neturi 
ir ką siųsti.

Jei komunistų choras nuva
žiuotų į Rusiją

Sugrįžusius įšiLietuvos “Pir
myn” choro nąrįus kai kurie 
komunistai “pasveikino” su 
žodžiais: “ar Siųetona parodė 
jiems ten kalėjimus.” Kaip 
pats “Pirmyn” choras, taip ir 
jo draugai, kurie pagelbėjo 
chorui nuvažiuoti į Lietuvą, ži
nojo ir žino neblogiau nei ko
munistai dabartinės Lietuvos 
padėtį, bet kadangi choras va
žiavo ne kaipo grupė politikie
rių ar kalėjimų inspektorių, o 
tik kaipo dainininkai — cho
ras, tai dėl to jiems ir neteko 
vaikščioti po Smetonos kalėji
mus.

Kadangi komunistai’savo tė
vynę skaito ne Lietuvą, o Rusi-

ją, tai, tarsime, k&d kurią nors visus demokratinio nusistaty- 
dieną mes skaitysime iš Mas- mo chorus. Ypač tas buvo pa
lvos tokią žinią: “Į Maskvą 
atvyko Amerikos lietuvių ko
munistų choras, čia juos sutiko 
visa sovietų valdžia su genia- 
liŠku Stalinu pryšakyje. Visi 
kartu iškėlę kumštis į dangų 
sudainavo “Komunizmas jau 
gyvuoja, ir po to prasidėjo di
džiausios ceremonijos. Pir
miausia mylimiausias vadas 
drg. Stalinas įsakė dar užsili
kusių iš senesnių komunistų 
sugauti ir atvesti porą komi
sarų, kurie čia be jokių cere- 
monijų.prie choro akių ir bu
vo sušaudyti. O po to prasidė
jo eisena per kalėjimus, pože
minius urvus, kurių dvokian
čiose kamarose matėsi žmonių 
šešėliai. Tai vis buvę seni ko
munistai, socialistai ir kitokie 
demokratinės tvarkos rėmė
jai.”

Bet šitokių žinių mes nie
kuomet ir nei iš vienos vieš
patystės neišgirsime. Kiekvie
nas, net ir komunistas, turėtų 
žinoti, kad jokia valstybė ar 
net asmuo svečiams nerodo 
prastų dalykų savo šalyje ar 
name. Visi ir visur stengiasi 
turistams ar kitiems lankyto
jams parodyti tik tą, kas yra 
gera ir gražu, užslepia viską, 
kas yra blo^a. Tą daro ne tik 
Lietuvos tautininkai, bet ir 
Rusijos komunistai ir kiti. Tai 
kam dar tie bereikalingi ple
palai ir vieni kitų erzinimas? 
Juk jau prieš porą metų, kada 
apie Amerikos Lietuvių Kong
resą susijungė kone visos or
ganizuotos Amerikos lietuvių 
demokratinės jėgos, mes nekar
tą matėm kartu dalyvaujant

stebėta Chicagos lietuvių tar
pe. Bet komunistų bobiškumo 
dėka jau šiandien ta vienybė 
yra daug silpnesnė, ir jei dar 
vargais negalais šiaip taip pa
laikoma, tai tik demokratinių 
organizacijų ir jų veikėjų nu
sistatymo dėka. O už vis ge
riausia atskirkim kartą ant vi
sados meną nuo politikos, de
mokratiją nuo diktatūrų ir 
pletkus nuo faktų — tai tąsyk 
ne tik musų darbas bus sėk
mingesnis, bet ir kiti paseks 
musų pėdomis.

Yra toks posakis, kad norint 
šunį mušti, visuomet rasi laz
dą. Vadinasi, norint su kuo 
nors erzintis, visuomet surasi 
priekabių. Daug su kuo mes 
savo gyvenime nesutinkame, 
bet tai nereiškia, kad kritikuo
dami kitus būtinai turim išlie
ti savo tulžį. Dar niekas ir nie
kur piktumu vienybės neatsie-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
■■/ra naudingos

ADVOKATAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSJA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE.
- '' DIENĄ IR NAKTĮ”
Visi Telefonai YARDS 1741-1742 

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

‘ “ Tel. LAFAYETTE 0727 •

t—v ♦ koplyčios visose
i__ s <1 1 Chicagos dalyse

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2808 West 63rd St 
VALANDOS: 2—4 popiet ir 1—S 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

Ofiso TeL Yards 6921

DR. BERTASH
T56 West 35th St

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

Nedaliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

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.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St 
Telephone: Republic 9723

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

'Ofiso Tel. i CENTRAL 1824
Namų Tek—Hyde Park 3395

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

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

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6699

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

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

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

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

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

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vakį. Nedčlioj pagal susitarimą

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Km Lietuviai Daktarai

AKIU SPECIALISTAI

KITATAUČIAI
1

fi

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

P. ŠALTIMIERAS.

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

1646 West 46th Street

8

LIETUVIAI

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

Švęntadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Yards 1139
Yards 1138

Phone Viflginia 0883

3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

Tel. Pullman 1270

Cicero Phone Cicero 2109

YARDS 1419

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
Yards 0782

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 

Cicero >■
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių. 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Nakti

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

P. J. RIDIKAS
3354 S04 Halsted Street

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

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

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Western Avė.

ANTANAS M. PHILLIPS

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

Phone Grovehill 0142

J. LIULEVICIUS
4348 Sq. California Avenue Phone Lafayette 3572

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

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—8 

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

Telefonas Republio 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So.. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 dieną, 3 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 13 

Rez. Telephone PLAZA 2406
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STENGSIS SUKELTI KETURIS MILIJONUS DOLE
RIŲ. —LAISVAMANIŲ PRAKALBOS. — SLA 136 
KUOPOS SUSIRINKIMAS. — CLEVELANDIE- 
ČIAI ĄPLANKĖ AKRONĄ. VILNIAUS DIENA. — 
SLA KUOPŲ BENDRAS VAKARAS. — DARBAI. 
— AUTOMOBILISTAMS ŽINOTINA. — PRIGĖRĖ 
DU BERNIUKAI. — EINA SMARKI POLITINĖ 
KOVA. — ŠOVINISTŲ LENKŲ PARADAS.—SLA 
OHIO VALSTIJOS KUOPOS YRA PRAŠOMOS 
ATSILIEPTI. — DĖL SLA CENTRO KĖLIMO Į 
PITTSBURGHĄ.

IACME-NaUJUNV f •<»>

KANDIDATUOJA J SENA
TĄ — Chan Gurney, (kairėj) 
republikonų kandidatas į So. 
Dakota senatorius ir jo opo
nentas, demokratas Tom Ber-

Keturi milijonai dolerių 
labdaringiems tikslams

Laisvamaniai pradeda 
veikti

Community Fund pasiryžo 
sukelti keturis milijonus dole
rių labdaringiems tikslams. 
Kiek tai pasiseks, kol kas sun
ku pasakyti. Į tų fondų daug 
pinigų sudeda darbininkai. Ka
da jie gerai dirbo dirbtuvėse ir 
šiaip visokiose įstaigose, tai ke
li doleriai nieko nereiškė. Visai 
kitoks reikalas yra dabar dar
bininkai mažai tedirba, todėl 
nedaug kų tegali ir į fondų au
koti.

Atėjo Nauja 
Kultūra No. 8

TURINYS:
Gamtiniai moralės principai — P. 

H. Holbach.
Astronomijos tikslas ir reikšmė — 

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

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

t. t.
KAINA 45 CENTAI.

Galima gauti

NAUJIENOSE
1739 S. IIALSTED ST., CHICAGO.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

GAUSITE

Raštinėje per .
A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St.

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

po pietų.

Spalių 6 d. Lietuvių salėje 
buvo surengtos laisvamanių 
prakalbos. Kalbėjo chicagietis 
Jagminas, kuris yra Etinės Kul
tūros Draugijos pirmininkas.

Nors prakalbos buvo neblo
gai išgarsintos ir oras pasitaikė 
gražus, tačiau žmonių nedaug 
tedalyvavo. Reikia manyti, jog 
ateityje laisvamanių parengi
mai bus sėkmingesni.

Iš rengėjų teko patirti, jog 
kai kurie prakalbose dalyvavę 
esu nusitarę likti laisvamanių 
kuopos nariais.

Iš SLA 136 kuopos 
susirinkimo

Spalio 6 d. įvyko SLA 136 
kuopos mėnesinis susirinkimas. 
Pirmiausia buvo aptarti orga
nizacijos reikalai. Daug kalbė
ta apie Pažangos vajų. Bendrai 
nariai patenkinti tuo, kad J. Ja
rus liko paskirtas generaliu or
ganizatorium. Jis pasižadėjo vi
sais budais vajų remti ir su 
organizatorium kooperuoti.

Nariuose kilo didelis pasipik
tinimas dėl trijų kuopų pikni
ko aprašymo, kuris pasirodė 
“Dirvoje”. Kaip ir paprastai, 
Karpius prirašė visokių butų ir 
nebūtų dalykų. Neiškentė, žino
ma, jis ir nepatinkamus sau 
asmenis išdergti.

Į tuos negražius Kurpiaus 
burnojimus kuopa nutarė per 
“Tėvynę” atsiliepti.

Spalio 5 d. laikė savo susi
rinkimų SLA 14 kuopa. Buvo 
išrinkti vajaus organizatoriai. 
Nariai taip gi pasižadėjo koo
peruoti, kad vajus butų sėk
mingas. z

Aplankė Akronų
Spalio 8 d. keletas clevelan- 

diečių buvo nuvykę į Akronų. 
Mat, ten buvo paminėtas Vil
niaus užgrobimas.

Vieni clevelandiečių pildė 
programų, o kiti šiaip tik sau 
svečiavosi.

Vilniaus diena
Vilniui Vaduoti Sųjunga spa

lio 9 d. surengė Vilniaus pa-

grobimo minėjimų. Buvo pra
kalbos ir muzikali programa. 
Publikos atsilankė vidutiniškai.

SKAITOT Naująją Gadynę”? 
“NAUJOJI GADYNĖ” yra populiarus savaitinis laikraštis 
“NAUJOJI GADYNĖ” -kainuoja tik du doleriu metams.

Tai nedaug.
“NAUJOJI GADYNĖ” lanko visus ir kas savaitę, teikda

ma įvairiausio pasiskaitymo.
“NAUJOJI GADYNĖ” dabar yra paskelbus vajų ir kvie

čia visus didinti jos skaitytojų šeimų.
“NAUJOJI GADYNĖ” yra darbininkų laikraštis ir tokiu 

ji liks.
“NAUJOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt žemiau einančių 

blankų ir būt jos skaitytoju.

“NAUJOJI GADYNE”
220 Leonard Street, Brooklyn, N. Y.
Gerb. Administracija:

Čia prisiunčiu $_______už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu jų siuntinėti sekamu adresu:

ardas -TT—i—i.»..i«.................
Numeris ir gatvė ____________________________ -
Miestas ir valstija --

Bendras vakaras
Visos trys vietos SLA kuo

pos rengiasi bendram dideliam 
žiemos sezono vakarui. Nors 
bendras piknikas ir nekaip te
pavyko, tačiau tikimasi, jog va
karas bus sėkmingas.

Nieko gero
Su darbais musų mieste vis 

dar nekaip. Žmonės jau buvo 
apsidžiaugę ir ėmė kalbėti, kad 
pasireiškiųs pramonėje didelis 
atgijimas. Tačiau atrodo, jog 
per anksti apsidžiaugta, nes iki 
šiol jokio pagerėjimo nesimato. 
Tiesa, kiekviena proga laikraš
čiai stengėsi pusti burbulų. Jei 
kuri dirbtuvė pašaukė į darbų 
šimtų darbininkų, tai apie tai 
buvo labai daug kalbama. Ta
čiau jie nepaminėdavo, jog toji 
pat dirbtuvė dar visai neseniai 
paleido iš darbo penkis šimtus 
darbininkų. O kada penki šim
tai darbininkų netenka darbo, 
o tik šimtas yra pašaukiama at
gal, tai faktiškai nedarbas dar 
labiau padidėja.

Automobilistų dėmesiui
Automobilistai, kurie iki šiol 

dar neatnaujino laisnių, turi .ta
tai tuoj padaryti. Tuo budu 
bus išvengta daug nemalonu
mų, nes policija smarkiai gau
do nusikaltėlius. Per vienų tik 
savaitę Clevelando gatvėse bu
vo areštuota 1,001 automobilis- 
tas už įvairius nusikaltimus. Iš 
sakyto skaičiaus 8/1 liko nu
bausti. Bausmė priklausė nuo 
nusikaltimo.

Iki šiol per šiuos metus auto
mobilių nelaimėse jau žuvo 93 
žmonės. Pernai per tų patį lai
kotarpį žuvusiųjų skaičius sie
kė 176. Sumažėjimas gana žy
mus.

Policijos departamentas įsigi
jo daug naujų automobilių. To 
dėka policijos apsauga pasida
lė daug geresnė. Bet kuriuo at
sitikimu, jei yra reikalas, poli
cija kaip bematant atvyksta., Ji 
lengvai dabar gali pasiekti ir 
tolimiausius miesto užkampius.

Jei automobilistams pasitai
kytų kokia nelaimė, tai jie tuoj 
turi kreiptis j policijų, nes ki
taip gali susilaukti daug ne
smagumų.

žuvo du berniukai
I

Devynių metų amžiaus du 
berniukai vaikštinėjo paliai li
pę. Netikėtai vienas paslydo ir 
įkrito į vandenį. Kitas berniu
kas šoko savo bičiulio gelbėti. 
Begelbėdamas ir pats atsidūrė 
vandenyje. Kol atsiskubino pa
galba, tai abu berniukai buvo 
jau prigėrę.

Smarki kova tarjp demokra
tų ir republikonų

Tarp demokratų ir republi
konų prasidėjo smarki kova 
dėl gubernatoriaus vietos. Bent 
šiuo tarpu sunku pasakyti kuri 
partija laimės.

Demokratų kandidatas į gu
bernatorius yra Sawyer, b re-

;pub’ikonų — Bricker.
Daugumas lietuvių remia de

mokratu kandidatų.

