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VENGRU-CEK( KU DERYBOS NUTRUKO
► GINČĄ SU ČEKOSLOVAKIJA VENGRAI 

PAVES 4 VALSTYBIŲ KONFE
RENCIJAI IŠSPRŲSTI

Lietuva panaikins 
grasos stovį

Čekų ir vengrų kariai užėmę pozicijas 
kautynėms

KOMARON, Ven&rija, spalio Bratislava, Sered, Nitra, Levą, 
13. — Vengrų delegacija Ko- Losonc, Rosznyo, Kassa, Ung- 
marono konferencijoj ketvirta
dienio vakare paskelbė, kad de
rybos su Čekoslovakijos atsto
vais nutruko.

Koloman von Kanya, Vengri
jos užsienio reikalų ministeris, 
paskaitęs vengrų delegacijos 
deklaraciją pareiškė, kad Ven- 

, grija ginčą su Čekoslovakija 
paves keturių valstybių konfe
rencijai išspręsti.

Vengrai reikalauja, kad čeko- 
slovakai atiduotų jiems apie 
8,000 ketvirtainių mylių žemės.
Jie nori tokių miestų, kaio moj vieni nuo kitų.

KAUNAS, Lietuva, spalio 13. 
— Numatoma, kad ateinantį 
šeštadienį Lietuvos seimas iš
leis įstatymą, kurs panaikins 
dvylikos metų grasos stovį Di
džiojoj Lietuvoj ir Klaipėdoj. 
Naujas įstatymas sugrąžins 
administratyvę ir teisminę pro
cedūrą civiliai vyriausybei.

IŠLEIS A. LALIO
ANGLU KALBOS

ŽODYNĄ
Iš Lietuvos
EIKIME KULTŪROS KELIU.

NACIŲ VADAS ATAKUOJA KARDI 
NOLA INNITZERĮ

var, Mukacs ir Huszt. Čekoslo
vakija sutinka atiduoti Somme- 
rein apygardas, tačiau neketi
na išpildyti visų vengrų reika
lavimų.

Vengrijos kariuomenė, pa
trankos, tankai ir amunicija 
ketvirtadienį užtvindė kelius 
vedančius Čekoslovakijos lin
kui. Pasienio miestelių mokyk
los uždarytos. Jos pakeistos į 
kareivines. Vengrijos ir Čeko
slovakijos kariai užėmė kauty
nėms pozicijas 250 pėdų atstu-

Belgai nori statyti 
fortus Prancūzi

jos pasieniu
BRUSSELS, Belgija, spalio 

13. — Belgijos premjeras Paul 
Spaak paaiškino užsienio reika
lų parlamento komisijai, kad 
reikia sustiprinti Francuzijos- 
Belgijos rubežių, statyti tvir
toves pasieniu.

I

AMBRUČIAI, Raudonės vals
čius. — Kadaise šis kaimas bu
vo vienas iš pažangiausių šio
je apylinkėje, buvo veik visi 
organizuoti.

Nors, tiesa, buvo keletas jau
nuolių, kurie mėgo puoštis įvai
riais blizgučiais, bet šiandien 
ir jų nėra. Šiandien daugumui 
vėl pasidarė vietoj knygos — 
laikraščio artimiausi draugai 
kortos ir degtinė.

Tiesa, dar liko keletas ir pa
žangių žmonių, kurie dar skai
to knygą, laikraštį ir dar. ra
gina kitus 
spaudą. Eet 
lų fanatikų, 
rius žmonės
beti tuos, kurie skaito pažan
gią spaudą.

Bet, draugai, jus žaliojo kai
mo dirvų arėjai, jus išarėte la
biausiai sužėlusius dirvonus, 
išarkite ir šį pilną dagių kufl- 
turos dirvoną. Už tai jums at
eitis bus dėkinga.

Su didžiausiu pasiryžimu į 
kultūros darbą, kad ateity ne-! 
liktų nė vienos šeimos be pa
žangios spaudos.

skaityti pažangią 
yra ir keletas ak- 
kurie dergia pado- 
ir stengiasi atkal-

PLANUOJA PRAPLĖSTI SENATVĖS 
PENSIJAS

Pranešama apie su 
kilimą Bulgarijoj

Austrijoj yra tik vienas “fiureris” Hitler 
— sako Buerckel

WASHINGTON, D. C., spa- lės rezervų sistemos bankų 
lio 13. — Socialio Užtikrinimo samdiniai, Amerikos jūreiviai 
Taryba artimoj ateityj pateiks ir labdarybės įstaigų samdiniai; 
prez. Rooseveltui programą se-, šitaip praplėsta senatvės siste- 
natvės pensijų sistemai praplė-'ma apims dar apie 16,000,000 
sti ir liberalizuoti.- Programa asmenų; 4 — kitaip"balansuo- 

kon- ti pensijų sumas: dabartinė si
stema skiria pensijų nuo 

šito- iki $85 mėnesiui, pakaita 
pen-!mato skirti nuo $30 iki

LONDONAS, Anglija, spalio 
13. — Susisiekimas su Bulga
rija tapo nutrauktas ketvirta
dienį. Pranešimas iš Jugoslavi
jos kalba apie sukilimą nuver
sti Bulgarijos valdžią. Daug 
žmonių ' Areštuota Bulgarijoj 

generolo 
Ivan Peef!

$10 
nu- 
$60 
fe-

:; A J LALIS 
t

Lietuvos laikraščiai praneša, 
kad Švietimo Ministerija išlei
sianti A. Lalio parašytą anglų 
lietuvių kalbos žodyną.

A. Lalis Amerikos lietuviams 
yra gerai žinomas kaipo Anglų 
lietuvių kalbos žodyno autorius. 
Kalbamas žodynas buvo išleis
tas maždaug prieš trisdešimt 
metų.

Be| to, Ą. Lalis yra išvertęs 
į lietuvių kalbą keletą knygų. 
Iki pat išvažiavimo - į Lietuvą' 
jis dirbo t “Naujienų” redakci
joje.

VIENA, Austrija, spalio 13. 
— Kardinolas Innitzer šaukia 
Austrijos katalikus ginti baž
nyčią, kovoti už Kristų. Nacių 
vadai atakuoja bažnyčios vy
riausybę ir ypač kardinolą In- 
nitzerį. Kova įkaitus.

Joseph Buerckel, Hitlerio ko- 
misionierius Austrijoj, ketvir
tadienį pasakė kalbą.

Jis pareiškė, kad kova ne
liečia klausimo “Hitleris ar 
Kristus?” Hitleris niekuomet 
nekovojęs prieš Kristų. Bet šioj 
valstybėj (būtent Austrijoj) 
esąs tik vienas “fiureris”, ir 
jis yra Adolfas Hitleris!

Didžiulė minia, kaip apskai
čiuojama iš 100,000 žmonių, 
prie kiekvieno suminėj imo kar
dinolo Innitzerio vardo, šaukė: 
“Fui! fui!” Tas “fui” atatin- 
ka amerikiečių “boo!”

Buerckel įtarė Innitzerį, na
cių manymu, didžiai sunkiu nu
sikaltimu: jis paskaitė laiškuš, 
kuriuos kardinolas rašė žy
dams.

Pirm Buerckelio kalbos gau
ta žinių apie naujus nacių smur
to žygius. Smurtininkai išdau
žę dviejų vienuolynų langus ir 
akmenimis sumušę kunigą gat
vėje.

UNIJŲ KOVOJ PATARIA KVIESTI 
TARPININKU PREZ. ROOSEVELTĄ

Lojalistai paėmė dar 
vieną kalvą

bus paduota ateinančiai 
greso sesijai perimti.

Jos punktai esmėj bus 
ki: 1 — mokėti senatvės 
sijas mirusiųjų darbininkų se~ mėnesiui; 5 — padauginti
noms našlėms ir jauniems vai-'deralios valdžios priedą prFe 
kams, jeigu darbininkai mirs pensijų, kurias paskiros valsti- 
pirm negu sulauks 65 metų! jos moka našlaičių užlaikymui; 
amžiaus; 2 — pradėti mokė j? dabar federalė valdžia moka 
mą senatvės pensijų 1940 me- trečdalį šių pinigų, siūloma mo
tais, užuot laukti iki 1942 me- keti pusę; 6 — patobulinti me
tų; 3 — praplėsti įstatymą todą nedarbo apdraudos išmo- 
taip, kad pensijas galėtų gau-1 kėjimui; 7 — palengvinti pro- 

darbininkai, savisto- cedurą senatvės pensijų įstaty- 
darbininkai, federa- mui operuoti.

ti farmų 
viai dirbą

Britai ruošiasi nau 
jiems Hitlerio reika 
lavimams pasitikti

Žydų vadai atlankė 
Britanijos amba

sadorių

HENDAYE, Francuzija, 
lio 13. — Ketvirtadienio 
nešimais, Ispanijos lojalistai 
paėmė dar vieną kalvą, No. 384, 
Coli dėl Coso grandyje, Ebro 
upės fronte. Lojalistai sakė, 
kad jie paėmė daug sukilėlių 
nelaisvėn. Vėliausi pranešimai 
skelbė, kad sukilėliai padarė 
keliais atvejais kontratakas 
prieš naujas lojalistų 
jasK bet visos jos buvo 
tos.

spa- 
prą-

pozici- 
atrem-

Anglija, spalio 
Britanija lau- 
Hitleris parei- 
Stebėtojų ma-

LONDONAS, 
13. — Didžioji 
kia dienos, kai 
kalaus kolonijų,
nymu, laukdama tų reikalavi
mų, Britanija ir skubinas gin
kluotis.

Pereitą trečiadienį nacių at
stovas pareiškė, kad Vokietija 
norinti nė daugiau, nė mažiau, 
kaip tik grąžinti jai kolonijas, 
kurių ji neteko Pasaulinio ka
ro pasėkoj.

Nors gal būt Chamberlain ir 
sutiktų atiduoti žymią dalį ko
lonijų Vokietijai, tačiau abejo
jama, ar sutiks pačios koloni
jos sutiks Chamberlaino atida
vimą priimti.

spa-T7ASHINGTON, D. G 
lio 13 — Amerikos žydų at
stovai, reprezentuoją tikybines, 
kultūrines, savitarpinės pašal
pos, ekonoimnes, karo vetera
nų ir kitokias organizacijas, 
ketvirtadienį atlankė Britani
jos ambasadorių Washingtone, 
Sir Ronald Lindsay. žydų de
legacija pareiškė jam susirūpi
nimą dėl gandų, jogei Britani
jos vyriausybė planuojanti pa
sukti Palestinoj nauja kripti- 
mi politiką, kuri suvaržytų žy
dų imigraciją į Palestiną.

Japonai užmušė 2,000 
kinų pietų Kinijoj
HONG KONG, Kinija, spa

lio 13. — Trečiadienį japo
nų armija pradėjo žygiuoti 
prieš Kantoną, taikydama su
naikinti Kantono uostą, per 
kurį kinai gauna karo reik
menų. Ketvirtadienio praneši
mai sakė, kad japonai jau už
mušė 2,000 kinų toj srityj.

Karpatų Rusijoj ka
ro stovis paskelbtas

Nori išprovokuoti 
Vengrijos inter-

venciją
spa- 
poli-

PARYŽIUS, Francuzija, 
spalio 13. — Čia gauta prane
šimų, kad Mukacevo mieste, 
Čekoslovakijos Karpatų Rusi
joj, ryšium su riaušėmis pas
kelbta karo padėtis.

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

Giedra; šilčiau; vidutinio 
stiprumo pietų vakarų vėjai; 
saulė teka 6, leidžiasi 5:12 va
landą.

PRAHA, Čekoslovakija, 
lio 13. — Čekoslovakijos 
ei j a praneša, kad vengrų, re
zervų karininkų vadovaujami 
teroristai kelia maištus Karpa
tų Rusijos ir Slovakijos pasie
nių miesteliuose. Smurtininkų 
tikslas esąs suteikti Vengrijos 
armijai pretekstą užimti tas 
Čekoslovakijos dalis, 
riaušės yra keliamos.

Bluecher tikrai 
areštuotas

kuriose

—>o—
“Rašto”; » leidykla Lietuvoje 

išleidžia /'amerikiečio lietuvio 
Antano Tūlio Jnoveles iš Ame
rikos lietuvių gyveninio.

A. Tulys yra chicagietis, ap
tiekęs savininkas Brighton 
Parke. I

VARŠUVA, Lenkija, spalio 
13. — čia gauta žinių iš Mask
vos, kad garsusis sovietų toli
mųjų rytų armijos vadas, mar
šalas Bluecher, tikrai areštuo
tas. Jis jau atgabentas iš Si
biro į Maskvą.

DAUG ĮDOMIŲ 
RAŠTŲ

Iš Lietuvos “Naujienos” 
vo daug įdomių raštų apie 
koslovakijos įvykius ir kaip tie 
įvykiai veikė Lietuvos žmones. 
Vadinasi, ką jautė ir ką manė 
Lietuvos žmonės apie karą, ku
ris grūmojo įvykti. Nes jeigu 
dėl Čekoslovakijos butų karas 
kilęs, tai Lietuva irgi greičiau
siai butų buvusi į karo sukurį 
įtraukta.

Sekite musų specialių kores
pondentų iš Lietuvos praneši
mus, kurie kasdien yra spaus
dinami ketvirtame puslapyje.

ga- 
če-

Karo veteranai pn 
taria diktatoriškai 

valdžiai

PO GIUČIONIŠKIŲ PADAN- 
. . GĮS» rASUVALGlOfe

Šiame kaime kaip ir visuo
met, taip ir šiemet ūkininkai 
pavasarį apsėjo rugius dobi
lais. Tik dėl sauso ir šalto pa
vasario dobilai menkai dygo. 
Ūkininkai dejuoja, kad kitais 
metais nebus dobilų.

šiame kaime ūkininkai labai 
nesaugoja gyvulių ir palaidi 
gyvuliai padaro daug nuosto
lių. Arkliai nueina per javus 

o

į svetimus daržus, kuriuos iš
ėda ir išmindžioja. Toks ūki
ninkų apsileidimas smerktinas.

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 13. — Henry Pinchot yra 
Francuzijos karo Veteranų Fe- 
deralės Unijos prezidentas. Tai 
yra kairiųjų veteranų organi
zacija. Jai priklauso 1,500,000 
narių.

Henry Pinchot pareiškė rei
kalavimą sudaryti “gelbėjimo 
valdžią”, kuri tvarkytų Fran
cuzijos reikalus iki 1940 metų 
faktinai diktatoriška galia. Pin- 
choto reikalavimui pritarė ki
tų trijų veteranų organizacijų 
prezidentai. Apskaičiuojama,

Žymus arabų vadas 
užmuštas

HOUSTON, Texas, spalio Dan Tracy, elektros darbinin- 
113. — The International La- kų unijos prezidentas, pareiš- 
dies Garment Workers Union kė, kad jis pritartų bet kokiam 
— moteriškų rūbų siuvėjų uni- prezidento įsimaišymui, kurs 
ja — ketvirtadienį patarė pa-į žadėtų darbininkų judėjimui 
kviesti prez. Rooseveltą, kaipo taiką. Gi John Frey, Federaci- 
tarpininką, 
Federacijos 
viduoti.

Amerikos 
konvencijoj 
siūlymą pasirodė

Amerikos Darbo 
ir CIO kovai fik-

Darbo Federacijos 
atsiliepimas i pa- 

skirtingas.

jos metalo amatų departamen
to prezidentas, pasakė, kad, jo 
manymu, bet koki pasiūlymai 
taikos šiuo metu tik suklaidin
tų publiką. William Green nuo 
komentarų susilaikė.

500 ugniagesių ko- ( 
voja gaisrą TRUMPOS ŽINIOS 

Iš VISUR
13.

spa-JERUZALĖ, Palestina, 
lio 13. — Trečiadienį žmogva- 
giai nučiupo žinomą arabų at
stovą Palestino, Jeruzalės ad
vokatą Hassan Sidky Dajany. 
Ketvirtadienį laukuose Dajany 
rastas nušautas.

Advokatas Dajany priklausė 
vadinamų centristų grupei, ku
ri nepritaria dabartinės kovos 
Palestinoj ekscesams. Jis skai
tėsi britų draugu.

Pietų Afrika neduos 
kolonijų Hitleriui
JOHANNESBURG, Pietų Af

rika, spalio 13. — Pietų Afri
kos Sąjunga nednos Vokieti
jai kolonijų, kurias dabar są
junga kontroliuoja — net jei
gu karas grąsintų. Taip pa
reiškė Pietų Afrikos Sąjungos 
apsaugos ministeris G. Pirew 
ketvirtadienį.

LINDEN, N. J., spalio
— Trečiadienį, 1 vai. popiet, 
eksplodavo Cities Service kom
panijos 1,680,000 galionų alie
jaus tankas. Iš to kilo gaisras.

Ketvirtadieni 500 ugniagesių, 
suvažiavusių iš apylinkes mie 
stų ir miestelių, dar nestengė 
gaisrą sulaikyti. Ugnis spėjo 
sunaikinti 20 Cities Service 
tankų. Kai kuriuose iš išliku
sių tankų aliejus virė ir grū
mojo bet kuriuo momentu eks- 
ploduoti. Apskaičiuojama, kad 
tarp 480,000 ir 2,100,000 galio
nų aliejaus ir gasolino jau su
naikinta. Žalos turtui padaryta 
per $500,000.

Ugniagesiai nepajėgė įveikti1 
gaisro. Jie dėjo pastangas, kad 
Cities Service gaisras nepasiek
tų Sinclair Oil įmonės, kuri tu
ri apylinkėj 30 tankų, ir ypač 
Standard Oil kiemų — didžiau
sių pasauly — kuriuose randa
si 800 tankų.

• HOUSTON, Tex., spalio 
13. —■ Elmer Andrews, aj^ų- 
darbo valandų įstatymo admi
nistratorius, atsišaukė ketvirta
dieni 
mas

Į ADF ir į CIO, raginda- 
abi organizacijas taiky-

Lauke tropikų aud 
ros ketvirtadienį

ADF pataria boiko 
tuoti nacius

HOUSTON, Texas, spalio 13. 
— Amerikos Darbo Federaci
jos konvencija ketvirtadienį pa
tvirtino savąją praeities laiky
seną boikotuoti nacių produk
tus ir pasmerkė diktatorių bru
talumą. Tačiau konvencija at
sisakė užgirti sumanymą, kadNEW ORLEANS, La., spa- sisakė užgirti sumanymą, kad, 

lio 13. — Oro biuras įspėjo, demokratinės valstybės imtųsi 
kad šios keturios veteranų gru-kad tropikų audra lėkė Jungt. bendros akcijos diktatūroms, 
pės turi per 6,000,000 narių Valstijų linkui. Manyta, kad ji kovoti. Konvencija pasirodė ne- 
arba daugiau nei pusę 'Fran- užgaus Meksikos įlankos sritį tikra, ar pačios Jungt. Valsti- 
euzijos balsuotojų. ketvirtadienio vakare. jos sutiktų kariauti.

Valsti-

HOUSTON, Tex., 
- Amerikos Darbo

spalio 
Fede

racijos konvencija ketvirtadie
nį vėl išrinko William Greeną 
Federacijos prezidentu.

13.

• BERLYNAS, Vokietija, 
spalio 13. — Vokietija ir Čeko
slovakija, ketvirtadienio rane- 
šimai sakė, sutikusios teįda
ryti plebiscito. Vokietijos 
koše pasiliks tiek Čekoslovaki
jos teritorijos, kiek jos ji turi 
jau užėmusi.

• ROMA, Italija, spalio 13. 
— Italija paskelbė, kad jos ka
rininkų ir karių Ispanijoj nuo 
pradžios karo iki spalio 10 d. 
užmuštų buvo 2,657. Viso žu
vusių ir sužeistų, karininku ir 
paprastų karių, italai buvo 12,- 
147. \

Dabar /
SEKMADIENIAIS 
Naujienų Raštinė 
BUS ATIDARYTA

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

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

—NAUJIENŲ ADM.
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IS LIETUVOS
LIETUVA PAVYZDYS ŽYDU KLAUSIME 

garsėjo žydų pogromais. Irisai 

SU Žydais jokių ceremonijų ne
darėm Pavyzdžiui net Kauno sto
ty, ties pirmos klases durimist 
vienų laikotarpį buvęs užrašas, 
kad žydams ir šunims įėjimas 
draudžiamas.

Žydai Lietuvoje gyvena nUO 
senų laikų. Kai viduramžiais 
Vakarų Europoje ėjo žydų per
sekiojimų bangos, tų laikų di
džioji Lietuvos imperija priėmė 
daug žydų pabėgėlių. Ir seno
vėj Lietuvoje vertėsi amalais ir 
prekyba, kaip ir dabar.

Lietuvos žydų skaičių smar
kiai padidino pereitam šimb- 
mėty rusų valdžia. Rusijoje bu
vo išleistas įsakymas, kad visi 
žydai trumpiausiu laiku iš vb 
sos Rusijos persikeltų gyventi 
į dabartinę Lenkiją ir Lietuvą. 
Rusijoje buvo leista pasilikti 
tiktai pasiturintiems ir prasi- 
mokslinusiems žydams. Tokiu 
budu į Lietuvą buvo sugrusta 
iš Rusijos platybių daug žydų, 
daugiausia skurdžių ir tamsuo
lių. Prieš Didįjį Karą žydai Lie
tuvoje sudarė apie 15 procentų 
gyventojų. Didžiojo karo metu 
daugumas žydų iš Lietuvos bu
vo išvaryta vėl į Rusijos gilu
mas, nes rusų karo valdžia į- 
žiurėjo žyduose pavojingą ele
mentą, linkusį šnipinėti vokie
čių naudai.

Nors Rusijos miestuose ne
daug žydų tebuvo, bet Rusija

Tačiau lietuviai iš senų lai
kų buvo linkę tvarkingai ir 
gražiai sugyventi su kitatau
čiais. Ne veltui senovės lietu
viams pavyko sukurti nuo Juo
dųjų iki Baltijos jurų imperiją, 
kurioje gyventojų dauguma bu
vo kitataučiai — ukrainiečiai, 
gudai, žydai ir kiti. Po didžiojo 
karo iš Rusijos daugelis žydų 
į Lietuvą nesugrįžo. Gabesnie
ji ir apsukresnieji pasiliko Ru
sijoje “gilinti revoliuciją” bei 
griauti jiems nekenčiamą carų 
imperiją...