Jie džiaugiasi
Nedidelis būrys lenkų suren

gė paradų, kad tuo budu galė
tų pareikšti savo džiaugsmų dė
lei to, kad Lenkija apiplėšė če- 
koslovakijų.

Pravartu čia bus pažymėli, 
jog daugumas lenkų tuo para
du pasipiktino. Stambiausios 
lenkų pažangiosios organizaci
jos ne tik prie parado neprisi
dėjo, bet ir pasmerkė jį. Jos 
pareiškė, jog Lenkija atliko tik
rai barbariškų darbų ir netoli
moje ateityje gali susilaukti to
kio pat likimo kaip ir Čekoslo
vakija.

Keista, kad parade dalyvavo 
kunigai ir jų inspiruojami pa- 
rapijonys.

SLA Ohio valstijos 
kuopoms

Prašau visas SLA kuopas, 
kurios yra Ohio valstijoje, kaip 
galima greičiau priduoti man 
užsiregistravusių organizatorių 
pavardes ir adresus. Turėda
mas organizatorių adresus aš 
galėsiu greičiau su ;jais susineš
ti vajaus reikalais. Aš turiu į- 
vairių sumanymų kuopoms. Be 
to, man yra reikalingi visi re
kordai. Kuopų sekretoriai yra 
prašomi organizatorių adresus 
prisiųsti man: J. Jarus, 8813 
Empire Avė., Cleveland, Ohio.

Atsiminkime vienų: juo grei
čiau mes susitvarkysime, juo 
sėkmingiau galėsime vajaus 
darbų dirbti.

Del SLA centro perkėlimo
Daug kalbama apie SLA 

Centro perkraustyinų į Penn- 
sylvanijos valstijų. Nėra abejo
nės, kad tinkamiausia toje val
stijoje vieta yra įĘ&ttsburghas. 
Centras ten ir turėtų būti.

Musų kolonijos Susivienijimo 
nariai tokiam sumanymui pri
taria. Šiaip ar taipLb Pittsbur- 
ghas daugeliui, lietuvių koloni
jų y ra lengviau pasiekiamas, 
negu New Yorkas.

Red. Kl. Jurgelionis nurodo, 
jog galime susilaukti to, kad 
noromis nenoromis turėsime 
keltis į Pennsylvanljų. Kad ga
lėtumėme išvengti tokios staig
menos, geriau apsižiūrėkime iš 
anksto. —Jonas Jarus

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš 
BREMEN ar HAMBURGO

MES JUMS PAGELBĖSIM GAUTI VIZITI
NIŲ IR IMIGRACIJOS VIZAS JŪSŲ 

EUROPOS GIMINĖMS
INFORMACIJŲ KLAUSKITE PAS 

VIETINĮ AGENTĄ ARBA

130 W. Randolph St., Chicago

Kalėdine Ekskursija 
į LIETUVĄ

EUROPA------------Lapkričio 26
DEUTSCHLAND - Gruodžio .. 1
HAMBURG------- -Gruodžio .. 7
BREMEN------------Gruodžio 14
NEW YORK------- Gruodžio 15

• W HAMBURG-AMERICAN LINE SB 
jO NORTH GERMAN LLOYD [Si

Čionai Lietuviai Perka!!!
APŠILDYMĄ — PLUMBINGĄ — MALEVĄ 

LINK-BELT ' STOKERIŲ CENTRAS

Pirkite kur visi Lietuviai Perka!

South Center Plumbmg & Heaiing Supply Go., Ino.
N. W. kampas State ir 55th St.

VISI TELEFONAI — ATLANTIC 4290 — VISI TELEFONAI

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

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

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

Pats Sau Padėsi... Jei 
Rūpesčius Mums Pavesi

apsauga
NAUDA!

^įng^
rOF YOUk 
INVfSTMENT

senus pa 
į NAUJIENŲ SPUL

Užtikrink savo indeliams tikrą apsaugą 
ir pelną

Čia visų INDELIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

Jei spaudžia reikalai ... Jei reikia pinigų ... manai pirkti namus 
taisyti... jei turi pinigų ir nori kitiems padėti, pirma ateik 
KĄ. Patarimas ir patarnavimas čia nieko nekainuoja.

INSURED

PO 20 METŲ

Dusulio
Puolimų Gavo Tiktą 

PAGALBA t (Iš Boulder, Colo.) Aš 
kenčiau nuo dusulio per 
20 metų. Gruodžio mėn. 
1933 aš buvau labai pri- 
dusinta, buvau silpna, 
negalėjau ir skersai gat
vės pereiti, troškau su 

\ie,kvxenu dvasios atkvėpimu. Pa
matėme jūsų vaistų skelbimą ir pa
prašėme vieno butelio. Ir nuo to 
laiko neturėjo nei vieno priepuolio. 
Pasirašo—Mrs. T. L. McFarland.
Saus. 1935.

KOKIA TEISYBĖ YRA APIE DU
SULĮ? Ar privalo sveiki vyrai, mo
ters ir vaikai per amžių kentėti 
tuos baisius dusulio antpuolius ir 
Bronchialį kosulį? Ar nėra jokio 
paprasto, lengvo, greito budo jiems 
padėti?
rĮVIZ'AT! Kai tik atspausdinta 
U I rv/Yl. nuostabi knyga, ati
dengia įtakingus budus, kuriais pa
dedama tūkstančiams pradėtus at
kakliuose atsitikimuose, taip vadi
namuose jau bevilties bylose. Pa 
klauskite kopijos šiandien, gausite 
dykai.
The NACOR CO., 838-F State Life 

Bldg., Indianapolis, Ind.

DUODAME
PINIGUS!

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

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

Association
1739 S. HALSTED ST.
Atdara kas dienų nuo 8 ry- 

o iki 8 vakaro, išskyrus ne- 
dėldienius.

GERB. Naujienų skaityta- 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkimų reikalais eiti i 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose,

Rudeninių Madų 
Knyga

JHk kąHgavome naują madą 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus už 15 centų. Siųskit saro 
orderius:

»



Ketvirtai, spalių 13, 1938

NAUJIENOS
The Lithnanian Daily Newa

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

Subscription Kates; 
in Canada 
outside of Chicago 
in Chicago

$5.00 per year 
$5.00 per year 
$8.00 per year 
3c per copy.

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

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

Užsakyfifo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metama __ .....
Pusei metų___________
Trims mėnesiams_____
Dviem mėnesiams_____
Vienam mėnesiui _____

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija .......8d
Savaitei 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu:

Metams -------------------------  $5.00
Pusei metą ________   2.75
Trims mėnesiams 1.50
Dviem mėnesiams__________ 1.00
Vienam mėnesiui ____  .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ___________   $8.00
Pusei metą 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siąsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

per‘ 90 dienų turėjo būti sušaukta speciali “taikos kon
vencija.”

Jau buvo rengiamasi tas taikos planas paskelbti 
spaudoje, kai C. I. O. pirmininkas pareikalavo, kad jį 
dar kartą peržiūrėtų tam tikra komisija. Komisija buvo 
paskirta — ir ji planą atmetė.

Šiandien atsteigti taiką jau yra daug sunkiau.

KOMUNISTŲ “FIURERIU” 
BALSAS

Patarnavimas britų imperializmui
Imigracijos viršininkai New Yorke sulaikė atvykusį 

iš Londono anglų rašytoją ir lektorių John Strachey. Jie 
kaltina jį tuo, kad jisai esąs “komunistas”, nors yra ge
rai žinoma, kad jisai buYo Darbo Partijos atstovas par
lamente, o komunistų partijai niekuomet, rodos, nepri
klausė.

Dar nebuvo girdėt, kad Amerikos imigracijos virši
ninkai butų neįleidę į šių šalį kokio nors fašisto iš Itali
jos arba hitlerininko iš Vokietijos. Tai kodėl jie kabina
si prie to anglų rašytojo?

Nėra abejonės, kad čia “pasidarbavo’’ Anglijos kon
servatorių valdžios pasiuntinys Washingtorie. Laikraš
čiuose buvo pranešta, kad už keturių dienų prieš tai, kad 
John Strachey sėdo į laivą, Amerikos konsulas Anglijoje 
atšaukė duotą jam vizą. Aišku, kad konsulas elgėsi pa
gal instrukcijas iš Washingtono,

Anglijos konservatorių valdžia nenorėjo, kad John 
Strachey laikytų paskaitas Jungtinėse Valstijose, kriti
kuodamas jos imperialistinę politiką. Dabartiniu laiku 
ypatingai jisai butų galėjęs daug įdomaus papasakoti a- 
pie tai, kaip Chamberlainas “išgelbėjo pasaulio taiką”, 
paaukodamas Hitleriui Čekoslovakiją.

Bet kodėl Roosevelto administracija sutinka šitaip 
tarnauti britų imperializmui? Prezidentas Rooseveltas 
yra tiek kartų kalbėjęs apie liberalizmą ir demokratiją; 
o kai Londono diplomatai užsimano panaudoti Washing- 
toną savo užmačioms, tai jie visuomet savo tikslą pasie
kia.

ra tiktai sovietų valdžios agen
tūros svetimose šalyse.

Per tas savo agentūras dikta
torius Stalinas demoralizuoja 
darbininkų minias Europoje ir 
Amerikoje, skleisdamas jose 
kruvino teroro ir despotizmo 
idėjas. z

Pirma negu Maskva arba jos 
pakalikai drįs kalbėti apie tai
kos ir civilizacijos gynimų pa
saulyje, Maskva privalo nusi
ginkluoti prieš demokratijas, 
likviduodama savo Kominternų 

Į ir jo sekcijas.

Vienuolikos šalių komunistų 
vadai, jų tarpe ir Amerikos 
Browderis, išleido atsišaukimų 
neva Ispanijos respublikos ap
gynimui, bet iŠ tiesų, Stalino 
diktatūros nubaltinimui ir so
cialistinio darbininkų judėjimo 
ap juodinimui.

Atsišaukime komunistų “fiu
reriai” tarp ko kito sako:

“Visur taikų mylinčios jė-
' gos . . . mato Sovietų Sąjun

goj. didžiųjų viltį civilizacijos Į RICHARD WAGNER BUVO 
ir taikos, o Sovietų Sųjunga| REVOLIUCIONIERIUS 
visuomet ištikima savo 
tinus.”

sutar-
/

0 kaip su Gruzija?
Atsišaukime, kurį paskelbė vienuolika komunistų 

“generalinių sekretorių”, sakoma:
“Sovietų Sąjunga visuomet ištikima savo sutar

tims”.
Tai yra melas..
Sovietų valdžia buvo pasirašiusi “taikos ir draugin

gumo” sutartį su Gruzijos respublika. Iš Tifliso jau bu
vo nuvykęs pasiuntinys į Maskvą, kurį sovietų valdžia 
iškilmingai priėmė; ir Tiflise buvo priimtas sovietų am
basadorius. Bet tuoj po to, be jokios provokacijos iš Gru
zijos pusės, j jos teritoriją įsilaužė Raudonoji armija iš 
290,000 vyrų!

Gruzijos kariuomenė tuo laiku buvo sukoncentruo
ta ties pietine respublikos siena, nes ją iš tos pusės buvo 
pradėjęs pulti turkų diktatorius Kernai Paša. Taigi gru
zinai negalėjo sulaikyti bolševikų armijos, ir Gruzija bu
vo užkariauta. Ji ir šiandien dar tebėra po sovietų armi
jos okupacija.

Maskva pasielgė su Gruzija aršiau, negu Hitleris su 
Čekoslovakija, nes čekams dar yra palikta daugiau, kaip 
pusė jų teritorijos. O gruzinų respubliką bolševikai vi
sai pasmaugė (atidavę dalį jų žemės turkams).

Tokiu budu Browderis, Thorez ir kiti komunistų 
partijų “fiureriai” per akis meluoja, kada jie sako, kad 
sovietų valdžia esanti “visuomet ištikima savo sutar
tims”. , -

Nepasisekęs taikos planas

Fašizmas Europoje vainikuojamas
Europos įvykiai eina kinematografo 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 korespodento Lietuvoje)

(Tęsinys)

Geniališkas vokiečių kompo- 
ilgus Storius, parašęs garsiausias o- 
^1,^ peras “Meistersinger”, “Tann-

Tuo tarpu buvęs per 
metus Maskvoje New 
“Times’o” korespondentas ir 
uolus Stalino garbintojas, WaL hitas, Richard Wag-
ter Duranty, užvakar savo te- |ner’ buvo revoliucionierius. Ji- 
legramoje iš Paryžiaus pareiš- sa* dalyvavo 1848-49 metų rė

Yorko Peras “Meįstersinger”, 
heuser”, “Walkuere”

kė ve kų: I voliucijoje, ir kai revoliucija
nepasisekė, buvo priverstas bėg- 

“... Stalinas per dvejus y į užsienį. Kai kurie arti- 
valymo metus sušaudė dau- miausiųjų jo draugų buvo su- 
giati Žydų, negu kad jų buVo Į imti ir pasmerkti mirčiai.
kada, nors užmušta Vokieti- Tarpe Wagnerio draugų bu- 

vo ir Mykolas Bakuninas, vė- 
Tai ve kokia ta “civilizacijos Iiau pagarsėjęs, kaip anarchiz- 

viltis”! mo vadas Europoje ir atkaklus
Toliau, minėtame komunistų Karolio Markso priešas. Baku- 

atsiŠaukime šitaip šmeižiamas 
Europos socidlistinis judėji
mas:

“Butų buvę išvengta Miun
cheno. išdavimo, jeigu Darbi
ninkų ir Socialistų Interna
cionalas ir Tarptautinė Dar
bo Unijų Federacija butų 
priėmę atkarto tinus, griežtus 
Komunistų Internacionalo 
atsišaukimus—bendrai veik
ti; bet Darbininkų ir Socia
listų Internacionalas tuos at
sišaukimus atmetė... Tam iš
davimui butų buvęs užkirs
tas kelias, jeigu visos darbi
ninkų jėgos butų suvienytos 
kovon už taikų, laisvę ir

kad

savo

Prieš metus laiko Amerikos Darbo Federacija ir In
dustrinės Organizacijos Komitetas (C. I. O,) buvo be- 
veik susitaikę.