Tokiu bildu nepriklausomoje 
Lietuvoje žydų skaičius suma
žėjo iki 170—180,000) ir žydai 
dabar sudaro apie 7,5 procen
tus krašto gyventojų. Tai nėra 
mažas procentas* Tiktai Lenki
ja turi žydų daugiau apie 12 
procentų gyventojų skaičiaus. 
Tačiau Lietuva žydų gyventojų 
gausumu labai nesiskundžia. 
Tiesa, nenormalu yra, kad žy-

claiistal. Jie perdaug susidomė
ję savo vetslais ir pelnais ir 
mažai tcaUižvelgia Į bendruo
sius šalies reikalus. Ez to. iie 
nesugebėjo ar nenorėjo imtis 
platesnio masto pramonės ir 
prekybos. Todėl žydams tenka 
užleisti lietuviams vis naujas 
pozicijas taip pramonėje, taip 
prekyboje, taip amatuose. Del 
to žydai reiškia nepasitenkini
mą. Bei las nepasitenkinimas 
neturi rimto pagrindo> nes lie
tuviai eina į pramonę, prekybą 
bei amatus vien laisvos konku
rencijos keliu. Vadinas, žydai 
Lietuvos ekonominiame gyveni
me turi vietą pagal savo suge
bėjimus. Kultūrinėje ir švieti
mo srityse žydai turi visišką 
laisvę.

Kas taki, kad garas [Baigiami didieji Lie

PttENTČK TRUPUT) IKI AŠ 
VIKRIAI IR PAKANKAM* IŠ! 
SIU SKAUDAMĄ VIETĄ 
SuPMN-EXKlltmU( ? 
PAMATYSI, KAIP

. [01/01/ MAN TAIP 
J 'SKAUDA 
£ PEČIŲ 
Al MUSKULUS, 
t\ KAD NET PAMATYSI, K A 
^IŠSITIESTI ŪMAISKAUSMi 

NEGALIU./j PALENGVĖS

Toip, brangu. draugai. J.l įu« tankina ikautmai ir Judi
nimo, jŪMf muikulų, kaipo pateko orafraulia perpūkime, 
nuovargio ar per,įdirbimo, nekenfikile iių tkautmų berei
kalingai. Naudokite linimenlg, kwj jūig tivoi Ir tėvų tėvai 
naudojo nuo 1867 motų. • Poliau,Iii. tovo draugų kaip 
ir kuomet įio naudoja Paih-EipeUerj. Be otidėlio|lmo nuti- 
pirkite bonkutg Poin-E«po8erio ortimioutioje jum, vokti- 
nėįe. Roikolaukito Poin ĖipelIerio tu Inkaru ont kiekvieno! 

doiutėt.

dai vyrauja prekyboje ir pra
monėje, šiose srityse užimda
mi pagal savo skaičių nepride
ramą vietą. Žydai šitą aplinky
bę aiškina tuo, kad jie yra pra
monės ir prekybos specialistai, 
todėl jie norį savo specialybė
je dirbti. Gyvenamo tikrovė ro
do, kad žydai nėra jau labai ge
ri prekybos ar pramonės spe-

Dabartiniais laikais, kai Vo
kietijoje, Italijoje ir kai kurio
se kitose valstybėse yra iškilu
si arba, kyla žydų persekiojimo 
banga, žydų klausimas įgauna 
tarptautinio pobūdžio. Dauge
liui valstybių žydai stidato daug 
rūpesčio. Iš vienur jie vejami, į 
kilus kraštus neįleidžiami. Lie
tuva savo piliečių žydų neveja, 
neskriaudžia ir nepersekioja, 
bet ji negali priimti naujų žy
dų iš kitų kraštų. Pažymėtina, 
kad žydai labiausiai persekio
jami ten, kur jų mažiausiai y- 
ba: Vokietijoje ir Italijoje. Pa
lestinoje, žydų senovės tėvynė
je, jie persekiojami arabų tero
ru. Anglų globojamoje Palesti
noje žydams pasidarė visai ne
saugus ir nejaukus gyvenimas. 
Todėl anglai ir rodo didžiausio 
susirūpinimo visos žydijos rei
kalais.

liuosuotoias turi 
BLOGA SKOMĮ?

Kas sakė, kad reikia susiraukt iš pa- 
sibiaurčjimo, kiekvieną kartą imant 
ką nors nuo užkietėjimo ? Visai hėta 
reikalo jums tai daryti!
PajiĄti iiusubtoją gali btiti visais at
žvilgiais taip malonu, kaip ir valgant 
gardaus šokolado šmotelį—jeigu jus 
imat I$x-Ltix! Ex-Lax suteikia jums 
pilną išvalymą^—bet švelniai, lengvai 
nesukrečiant jūsų vidurių, be pasi- 
biaurėjimo ar vidurių skaudėjimo.
Daugiau kaip 30 metų Ex-Lttx Buvo 
Amerikos mėgiamibušias Šeimos Vi
durių liuosuotbjas* babai jis vra 
Moksliškai Pagerintas. Ištikrųių dai 
bar jis yra daUg gferesnik, degu kada 
nors pirmiau.* Jis thri GERESNI SKO
NĮ, VEIKIA GERIAU ir yra DAUG 
ŠVELNESNIS, negu kada nors buvo.
Lygiai geras ir vaikams, ir suau
gusiems!

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
aTsisakyKit JĮ 
PAKEIČIANČIŲ!

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

tuvos keliai

10 ir 25 centų dėžutės yra 
jūsų Vaistininką.

pas

dų. Jis pripažino, kad nesą pa
grindo pageidauti, kad Lietuva 
priimtų žymesnį skaičių kitų 
kraštų žydų, nes jų taip gana 
daug čia gyvena.
I' Iš Lietuvos' lordas Marley iš-

Didysis Žemaičių plentas, ku
ris jungs Kauną su Klaipėda, 
bus užbaigtas dar šį rudenį, 
babar įvairiose Kryžkalnio — 
Gargždų linijos vietose eina 
plento kietinimo darbai. Aukš
taičių plentas šiemet baigiamas 
tarp Grinkiškio ir Kėdainių, ir 
larp Panevėžio it pasvalio. Pa
nevėžio — liamygultis dalis bu- 
Vo jau anksčiau baigia. Atei
nančiais melais Užbaigs Kėdai
nių — dCrUskaVos — Ramyga
los ir Pasvalio — Biržų ruožus, 
kuriuose šiemet vykdomi že
mės darbai. Talį) pat šiemet 
baigiamas tiesti Panevėžio — 
Joniškėliu 75 cm. pločio gele
žinkelis, kuriuo dar spalių mėti, 
paleis keleivių traukinius it au- 
tomatricas. Kauno — Alytaus 
plentai šiemet Prienuose stato
mas didelis gelžbetoninis tiltas, 
kdrio statyba ligi gruodžio mė
nesio taip pat turės būti baig
ta. Plentų ir tiltų statoma ir 
kitose krašto vietose.

Didžiausias darbas bus atlik
tas Žemaičių plente. Tas darbas 
pradėtas užpernai ir šiemet bai
giamas. Puikiu automobiliniu 
keliu bus sujungtas Kaunas su 
Klaipėda. Plentas kaštuos ke
liolika milijonų litų. Tsb.

Galėjo įvykti katate- 
trofa.

KAUNAS — Rugsėjo 18 d* 
nežihomi piktadariai arti Klai
pėdos geležinkelio stoties aht 
geležinkelių bėgių sukrovė ak
menų krūvą* Tai jie padarė 
prieš greitojo traukinio atėji* 
mą. Del los akmenų krūvos ga
lėjo įvykti nelaimė. Laimei, pro 
šalį ėjęs vienas muitinės valdi-

gių pašalino. Įtariamas vaiki
nas, kuris tuo metu buvo arti 
akmenų krūvos, spėjo pabėgti.

Atėjo Nauja 
Kultūra No. 8

TURINYS:
Gamtiniai moralės principai — P. 

H. Holbach.
Astronomijos tikslas ir reikšmė — 

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

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

t.

1739

t.
KAINA 45 CENTAI.

Galima gauti

NAUJIENOSE
S. HALSTED ST., CHICAGO.

ADVOKATAI

DR. BRUNO X 
ZUBRICKAS 

Gydytojas ir chirurgas

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7h-9 
vhkaro. trečiadieniais ir sekmaaie- 

niąis pagal susitarimą.
telefonas HEMLOCK 6111------- - ------ *

Ofiso TeL farta 6921

DR. BERTASH
756 West 35tb St

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos i>uo 1-^nuo 6:30-8:30 

Nedėliomis pagal sutartį.
Ret* 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

TeL Kentypod 5107_______
Virginia 0036 

BEVERLY 8244
DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 

Ofišo valahdofei
4 ir nuo 6—8 Vai. vakaro 

Rezidencijai
8939 SOUTH ClAREMONT AVĖ, 

Valandos —9—10 A. M.
Nedėlioj pagal sutartį.

Ofiso
Residencc

nuo

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. MontvM, M. D.
West Towrr State Bank Bldg. 

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvvick 0597

Latviją ir kitus kraštus, betyri
nėdamas ir beaiškindamas pai
nų žydų klausimą. Tsb.

3 Prie Do tini vos Žemės Ūkio 
Akademijos įsteigtos miškinin
kystės skyrius, kuris 
mokslingų miškininkų, 
jaučiamas trukumas.

paruoš 
kurių

Tsb.

st

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

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

DR. ST. N AIKELIS
Physician and Surgeon 

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

CRANE COAL COMPANY 
5832 So» Long Avenue 

Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.50
(Screened) Tohas ................... *.........  **■ '

- smulkesnės dAug Pigesnės 
h- Tontiš ar Daugiau .
ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI , 
flfali'l... ........ .i i i .■nrujii iii „

Didžiojoj Britanijoj veikia 
specialus tarpparlamentariiiis 
komitetas tautinių mažumų 
klausimams tyrinėti. Jau devy
nerius metus to komiteto pir
mininku yra lordas Marley, bu
vęs Anglijos krašto apsaugos 
ministeris ir dabar lordų rūmų 
vicepirmininkas.

Lordas Marley dabar keliau
ja ir įvairiose valstybėse susi
pažįsta šu žydų M^uiiųb sąly
gomis. Jis nėsenkmg’rikėsi Lie
tuvoje. Jis pareiškė, kad dabar 
visur labiausiai aktualus žydų 
mažumos klausimas, todėl jo 
Vadovaujamam komitetui ten
ka žydų mažumos klausimu 
veikli. Komi tetas tiria atskiruo
se kraštuose žydų padėtį, rūpi
nasi, kad žydai galėtų daugiau 
prisitaikyti tų kraštų sąlygoms, 
kad jie butų gyvenamiems kra
štams naudingi. Todėl žydai 
skatinami mokytis amalų ir ki
lų darbų, kad žydai jų gyve
nantiems kraštams butų nau
dingi it kad neužsitrauktų per
sekiojimų. Tuo tikslu yra re
miamos atitinkamos žy<lų or
ganizacijos* Lordas Marley su
sipažino su žydų organizacijo
mis, su jų gyvenimu Lietuvoje 
bendrai, lankosi pas švietimo ir 
vidaus reikalų minislerius, sU 
kuriais pasikalbėjimai lordui 
palikę labai gero įspūdžio. lor
das Marley sakosi Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, Kanadoj 
ir kitur girdėjęs daug gerų at
siliepimų apie Lietuvą ir apie 
žydų gyvenimo sąlygas tame 
krašte. Dabar jis įsitikinęs, kad 
tie atsiliepimai ir jo susidaryta 
nuomonė apie Lietuvą buvę vi
sai teisingi. Ypač žydų amatų 
organizacijoms ir mokykloms 
veikti sąlygos Lietuvoje yra la
bai geros. Lordas Marley sako 
manąs, kad kai kuriais žydų 
reikalais Lietuvoje esanti tvar
ka galėtų būti pavyzdžiu ki
liems kraštams. Del to jis į Lie
tuvą pirmoje eilėje ir atvykęs* 
Ir bendrai Lietuvoje žydų pa
dėtis vra daug geresnė, negu 
daug kur kitur. Lordas Marley 
žurnalistams pasakė, kad jei jis 
butų žydas* ir jei jam tektų pa
sirinkti kur apsigyventi: Kau
ne, Varšuvoje, Bukarešte ar ki- 
toje panašioje vietoje, nekal
bant jau apie Vokietiją, tai jis 
nedvejodamas pasirinktų Lie
tuvą.

Svečiui esą įdomu patirti, 
kiek kurie kraštai galėtų pri
imti kitų kraštų pabėgėlių žy-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
: DIENĄ IK NAKTĮ " ....

Visi. Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 Šo. Hermitagė Avė.
4447 South t’airfield Avenue

n Tel. LAFAYETtE 0727
. ................................. i i  ...............................i I I I*   I II  

4 koplyčios visose
J—J j/ 1 X Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS.

Laidė tuvi Direktoriai

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4G31 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S* Fairfield Avė. Laf. 8014

Valandos nuo 2 iki 4 vat p. p.
4735 S. Western Blvd. Laf. 0361-8018 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

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

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

f Ofiso Tel.t į YARDS 4787 
Namų Tel.: Prospect 1930

KAI & ZARETSRY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

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.

K»tt Lietu^yiai Pa k torai_____

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

NARIAI 
Chicagos, 

Cicenį
Licttivitj 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

AmbulanCe 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
, KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO

DALYSE

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

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0782

S. P. MAŽEIKA
3319 LitUapica Avenue

Yards
Yards

LACHAWICŽ IR SŪNUS
2311 Wcst 23 r d Place x Phone Canal
ŠKYllIŪŠI: 42-44 Easi 108th Street Tel. Puilman

albert v. petKuš ir eudeikis
4704 So.. VVėsttirn Ąve. Phone Virginia Oi

.*■ .i*<.. .. y.. z... .i į -  — . ....—>

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LihianiCa Avenue Phonfe Yards

ifail.lt . ' ■ ■ Į .J..

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

Phone Grovehill
Cicero Phone Cicero

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette

4908

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. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

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

Phone YARDS 1373

Tel* Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Tark 3395

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

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

KITATAUČIAI

DR* G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

x Tėl. Yards 1829 .
Pritaiko Akinius 

y Kreivas Akis 
/ Ištaiso
it Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St 
kampas Halsted St. 

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

-- -- ----------------- -

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

8

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 - 

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631. .So* (Mlifornią Avenue

Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. C,anai 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. v 
OFISO VALANDOS

vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDVVAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso Valandos
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po 
pietų, 7 iki 8 vaL Ned. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 2400

ifail.lt
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IS LIETUVOS
LIETUVA PAVYZDYS ŽYDŲ KLAUSIME

Žydai Lietuvoje gyvena nUO 
senų laikų. Kai viduramžiais 
Vakarų Europoje ėjo žydų per
sekiojimų bangos, tų laikų di
džioji Lietuvos imperija priėmė 
daug žydų pabėgėlių. Ir seno
vėj Lietuvoje vertėsi amalais ir 
prekyba, kaip ir dabar.

Lietuvos žydų skaičių smar
kiai padidino pereitam šimt
mety rusų valdžia. Rusijoje bu
vo išleistas įsakymas, kad visi 
žydai trumpiausiu laiku iš vh 
sos Rusijos persikeltų gyventi 
į dabartinę Lenkiją ir Lietuvą. 
Rusijoje buvo leista pasilikti 
tiktai pasiturintiems ir prasi- 
mokslinusiems žydams. Tokiu 
budu j Lietuvą buvo sugrusta 
iš Rusijos platybių daug žydų, 
daugiausia skurdžių ir tamsuo
lių. Prieš Didįjį Karą žydai Lie
tuvoje sudarė apie 15 procentų 
gyventojų. Didžiojo karo metu 
daugumas žydų iš Lietuvos bu
vo išvaryta vėl į Rusijos gilu
mas, nes rusų karo valdžia į- 
žiurėjo žyduose pavojingą ele
mentą, linkusį šnipinėti vokie
čių naudai.

Nors Rusijos miestuose ne
daug žydų tebuvo, bet Rusija

Kas sake, kad garais [Baigiami didieji Lie- 
B fe A* W tuv^eliai

DR. BRUNO X 
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7i—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą, 
telefonas HEMLOCK 6111

ciaiistni. Jie perdaug susidomė
ję savo verslais ir pelnais ir 
mažai teattdžvelgih į bendruo
sius šalies reikalus. E2 fn. iie 
nesugebėjo ar nenorėjo imtis 
platesnio masto pramonės ir 
prekybos. Todėl Žydams tenka 
užleisti lietuviams vis naujas 
pozicijas taip pramonėje, taip 
prekyboje, taip amatuose, Del 
to žydai reiškia nepasitenkini
mą. rBel las nepasitenkinimas 
neturi rimto pagrindo, nes lie
tuviai eina į pramonę, prekybą 
bei amatus vien laisvos konku
rencijos keliu. Vadinas, žydai 
Lietuvos ekonominiame gyveni
me turi vietą pagal savo suge
bėjimus. Kultūrinėje ir švieti
mo srityse žydai turi visišką 
laisvę.

1 • ’ . ’ ■ . ' » f • t

Dabartiniais laikais, kai Vo
kietijoje, Italijoje ir kai kurio
se kitose valstybėse yra iškilu
si arba, kyla žydų persekiojimo 
banga, žydų klausimas įgauna 
tarptautinio pobūdžio. Dauge
liui valstybių žydai stidato daug 
rūpesčio. Iš vienur jie vejami, į 
kilus kraštus neįleidžiami. Lie
tuva savo piliečių žydų neveja, 
neskriaudžia ir nepersekioja, 
bet ji negali priimti naujų žy
dų iš kitų kraštų. Pažymėtina, 
kad žydai labiausiai persekio
jami ten, kur jų mažiausiai y- 
fa: Vokietijoje ir Italijoje. Pa
lestinoje, žydų senovės tėvynė
je, jie persekiojami arabų tero
ru. Anglų globojamoje Palesti
noje žydams pasidarė visai ne
saugus ir nejaukus gyvenimas. 
Todėl anglai ir rodo didžiausio 
susirūpinimo visos žydi jos rei
kalais.

J

Didžiojoj Britanijoj veikia 
specialus tarpparlamen tarinis 
komitetas tautinių mažumų 
klausimams tyrinėti. Jau devy
nerius metus to komiteto pir
mininku yra lordas Marlėj7, bu
vęs Anglijos krašto apsaugos 
ministeris ir dabar lordų rūmų 
vicepirmininkas.

Lordas Marley dabar keliau
ja ir įvairiose valstybėse 'susi
pažįsta Su žydų fe^iiimb sąly
gomis. Jis nesenkTPlgiikėsi Lie
tuvoje. Jis pareiškė, kad dabar 
visur labiausiai aktualus žydų 
mažumos klausimas, todėl jo 
Vadovaujamam komitetui ten
ka žydų mažumos klausimu 
veikti. Komitetas tiria atskiruo
se kraštuose žydų padėlį, rūpi
nasi, kad žydai galėtų daugiau 
prisilaikyti tų kraštų sąlygoms, 
kad jie butų gyvenamiems kra
štams naudingi. Todėl žydai 
skatinami mokytis amalų ir ki
tų darbų, kad žydai jų gyve
nantiems kraštams butų nau
dingi ir kad neužsitrauktų per
sekiojimų. Tuo liksiu yra re
miamos atitinkamos žydų or 
ganizaVijos, Lordas Marley su
sipažino su žydų organizacijo
mis, su jų gyvenimu Lietuvoje 
bendrai, lankėsi pas švietimo ir 
vidaus reikalų ministerius, sU 
kuriais pasikalbėjimai lordui 
palikę labai gero įspūdžio. Lor
das Marley sakosi Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, Kanadoj 
ir kitur girdėjęs daug gerų at
siliepimų apie Lietuvą ir apie 
žydų gyveninio sąlygas tame 
krašte. Dabar jis įsitikinęs, kad 
tie atsiliepimai ir jo susidaryta 
nuomonė apie Lietuvą buvę vi
sai teisingi. Ypač žydų amatų 
organizacijoms ir mokykloms 
veikti sąlygos Lietuvoje yra la
bai geros. Lotdaš Marley sako 
manąs, kad kai kuriais žydų 
reikalais Lietuvoje esanti tvar
ka galėtų būti pavyzdžiu ki
liems kraštams. Del to jis į Lie
tuvą pirmoje eilėje ir atvykęs. 
Ir bendrai Lietuvoje žydų pa
dėtis yra daug geresnė, negu 
daug kur kitur. Lordas Marley 
žurnalistams pasakė, kad jei jis 
butų žydas* ir jei jam tektų pa- 
sirinkti kur apsigyventi: Kau
ne, Varšuvoje, Bukarešte ar ki
toje panašioje vietoje, nekal
bant jau apie Vokietiją, tai jis 
nedvejodamas pasirinktų Lie
tuvą.

Svečiui esą įdomu patirti* 
kiek kurie kraštai galėtų pri
imti kitų kraštų pabėgėlių žy-

Galėjo įvykti katas
trofa.

KAUNAS — Rugsėjo 18 d. 
nežinomi piktadariai arti Klai
pėdos geležinkelio stoties aht 
geležinkelių bėgių sukrovė ak
menų krūvą* Tai jie padarė 
prieš greitojo traukinio atėji
mą. Dėl tos akmenų krūvos ga
lėjo įvykti nelaimė. Laimei, pro 
šalį ėjęs vienas muilinės valdi
ninkas akmenų krūvą nuo bė
gių pašalino. Įtariamas vaiki
nas, kuris tuo metu buvo arti 
akmenų krūvos, spėjo pabėgti.

Atėjo Nauja 
Kultūra No. 8

TURINYS:
Gamtiniai moralės principai — P. 

H. Holbach.
Astronomijos tikslas ir reikšmė* — 

Dr. V. Mejeris.
Kalendoriaus reforma — V. A. Bo

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

t. t.
KAINA 45 CENTAI.