Spalio mėnesį Federacija laikė savo konvenciją Den- 
vere (Colorado), o C. I. O, buvo sušaukusi konferenciją 
Atlantic City, N. J. Konferencija pąsiunte į Denverį te
legramą su paslulymu, kad kiekviena pusė paskirtų po 
100 įgaliotinių taikos deryboms. Amerikos Darbo Fede
racija paskyrė 3, o C J.O. — 10.

Po ilgų derybų Washingtone tos dvi grupės išdirbo 
taikos planą: bendras komitetas iš'20 narių turėjo iš
spręsti ginčus, dėl kurių dvylika unijų buvo pašalinta iš 
Amerikos Darbo Federacijos; paskui tos unijos turėjo 
būti priimtos atgal komiteto nustatytomis sąlygomis, ir

ninų Saksonijos karaliaus poli
cija sugavo. Jisai buvo nuteis
tas mirčiai, bet Saksonija jį iš
davė Austrijos valdžiai, kuriai 
jisai taip pat buvo nusidėjęs. 
Austrija Bitkuninų irgi pasmer
kė mirčidi^ bet kadangi jisai 
buvo Rusijos valdinys (ir ba
jorų kilmės), tai Austrija jį iš
davė Rusijos valdžiai, ši ištrė
mė jį į Sibirą, iš kur jam vė
liau pasisekė pabėgti.

Tuo tarpu Wagneris, su pa
galba garsaus kompozitoriaus 
Liszto, buvo pasprukęs į Fran- 
euzijų ir gyveno tenai iki 1862 
metų. '

Dresdeno policija išleido 1849 
m. gegužės mėn. 16 d. įsakymų 
\Vagnerj areštuoti. Įsakyme pa
žymima, kad jisai buvo “ka
rališkas kapelmeisteris”, ir jo 
išvaizda aprašoma taip:

“Wagneris yra 37-38 me
tų amžiaus, vidutiniško ūgio, 
turi rudus plaukus ir nešio
ja akinius.”
Bet Wagnerio operos pasida

rė tiek populiarios, kad, laikui 
bėgant, jisai buvo pripažintas 
pirmuoju tautiniu Vokietijos 
kompozitorium. Sako, kad ii’ 
Hitleris esųs didelis Wamietlo 
muzikos garbintojas.

ir jai reikalingas vietas.
Čekoslovakijoje paskutiniais 

metais pramonė žymiai sustip
rėjo, jos apsiginklavimas augo, 
tautos turtų resursai didėjo. Ji 
jau daug kame pradėjo vokie
čius konkuruoti. Čekoslovakija 
stojo greta kitų pramoningų 
kraštų. Čekoslovakija gamino 
ginklus daugeliui valstybių, o 
ypač mažesnėms valstybėms, 
tai jau atėjo metas Čekoslova
kijai ragus nulaužti. Proga bu
vo. Reikėjo įrodyti, kad Čeko
slovakijoje vokiečiai “skriau
džiami”. Bet juk vokiečiai daug 
kur “skriaudžiami”. Vokiečių 
esama Lenkijoje, Italijoje ir 
daug kur kitur, štai Italijoje, 
tirštai vokiečių apgyventame 
Tirolyje, vokiečiai net ant mi
rusių kapų negali vokiečių kal
ba dėti parašus. Vokiečiai čia 
neturi savų mokyklų, savos 
spaudos ir kitų kultūrinių bei 
tautinių įstaigų. Bet apie tuos 
vokiečius fiureris tyli. Dar dau
giau, jisai tvirtai yra pasakęs, 
kad Italijos siena bus jo sau
gojama.

Taigi ne čia reikalas.
Slovakijoje vokiečiai daug 
riau jautėsi, negu vokiečiai 
čioje Vokietijoje. Kažin kų 
reris darytų, jei, sakysime, 
kietijoje vokiečiai pradėtų prieš 
jos vyrialisybę rašyti? Galvos 
jų nulėktų, kokių jau nemaža

ninku Lietuvoje skaičius didė
ja-

Čia kas rašyta, tai rašyta šios 
dienos faktų akivaizdoje. Kas 
gali pasakyti, kaip rytojaus die
nų tie visi įvykiai Europoje 
kiek bus nuėję ir kokia link
me, kuria kryptimi jie bus pa
sukę.

Ir labai galimas daiktas, 
kas čia parašyta, kai skaitysite, 
tai jau visai bus pasenę žinios, 
kurios gyvenimo tikrovei visai 
neatitinka.

Juk taip sparčiai visa šių die- 
Inų gyvenimo raida eina, kad 
kas šiandien dar naujiena, ry? 
tojau dienų gali būti jau istori
jos palikimas. —Para Beitum.;

IX-20-38.
GALAS

Kurie kailiai yra stip 
riausi ir ilgiausiai 

dėvimi?

Bet kas tųs darbininkų jėgas 
suskaldė — ar ne komunistai? 
Kuriam tikslui Šiandien gyvuo
ja komunistų partijos Vakarų 
Europos šalyse ir Amerikoje?

Kai Leninas, Trockis ir Zi- 
novjevas 1919 m. steigė “tre
čiąjį internacionalų”, tai buvo 
skelbiama, kad susipratę darbi
ninkai negalį dėtis prie “social- 
patriotų”, kurie pripažįsta tė
vynės gynimų. Bet šiandien pa
tys komunistai balsuoja už ka
ro. kreditus ir reikalauja, 
darbininkai guldytų savo 
vas už šavo tėvynes.

Per pirmuosius 15 metų
gyvavimo komunistų interna
cionalas skelbė mirtinų kovų 
“buržuazinei demokratijai” ir 
šaukė darbininkus prie “pasau
lio revoliucijos”. Bet šiandien 
apie “pasaulio revoliucijų” ko
munistai nė neužsimena, o 
“buržuazinę demokratijų” jie 
laiko taip svarbiu dalyku, kad 
pataria darbo žmonėms dėl jos 
net eiti į karų!.

Tokiu budu, jeigu komunis
tai atmetė visus tuos principus, 
kurių vardu buvo {steigtas “tre
čiasis internacionalas”, tai kam 
tas internacionalas šiandien datįjuilis)—65, — kiaunė 65, vil- 
yra reikalingas?

Jokios naudos darbininkų ju
dėjimui jisai neatneša ir negali 
atnešti, bet jisai daro daug ža
los, palaikydamas skilimų dar
bininkų judėjime.

Komunistų internacionalo 
sekcijos nėra laisvo, darbininkų 
judėjimo organizacijos. Jos y- dažyti.

Krašte, kur žiemos metu 
tenka dėvėti šiltus kailinius, 
svarbu žinoti, kurių gyvių kai
liai yra stipriausi ir ilgiau
siai dėvimi. (Paėmus pagrin
dai) 100, rodantį stipriausių ir 
geriausiai išsilaikanti kailį, 
gauname tokius apskaičiavi
mus, paremtus kailiadirbių 
p|rityrimais; ūdra—100, j un 
ūdra—100, meška—94, bebras 
—90, jurų šuo—80, leopardas 
—75, persiškas ėriukas (kafa-

kas—50, šeškas — 50, žiurkė 
—45, oposas—40, katinas—40, 
lapė —40, rusų kumeliukas— 
35, nutrija—25, pilka voverė 
—20—25, činčila—15, ožka— 
15, kurmis—7, triušis —5, kiš
kis—5. Tų pačių kailių stipru
mas yra mažesnis, jei jie nu-

Čeko- 
ge- 
pa- 
fiu- 
Vo-

Slovakijoje fiurerio vokiečiai 
sukurstyti visai viešai pradėjo 
prieš vyriausybę ginkluotis ir 
čekus žandarus šaudyti, tai fiu
reris pakėlė didžiulį triukšmų: 
vokiečiai, jų broliai skriaudžia
mi !

Toksai žiaurūs ir ciniškas šių 
dienų pasaulis. Anglija savo el- 
gesena tik gelbsti Hitlerio pa
dėtį. Vokietijos masės galės vėl 
džiūgauti, kad jų fiureris vi
sais frontais laimi ir tuo pačiu 
Vokietijoje reakcija dar labiau 
ilgesniam laikui stiprėja. Ji 
stiprėja ne Lik pas save viduje, 
bet ir išoifie.

Kas gi lieka mažoms tau
toms daryti? Aas gi lieka ma
žoms valstybėms dabar daryti? 
Aišku, visa eilė mažų valstybių 
savo politikų pradės derinti su 
Vokietija, su reakcinga Vokie-

Juk šių dienų įvykių akivaiz^- 
doje jos negali pasitikėti di
džiosiomis demokratijos valsty
bėmis. Gi vienui vienos taip 
pat pasilikti negali.

Jos ieškos ryšių su reakcinė
mis valstybėmis. .Juk dėl Čeko
slovakijos likimo jos turi skau
džiausiai nusivilti.

Anglija, Prancūzija, tie de
mokratijos kraštai, visų laikų 
tvirtinto tvirtino, kad jie Čeko
slovakijos neapleisiu. Bet tai 
buvo lik gražus žodžiai. Dar
bai kų kitų sako.

Tos mažesnės valstybės savo 
užsienių politikų derindamos 
su reakcinėmis valstybėmis pas 
save viduje turės rikiuotis ben
dru reakcijos frontu. Tai yra 
didžiausias demokratijai smū
gis! Tai yra toksai smūgis, ku
rio pėdsakai dar ilgam pasiliks.

Ir šioje sunkioje valandoje 
SSSR balso niekas neklauso. Ji 
pasiliko ir palikta visų visai 
nuošalyje.

Valstybė, kuri sudaro visa 
pasaulio septintųjų dalį, kurios 
gyventojai praneša tris kartus 
reakcingos Vokietijos gyvento
jus, neturi balso.

Neturi balso ir svorio tasai 
kraštas, kuris, anot bolševikų,

valdo tautų išvaduotojas, pir
mas revoliucijos mašinistas, ge
nialiausias šių dienų vyras, ga
lingasis, geležinis, plieninis Sta
linas.

Visi diktatoriai jį pamiršo ir 
už bendro stalo atsisėsti nepa
kvietė. O nepakvietė, ir jo bal
so tik todėl niekas neklauso, I f v f • .
kad tame krašte viešpatauja Į JĮ S JLgJldUlVOS 
smurtas, siaučia mirtis ir di
džiausias nepasitikėjimas.

Francuzijos demokratija ne
pasitikėdama SSSR galingumu 
ir jos stiprumu nusileido Ang
lijos reakcingiems 
rlams.

Bet svarbiausia, 
SSSR lyg ir savo 
pranta ir savo tvirto ir galingo., .
balso nepakelia. Nepakelia lik “^5 . !*’
todėl, kad ji jo neturi. Jai ru
pi savo krašto reikalai, jai ru
pi Stalino išsilaikymas. Tonais 
vis dar eina savo krašto nuo I 
visokių “priešų”, savų “priešų”, i 
valymas.

Kas gali tokiai valstybei pasi
tikėti^ kuri, anot jos pačios, ge
neraliniame štabe turi parsida
vėlių svetimų valstybių agentų, 
kur kariuomenės vadai ir diplo- 
batai dešimtimis šaudomi!

Tai viena iš opiausių visos 
Europos demokratijos žaizdų!

SSSR tvirtai neužtaria net 
tos Čekoslovakijos, kur komu
nistai visai laisvai gali veikti, 
kur turi atstovus net parlamen
te, kur jų spauda visai nevar
žomai gali eiti ir rašyti.

Ir pati Čekoslovakija, maty
ti, taip pat SSSR nepasitiki, jei 
ji jau veik sutiko bent dery
boms dėl jos žemių atėmimo.

Tai tokie skaudus faktai.
Žinoma, dabar SSSR dema

gogiškai puls Europos demo
kratijų ir įrodinės kokia ji yra 
bejėgė, parsidavėlė. Tai gera 
proga bolševikams pas save 
vystyti agitacijų. Bet tik pas 
save, nes užsienyje jau seniai 
jų ta agitacija neveikia, tai tik 
paikeliains menkavertė pasa
ka.

Bet ta paikeliams skirta “pa
saka” veikia SSSR gyventojus, 
jie dar šaukia: ura Stalinas.

Toji “pasaka” savotiškai nu
teikia ir Vokietijos gyventojus 
ir jie šaukia: heil Hitlerį -

Toji “pasaka” turi savotiškų 
atbalsį ir mažųjų valstybių tar
pe, — ji stumia jas į reakcijos 
glėbį.

Daug neteks nusistebėti, jei 
išgirsime, kad ir Lietuva užsie
nio politikoje persiorientuoja.

Sunku spėlioti, bet viena ga
lima tvirtai sakyti, kad vokiš- jų, kur, gal, teksią padaryt 
kos politikos orientacijos šąli- operacijų. *

MERKIA LINUS UPĖJE.

konservato-

kad ir pati 
likimu susi-

KAULALIŠKIAI. — Panevė
žio apskr. Kaulališkių km. vi
si ūkininkai sėja daug linų, 
bet linams merkti tinkamų li- 
namarkų veik neturi nė vie
nas. Todėl dabar, pradėjus li
nus merkti, daugumas ukinin-

mą tekančioje Daugivenės upė
je.

Pirmiau kai kurie gyvento
jai girdydavo savo galvijus 

71 upėje, bet dabar užmerkti Ii- 
’ nai taip užteršė vandenį, kad 

galvijus girdyti net neįmano
ma. Be to, nuo užmerktų linų 
labai pradėjo trokšti žuvys ir 
jei toliau linų merkimas nebus 
sustabdytas, manoma, kad jos 
net visai išnyks.

Ūkininkai, nors puikiai žino, 
kad upėje draudžiama linus 
merkti, bet, kaip matyti, jie : 
draudimų mažai kreipia dėme
sio.

PAŽANGUS VALSČIUS.

Prieš koki? 
valsčiaus gy- 
pažangus u 

kitų. Bet da 
tiek pažengę:

/JŪŽINTAI. — 
dešimti metų šio 
ventojai neišrodė 
buvo atsilikę nuo 
bar valsčius yra
pirmyn, kad net aplenkė kai 
myninius valsčius, čia jau sun 
ku rasti žmogų, kuris neskai 
tytų spaudos. Pirmoj eilėj čn 
vyrauja “Lietuvos Ūkininkas’ 
ir jį visi myli skaityti. Senie 
ji “L. U.” skaitytojai yra tiel 
pažengę ūkio kultūroje, kai 
reikia tik džiaugtis ir grožė 
tis. Pav., Aušrenų km. “L. U.’ 
skaitytojas Antanas 
turi tik 8 ha žemės, 
pavyzdingų tvartų, 
vištidę, geras vištas,
delynų ir daug ukiui naudin 
gų įrankių. To pasiekta (5arb 
štumu ir “L. Uk.” patarimais.

Makušk: 
bet tur 
gyvulius 
savo mc

IŠVYKO PASIGYDYTI
KAUNAS — Prof. M. Bir 

žiška išvyko j Prancūziją, ku 
apie du mėnesius gydysis. B< 
to, serga ir dailininkas Ad 
Varnas. Jis išvyksta į Vokieti

Kruvinos Studijos
yra istorinis romanas, 
vienas labiausiai skai-

“KRUVINOS STUDIJOS’' 
kurį parašė A. Gonan Doyle, 
tomų Anglijos rašytojų.

Doyle ypačiai išgarsėjo savo nepaprastai intri
guojančiais aprašymais seklio (detektyvo) Holmes 
nuotykiais.

“KRUVINOSE STUDIJOSE" Holmes taip pat fi
gūruoja. Jo nuotykiai yra tiek įdomiai aprašyti, kad 
tiesiog sunku ir atsitraukti nuo jų skaitymo.

"‘KRUVINOSE STUDIJOSE" yra aprašomas ir 
ki*as labai įdomus dalykas—tai mormonų gyveni
mas. Būtent, tų mormonų, kurie gyvena Salt Lake 
City, Utah valstijoje.

"KRUVINOS STUDIJOS bus pradėta “Naujie
nose” spausdinti šeštadienyj, spalių 22 d. Skaitytojai 
kviečiami tų tikrai įdomų istorinį romanų sekti.

“Kruvinos Studijos” romanų išvertė Mikas Šilei
kis.
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Gabrielė PetKevičaitė
Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 —1927)(Tęsinys)—Nuostabus naivumas!... Ir įsivaizduok sau, kad kunigaikštis joms gabens valdžios draudžiamą “chamų” literatūrą!! — kartojo visi vyrai, traukydami pečius ir tokiomis akimis į mus žiūrėdami, tarsi iš tikrųjų ima abejoti, ar mes sveikų dar galvų esame.-^-Kunigaikštis! caro kamer- heris! ir musų knygnešio rolėje... vaizduotė puiki!... Pasaką iš tukstanties ir vienos nakties, tik iš Arabijos perkelta į musų apniukusias padanges! — bėrė mums visą vakarą vyrai tokiais palyginimais ir kvatojo kvatojo, net pikta darėsi.Aš pati ėmiau į juos žiūrėti, kaip į tą dieną per dažnai į taurės dugną pažiūrėjusius, nors... rodosi... studentai buvo veik pilni abstinentai.—-Bet kas juos žino?! — tariau sau galų gale ir nekliudydama šaipytis atšoviau:

Maistas
Veda Dora Vilkienė Į
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Bulvių Kleckeliai2 puodukai sugrustu, virtų bulvių 1 šaukštas sviestoi šaukštas smulkiai sukapotų svogūnų.1 kiaušinis% puoduko miltų1% šaukštuko druskosVz šaukštuko pipirų (maltų)1 puodukas smulkiai ketvirtainiais šmotukais supiaustytos ir svieste arba lašiniukuose pakeptos, baltos duonos.Pridėk sviestą, svogūnus ir kiaušinį prie bulvių ir gerai sumaišyk. Persijok miltus, druską ir pipirus ir pridėk prie bulvių, gerai išmaišyk. Paimk kokius keturius šmotukus pakeptos baltos duonos, apdėk bulvių mišiniu, su rankom padaryti ritulius panašius kaip ir kiaušinį. Virk nepergreitai verdančiame vandeny 7 minutes.Gali juos paduoti su mėsa arba apipilti pakepintais lašiniukais. Tai skanus ir sveikas valgis.
IŠSIUVINĖJIMAS KAPAI DĖL LOVOS

PEACOCK BEDSPREAD PATTERN 1501
No. 1501—Gražus išsiuvinėjimas kapai. Išsiukit mėlynais, 

geltonais ir raudonais siūlais.p*----------------------------------------------------------------------j
j NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1501
. 1739 So. Haisted St, Chlcago, III. II ' Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No...................
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Vardas ir pavardė ................ ........................................................................................ |

Adresas

L Miestas ir valstija
■ ■» KM Kfc KM m Mh

—Pažiūrėsime, kas rytoj pasijuoks.Vos išaušus rytui, žiūrime, eina į musų butą kunigas kapelionas, lydimas kunigaikščio tarno. Pasiėmė tiedu knygas ir įsakė atsiimti Plungės klebonijoj.Musų studentai tik žiuri akis išpūtę, tik pečiais trauko ir tyli dantis sukandę, bet rimti, kaži kaip nepaprastai susimąstę.—Kieno dabar teisybė? — klausiame mudvi su Juškyte linksmai šypsodamosi.—Kur velnias negali, ten siunčia savo uošvienę, — murma nedrąsiai tarp dantų Avižonis, bijodamas mus supykinti, o Višinskis kraipo tik galvą.—Žinoma, žinoma! — juokaujame mudvi su Juškyte, — juk ne jums, vyrams, velnias nugalėti! Boboms ne naujiena toks žygis!Pajuokavę šitaip, pasiginčiję, nutarėm vis dėlto, jei kada atsitiktų- gyvenime proga,' kuni- ga<ksčiui, vežusiam “litvoma- nams” draudžiamus raštus; padaryti ovaciją ir parodyti, kaip keikiamieji ir pravardžiuojamieji “kainai” moka būti dėkingi ir neužmiršta nė mažiausio jiems parodyto palankumo.. Deja! per greitai tas kunigaikštis su šiuo pasauliu persiskyrė!... niekur neteko mums su juo daugiau susidurti...Įsėdę į paprastą Žemaičiuose, o mums, pakuršy gyvenantiems, nuostabiai ilgą ir platų vežimą, leidomės kaip kokiu laivu plaukti Žemaičių banguojančiais keliais. Reginiai nuolat mainėsi, saulutė motinėlė glostė savo dar šiltais spinduliais, o mes, nusiteikę pasisekusiu žygiu, jutomės didžiau skrendu, nekaip kietais žemės keliais dardą. Ir vėjai apie musų karštas galvas ūžia, tarsi vienu balsu tyliai tyliai, bet reikšmingai Kudirkos dar tebetraukiamam varpui pritarė: Kelk, kelk! Brangioji tėvynė, kelk!
(Bus daugiau)

1ACME-NAUJIENŲ l'holujGRAŽIOMS MOTERIMS —Gražioji modelis paveiksle dėvi išeiginę, iš juodo, auksiniais siūlais išsiuvinėto, aksomo kepuraitę. Išsiuvinėjimai kepuraitėj atvaizduoja ąžuolų lapus.
MANO KLAIDA!Rašo LiepaMolinos, skaitykime savo vaikams “Moterų skyrių” nuo mažens, nes tenai skiepijama visiems motiniška meilė ir ištikimybė, kad •subrendus jau žinotų savo pareigas ir jų apleidimo nepasekmes.Ištekėjau jauna ir susilaukus dukreles be galo džiaugiausi, nes mergaitė, maniau, kiekvienai motinai maloniau, o gal tik man taip atrodo.Už keletos mėnesių įstaiga, kurioje vyras tarnavo, išsikraustė užsienin, aš pasilikau tėviškėje, kolei žiemos šalčiai praeis, kad pavasarį vėl su vyru galėtumėm svetimoj šalyj sukurti naują gyvenimą.Vos vyrui išvažiavus, gavau žinią, kad jis sunkiai sergąs. Pas jį išsiskubinau palikdama dukrelę pas tėvelius.Atvažiavus svetimai! kraštai! jaučiausi belaisvė ir vyro darbas tuo metu neperpastoviau- sias atrodė, nes jėgos po ligos atsitaisyti nespėjo, o darbo begalės. Prisiėjo man pagelbėti ne vien dienomis ir ilgiausias valandas naktimis.Atėjo pavasaris. Dukrelė jau 8 mėn., o grįžti namo pasiimti neįmanoma, nėra pinigų ir kas ją dabos kai reikia dirbti.Pas mamą geriau, be to, ji nuolat rašo, kad mano dukrelė jos širdyje mano vietą užėmė.Nutarėme dar metus pas močiutę laikyti, gal prasigyvensime ir ji bus neperdidelė, kad suprastų permainą ir t. t.Ilgesys pasiutiškai kankindavo ir kiekvieną jos amžiaus vaikutį pamačius nepraleisdavau nepagalvojus, gal mano mergaitė tokia...Dažnai mintys -ir sapnai kamuodavo, kas butų, jeigu ji numirtų, ją pavogtų arba man kitą jos vieton duotų... Bet buvau tikra, kad savo dukrelę išskirčiau, nes dėžiniam ,šone buvo didelė juoda dėmė. Taip su ilgesiu ir svajone prabėgo net penkeri metai.Iš laiškų turėjau savyje sudariusi opiniją jos budo, išvaizdos ir t. t. Ir, galų gale, sulaukiau žinios, kad motina atvažiuoja pas gydytoją specialistą ir dukrelę atveš. Kas per

džiaugsmo diena tada buvo ir laukimas; per paskutines dienas daug sunkesnis pasidarė, negu per penkis melus. Kambarėlį paruošiau, viename kampe supamą, ktidę, kitoje lovelę su lėle, o kitus žaislus išdėsčiau atskirai po kambarį, norėdama pamatyti kas jai įdomiausia.Stotyje niinlftės valandomis virto. Toks ilgesys. Čia mama ir čia jau veik šešių melų dukrele. JaU išgirsiu “mama” iš jos. Nusivyliau, mama nepavadino, neišskielū rankų, nepuolė į glėbį, bet pasakė: “Kas ta ponia? Bobų t, mano mama ne tokia, ji turi gėlę ant suknelės”, rodydama bobulei fotografiją sako. Mal, tie melai ir sunkus darbas pakeitė mane žymiai. (Bus daugiau)
MOTINA IR DUKTĖRAŠO LIUDA -(Tęsinys)—Dukrele, kur tu buvai taip ilgai? — pradėjo surūpinta Molienė kai Elenulė suvėluotai . < ‘ l r ‘ •grįžo iš mokyklos.—Atleisk, maniyt, man parupo susipažinti arčiau su Zig- mute ir mudviem begrįžtai!t namo, ji pakvietė valandėlei užeiti pas ją. O, matute, kad tu žinotum keikia ji nelaiminga/ kad juos molina apleido... Sako,kiekvieną kartą,'kai ji grįžta namo, ją apsupa skaudus jausmas, kuris verste verčia užmiršti žodį mama. Dėl jos pačios, ji tiek nesisielotų, bet kai grįžta iš mokyklos jos mažesnės sesutes ir broliukas jai dar skaudžiau pasidaro; kad ir jie nelaimihgi, kad jr jiems namai šalti, bejausmiai. Kad ir jų namuos nieks nelaukia. Tik tėtušis, tik jis, grįžęs iš darbo, kad ir su užgriuvusia širdim, stengiasi juos paguosti, papasakoti, kaip greit jie užaugo, bus savystovųs ir nereikės daugiau rūpintis, kad juos kas prižiūrėtų. Sako, vaikai beklausydami tarytum minutėmis jaučia

si beaugą, bet kaip tik kas nors

Ona Miciutė.

Iš žodžių, Iš MargųIš žodžių, iš margų Statysiu sau namus. Nebus jau man ilgu Kai lauke vėjai pus.Iš žodžių, iš margų Nupinsiu sau takus. Mane jie saulėn ves...Bus kelias toks jaukus!Iš žodžių, iŠ margų Statysiu sau laivus. Perplauksiu aš marias Ir rūpesčius savus.IŠ žodžių, iš margų Plauks garsas per laukus Ir aukso grūdas noks, Lis saulėje lietus.Vilnius. 4
BuKhn gražiosRašo Madame X.