Galima gauti

Didysis žemaičių plentas, ku
ris jUngs Kauną sU Klaipėda, 
bus užbaigtas dar šį rudenį. 
Dabar įvairiose Kryžkalnio — 
Gargždų linijos vietose eina 
plento kietinimo darbai. Aukš
taičių plentas šiemet baigiamas 
tarp Grinkiškio ir Kėdainių, ir 
larp Panevėžio ir pasvalio. Pa
nevėžio — liahiygaius dalis bu- 
Vo jau anksčiau baigia. Atei
nančiais metais užbaigs Kėdai
nių — Truskavos — Ramyga
los ir Pasvalio — Biržų ruožus, 
kuriuose šiemet vykdomi že
mės darbai. Taip pat šiemet 
baigiamas liesti Panevėžio — 
Joniškėlio 75 cm. pločjo gele
žinkelis, kuriuo dar spalių mėli, 
paleis keleivių traukinius ir au- 
tomatricas. Kauno — Alytaus 
plentai šiemet Prienuose slalo
mas didelis gelžbetoninis tiltas, 
kurio statyba ligi gruodžio mė
nesio taip pat lUrės būti baig
ta. Plentų ir tiltų statoma ir 
kitose krašto vietose.

Didžiausias darbas bus atlik
tas Žemaičių plente. Tas darbas 
pradėtas užpernai ir šiemet bai
giamas. Puikiu automobiliniu 
keliu bus sujungtas Kaunas su 
Klaipėda. Plentas kaštuos ke
liolika milijonų litų. Tsb.

z
O Prie Dotnuvos Žemės Ūkio

Kas sake, kad reikią susiraukt iš pa- 
sibiaurėjimoj kiekvieną kartą imant 
ką nors nuo užkietėjimo ? Visėi hera 
reikalo jums tai daryti!
Palipti liusuotoją gali būti visais at
žvilgiais taip malonu, kaip ir valgant 
gardaus šokuladb šmotelį—jeigu jus 
imat Ex-Lax! Ex-Ląx suteikia jums 
pilną išvalymą—bet švelniai, lengvai 
nesukrečiant jūsų vidurių, be jSasi- 
biaurėjimo ar vidurių skaudėjimo.
Daugiau kaip 30 metą Ex-Lax Buvo 
Amėrikąs mėgiamiausias Šeihios Vi
durių liuosuotbjasi Dabai* jis yra 
Moksliškai Pagerintas. Ištl.krųių da
bar jis yra daūg geresnis, degu kąda 
nors pirmiau* Jis turi GERESNI SKO
NI, VEIKIA GERIAU ir yra DAUG 
ŠVELNESNIS, negu kada nors buvo.

garsėjo žydų pogromais. Rusai 
SU žydais jokių ceremonijų ne
darė. Pavyzdžiui net Kauno sto
ty, ties pirmos klasės durimis! 
vieną laikotarpį buvęs užrašas, 
kad žydams ir šunims įėjimas 
draudžiamas.

Tačiau lietuviai iš senų lai
kų buvo linkę tvarkingai ir 
gražiai sugyventi su kitatau
čiais. Ne veltui senovės lietu
viams pavyko sukurti nuo Juo
dųjų iki Baltijos jurų imperiją, 
kurioje gyventojų dauguma bu
vo kitataučiai — ukrainiečiai, 
gudai, žydai ir kiti. Po didžiojo 
karo iš Rusijos daugelis žydų 
į Lietuvą nesugrįžo. Gabesnie
ji ir apsukresnieji pasiliko Ru
sijoje “gilinti revoliuciją” bei 
griauti jiems nekenčiamą carų 
imperiją...

Tokiu budU nepriklausomoje 
Lietuvoje žydų skaičius suma
žėjo iki 170—180,000, ir žydai 
dabar sudaro apie 7,5 procen
tus krašto gyventojų. Tai nėra 
mažas procentas. Tiktai Lenki
ja turi žydų daugiau apie 12 
procentų gyventojų skaičiaus. 
Tačiau Lietuva žydų gyventojų 
gausumu labai nesiskundžia. 
Tiesa, nenormalu yra, kad žy
dai vyrauja prekyboje ir pra
monėje, šiose srityse užimda
mi pagal savo skaičių nepride
ramą vietą. Žydai šitą aplinky
bę aiškina tuo, kad jie yra pra
monės ir prekybos specialistai, 
todėl jie norį savo specialybė
je dirbti. Gyvenimo tikrovė ro
do, kad žydai nėra jau labai ge
ri prekybos ar pramonės spe-

Lygiai geras ir vaikams, ir suau
gusiems!

Į i»■ ■■■■!■ ai * A... ihrtrih . ilu i *a0ibaa—j,

SAUGOKITĖS PAMeGDžIOJIMŲ! 
atsisakyKit JI 
PAKEIČIANČIŲ!

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

Ofiso Tet Yards 68X1
DR. BERTASH 
756 West 3.11h SL

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

Nedėliotais pagal sutartį.
Re*. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

TeL Kenvvood 5107
Ofiso Tel. Virginia 0036 

Residehce Tel BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofišo valahdoBi

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

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

10 ir 25 centų dėžutės yra pas 
jūsų Vaistininką.

NAUJIENOSE
1739 S. HALSTED ST., CHICAGO.

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

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6699

dų. Jis pripažino, kad nesą pa
grindo pageidauti, kad Lietuva 
priimtų žymesiiį skaičių kitų 
kraštų žydų, nes jų taip gana 
daug čia gyvena.

ADVOKATAI

A. Montvid, M. D.
įWest 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. N AIKELIS
Physician and Surgeon 

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

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.

Akademijos Įsteigtos miškinin
kystės skyrius, kuris* paruoš 
mokslingų miškininkų, kurių 
jaučiamas trukumas.

Tsb.

■ Iš Lietuvos' lordas Marley iš
vyko į Lenkiją, paskui vyks į 
Latviją ir kitus kraštus, betyri
nėdamas ir beaiškindamas pai
nų žydų klausimą. Tsb.

PAKENTĖK TRUPUT) IKI AŠ 

VIKRIAI IR PAKANKAMAI IŠTRIN

SIU SKAUDAMĄ VIRTĄ £ 

$uPWN-HKU«nU( ■ 

PAMATYSI, KAIP

. [01/01/ MAN TAIP
"J SKAUDA 

PEČIŲ
Al MUSKULUS, 
t\ KAD NET PAMATYSI, K Ali 
<XlSSlTIESTI ŪMAI SKAUSMAI

Toip, brangu, draugai. Jai įu, kankino ikoutmo, ir ,u»ti- 
rimat |utų mu»kul<|. koipo palaka oratraukio parpūlimo, 
nuovargio or par,įdirbimą, nakenHkita iių tkautmų barai- 
kolingoi. Naudokita linimanlg, kurj įGtg tlvoi ir tavų tival 
naudojo nuo 1867 matų. • Pokloudita «ovo drougų kaip 
ir luomai jie naudo,® Po>h-E«pa8arj. Ba otidėlio|fmo nmi- 
pirkita bonkutf Poin-E«paHario ortimiomioja jum, vollli- 
njįa. Raikoloulila Poin-ĖnpaBario »u Inkaru ant kiakvfano, 

dtiuli,.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run S7.S0
(Screened) Tonas ........... ........  ■

’ SMULfcESNĖS DAUG UlGESNfiS 
5 Tonus ftr Dąiigiaii

.J, KAINA TIK TRUMPAM LAIMUI ,

A.H.air. ■imi

&

Moterys-žiurėKit!
JUS GALIT LENGVAI ĮSIGYTI

ROGERS SIDABRĄ

NORITE.

PER
SĖTTaupyki!

Kuponus

6 ŠMOTAI
aukštos rųšies

1 peilis
2 šakutes
1 šaukštas
2 šaukštukai

SU 6l KUPONAIS 
tlKTAL

Dėžė S1.75-35c exira

Kitur 
Kainuoja 

$2.75

GALIT GAUTI TIEK SETŲ KIEK

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ
/—;------------------------------------- '— ------ - ------- ---------------------------- s

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

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

Siunčiu ..............  kuponus. Taipgi pinigais _____ ..____ ________

Atsiųskit man .....................         ;__ ....

Vardas .... ......................................~............. _......... ................ _

Adresas ................. -.......... . ............................. ..................... ..... ... ......
I

Miestas ............•..... - ------- —................. Valstija ....................... ....
- -- —-   -- . . - - 7

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4G31 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 1824 
Namų Tel.—Hyde Park 33£5

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestern Avė.
VALANDOS:

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

Serėdoj ir Pčtnyčioj nuo 2 iki 6 v.v. 
Subatoj nuo 12 iki G v.v.

Tel. Prospect 1012

Laido tuvi Direktoriai

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

Valandos nuo 2 iki 4 vaL p. p.
4735 S. Wcstern Blvd. Laf. 0361-8016 

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

DRr^TRlkoUK
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

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

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

DR. C. Z. VEZELTS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

AKIŲ SPECIALISTAI
K» U Lietuyiai Daktorai_____

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

NARIAI
Chicagos,

Cicerd
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
. KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO

DALYSE

f P. J. RIDIKAS
3354 So. HalšFed Street YARDS 1419

' -- - ................ ................ • ; - • '     ■ •  — — ------------------------------- --

I.JVZOLP
1046 West 46th Street

Phone Yards 0781
Yards 0782

DR. VAITUSH, DPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone YARDS 1373

TeL Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI

S. P. MAŽEIKA
3319 LitUaniCa Avenue

Yards 1139
Yards 1138

lacuawicz m šūnųs
2314 Wėst 23rd Place , Phone CanaI 2515
SKYRIUS: 42-44 Rast 108th Street Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUŠ IR EUDElKIŠ
4704 So.. Wčsi<irn Ąve. Phone Virginia 0883

...............   j. •... y. i . .i.. ■ . ■ _ . . ...»

ANTANAS M. PHILLIPS
3507 Lituanica Avenue Phone Yards 4908
—— £—-1 ................ į, ■ , , ---- r -  .............................

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovehill 0142

Cicero Phone Cicero 2109
6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Court

J. LIULE VlčIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tėl. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

LIETUVIAI

8

GYDYTOJAI m 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 - 

Sferedomis ir ned61. pagal sutarti 
Rcz. 6631 .So, (Mlifomia AyeUue

Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
>7 iki 8:30 vak

Nūn
4 vak po piet ir nuo .__
vakaro. Nedėliomis nuo 10 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2886

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 sotiTH Ashland avė.

Ofiso Valandos
Nuo 10 iki 13 dieną. 2 iki 8 po 
pietų, 7 iki 8 vak Ned. nuo 10 iki 11 

Rez. Telephone PLAZA 2400
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Pittsburgh, Pa.
Lietuvių skautės

Pittsburgho Lietuvių Skau
čių Komitetas, susidedąs iš Dr. 
Baltrušaitienės, Onos Glitaus- 
kienės, V. J. Količienės ir va
dovių J. Bikinaitės bei E. Kaz
lauskaitės, laikė susirinkimą, 
kad galėtų sudaryti tinkamus 
planus žiemos sezonui.

Vadovėmis numatyta M. 
Bartkaitė, J. Bikinaitė, E. Kaz
lauskaitė ir Suzana Vaicekaus
kienė (nauja).

Ona Gutauckienė ir J. Biki
naitė sutiko pasirūpinti gavimu 
vietos susirinkimams, prati
mams (gimnastikai), o taip pat 
maudynėms.