<___________________ J
Dėvėkit Parinktas 
Kojines — Kojos 
Atrodys GražesnėsNedaug moterų kreipia do- mę. į tai, kokios kojinės joms geriau tinka.Jaunos moterys ir merginos, kurios turi plonas blauzdas, gali dėvėti bile kokias kojines, nors ir jos turėtų daugiau domės kreipti į tai, kad dėvėti tik lokių spalvų kojines, kurios liktų prie suknelės ir harmo- nizuotųsi su jos rūbais. Bet augusius moterys su storom blauzdom turi būti labai at- I sargios. Jos turi stengtis parinkti tokių spalvų kojines, kurios štfplonintų blauzdas ir darytų gerą išvaizdą. IPadėkim,- niekuomet nedevėkit tamsiai 
pilkas storas kojines. Viena, jos baisiai atrodo ir kojos jose išrodo storesnės ir negražios.Jei turit dėvėti pilkas koji- ! nes, tai jos turi būti labai ^plo
nos, kad matytųsi kojų oda. Bendrai, storos kojines dar daugiau sustorina blauzdas. Todėl daugiau domės kreipkit į kojinių spalvas, jei norit, kad jūsų kojos gražiai išrody- tų.Ateinančią savaitę pasiskaitykit apie gražios eisenos svarbą.

sumini moliną, taip ir vėl jų veideliai apsiniaukia. O mažiausia broliukas, apsikabinęs tėvą ir priniyktinai jo klausia: — tėte, kodėl musų mama negrįžta? Tėvo akyse — sako — ašąroft sublizga ir jis nieko neatsako. Ir ką jis gali atsakyti? Ar tas nekaltas vaikutis supras? Ziginutė sako: — Aš. jau 17 metų turiu, o ir tai nesuprantu, kaip musų motina galėjo mus palikti.—Dėlto —■ sako ji — aš ir nenoriu .su niekuo draugauti, nei niekur eiti, nes visuomet jaučiu, kad koks tai gėdos šydas mane siaučia, su kuriuo aš negaliu pabėgti nuo žmonių akių. Tartum didelį nemalonumą neščiau tiems, su kuriais norėčiau draugauti. Be to, — sako ji — ir laiko turiu labai mažai, kad kur galėčiau išeiti, visas namų ūkis mano atsakomybėje.—Žinai, mamyt, aš prižadėjau jai pagelbėti darbus padaryti, kad kartais ir ji galėtų kur nors išeiti ir pasisiūliau būti jos draugė, jeigu ji tik norės su manim draugauti.
' (Bus daugiau)

“TRYLIKOS METU MERGAITE MIRĖ 
BEGIMDYDAMA”

Rašo Dr. J. T. BaltrušaitienėTa žinutė perskambėjo per visus lietuviškus laikraščius Lietuvoje ir Amerikoje.Stebėtina žinutė tokių žinių mėgėjams.Ne vienas pasakė, kad ištvirkusi mergaitė buvo ir tuomi užsibaigė dalykas. Juk tai dviejų butą. Ką sakys apie vyrą? ;Aš tikslingai sekiau žinutės skelbimą įvairiuose į mano rankas pakliuvusiuose laikraščiuose; visuose tik tiek teradau pranešta.Niekam nesvarbu, kas tokia loji mergaitė buvo; niekam nesvarbu, kokiose aplinkybėse ji tapo nėščia, neigi nesvarbu, kodėl ji mirė. Niekam nesvarbu apie josios kūdikėlio likimą, neigi kur ji butų auginusi jį pagimdžius. Niekam nesvarbu, kas' t.okis ištvirkėlis buvo jos sužagėjas. Kur jis šiandie savo nešvarų darbą atlikinėja?Kur musų politiniai moralistai, kurie pilna burna pasakoja apie dorybes ir nedorybes? Jie nekamentavo.Kur musų laikraštininkai besiginą, kad jie tveria visuomenės opinijas? Jų tylėjimas pritaria nusidėjėliui.1 Kur musų moterys, kliubų narės, draugijų narės ir rašytojos? Argi laukia, kada į jų namus niekšas atsilankys?Kur bažnyčios balsas ir balsas visų josios davatkų, vienuolių?A-a! Gal sakys, kad lai asmens reikalas. Bažnyčiai negalima kištis į tokius privatinius dalykus. Bet čion ne asmens klausimas. Tai yra augenikos 

No. 4915—Naujausios mados suknelė su ilgu ar trumpu švarku. Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48 colių per krutinę.
Norint gauti vieną ar dau

giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Haisted SU, Chicago, IIL |

reikalas, šalies gerovės ir t. t. Pirmas ir svarbiausias dalykas, lai toji mergaitė turėjo būti beturčių-varguolių dukrytė; gal našlaitė. Bet kas ji tokia buvo, tai visgi tik kūdikis. O ligoninėse tokių vargo peliukių kur kas per tankiai matoma.Svarbu tas, kad civilizuotoje šalyje Lietuvoje, kur vienuolynai, klioštoriai su tūkstančiais visokio rango kunigų etc. (valstybės apmokamų) nesugebi apvalyti šalį nuo tokių vyrų (tikrų žmogžudų), kurie specializuojasi sužagimu jaunučių mergaičių, užkrečia piktom ligom, apvaišina.Kiekviena mergaitė yra motinos dukryte. Ar kuomet pagalvoję], kad tas gali atsitikti ir su tavo kūdikiu?Jeigu butum mačiusi bent vieną tokią mergaitę, begim- dant (ir nėštumo dienose), tai nepamirštum kol gyva; reikalautum smarkiausios bausmės, net ir sterelizacijos tokiam nedorėliui.Augantiems berniukams ir mergaitėms būtinai reikia išpasakoti apie lyties rolę žmogaus gyvenime ir apie blogybes, paeinančias iš neguodoji- mo ir nežinystės.Žydų tauta ytin išmintingai elgiasi, kad kaipo religinę prievolę stato supažindinimą jaunuomenes su tais klausiniais.Namuose, kur blaivybė, tvarka ir susiklausymas viešpatauja, retai tokie atsitikimai įvyksta.Tad mokinkime savuosius vaikus guosti save ir kitus.Reikalaukime skaudžiausiai nubausti lytiškus išgverėlius.

NAUJIENOS Pattern Dept
IJ39 S. Haisted Si., Chicayo, III.

Čia (dedu 16 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzd) N©—...........

Mieros ...... _............... per krutinę

(Vardas Ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
<■ mkmmhii i..............■■f.....  ■ ■



NAUJIENOS, CNeago, m. Ketvirtad., spalių 13, 1938

Diena Iš Dienos
Verą Gailiūtę 
Prisiminus

Išaušo gražus rytas spalio 8 
d. Gražus ir malonus, bet ne- 
visiems. Daug pasaulyje žmo
nių tą gražų rytą verkė ir liū
dėjo skaudžios nelaimės ištik-*

Vienu namuose atgijimas ir 
džiaugsmas šėrėjo, o kitų liū
desys ir tuštuma.

Liūdesys ir tuštuma reiškė 
si ir p. Gailių šeimoje, kuri gy
vena po adresu 4422 So. Arte- 
sian. Jie liūdėjo ir jautė na
muose tuštumą, nes metai lai
ko praslinko kaip žiaurioji mir
tis išplėšė iš jų šeimos bran
gią dukrelę ir sesutę Vera. Ve
ra Gailiūtė mirė sulaukus 21 
metų amžiaus, vos tik įžengus 
į pilnus metus. Vera buvo darb
šti ir sumani, buvo užbaigus 
“High School”, o beto buvo ge
ra virėja bei kepėja. Bet dėl 
silpnos sveikatos toliau moky 
tis nebegalėjo.
' Išaušo spalio 8 dienos rytas. 
Panelės švenčiausios Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčion rinkosi 
žmonės. Vargonai liūdnai gro
ja. Kunigas laiko pamaldas, o 
juodas karstas, kuris visiems 
primena, kad 1937 m. spalio 
8 d., stovėjo taip pat juodas

karstas, o jame be gyvybės 
Veros Gailiūtės kūnas, kurį lig 
darželyje lelija nespėjus tik
rai pražyst pasauliui, liko nu
skinta.

Vera Gailiūtė buvo viena iš 
gerų mergaičių pas kurią buvo 
daug gabumų ir pasiryžimo. 
Bet mirtis to nežiūri paglemZ- 
dama daug jaunų gyvybių.

Stovi juodas karstas žvakių 
šviesoje, o baltų rožių ir lelijų 
bukietas puošia karsto galą. 
Gėles prisiuntė ' Veros teta p. 
Gricienė, kuri gyvena 2034 So. 
Union Avė. Netoli karsto ge
dulo apgaubtos klūpojo ir ver
kė p. Gailienė ir jaunutė dūk 
relė Onytė. O toliau suoluose 
matėsi su ašaromis akyse teta 
p. Cukurienė ir jos šeima,- te
ta p. Gricienė ir jos šeima ir 
kiti giminės, draugai ir pažį
stami.

Po apeigų apleidom juodą 
karstą ir susirinkom pas p. 
Gailius, kur visiems buvo pa
ruošti gardus pietus.

Užuojautos p. Gailių šeimai, 
o Tau, jaunoji Verute, tebū
nie lengva juoda žemelė.

S. V-tė.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj)

William James, 21, su
Marcinkus, 21

Julia

Skolinant Pinigus 
Be komiso nuo $30 iki $300.00 
parašo, algos, furniture ar ant 
tomobilių.
Namon Finance Corp 

po Valstijos priežiūra.
6755 SOUTH WESTERN AVĖ. 

Tel. GrovehilI 1038.

Reikalauja
Perskirų

John Onušaitis nuo Peggy
Onušaitis

ant 
au- Gavo

Perskiras
Isabel Jocius nuo Viktoro 

Jociaus.

L.D.D. 4 kp. mėnesinis susirinkimas įvyks ketvirtadienį, spalių 
13 d. West Side svetainėj, 2244 W. 23rd Place. Pradžia 
8 v. v. Visi kviečiami dalyvauti, nes yra svarbių reikalų ap

tarti. A. Dainis 4 kp. sekr.

dienį, spalių 14 d. Amalgamated Centro Name, 333 S. Ash
land Blvd. 7:30 v. vak. Visi nariai malonėkite dalyvauti.

Valdyba

TAUPYKIT KUPONUS
UŽ MAŽUS PINIGUS ĮS1GYSIT GRAŽU IR 

BRANGU INDĮ] SETĄ
Kasdien per savaitę laiko, nuo šeštadienio iki šeštadieniui 

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS P1RMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu 
mokėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponą šiandien ir 
pradėkit rinkti gražius šešiems arba 12 omenims setus.
ŽEMAIČIU ORKESTRAS—‘BAJORES DAINININKES — ARTISTAI-ES

[DOMIŲ ir nuolatinių

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ— XT m 8 VAL- VAK-• ŠEŠTADIENI— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ— ________________ —7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

Lonnie Rooney iš Wilson, Oklahoma, vienas iš la
biausiai prasikišusių kaubojų rodeo pasauly. Jis šian
dien stoja į varžytines už čampionatą Chicago Stadiume. 
Rodeo perstatymai baigsis Spalių 30 dieną. u

Gražus Indai Ii
Sidabras Papuoš
Jūsų Stalą

Gražiai paklotas su gražiai* 
indais stalas sužavi nors ir pa 
prasčiausį asmenį.' Todėl gera 
u sumani šeimininkė dabar tu
ri gerą progą įsigyti gražus 
indus už mažus pinigus.

Naujienos savo skaitytojams 
suteikia tokią progą. Pasinau- 
clokit ją pakol dar nevėlu. Dai 
galite gauti indų. Tėmykit kas
dien kuponus Naujienose, iš 
sikirpkit juos ir tuo jaus atsi
nešk! t į Naujienas. Indus ga
lite pirma pamatyti, o paskui 
juos už keletą centų įsigyti.

Taipgi už mažus pinigus ga 
lite gauti augštos rųšies Ro 
zers sidabrinius setus.

Garsinkitės “N-nose

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

atidarymo iškilmes, A. Balchu- 
no Grand Opening skelbimas 
tilps Naujienose spalio 14 ir 
15 dd. Įsitėmykite.

—Untanas.

PASKUTINES 2 DIENOS

MAKSIMAS GORKY
Geniališkas veikalas iš Gorkio 
paties biografijos “MANO KŪ
DIKYSTĖS” paimtas.
Ateinantį Penktadienį N. Gogo

lio Revizorius.

SONOTONE Teatre
66 E. Van Buren

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

SĖDYNES LIUOSOS 
Visiems Parodymams 
CHICAGO STADIUM

RODEO
Pasauliniai čempionai 

Ketv. 4 
Spalių ■ v 
Kainos 

sios
BONDS!—65 West Madison St. 

ir STADIUM GRILL—
1800 W. Madison St.

Sekm. O
IKI Spalių vU 

—40c iki $1.65 —Pirmo- 
vietos $2.20, taks. įsk.

Pilkite savo apielinkė 
k m. aivose

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

JUMS PRIE NAMŲ REIKALINGA

2817 West 63rd Street
TEL. PROSPECT 1297

KRAUTUVe==
+

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

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

Sek-

Telefonas Victory 3486
504 West 33rd Street

Bowling-Billiardai
20 Aslų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. VAROS 3408

Bus Grybų ir 
“Lung Dumplings” 
Vaišės

Pp. Pociai, Naujienų skaity
tojai ir rėmėjai, kurie turi sa
vo taverną Halstcd St., netoli 
33rd St., Bridgeporte, šiandien 
vaišina visus, kas tik užeina 
pas juos, su grybais ir plaučių 
virtiniais. Pp. Pociai parduoda 
Fox Head ir Ritz alų. Ritz alus 
yra vienas iš brangiausių ir a- 
bai švelnus, gardus.

Spalio 23 d. Jaunimo 
Kultūros Ratelio 
“Robaksas”

Pirmą Kartą Pasirodys 
Palelio Choras

SVEIKINU VISUS DRAUGUS, pažįstamus 
ir parapijomis. Pranešu, kad sugrįžau į 
Chicagą ir užkviečiu visus į

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

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

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
BEER COILS in TAVERNS. 
ĮRENGIA STOKERIUS

also

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

Rosemoor Buffet 
Gražiausias Roselande

ROSELAND.—Antanas Bal
chunas, žymus Roselande ta- 
vern biznierius, 10314 S. Mi- 
chigan Avc., jau pilnai sutvar
kė savo naujai įrengtą taver
ną, kuri dabar yra, gal nekly- 
siu pasakęs, viena iš puikiau
siai įrengtų Roselande.

Grand Opening Party — Ati
darymo iškilmės ir “krikšty
nos” įvyks penktadienį ir šeš-

Kad parodyti savo naujai į- 
rengtą biznį visiems savo 
draugams, A. Balchunas ren
gia atidarymo iškilmes net dvi 
dienas. (A. Balchunas savo ta- 
verno vardo paskyrimui buvo 
paskelbęs kontestą. Už tinka
miausio vardo išrinkimą buvo 
skirta dovana — $10.00).

Teisėjai Bruno ir Viktoras 
Petkai ir J. Giltz pripažino 
Mrs. Janson pasiūlymą “The 
Rosemoor Buffet” geriausiu. Ji

Kadangi A. Balchunas, kai
po žynius vietos biznierius ir 
aktyviai dalyvaująs visokiuose 
parengimuose, tai turi plačią 
pažintį nevien su , roselandie- 
čiais, bet ir kitų kolonijų lie
tuviais. Juos dabar kviečia at
silankyti į jo rengiamas biznio

Pradedant žiemos sezoną, at
siranda ir įvairių-įvairiausių 
rengiamų parengimų. Kiekvie
nais metais vis‘kas naujo yra 
perstatoma tuose parengimuo
se.

Lietuvių Jaunimo Kultūros 
Ratelį, aš manė'ū, jau visi ži
no, — žino, kad'per vasarą ra
telis praktikavo dainas. Ponia 
Juzintavičienė yra gerai iš
lavinusi narius dainuoti, ir 
spalio 23 d. Lietuvių Jaunimo 
Kultūros Ratelio Choras ren
gia šokius su programų, ir pir
mu sykiu pasirodys su savo 
milžinišku choru.

Svetainė yra paimta pono 
Yuškos, kitaip Hollywood Inn, 
kuri randasi po adresu 2417 
W. 43rd St.

Bilietai iš anksto perkant po 
25c., prie durų — 30c. Pradžia 
6 vai. vakare.

Po programų bus šokiai. At
silankyki t vienas arba abu, ar
ba net su visa šeimyna, o visi 
busite patenkinti.

Tat nepamirškit spalio 23 
dienos, visi važiuokite į Holly- 
wood Inn.

—Alfredas J. Butkus,
Koresp.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.
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PRANEŠIMAS!
VISŲ LIETUVIŲ DOMĖTI

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

Biznieriai ir profesijonalai mokėdami po dolerį 
daugiau gauna vertingą pasigarsinimą.

THE CHICAGO LITHUANIAN 
TELEPHONE BOOK C0.

3326 South Halsted Street, Chicago, III.
Telcphone Yards 0123
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Ofiso tel. Yards 0706
Rez. tel. Lafayette 4557

P. KLUJKA, vedėjas

Columbia Roofing Co.
NOT INC.

Žvyrinis Dengimas ir ant Gon
tų Paruoštas Dengimas

Felt Gutters ir Bičkų Darbas 
Tai Specialybė

3319 So. Morgan St., Chicago

MTx X XXXXXXX XXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX X XX xxxxxx

L M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

f

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
ni alų, kur; užvardino NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš impor
tuotu pirmos rųšies produktų.

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

LUCKY INN 
SCIILITZ 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

FOTOGRAFAS
Tel. Hemlock 62402415 W. 64th Street

PETER PEN

<!&

CONRAD 
FOTOGRAFAS

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

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

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $19.50

už ------- -----------------------■ "
GYDYMAS $50.00
LIGONINĖJE ---------------
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje — $15-oo
RAUMATIZMAS 39.00

greitai palengvinama ____fe
VISAS LIGAS GYDOMA $< AA
EkzaminaciJa įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedrie Ave^ Chicago.

TeL Lavmdale 5727



Ketvirtai, spalių Iš, 1938

Iš Draugi jų Veikimo
Pas Joniškiečius — Kupiškėnus — Gar 

fieldparkiečius ir “Lygietes”
Iš Garfield Parko 
Kolionijos

Ruošiasi Vakarui ir Vajui
Garfield Parko, vyrų ir mo

terų pašelpinio kliubo susirin
kimas praeitą sekmadienį buvo 
mažas. Kurie ir atsilankė užsi
mokėjo duokles ir išėjo nelauk
dami mitingo pabaigos. Ir kas 
pažymėtina, kad labai seniai, 
kaip nebuvo didžiumos valdy
bos ir baliaus rengimo komite
to. Rengimo komiteto nariai, 
kurie atsilankė, pranešė, kad 
rudeninis’ kliubo balius įvyks 
nedėlioj, spalio 23 d., Cicero 
Liet. Liuosybės svetainėje. Bus 
programas ir šokiams muzika 
— George Steponavičiaus.

Kliubas nutarė rengti vajų 
naujų narių gavimui ypač jau- 

• mį. Vajų sutvarkyti paskirti: 
Napoleonas Wilimaitis, Juoza
pas \Voskis ir Stanionis. Pla
nus turi prirengti ir sekančiam 
susirinkime paduoti visam kliu
bo susirinkimui.

Pasekmingas
Kupiškėnų Vakaras

Siūlo Pakviesti Grigaitį Kalbėti
Senas darbuotojas N. Wili- 

maitis, rodos, pajaunėjo ir ge
ram upe. Nori dirbti kultūrinį 
darbą net buvo užmanęs ir ra
gino padėti dirbti — surengti 
kokias prakalbas Garfield Par-

ko, reikia pakviesti dr. P. Gri
gaitį pakalbėti. Bet tas laikas 
užimtas parengimais, tad var
giai galima surasti tinkamų lai
ką.

Dėkoja “Naujienoms”
Praėjusį šeštadienį, spalio 

dieną, Hollywood svetainėje 
vyko Kupiškėnų Kultūros Drau
gijos Bunco ir Kortų parengi
mas. Apie pusantro šimto sve
čių po keturius prie kiekvieno 
stalo susėdusių, bėrė kauliukus 
dovanoms laimėti. Taip greitai 
dirbo visi, sakytum nuo dalių 
darbą dirbdami.

Rengėjos M. Petrulienė ir P. 
Balchunienė skaičiavo lošėjų 
giliukus. Jos tėmijo kas dau
giau gėmių suloš, nes vėliau 
buvo duodami prizai. Geri ku
piškėnai ir jų rėmėjai nemažai 
dovanų buvo suaukavę. Jų tar
pe radosi ir kelios bonkos gry
bų, kurios visų akis viliojo. Vė
liau rengėjos patiekė skanių 
užkandžių, o vyrai parūpino į- 
vairių skystimėlių, tad laikas 
praleista labai draugiškai.

Tarpe dalyvių radosi ir mu
sų senas ir nenuilstantis darbuo 
lojas Dr. A. L. Graičiunas, ku
ris su kitais svečiais sulošė ke
letą gėmių “sikstiko”.

Petrui Suveidžiui tai buvo 
svarbi diena, nes sykiu su Ku
piškėnų parengimu apvaikščio
jo savo gimimo dieną, tad ku
piškėnai jam suteikė visas len
gvatas tame parengime, o jis 
jas naudodamas labai linksmai 
laiką leido ir pirmas uždainavo, 
Leiskit į tėvynę”.

Padėka
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Iš Lietuvoskad parengimas davė gausaus 
pelno. Už Jai pagarba priklau
so reigėjams P. ir,M. Petru
liams ir F. • Stanioniams. Jie 
daug pasidarbavo, kad šis pa
rengimas butų pasekmingas. 
Taipgi didis ačiū biznieriams, 
kurie mus parėmė savo auko
mis, o didžiausias ačiū Naujie
noms už suteikimą vietos gar
sinimams. Kupiškėnai jums at- 
simokėsim remdami visokiais 
budais.

Iš Joniškiečių 
Vakarėlio

Iš PANEMUNIO VALSČIAUS 
GYVENIMO.

CLASSIFIED ADS
PERSONAL FARMS FOR SALE 

Ūkiai Pardavimui

a

MADOS kupiškėnų parengimas 
linksmas ir draugiškas,buvo

visi turėjo smagius laikus. Ren
gėjai yra dėkingi svečiams už 
atsilankymą, o jei iš rengėjų 
pusės buvo , kokių trukumų, 
teiksitės atleisti. Numatoma,

Vieno Menesio Mirties Sukak
tis ir Padėkavonė.

“Balionų Balius”—
Praeitą sekmadienį Marąuet- 

te Hali prie 69 g-ves NVestern 
Avcnue įvyko Joniškiečių L. K. 
Kliubo “baliunų šokiai”. Sve
tainės viršus buvo visokios 
spalvos balionais išpuoštas ir 
labai puikiai atrodė. Sako jau
nieji Laučiai, brolis su sesute, 
pusę dienos dirbo kol sukabi
nėjo tuos balionus. Tikrai rei
kia pagirti Kaziuką ir Marytę 
už jų darbštumą.

Jau ir aštunta valanda vaka
ro, bet publikos visai mažai. 
Algirdo Briedžio ir jo sesutės 
Aldonos penki jaunuoliai ant į- 
vairių instrumentų pradėjo gro
ti, net salės langai dreba. Vie
na pora nekaip nusiteikus su
kos į ratą — po erdvią svetai
nę. Prie baro pulkelis alutį 
girkšnoja ir degtinės ištraukia 
stikliuką —* kitą. Komitetas 
Laučienė, Povilai tienė (Baltie- 
nė serga, negalėjo būti) susirū
pinusios, svečiai irgi nusiminę 
prasti popieriai bus.

Atvyko iš Downers Grove, 
Ilk, gruzdietis B. Motuzas su 
savo jauna žmona, jis savo 
traškia kalba ir juokais sukėlė 
ūpą. Laimei pribuvo žagariečių 
jaunimas ir daugiau žmonių ir 
visi staiga pralinksmėjo. Buvo 
ir senesnių žagariečių, Ketura
kiai, Putrienė, Adomaitis ir 
daug kitų. •>

• f < f ♦ >'l > (' ■ ■, ‘.

Kur Joniškiečių Jaunimas?
Vienas Joniškietis patriotas 

sako, viena bėda, kad pas jo
niškiečius nėra jaunimo. Anais 
metais gražus būrelis jaunuolių 
buvo kliube dabar blaškosi po 
Chicagos kampus, nerasdamas 
ramumo.

I AbME-NAUJIENŲ Foto]
PRALAIMĖJO APELIA

CIJĄ — USA aukščiausias 
teismas šią savaitę atmetė 
Ohio gyventojos Mrs. Anna 
Marie Halm prašymą per
svarstyti jos bylą. Ji turės 
mirti elektros kėdėj, nebent 
Ohio gubernatorius pakeis 
bausmę amžinu kalėjimu. 
Mrs. Hahn buvo nuteista 
mirti už nužudymą su ar
šeniku Cincinnati gyvento
jo Jacob Wagner.

Prarado Žmoną, Bet 
Kartu Prarado ir 
Visus Baldus
šeštadienį sutiko jį ne žmona, 

bet tuščios sienos
Taip bent pasakojo Stanley 

Empakarnis. Jis sako, kad kas 
vakarą jį pareinantį iš darbo 
sutikdavo žmona, partiošdavo 
gerą vakarienę. Jam nusišypso
davo, gražiai prakalbindavo.

Bet pereitą, šeštadienį to ne
buvo. Nebuvo nė žmonos, ne
buvo nė bąĮ(lų kambariuose. 
Nebuvo net pę gerųjų gėrimų, 
kuriuos užlaikydavo savo ta
vernoj. žodžiu, nieko nebuvo.

Mat, p. Empjakarnienė valdė 
taverną, kupiį randasi adresu 
650 West 81s.t Street, 
Empakarnis tarnavo
Meat Market sandėly j, Bridge- 
porte.

o pats
Wolff

No. 4918—Praktiška ir graži 
sporto suknelė. Sukirptos mieros 
12, 14, 16, 18, 20, taipgi 32, 34, 36, 
38 ir 40 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar -dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
E rašome iškirpti paduotą blan- 

utę arba priduoti pavyzdžio 
£umerj pažymėti mierą ir ain

iai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti] 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St., Chicago, I1L

BARBOROS ŽVIRBLIENES 
(po pirmu vyru Navakaus- 

kienė).
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 13-tą dieną ir tapo 
palaidota Lietuvių Tautiškose 
kapinėse rugsėjo 17-tą d.

- Jau praslinko vienas mėne- 
sis, kada ta beširdė mirtis 
išplėšė iš musų tarpo mano 
mylimą moterį Barborą, šiuo 
laiku norėčiau padėkoti . vi
siems: giminėms, kaimynams 
ir draugams už lankymą pa
šarvotos velionės koplyčioj ir 
pareikštus man užuojautos 
žodžius mano liūdesio valan
dose.

Toliau dėkoju Biblijos Ty
rinėtojų broliams Sylvestrui 
ir Aleksandrui Beneckams, 
broliui Zavistui ir broliui 
Juozapui Gramontui už pas
kaitas laike šermenų ir lai
dotuvėse.

Širdingai dėkoju giminėms 
už gėles, dėkoju grabnešiams 
ir visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse ir lydėjusiems į ka
pus.

Pagalios reiškiu širdingą 
padėką laidotuvių direkto
riui Antanui M. Phillips, už 
mandagų, rūpestingą ir tvar
kių laidotuvių surengimą. .

O tau, mano mylima Bar
bora, ilsėkis ramiai.

Nuliūdęs:
Vyras Juozapas žvirblis.

Joniškiečių sekretorius Stel- 
la Mickevičiūte turėtų juos su
kviesti atgal. Pabusk! mergyte 
jaunoji.

Reikia paminėti senesnius jo
niškiečius, kurie atsilankė: Vai
tekūną, Šalkauskus, Jonkų, du 
Vincus Briedžius, O. Rudienė, 
Dr. Dundulį, Vaiciulius, Micke
vičius. Bet kur kiti joniškiečiai 
buvo? Sako grybavę ir parva
žiuodami su grybais kelyj su
griuvę ir nesuspėję į vakarėlį 
atsilankyti. Kurie dalyvavo tai 
smagiai laiką praleido ir su ba-

Kitoj “N.° vietoj p. Empa
karnis praneša, kad jis nebe
atsako už žmonos padarytas iš
laidas ir skolas jo vardu.

Dabar nebus kas sveikina iš 
darbo grįžtantį Empakarnį.

VA.

jie pradėjo sproginėti.

Valio, Uteniškiai!

NAUJIENOS Pattern Dept 
1789 S. Halsted St, Chicago, UL

LOVEIKIS Su 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

Valio, Uteniškiai, pradėję 
darbą. Reikėjo jau seniai kliu- 
bas sutverti, bet kažin kodėl 
nebuvo drąsos.

Kaip žinome, Lietuvos kuni
gaikštis Utenis buvo labai ka
ringas, tai ir mes neatsilikime, 
turėdami darbščius vyrus, kaip 
Liulevičių, Putrimą ir Mikun& 
ną.

Kad kliubą padauginus na
riais ir apsvarsčius ateities vei
kimą, majonėkite visi Uteniš
kiai susirinkti šį penktadienį, 
spalio 14 d., 7:30 v. vakare 
Šemeto salėj, 3336 S. Lituanica 
avė.

Kviečia į Jaunosios 
Birutės Pamokas

Šįvakar, spalio 13, 7 vai. vak. 
įvyks Jaunosios Birutės antra 
pamoka Sandaros svetainėj.