Svarstyta apie generalį skau
tų komiteto rinkimą. Nutarta 
rinkti šiems metams komitetą 
minint Juliette Lowe, skaučių 
organizatorės, mirties sukaktu
ves. Taip pat nutarta aukoti po! 
centą į fondą velionei pamink-1 
lą statyti. Programos sudary
mas ir nustatymas parengimui 
laiko paliktas kitam skaučių 
susirinkimui.

Plačiai svarstyta apie progra
mą susirinkimams ir kitokį ru
deninį veikimą. Tuo reikalu va
dovės pareiškė tą nuomonę, kad 
bus geriausiai laikytis naujo
sios skaučių programos.

Dr. Baltrušaitienė patarė, 
kad mergaitės pačios vestų su
sirinkimų užrašus bei šiaip re-

tuvių kalbos pamokos mergai
tėms ir berniukams. Pamokos 
vyksta kiekvieną šeštadienį nuo 
2 iki 4 valandos po pietų. Mo^ 
kytoja liko paskirta V. J. Kali- 
čienė.

Patarta vadovėms, kad jos 
paragintų mergaites kiekvieną 
savaitę taupyti po tam tikrą 
sumą pinigų, už kuriuos vėliau 
bus nupirktos uniformos.

Pareikštas noras, kad vado
vės lietuvių laikraščiuose gvil
dentų skautybę, o taip pat ap
rašinėtų savo patyrimus bei 
skaučių veiklą. Kadangi jos jau 
dirba antri metai skautybei, tai 
galėtų iš tos šrities daug ką pa
sakyti.

Šio susirinkimo tarimai nu
tarta paskelbti lietuvių laikraš
čiuose. Manoma, kad tai gali 
paakstinti visuomenę labiau su
sidomėti skautybę.

J. Bikinaitė, pirm.
V. J. Količienė, sekr.

Naujos Filmos iš 
Lietuvos

Spalio 14 d. laivu Amster- 
dam į New Yorką atplaukia 
filmuotojai broliai Motuzai. Jie 
atsiveža daug spalvotų filmų iš 
lietuvos gyvenimo. Lietuvoje 
jie išgyveno ištisus metus.

Suinteresuotos organizacijos 
arba asmenys dėl surengimo fil-

Lietuvos Padangėje
■■ 1 I ' 11 ■

LIETUVOJE ORINIS 
SUSISIEKIMAS 
PERTRAUKTAS

KAUNAS, Tsb. — šiemet bu
vo įvesta pirmoji orinio susi
siekimo linija tarp Kauno ir 
Palangos. Tas susisiekimas tu
rėtų būti tarp Kauno ir Klaipė
dos, bet tuo tarpu Klaipėdoje 
nebuvo įrengtas aerodromas 
Orinis susisiekimas laikinai 
naudojosi Palangos karišku 
aerodromu.

Dabar, kai pajūris ištuštėjo, 
vasarotojai išvažinėjo, orinis 
susisiekimas tarp Kauno ir Pa
langos pertrauktas iki pavasa
rio. Pavasarį bus vėl oro lini
ja atidaryta, jau tarp Kauno ir 
Klaipėdos* nes patirta, kad 
daugumas keleivių lėktuvais 
naudojasi susisiekimui tarp šių 
miestų.

PASIDAIRIUS PO PLUNGE.

korduotų savo veikimą.
Nutarta liko sudaryti mergai- 

šių orkestrą. Su spalio 1 d. L. 
M. D. patalpose prasidėjo He

mų rodymo gali kreiptis šiuo 
adresu: M. K. Motuzas, 972 
Willoughby Avė., Brooklyn, N.

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININK&S — ARTISTAI-fiS

KLAUSYKITĖS
Š A L T I M I E R O

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

" ItADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ— TTr TT —7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENI— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENI— —7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—Žinių Skyrius

TAUPYKIT KUPONUS
UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSIT GRAŽŲ IR 

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

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

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

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 šeimą.
“NAUJOJI GADYNĖ” yra darbininkų laikraštis ir tokiu 

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

blanką ir būt jos skaitytoju.

'] “NAUJOJI GADYNE”
220 Leopard Street, Brooklyn, N. Y.
Gerb. Administracija:

Čia prisiunčiu $_______ už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

Numeris ir gatvė_______________________________
✓

Miestas ir valstija________________________—..... .......

Kaip smagu ir malonu va
žiuoti slėnėtais, vingiuotais ir 
kalnuotais mylimos tėviškės Že
maitijos vieškeliais. Jau 3—4 
km atstume, užvažiavus ant 
aukštoko kalnelio, matosi Plun
gės miesto vaizdas, matosi di
dinga muro bažnyčia, matosi 
aukštokas “Kučinsko—Pabe- 
dinskio linų verpyklos ir au
dyklos dūmtraukis ir kiti įmo
nės pastatai. Įmonė sumaniai 
ir pavyzdingai atlieka visus 
verpimo ir audimo darbus, be 
to, pradėtos gaminti Kučinskio 
siuvamosios mašinos. Įmonėje 
dirba apie 300 darbininkų.

Miestas nemažas, judėjimas 
jaučiamas irgi didelis, nes ša
lia miesto eina geležinkelis. Pa
skutiniu laiku mieste matosi 
nemažai ir pažangos: Dariaus- 
Girėno gatvė naujai pergrin- 
džiama, naudai pravedami ša
ligatviai, Telšių g-vė .irgi nau
jai pergrįsta. Tačiau dar daug 
gatvių yra apleistų, duobėtų. 
Priemiesčiuose matosi dar daug 
lūšnų, o šalia jų daug nešvaru
mo.

Nors ir nemažame, tačiau 
valsčiaus miestely 7 restoranai 
ir 2 alaus barai. Mano nuomo
ne tai yra perdaug. Todėl ne
nuostabu, kad bemaž kiekvie
ną turgadienį ir šventadienį 
restoranuose, gatvėse ir vieš
keliuose matosi daug “links
mųjų brolių”.

Akcinė B-vė “Mūras” pas 
Plungę baigia statyti ir įreng
ti modernišką plytinę, kuri ne
užilgo pradės darbą. Dar šį 
rudenį žada išdegti apie 1 mi
lijoną plytų. B-vės “Mūras” 
užsimojimas ir tikslas padary
ti murinę tėviškę Žemaitiją.

Važiuodamas pro šalį, neiš
kentęs užsukau aplankyti L. E. 
Kultūros Draugijos Plungės 
laisvąsias kapines. Kapinės sto
vi 3 km atstu nuo Plungės gra
žioje vietoje, ant aukšto kal
niuko, berželiais apaugusio. 
Kapinės aptvertos gražia vie
lų stvora, padaryti gražus me
diniai vartai. Suskaičiau 7 ka
pus. Tik gaila, ir liūdna, kad 
atsiranda blogos valios žmonių, 
kurie išardė vielų tvorą, pri
mėto mietgalių, šiukšlių, iš
mindė kapus ir kitką. Laikas 
susiprasti! Neterškime ir ne
niekinkime amzln/ mirusių po
ilsio vietos!

Keleivių judėjimas per 
valstybės sienas

KAUNAS — Centralinio Sta
tistikos Biuro duomenimis, vi
jomis susisiekimo rūšimis su 
pasais šiemet rugpiučio mėn. 
Lietuvos piliečių atvyko 5,030, 
švyko 4,252, svetimšalių atvy
ko 6,671, iš jų 582 Latvijos, 4,- 
151 Vokietijos, 85 Estijos ir 1,- 
153 kitų valstybių piliečiai; išJ 
yko 9,213, iš jų 1,224 Latvijos, 

3,190 Vokietijos, 97 Estijos ir 
1,702 kitų valstybių piliečiai. 
Tranzitu pervažiavo 8,676 sve-| 
timšaliai, iš jų 3,898 Latvijos, 
2,068 Vokietijos, 1,149 Estijos 
ir 1,561 kitų valstybių pilietis.

Sausio — rugpiučio mėn. 
Lietuvos piliečių atvyko 18,766, 
išvyko 18,912; svetimšalių at
vyko 32568, išvyko 34,129 ir 
tranzitu pervažiavo 40,982.

Su sienos kortelėmis, regis
truojamomis tik išvykstant, 
rugpiučio mėn. išvyko per Lat
vijos sieną 19,956 Lietuvos pi
liečiai ir 4,146 svetimšaliai, per 
Vokietijos sieną 71,908 Lietu
vos piliečiai ir 83,127 svetimša
liai.

Sausio — rugpiučio mėn. iš
vyko per Latvijos sieną 173,002 
Lietuvos piliečiai ir 27,521 sve-. 
timšalis, per Vokietijos sieną1 
518,752 Lietuvos piliečių ir 
588,510 svetimšalių.

Nubaudė už žiaurų ar
klio kankinimų.

ŠIAULIAI — Pabalių vežikai 
P. ir V. Sliageriai, V. Vaišvila 
ir V. Žilinskas vežė iš žvyrduo
bių žvyrą perkrautais vežimais, 
taip kad arkliai su dideliu var- ' 
gu vos išvilkdavo ratus. Kai 
vienas arklys visaį nepajėgė ve
žimo ištraukti, visi keturi veži
kai puolė jį čaižyti botagais, o 
kai ta priemonė nepaciejc — ė- 
mė mušti kastuvais. Tačiau ar
klys vis tiek vežimo nepatrau
kė. Įniršę vežikai tada iškinkė 
arklį ir keršydami už nepajė
gumą ėmė svaidyti jį akmeni
mis, pa dar vyrami sužalojimų. 
Už tokį gyvulio kankinimą ąps. 
viršininkas kiekvieną vežiką 
nubaudė po 150 Lt bauda arba 
14 parų kalėti.

Rugiai į Antverpeną
KLAIPĖDA — Rugsėjo 16 d. 

laivas “Šiauliai” į Antverpeną 
išvežė 1350 t rugių, kurie yra 
šių metų derliaus. Tuo pačiu 
laivu išvežta ir kiek celiuliozės.

X.

ŠIAULIAI — Rugsėjo 9 d. 
Papilės vi. Zylių km. Antanas 
Kupstas susikivirčijo su savo 
namiškiais ir kirvio smūgiais į 
galvą užmušė savo motiną Elz
bietą Kupstienę, žmogžudys sū
nūs pasislėpė.

DYKAI 
PRISTATYMAS Tele,0"I7QR

J&omoįisj/ CANAL 4738
WEXBERG’S

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

OLD QUAKER

Mes galime jums pa
rūpinti puikios 

kokybės:
LENTŲ, MILLWORK, 
PLASTER BOARD, 
DURIS, LANGUS, 
BALANAS, 
KLIJŲ ir t t.

Dėl pakeitimų ir permodeliavi- 
mo kreipkitės į

D. C. LA VINE
LUMBER CO.

NOT INC.
2136-48 W. 51st St

CHICAGO, ILL.
Phones: HEMLOCK 0030—0031

DUODAME
PINIGUS!

PAINTĖ
2 METŲ SENUMO

73c
PORT WINE 
MUSCATEL

Grynas California 
pilnai stiprus vy
nas. šventėms spe
cialiai įkainuotas.

Gal.