Tėvai, kurie pageidauja, kad 
jų vaikai mokytųsi lietuviškai 
rašyti, skaityti ir dainuoti, yra 
kviečiami leisti savo vaikus į 
šias pamokas.

Mokykla bus po vadovyste 
gerai žinomos p. Stella Voight 
ir bus priimami vaikai nuo de
vynių iki keturiolikos metų 
amžiaus. —Raštininkė.

- —-- -----------

Naujos “Naujienų” 
Raštinės Valandos

geri keliai. Daug kas teigia,! 
kad jie geriausi Lietuvoje.

■— Paskutiniuoju laiku per- 
matuojami keliai. Ūkininkams 
kelio sklypai išduodami vieno
je vietoje, nuo mokamų vai- 
styb. žemės mokesčių. Kelio 
sklypus paskirstant, taip pat 
atsižvelgta ir į žvyro tolį.

— Į š. m. rugsėjo mėn. 25
d. ruošiamą koop. šventę Ro
kišky, įpareigoti vykti su že
mės ūkio mašinomis keliolika ADELINE EMPAKARNIS 
šio valse/ ūkininkų. o ,(cio„na,i i°s paveikslas)Spalio 9 d. mano žmona Adeline

— Ryšium su vis didėjan- Empakarnis (Empaker), kuri gy- 
ciais šakniavaisių n cukr. run- 8ist st. į^į pereito šeštadienio, 
kelių pasėlių plotais, didėja spalio 9 dienos. Nuo minėtos die- 
„i •  •  lnos jinai pasišalino nuo manęs ir ūkiuose ir sezoninių darbinm- nuo šios dienos aš daugiaus neat- 
kų pareikalavimas. Bet, dėja, sakau už jokias skolas, padarytas 
kiek reikalinga darbininkų nė-
ra, nes jie pavasarį išėjo ūkio žmonos dabartinį antrašą, tas bus 
darbams i Latviją, kur sako-| 650 wJe°t 81st stre^t. 
si. esąs daug didesnis atlygi
nimas.

— Ūkininkai, ryšium su len
kų žygiais Vilniaus krašte, gau
siai aukoja VGF ir Ginklų 
dui.

— Apie 50% šio vals. 
ninku šiais metais kurui 
tos durpes, kurių vasarą 
prisigamino. Durpes gaminti iri 
jas vartoti kurui paskatino 
brangi miško medžiaga. Be to, 
prie durpių gaminimo paskati
nimo daug -prisidėjo ir pava
sarį įvairiose vietose Ž. u. r. 
suruošti durpių’ dirbimo kur
sai.

— Linai šio vals. ūkininkų 
bus truputį blogesnės kokybės, 
kaip praeitais metais, nes lina- 
markose, kuriose buvo van
dens. linai buvo merkiami net 
2—3 kartus. Tas Įvyko dėl to, 
kad įvairiose vietose dėl lie
taus stokos, buvo vandens tru
kumas.

— Panemuniečiai, girdėdami, 
1 kad įvairiose vietos^ rudens 5 ir 

žiemos metu yra ruošiami lite- 
] raturos vakarai, pageidauja, 

kad literatūros vakaras butų 
suruoštas ir Panemuny. Pane- 
muniečiams yra labai įdomu

• pamatyti bent vieną rašytoją.
— Prieš kurį laiką Čedasų

• JUR nariai buvo padarę eks
kursiją į Klaipėdą. Aplankė ju-

> rą, pavyzdingus ukius, fabri
kus ir kt. Ekskursantai eks-. 
kursija labai patenkinti.

— Suvainiškio miestelyje iki 
šiol nėra kiosko, nors jis labai 
yra reikalingas, 
įsteigti, 
įsteigtų

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

Paprastomis dienomis, (nuo 
pirmadienio “iki šeštadienio), 
8 vai. ?yto iki 8 vai. vakaro;

SEKMADIENIAIS — nuo 9 
vai. ryto iki 1-mos po pietų.

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

“N” Adm.

Fon-

uki-
var-

daug

Reikėtų jis čia 
butų, kad jį 

.kooperatyvas 
reikia dėti

Gera 
vietos

“Viltis”. Be to, 
stangų, kad vyriausybė
įsteigtų viešąją biblioteką.

. Boreišiutė.

pa
čia

LIETUVOS GYVULIN- 
KYSTĖ SKAIČIUOSE

Paskutinieji statistikos duo
menys rodo, kiek dabar yra 
kokių gyvulių ir paukščių ir 
kiek jų buvo pernai. Taip, tie 
skaičiai rodo, kad buvo:

1937 m. 1938 m.
Arklių 549,700 549,620
galvijų 11,163 1,164,130
kiaul. 1,183,530 1,186,610
avių 1,288,500 1,241,170
vištų 2,229,880 Z,240,070
žąsų ..... 852,960 891,340
Kaip matome, pernai ir šie

met gyvulių ir paukščių skai
čiai visai mažai yra pasikeitę. 
Iš to galima daryti išvadą, kad 
Lietuvos ūkininkai jau turi pa
kankamą gyvulių ir paukščių 
skaičių ir, matyt, neturi tuo 
tarpu sąlygų ir reikalo tą skai
čių didinti. —Tsb.

SERGA ŠILTINE

atsiųsti man pavyzdį No.
Mieros - . ---- per

(Vardas ir pavaldi)

(Adresas)

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

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue
Phoue LAFAYETTE 5800(Miestas ir valstija)]

GERB. Naujieną skaityto* 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti. į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.

XE

SIUSKITPER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pat aria Lietuvos bankai

SUV. KALVARIJA — Mies- 
te keletas žmonių susirgo vi
durių šiltine. Manoma, kad tos 
ligos šaltinis yra Šešupės van
duo, kurį gyventojai naudoja 
maistui, kaip “skanesnį ir ge
resnį”. Laikas butų gyvento
jams paprasti prie šulinių van
dens.

4/

S

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.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Ralftandai ir Įtaisai Pardavimui
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

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

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

CALumet 5269.

AUTOS—TRUCKS FOR SALh 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

PIRK DABAR Naują geltonų 
plytų 10 metų senumo 6 apart- 
mentų; 3 karų plytinį garažą. Ken- 
dos $2600. Kaina $11,500. Libera
lus terminai.
FIRST STATE MORTGAGE CO., 
4752 Fullerton Capitol 3020

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

PAIEŠKAU DARBO
Penteris ir popieruotojas iš vi

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

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

IEŠKAU DARBO. Esu patyręs 
ant farmų. Turiu paliudymus.

J. JUCIUS, 
3126 So. Union Avė.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

ŠEIMININKĖS — 3 šeimoje, ma
žas namas — turi būti gera virėja 
—sugabi. Geri namai, gera alga. 
South Shore. Wabash 4990.

REIKIA MOTERS bendram na
mų darbui—būti naktimis. 1421 So. 
Christiana avenue, antras aukštas 
užpakalyje.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKIA GELEŽIES atmatų jar
dui patyrusių shearmanų.

APEX IRON,
■ . . 2204 So. Laflin. ’ ( ’ * i • : ” \ r.

REIKIA LAIKRODININKŲ bet 
kokio patyrimo — bet kokio am
žiaus. Box 888, 1739 So. Halsted St.

REIKALINGAS nevedęs pusam
žis VYRAS, geri namai, nuolatinis 
darbas, maža farma. šaukite po 9 
ryto CRAWFORD 1959.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—-Bendrai

RENDAI KRAUTUVĖ, 2604 W. 
69th st. lietuviškam pirkliui gyvoj 
lietuvių apylinkėj. SILVERMAN, 
2345 East 71 Street.

Dorchester 0700.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimai Bizniai

BUČERNĖ ir GROSERNĖ grei
tam pardavimui už gerą pasiūlymą 
—Refrigeratoriai. Barai. Rašykite 
Naujienos, 1739 So. Halsted. Box 
889.

PARSIDUODA TAVERNAS ar
ba priimsiu pusininką. Gera vieta, 
gerai įrengtas; Vienai moterei per- 
sunku. 6600 So. State St. 

......... ....... -................ .
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai-žemė Pardavimui
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 ra’sti vietoje.

?? AR JUMS REIKIA PASKOLOS 
ANT NAMO??

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

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

Hemlock 0800.

HONORE GAT. ties 47th gat.— 
2 aukštų freiminis — krautuvė su 
taverno fikceriais ir pilnu beis- 
mentu—3 keturių kambarių flatai 
ir 2 karų garažas. Flatai ir gara
žas mokasi $154.00 i mėnesį. Pilna 
kaina $3750.00.

MAC ASKILL CO., 
3019 W. 63rd St. Hemlock 7204

MODERNAS 5 KAMBARIŲ na
mas naujai gontytas, furnaso šildy
mas. Savininkas 2918 W. 38th St.

DAUGYBĖ VARTOTU KARU ’ 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES 
806 West 31st Street 

Telefonas VICTORY 1696

La Šalies — Packards

ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimą. 
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirby sčių ir modelių to

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

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

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

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

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

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

1340 W. 63rd Street 
prie Loomis.

2828 W. North Avė.
prie California.

BUSINESS SERVICE
Biznio> Patarnayimas
Tel. Victory 4965. 

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI

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

SHEET MSE CO.;
3216 So. Halsted Street.

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos—
ANGLYS > ;

EGG
NUT
BIG
MINE RUN_________ u $5.75
SCREENINGS________ $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975

LUMP
$6.00
$6.00

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

Ar Ieškot
• PIRKTI
• PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO.

PAŠAUKIT MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgai 
einamos, 
duodame

mus



Pagaliau Chicago Gaus jS'-fi, 
Požeminius TraukiniusTimes”

Sekretorius Ickes Rekomendavo Roose 
veltui Paskirti Chicagai $18,000,000

Pagaliau, po kelių sąvaičių 
spėliojimų, visokiausių gandų 
ir pranašavimų, vakar pasiro
dė, kad Chicago tikrai gaus 
požeminius traukinius, taip va
dinamą “Subway”. k

Bene 1918 metais Chicagos 
valdininkai pradėjo apie “sub- 
ways” kalbėti, pagamino kelio- 
Kką planų, bed^ tunelių nei ne
pradėjo kasti.

Dabar darbas prasidės. Bet 
ir dabar Chicago požeminių 
traukinių negalėtų tikėtis, jei
gu ne federalė' valdžia.

Vakar po pietų paaiškėjo, 
kad vidaus reikalų sekretorius 
ir P.W.A. administratorius 
Harold Ickes rekomendavo pre
zidentui Rooseveltui paskirti 
$18,000,000 Chicagos požeminių 
traukinių įvedimu.

Ickes, kaipo P.W.A. viršinin
kas “subway” klausime turi 
sprendžiamą balsą, kadangi 
Chicagos miesto valdyba krei
pėsi į PWA prašydama pinigų. 
Kartu su prašymu Chicago 
įteikė Ickes’ui planą, bet jisai 
jį atmetė ir pavedė keturių spe- 
cialistų-inžinierių komisijai pa
gaminti antrą planą.

Prezidentas Rooseveltas Icke- 
s’o rekomendaciją priims ir $18 
milionų dolerių paskirs šią sa
vaitę, gal net šiandien. Tune
lių kasimas prasidėtų dar prieš

Kovos Nelaimes
amuose

perPernai savo namuose žuvo 
32,000 žmonių

Pusė miliono narių Junior 

"fitros^palių 24 iki 28 d. 
ir pirmesniais metais,

vai dalyvaus metinėj kampani
joj sumažinihiui nelaimių na
muose, kurią Amerikos Raudo
nasis Kryžius kasmet visoj ša
ly ved

Kaij^
tėvą/ bus pasiekti per mokyk
las/ 1,500 mokyklų principalai 
bus paprašyti išdalinti apie pu- 
'sę miliono pavojingų vietų na

muose sąrašą. Brošiūrėlės apie 
nelaimių priežastis ir apsisau
gojimus nuo nelaimių bus išda
lintos 22,000 mokytojų, kurios 
bus prašomos kooperuoti ir iš
aiškinti svarbą šios kampani
jos. i !

Viešųjų, privatinių ir para
pijinių mokyklų mokiniai bus 
prašomi parsinešti sąrašus na
mo ir kartu su tėvais juos su- 
JkflTeti, taipjau juos pašalinti ir 
.stvertis apsaugos priemonių. 
Pavojingiausios vietos namuo- 

\se yra grindys, laiptai, porčiai, 
įrankiai, žaislai, ugnis, sąšla
vas, ginklai, mašinos ir nuodai.

pranešimų apie kampaniją 
asiulymų bus paprašyta iš 
yklų vedėjų ir tėvų. “Ne- 
iėse namuose pereitais me- 
žuvo virš 32,000 žmonių.” 
Raudonasis Kryžius atsi

šaukia į kiekvieną mokyklos 
berniuką ir mergaitę ir į kiek
vieną tėvą kooperuoti sumaži
nime šių nelaimių.”

ir 
mo 
lair 
tais

Kinoteatrų 
Inžinieriai Užbaigė 
Streiką

Chicagos Kinoteatrų inžinie
rių streikas, kuris tęsės per 12 
dienų, vakar buvo likviduotas. 
Inžinieriai sustreikavo, kai tea
trų viršininkai atsisakė pakel
ti algas 10%.

Streikas buvo užbaigtas su
sitarimu tarp unijos ir teatrų 
sąjungos atstovų.

šių metų pabaigą, apie gruo
džio 1—15 d.

Prie paskirtos sumos Chica
go turės pridėti $14,000,000.

Tuneliai bus iškasti ir pože
miniai traukiniai išvesti seka
momis gatvėmis:

State gatvė: nuo Roosevelt 
gatvės —- pietuose, iki Divi- 
sion šiaurėj, (Clybourn gatve), 
ir

Dearborn gatve, nuo Congress 
iki Lake, Lake gatve iki MiL 
waukee ir Milwaukee gatve iki 
eleveiterių linijos.

Tai bus Chicagos požeminių 
traukinių sistemos branduolys. 
Antrasis Ickeš*o planas nurodo 
kokiomis gatvėmis “sub\vay” 
turės būti plečiamas ateityj, 
kai šie du pirmieji tuneliai bus 
iškasti. Kai pirmieji du tune
liai bus baigti, tai busiąs pra
dėtas naujos linijos , kalimas 
Congress gatve, Westsidės su
sisiekimo pagerinimui.

Subway laikui bėgant žymiai 
pagerins Chicagos susisiekimą, 
atgaivins biznį mieste, bet pir
mas ir svarbiausias rezultatas 
bus darbų pagerėjimas Chica
goj. Kasimui ir medžiagos ga
minimui tuneliams reikės ke- 
liasdešimts tūkstančių darbi
ninkų. Bedarbiams x paskyrimas 
pinigų Chicagos “subway” ka
simui turėtų būti ypatingai 
džiuginanti žinia.

Dono Kazoką Choras 
Ruošia du Koncertus 
Chicagoj
V•___

Serge

Bene 
saulyj 
Dono Kazokų Choras, 
vadovauja Serge Žarovas.

Choro pasisekimą liudija 
faktas, kad per 15 metų jis iš
pildė 3,700 koncertus Europoj, 
Amerikoj, Australijoj ir beveik 
kiekvienam kitam kontinente ir 
kiekvienoj šalyj.

Chicagoj Dono Kazokai iš
pildė apie 25 koncertus. *Jie 
netrukus vėl čia bus — sekma
dienį, spalio 23 d.

Šį kartą jie rengia du kon
certus. Abu įvyks Civic Opera 
rūmuose. Vienas koncertas bus 
3:30 po pietų, antras — 8:15 
valandą vakare.

Tikietai ir popietiniam ir va
kariniam kontertui yra nuo 83 
centų iki $3.30.

Juos dabar jau galima gau
ti “Naujienų” raštinėj:

žarov, choro vedėjas, 
karikatūroj

garsiausias choras pa- 
dabartiniu laiku yra 

kuriam

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

Lietuva, Ukraina ir Lenkija
Prieš kelias dienas “Daily 

Times” skaitytojų skyriuj til
po lietuvio T. A. Tūrio parašy
tas laiškas apie Lietuvos pre
tenzijas prie Vilniaus. (Tas 
laiškas buvo paduotas “N.”).

Kitas “Times” skaitytojas 
John T, Dymon Tūrio laišką 
bandė kritikuoti. Bet antradie
nio “Times” laidoj Turis 
mon’ui atkirto sekamais 
žiais:

“John T. Dymon, who 
svvered my letter in The Times, 
appears to be unfamiliar with 
the history of the Old World. 
For bis Information, neither 
Lithuania nor the Ukraine was 
ever a part of Polanki, except 
during that time when Lith
uania and Poland were United 
poli tically
The Ukraine was a part 
Lithuania under the 
Duke Vytautas, būt 
part of Poland. The territory 
of the latter never 
far from the city of Warsaw, 
and was known only as the 
Duchy of Warsaw. The Vilna 
coridor, which Poland forcib- 
ly seized from Lithuania 18 
years ago, is populated over- 
vvhehningly by Lįthuanians.”

T. A. Turis.

Dy- 
žo-

an-

on an equal basis. 
of 

Grand 
nevei’ a

extended

Lietuvių Auditorija 
“Apsiprausė”

Nuo vėjų, durnų ir dulkių 
Bridgeporte Lietuvių Audito
rija jau pusėtinai buvo “mur
zina,” tačiau šiomis dienomis 
ji buvo netik iš vidaus išdažy
ta, bet ir iš lauko pusės nu
plauta. Dabar gražu ir pažiū
rėti, tarsi visa naujutėlė pasi
darė.

Dvi Šautuvu c
Aukos

Palaikęs kaimyną Harold 
Byen, 35, 5028 Agatite st., už 
plėšiką, 18 metų berniuką Er- 
nešt Ronn, 5032 Agatite, jį 
sunkiai pašovė.

Antroji auka buvo 4 metų 
berniukas Ronald Thrun, 3627 
S. Seeley avenue. 18 metų bro
lis Elton jį pašovė bevalyda
mas šautuvą

Mirė Nuo Vištos 
Kauliuko

Boulevard ligoninėj mirė 3.3 
metų moteriškė Rose Maniero, 
541 N. A vers avenue. Dakta
rai sako, kad ji mirė nuo viš
tos kauliuko, kurį prarijo be- 
valgydama vištienos. Nuo kau
liuko išsivystė vidurių liga “pe- 
ritonitis”.

NAUJIENŲ-ACME Photo
RUOŠIASI LENKTYNĖMS — Leit. Jamie Zapet, Meksikos armijos karininkas 

su arkliu Tarasco pratinasi tarptautinėms arklių lenktynėms, kurios įvyks Meadow- 
brooke, USA spalių 20-23. Leit. Zapet apsistojęs Fo$ Myers forte, Virginijoj.

JTAUJIChicago, UL

CHARLIE CHA P LINO 
LENKTYNĖS -r- Atminimui 
savo jaunų hienų Londo
ne, garsus komikas Charley 
Chaplin kasmet rengia kei
stas porterių lenktynes, lai
mėtojui padovan oda m a š 
naują siutą, paltą ir aukso 
laikrodėlį. Lenktynių daly
viai—Londono GBorough rin
kos porteriai5**bėga užsikro
vę ant galvų pb 10 ragožių.

Naujienų-Acme Telephoto
GERU ATMOKA Už BLOGĄ — Laike sukilimo 

Kinijoj majoras Henry Leonard iš Colorado Springs,* 
Colo., prarado kairiąją ranką, gelbėdamas generolo 
Smedlęy D. Buller (dešinėj) gyvybę. Dabar gen. But- 
ler nuvyko į Colorado Springs paremti maj. Leonard 
(kairėj) kandidatūrą į kongresą iš trečio Colorado 
distrikto.

I

Automobilių 
Nelaimės

O Išbėgusi į gatvę po auto
mobiliu žuvo 6 metų mergaitė 
Margaret Jacobs, 2458 West 
Superior avenue. Automobilį 
valdė 5G metų Henry M.z Ab- 
rahamson, adresas nežinomas.

O “Bekiuodamas” iš gazoli
no stoties, automobilis suvaži
nėjo 3 metų kūdikį Doland Gat- 
za, 3040 Elston avenue, ir su
laužė jam abi kojas.» 0 «

• Trokas prie N. Clark ir 
Fletcher suvažinėjo ir sunkiai 
sužeidė kitą 3 metų kūdikį,
Constance Laine, 823 Alding. 
Troką valdė Leo Tock, 1609 
Greenleaf.

• Septynios merginos buvo 
sunkiai sužeisti, kai keleivinis 
automobilis ' ir trokas susikūlė 
prie Cermak 'ir Throop gatvių. 
Visos sužeistosios buvo Mercy 
ligoninės slauges.

Apie 170,000 Naujų
Balsuotojų
Cook Apskr.

Chicagos ir Cook apskričių 
rinkimų tarybos skelbia, kad 
pirmadienį ir antradienį Cook 
apskrityj užsiregistravo 
170,000 naujų balsuotojų.

apie

73 metų apdraudos agentas
Sigmund J. Rice, 614 Oakdale1 minimos paradu ir skaitlingais 
avenue paliko raštelį, kad ne- politiniais susirinkimais. Para- 
trukus gali apakti, ir pasiėmęs de dalyvavo 50,000 žmonių ir 

Jo žmona ėmė šešias valandas paradui 
praeiti.

1899. — Prezidentas McKin-

revolverį nusišovė, 
tuo laiku buvo išvažiavus į
miestą “šopinti.”

'H1.1........— ...

Spalių Mėnesio 
Svarbesni Įvykiai 
Chicagos istorijoj
Didysis Chicagos gaisras, 

lumbia Road, etc.
Co-

Asahel Pierce pasi-

McCoy

1833. — 
statė kalvę".

1846. —: Įvyko valstijos kon
vencija pradinių mokyklų.

1856. — Atsidarė Chicago 
High School.

1918. — Nuo spalių 8 iki 
spalių 13 d. d. Illinois valstijos 
šimtmetinės sukaktuvės buvo 
Švenčiamos su paroda Audito
rium ir su atidengimu pamink
lo Logan Sųuare.

Spalių 9 d.
1825. — Kun. Isaac 

pasakė pirmą proteslonišką pa
mokslą.

1871. — Chicago, turėjusi 
334,270 gyventojų, liko pavers
ta griuvėsiais. Ugnis sunaikino 
3į/& ketv. mylių plotą. 18,000 
pastatų sudegė; 200 žmonių 
žuvo ir 100,000 žmonių liko 
be pastogės. Nuostoliai siekė 
apie $200,000,000.

1872. — Randolph gatvėj at
sidarė Hooley teatras.

1888. — Buvo streikas 2,000 
gatvekarių darbininkų.

1893. — Pasaulinėj Coluni- 
bian parodoj buvo švenčiama 
Chicagos diena, virš 700,000 
žmonių užsimokėjo įžangą.

1896. — Chicago Day, su
kaktuvės didžiojo gaisro, buvo 

jojo pašto pastatui ir padarė 
peržvalgą didelės civilio ir mi- 
litarinio parodo.

1722. — Lincoln parke ati
dengtas Eugene Field pamink
las.

1906. — Chicago White Sox 
nugalėjo Chicago Cubs beisbo
lo čempionystės serijoj 2 prieš 
1. Pičeriais buvo Atroco ir Sul
livan už Wihte Sox ir Brown 
Kling už Cubs.

Spalių 10 d.
1870. — Lincoln parko 

misionieriai atidarė savo 
mą raštinę.

1873. — Miesto taryba priė
mė rezoliuciją, prašančią merą 
tris planus miesto salės ir teis- 
mabučio iškabinti dailės gale
rijoj parodos pastate publikai

ko- 
pir-

1906. — Chicago Cubs nuga
lėjo Chicago White Sox ant
rame lošime už pasaulinį base- 
bolo čempionatą, padarydami 
7 bėgimus prieš 1. Pičeriais 
buvo Reulbach ir Kling už 
Cubs ir White, Owen ir 
van už White Sox.

Sulli-

Spalių 11 d.
1836. — Hooper Warren 

pradėjo leisti “laisvės” (prieš 
vergiją/) laikraštį The Chica
go Commercial Advertiser.

1869. — Miesto taryba gavo 
pakvietimą Italų Dr-jos prezi
dento ir generalinio sekreto
riaus italų draugijų dalyvauti 
iškilmėse Columbus atradimo 
Amerikos spalių 12 d.

1883. — Konvencija Chica- 
goje pasiūlė projektą suvienuo- 
dinti laiką. x

1906. — Chicago White Sox 
nugalėjo Chicago Cubs trečia
me lošime už pasaulinį čem
pionatą, 3 bėgimais prieš 0. 
Pičeriais buvo Walsh ir Sulli
van už White Sox ir Piester ir 
Kling už Cubs.

1908. — Drake fontanas liko 
iškeltas ir pastatytas prie Ex- 
change avė. ir 92 gt., South 
Chicago paminklas.

1914. — John F. Finerty, pa
minklas liko atidarytas Gar- 
field parke.

1929. — Federaliniame pa-

Ketvirta^., spalių 13, 1938

statė dedikuota Pulaski table
tė.

1834. — Pirmas gaisras išti
ko Chicagos mieste, visai su
naikinęs medinį namą kertėj 
La Šalie ir Lake gatvių.

1834. •— Kun. Palmer Dyer 
atlaikė pirmas apiskopalų baž
nyčios pamaldas.

1874. — Užbaigtas tiesimas 
naujo ežero tunelio, 7 pėdų 
diametro po ežeru iki naujos 
puinpavimo stoties Ashland 
avė. arti 22 gatvės.

1889. — Paminklas Robert 
Cavalier'de La Šalie, tyrinėto
jo, tapo atidengtas Lincoln 
parke. Skulptorius buvo De La 
Laing, tai buvo dovana teisė
jo Lainbert Tree.

1901. — Paminklas Giuseppe 
Garibaldi buvo nudengtas Lin
coln parke.

1901. — Paminklas Leif 
Erickson buvo nudengtas Hum- 
boldt parke.

1906. — Chicago Cubs nuga
lėjo Chicago White Sox ketvir
tame lošime už pasaulinį base- 
bolo šempionatą 1.. bėgimu 
prieš 0. Pičeriais buvo Brown 
ir Kling už Cubs ir Altrock.ir 
Sullivan už White Sox.

1934. — Michigan avė. įves
ta progresyvė trafiko signalų 
sistema. f

Spalių 13 d.
1886. — Darbininkų viršinin

kas T. V. Povvderly įsakė Chi
cagos streikieriams grįžti į dar
bą.

Laisvamaniai Nori 
Susipažinti

Rengia Draugišką Vakarėlį
Laisvamaniai, Chicagos ir 

apylinkės, artimesniam susipa
žinimui rengia kultūrinę pra
mogą, prie užkandžių, šokių, 
na, o mėgstantiems nebus 
draudžiama skanaus alučio pa
gurkšnoti, jo nestokuos.

IPirma dalis programo susi
dės iš poros trumpų prakal
bų, kaipo įvado. Toliaus seks 
laisvas pasikalbėjimas, susipa
žinimas. Jaunuoliams šokiai 
prie geros muzikos. Supranta
ma, nebus draudžiama ir ži
liems - plikiams vieną-kitą šo
kį pašokti.

Toji pramoga įvyks MILDA 
svetainėje, šeštadienį, spalio 
22 dieną, 7 vai. vak. Adresas, 
3142 So. Halsted St.. Įžanga tik 
25 centai.

Visi lietuviai ir lietuvės yra 
kviečiami nepamiršti ir atsi
lankyti pramogon paviešėti.

—Dr. A. L. Graičiunas

Bežvejodamas prie 32-tros 
gatvės ežero kranto žvejas 
Frank Satino, 451 Oakwood 
boulevard, ištraukė su meške
re iš vandens skenduolį. Jis at
rodė apie 50 metų amžiaus, 
vargingai apsirengęs. . • .. -

Pavardė, adresas nežinomi.

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.

* CHICAGO. ILL. 
naaosssssssasl
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