ALUS REISAIS
Aukštos Rųšies sta- g 
lo alus stein bu-' 
teliuose. Niekad’ 
pirm tai taip pigiai 
neparduota.. šven
tėms tiktai!

r—... *___

Keis.

1908 SOUTH HALSTED STREET

Čionai Lietuviai Perka!!!
APŠILDYMĄ — PLUMBINGĄ — MALEVĄ 

LINK-BELT STOKERIŲ CENTRAS

Pirkite kur visi Lietuviai Perka!

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

VISI TELEFONAI — ATLANTIC 4290 — VISI TELEFONAI

Nužudė naujagimį ir 
pati pasislėpė

VABALNINKAS — Vabalnin
ko valsč. Indruliškių k. gyve
no našlė V. 42 m. amž. Jos vy
ras prieš keletą metų mirė. V. 
po kurio laiko susirado sau 
mylimąjį ir paliko vėl motina.

Rugsėjo 7 d. gimdė ir pagim
džiusi naujagimį nužudė. Nužu
dytą naujagimį užkasė sode, o 
pati kur tai išvažiavo ar pasi
slėpė. Apie įvykį pranešta poli
cijai, kuri dabar nusikaltėlės 
ieško. r

TAUPYK

LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND SAVINOS ASS’N

apsauga

NAUDA!

/mfetvn 
r of vouą 
INVESTMENT

senus pa 
NAUJIENŲ SPUL

1739 SOUTH HALSTED STREET 
— * 

TELEFONAS, CANAL 8500

Užtikrink savo indeliams tikrą apsaugą 
ir pelną

Čia visų INDELIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

pirkti namus 
ateik

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

Pats Sau Padėsi ... Jei 
Rūpesčius Mums Pavesi

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

Kreipkitės į NAU
JIENŲ SPULKA- 
Gausite ant lengvų iš
mokėjimų ir lengvomis 
sąlygomis.
Lithuanian Building 
Loan and Savings

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

o iki 8 vakaro, išskyrus ne- 
lėldienius.

30 Years Success! Doctor’s 
Amazing Liųuid f or itehing of 

ECZEMA
Daug yra atsitikimų, kur kiti produktai ne
davė reikiamų pasėkų, bet stiprus, Švelninan
tis, antiseptinis skiedinys Žemo davė greitas 
pasėkas nuo niežėjimo, skausmo, raudoniu 
degamos, žvynuotos, ugninės Eczema.

T& pirmo sykio Žemo nefia nuostabią pa- 
gelbą. Po to jo ypatingas gydymas (turi 18 
skirtingų įtakingų dalių) padeda Gamtai 
greitesni gydymą. Mums dėkingi vartotojai 
rašo visur, garbindami gautas . pasėkas. 
§tal kaip raSo p. F. M. ii Jersey City: “l 
keletą savaičių nuostabiai pasigydžiau su Ze
no nuo Eczema. kuri mane vargino per 35 
lietus.”

Neregimas, nedėmėtas — palik Žemo per 
dieną ar naktį gydant Eczema. spaugus, de- 
dedervines ir kitokius odos įdegimus. Tik 35c. 
TIKRO PATARNAVIMO atsitikimais gal pri
reiks $1.25 Extra Jėgos. Yra pas visus Žy
mesnius vaistininkus.

MIU.ION$ OF POUNDS HAVE BEEN 
; .lUSEP ,BYOU R GOV E R N M E NT

Ūse only one leve! tea- 
spoonful to a eup of siftod 

flour for most rccipas.

O^BAKING 
£fAwPOWDER
Samepricetoday 

i as 48 years aįo 
Į 25 ounces for 254 
H Minui. powd«r
.H speciali hinj būt
įQ balung pervition
K Os CXp»ri CnCiTillil va nlilUsiai 
!■ .___ raputation._______  ,

Rudeninių Madų 
Knyga

jnk k# gavome naują madą 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus už 15 centų. Siųskit sąvo 
orderius:, ,
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M&UJtEMOS
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 Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

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

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

Užsakyfio kalnai
Chicago] e — paštu:

Metams _____________
Pusei metų __________
Trims mėnesiams_____
Dviem mėnesiams _____
Vienam mėnesiui _____

Chicago]' per išnešiotojus:
Viena kopija _______________ 8c
Savaitei .................................. ... 18c
Mėnesiui ........ ........... ............. 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago), 
paštu:

Metams ----------   $5.00
Pusei metų ______________  2.75
Trims mėnesiams.... .......... 1.50
Dviem mėnesiams _________  1.00
Vienam mėnesiui __.______  .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams _________________ $8.00
Pusei metų ------   4.00
Trims mėnesiams -------------- 2.50
Pinigų? reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Rusų “caras”
Francuzijoje gyvena daug buvusiųjų “Dievo patep

tų” valdovų su savo šeimomis ir giminėmis, Nors Fran
cuzija yra respublika, bet ji mėgsta eks-karalių ir kuni
gaikščių pinigus. Todėl Paryžiuje ir įvairiuose Francu
zijos kurortuose visuomet yra daug monarchiško šlamš
to, kuris tenai linksmai leidžia laiką ir daro planus, kaip 
atgauti savo prarastus sostus.

Tarpe tų parazitų buvo ir paskutinio Rusijos caro 
Nikalojaus giminaitis, “didysis kunigaikštis” Kirilas Ro
manovas. Jisai 1924 m. pasiskelbė “visų rusų caru”, kad 
ir carų sostas Rusijoje jau seniai yra nuverstas. Užva
kar jisai mirė, sulaukęs 62 metų amžiaus. Į jo nesantį 
“sostą” dabar atsisėdo jo sūnūs Vladimiras.

Bet ne visi “baltieji” rusai buvo pripažinę savo ca
ru Kirilą. Dalis jų manė ir šiandien tebemano, kad po 
Nikalojaus ir jo vaikų mirties tikras “sosto” paveldėto
jas turėtų būti kitas Romanovų šeimos narys, “didysis 
kunigaikštis” Dmitri.

Taigi rusai monarchistai turi net du “caru”, tik bė
da, kad nėra sosto, į kurį juodu vienas arba antras ga
lėtų atsisėsti. Bet monarchijų gadynė dar nėra, praėjusi, 
nes daugelyje Europos ir Azijos šalių žmonės dar mėgs
ta “Dievo pateptus” valdovus. Todėl ir rusų moųaręhis- 
tai nenustoja vilties, kad caras į Maskvą sugrįš.

Jeigu Rusija davėsi pastumiama į šalį tokioje svar
bioje valandoje, tai kyla klausimas: ar galima iš viso pa
sitikėti, kad ji stengtų atsilaikyti prieš Hitlerį?

Iš viso sovietų valdžios elgimosi per paskutines sa
vaites buvo aišku kiekvienam, kad ji jautėsi esanti silp
na. Ji kaip įmanydama stengėsi “neįsivelti”, palikdama 
francuzams ir anglams ginčytis ir derėtis su Hitleriu. O 
anglai ir francuzai nenorėjo su ja nė kalbėti. Jeigu ang
lai ir francuzai šitaip elgsis ir tuomet, kai Hitleris Rusi
ją užpuls, tai jai tuomet bus visai riesta.

Bet nuo ko pareina šitas sovietų Rusijos silpnumas? 
Ir kodėl su ja taip mažai skaitosi Vakarų Europos šalys, 
net tos, kurios buvo padariusios su ja apsigynimo sąjun
gas ? •'

Kitos priežasties negali būti, kaip tiktai vidujinė Ru
sijos tvarka.

Rusija silpna dėl to, kad per dvidešimt metų ją val
dė diktatoriškų būdų bolševikai. Ji nesusikalba su demo
kratinėmis šalimis dėl to, kad jos valdžia yra diktatoriš
ka.

Ta valdžia, aišku, nepasitiki savo žmonėmis, nes jei
gu pasitikėtų,’tai kam ji slopintų žodžio, spaudos, susi
rinkimų ir organizacijų laisvę?

Ji nepasitiki net savo partijos veikėjais, nes jeigu 
pasitikėtų, tai kam ji butų tiek daug senų komunistų su
areštavusi ir sušaudžiusi?

Ji,nepasitiki savo armijos ir laivyno vadais; nepasi
tiki savo diplomatais; nepasitiki net savo žvalgyba (su
šaudė Jagodą!)!

Jeigu ji nepasitiki nei paprastais piliečiais, nei sąvo 
partijos veikėjais, nei savo generolais, nei savo pasiun
tiniais, nei savo žvalgybininkais — tai kaip gali tokia 
valdžia pasitikėti kitos valstybės ? 1

Aišku, kad negali.
Todėl, kol bolševizmas Rusijoje viešpataus, nėra ir 

negali būti jokios vilties, kad Europoje susidarytų jėga, 
kuri galėtų pažebotį Hitlerį.

Tai ve kame šiandien yra Europos tragedija.

1

DVARŲ KUMEČIU SUVAŽIA
VIMAS KLAIPĖDOJE

Europos tragedija i

Nedaug žmonių Europoje arba Amerikoje tiki, kad 
Anglija ir Francuzija, atidavusios Hitleriui Čekoslovaki
ją, nupirko pastovią taiką Europoje. Beveik visi mano, 
kad Vokietijos nacių diktatūra dabar pasidarys dar a- 
gresingesnė, taip kad anksčiau ar vėliau vistiek turės į- 
vykti karas.

O jeigu karas įvyks, tai kas galės atsilaikyti prieš 
Vokietijos militarinę mašiną, kuri už metų kitų bus pa
ruošta daug geriau, negu dabar? Iki šiol Vokietijai tru
ko maisto ir žaliavų pramonei. Ilgai kariauti ji nebūtų 
galėjusi. Bet por to, kai tapo sugriauta Čekoslovakija, vo
kiečiams bus nesunku gauti duonos, medžiagų ir kuro iš 
Rumanijos ir Balkanų pusiausalio valstybių.

Francuzija kariauti prieš Vokietiją bijo, ypač kai 
francuzams iš kitos pusės gręsia užpuolimu fašistiška 
Italija. Krizė dėl Čekoslovakijos tai parodė aiškiausiai. 
Juk nėra kitokio išaiškinimo, dėlko Francuzijos valdžia 
sutiko “paaukoti” čekus, kaip tiktai jos baime prieš Vo
kietiją. Argi francuzai butų leidę geriausią savo sąjun
gininkę centralinėje Europoje sudraskyti, jeigu jie butų 
jautęsi galį ją išgelbėti? Francuzai be mūšio atidavė 
Hitleriui 35 divizijas geriausios Europos kariuomenės, 
atidavė galingas Čekoslovakijos tvirtoves ir, žinoma, 
pražudė visą Mažąją Antantę (Čekoslovakiją, Rumaniją 
ir Jugoslaviją), kurią ji pati buvo suorganizavusi ir ap
ginklavusi prieš Vokietiją!

Aišku, ka4 jie tai padarė ne iš gero, bet iš bėdos. 
Tačiau, kai dabar Vokietiją dar labiau sustiprės, tai 
francuzai nebegalės nė svajoti apie Hitlerio “sustabdy
mą”. Tai kąs gi jį tuomet stabdys — gal būt, Anglija?

Bet Anglija stiprios kariuomenės neturi ir niekuo
met neturėjo. Jos laivynas yra galingas. Ji galėtų Vo
kietiją sumušti jurose ir užblokuoti jos krantus. Bet Vo
kietijai blokadą bus mažai pavojinga, kai jai bus atdari 
keliai į pietinės ir piet-rytinės Europos kraštus, kur ji 
gali gauti visko, kas jai reikalinga.

Taigi palieka tik vįepa didelė valstybė Europoje, ku
ri galėtų užgirsti kelią Hitleriui — Rusiją. Jos plotas y- 
ra milžiniškas. Gyventojų jį turi kone tris kartus dau
giau, negu Vokietiją. Gapitos turtų jos neišmatuojamuo
se plotuose yrą daugiau, negu visoje Vakarų Europoje. 
Tačiau, nežiūrint to visko, dabartinėje Europos krizėje 
Rusija neparodė nei iniciatyvos, nei energijos, nei drą
sos. Ji elgėsi taip atsargiai (jei nepasakius, bailiai), kąd 
kitos valstybės ją tiesiog ignoravo! štai dėlko Europą 
gavo “Miuncheno taiką”, kurią pasirašė Chamberlainas, 
Hitleris, Daladier ir Mussųliųi.

Rugsėjo įnėn. 26 d. įvyko 
Klaipėdoje dvarų kumečių su
važiavimas, kuriame dalyvavo 
6Q kųpječiti i^49 vietų. Įdomu, 
kad suvažiavimą sveikino ne 
tik krašto seimelio lietuvių dar
bininkų atstovas Pranaitis, bet 
ir gubernaturos darbo referen
tas Rimdžius. Suvažiavimas 
svarstė šiuos sumanymus:

1) Panaikinti antrininkus; 
juos turi užlaikyti patys dvari
ninkai; 2) sutvarkyti butus ir 
padaryti galą nežmoniškam 
gyvenimui; 3) turi būti nusta
tytos darbo valandos; 4) su- 
normuoti atlyginimą; 5) turi 
būti sutvarkytas sutarčių klau
simas, nes daugelis dvarininkų 
jokių sutarčių nepripažįstą; 6) 
uždrausti dvarininkams per 
prievartą varyti mpĮeris į dar
bą.

Kumečių suvažiavimas išrin
ko tarybą tokiame sąstate: 
Krancas iš Bajorų, Kalniškis iš

kandidatai Kalvis iš Grikšų ir

Suvažiavime paaiškėjo, kąii 
kumečių padėtis dvaruose yra 
tiesiog nežmoniška. Kaip rąšo 
lairkaštjs “Vakarai”, suvažiavi
me buvo duota tokių praneši
mų iš*įvairių dvarų:

Nežmoniški kumečių butai
“Krancas iš Bajorų pareiš

kė, kad šunys turį geresnes 
būdas, kaip žmones. Liepi
nes dvare, kuris priklauso 
direktorijai, kumečių butų 
grindys išpuvusius, durys pa
galiais užrąipstytps, krosnių 
nėra. Tokias lūšnas reikėtų 
sugriauti. Kur policija, kad 
nemato, kaip žmones gyve
na? Kur reikią kreiptis, kur 
teisybes ieškoti? — klausia 
kalbėtojas. —- Ateina žiema 
— sušalsime. Pestkilių dva
re viena moteris po gimdy
mo už 5 savaičių buvo va
roma į darbą, bet dar sirgo, 
tai dvarininkas neduoda pie
no po litrą.

“Lubė iš Gobergiškės dva
ro: — Butai sugriuvę, langai 
išdaužyti, ant galvų byra že- 
ųiės, šųĮiųįąi be ręųtįųįų.

L

vanduo pilnas vabalų ir sru
tų, dvokia, negalima jo ger
ti. Popiečio duoda tik 15— 
20 minučių, keltis reikia 5 
valandą ir dirbti iki tamsos. 
Malkų neduoda, vaikai pa
mėlynavę ir serga.

pasturgaliukais vaikai, kurie | 
visokių šlykštybių prilaižo. 
Baisiogalos dvaras skaitomas 
pavyzdingiausiu dvaru viso
je Lietuvoje. Jisai net Lietu
vos valdžios dvarus Savo u- 
kininkavimu pralenkęs. Bai
siogalos dvarininkas Koma
ras laiko pasamdęs vyrą, ku
ris naktimis su šautuvu po 
dvaro laukus jodinėja ir sau
goja, ar negano koks kume
tis karvės dvaro laukuose, ar 
nepeša kas žolės saviems gy
vuliams. Ir užtikęs ką nors 
dvaro laukuose, jei negali 
nugabenti pas poną, o iš po
no į policiją, gerai įsudo 
smulkių šruotų į odą, kad ku
metis ar šiaip darbininkas, 
kol ‘išsilaižo’, negali ‘pono 
turto’ nė šaknelės pajudinti.”
Kai amerikiečiai parvažiuoja 

į Lietuvą paviešėti, tai jie šitų 
dalykų nepamato. Daugelis jų 
sodžiuje visai neatsilanko arba 
nuvyksta tik kelioms dienoms 
į svečius pas gimines ir apie 
kasdieninę valstiečio būklę pa
tirti negauna progos. O valdžios 
spauda nuolatos rašo apie žmo
nių “gerovę.”

LOUISIANOS PAUKŠČIAI

“Viešpaties dievo valia” 
ir dar šis tas

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

Louisianos valstijos “Depart
ment of Conservation” išleido 
storą, daugiau kaip aštuonių 
šimtų puslapių, knygą apie tos 
valstijos sparnuotus gyvūnus: 
su daugybe gražių iliustracijų. 
“The Bird Life of Louisiana’\

Reklamuodama savo gamtos 
grožybes, Louisiana nori pri
traukti daugiau turistų.

Visuomeninio darbo vadybos kalbos ir per radiją transliuo- 
įstaiga jau pradėjo savo darbą. . 
Ji spaudai pagamina informa
cinės medžiagos ir visokių 
straipsnių. Kad ir kai kurie jų 
straipsniai turi būti privalomai 
dedami, bet viena naujenybė, 
tai jie po savo straipsniais de
da savo inicialus, būtent, VDV, 
Tai skaitytojai jau gali bent at
skirti, kas pačios redakcijos pa
rašyta ir kas iš “viešpaties die
vo valios” duota. Mat, dabar to
ji įstaiga vadinama: Viešpaties 
dievo' valia!

Reikia pasakyti, kad ta įstai
ga ir tautininkai laikraštinin
kai, o ypač kronikieriai, nela
bai patenkinti. Mat, jiems su
daroma savotiška konkurencija. 
Seniau kiekvienas laikraštis tu
rėjo daugiau savo kronikierių. 
Jie vaikštinėjo po įvairias įstai
gas ir rankiojo savo laikraščiui 
žinių. O dabar jau tokios ži
nios, bent iš valstybinių arba 
pusiau valstybinių įstaigų, ati
duodamos tik visuomeninio dar
bo vadybai. O ši jau surinktas I 
foo linine

Iš Iiietuvos
Padidėjo Lietuvos 

savivaldybių 
pajamos

mies-

Sendvario, 
yra Konra- 
prie tvartų

kumečio žmona, eidama į 
darbą, neturi kur dėti vaikų. 
Juos užrakina ir per dieną 
jie klykia kambary uždaryti. 
Kumečiui, antrininkus turi iš
laikyti per menesį už 1 cent
nerį bulvių ir kasdien pq 1 
litrą pieno.

“Gaidamavičius iš Jovąri- 
nes dv.: — Langai be stiklų, 
butai tikri kiaulininkai.

“Kaselis: — Moterys į va
landą gąųųa po 15 centų. 
Kad ųoys trisdešimt mokėtų.

“Paulauskas prašo atva
žiuoti į Zilbęrmano dvarą ir 
pažįurėti, kokie čįa kumečių 
šuliniai.

“Grabauskas iš Pahųųpes 
(Įvaro gauna 15 litų per me
nesį. Prašo, kad gautų 45 
Ii t. Moterys dirba nuo ,6 iki 
19 vai. ir gaupa po 20 centų 
per valandą.

“Mantvydas iš 
kurio savininkas 
das: — Šulinys
su srutomis. Pasų negalima 
gauti. Iš 10 kumečių pasą 
su Klaipėdos krašto požymių 
teturi vienas. Mes neuždįrbą- 
me 120 litų mėnesiui, tojėl 
pasų negalime gauti”.
Tai šitaip darbininkai gyve

na Klaipėdos krašto dvaruose. 
Darbininkai lietuviai, o dvari
ninkai beveik visi vokiečiai, ku
rie agiįųoja už Hitlerį.

Daugelis mano, kad Klaipė
dos kraštas daug aukščiau pa
kilęs ekoųomiškai už Didžiąją 
Lietuvą, tai tenai ir darbinin
kų padėtis gera. Bet aukščiaus 
paduotieji pranešimai rodo vi
sai ką kita.

Na, o kaip gyvena dvarų dar
bininkai Lietuvoje? Apie tai 
“Naujienoms” rašo musų ko
respondentas Pranės Brolis:

“Aš pats mačiau Baisioga
los dvaro kumetbučius, tai 
tikri laužai: negrįsti, vįęnšL 
biais langais. Ten ant purvi
nos žemes įliąųžięja pųpgais

Lietuvos savivaldybės, 
tų ir valsčių valdybos, rūpina
si daugeliu vietos gyventojų 
reikalų. Suprantama, tiems rei
kalams reikalingos lėšos Juo 
daugiau savivaldybė turi pini
gų, tuo plačiau ir geriau ji ga
li tenkinti įvairius reikalus ir 
vykinti naujus sumanymus. 
Džiugu pastebėti, kad šiemet 
ne tiktai Valstybės Iždas, bet 
ir Savivaldybės surenka žymiai 
daugiau pajamų, nors mokes
čiai ir nebuvo padidinti. Todėl 
pajamų padidėjimui priežastis 
yra vien krašto ekonominis at- 
kūlimas.

Lyginant su pereitais melais 
šiemet vien Didžiojoj Lietuvoj 
sąvivaldybių pajamos yra di
desnės net apie 4 milijonus li
tų. Pernai per pirmąjį pusme
tį Didžiosios Lietuvos savival
dybės turėjo 17,8 nril. litų paja
mų, o šiemet 21,7 mil. litų. 
Daugiausia yra padidėjusios sa
vivaldybių įmonių ir įstaigų pa
jamos; jos yra beveik padvigu
bėjusios, toliau nepaprastosios 
pajamos ir kitokios.

Žinoma yra ir padidėjusios ir 
išlaidos. Daugiausia išleista ad
ministracijos, operacinių įstai
gų laikymo, miestų tvarkymo, 
sveikatos, švietimo, meno, so- 
cialės globos ir kitiems pana
šiems reikalams.

Pirmąjį pusmetį savivaldy
bės baigė net su 5,4 mil. litų 
biudžetiniu pertekliumi.

Tsb.

jamos ,tai galėsite pilnai supra
sti koksai tampa po tokių iškil
mių įvairus gyvenimas... Bet to
kie dalykai dabar ne vien tik 
Lietuvoje dedasi, tai ne Lietu
vos paskutinis išmislas...

* o « »
Pastebėta, kad šių metų mok

slo pradžioje įvairiose mokyk
lose mokinių skaičius žymiai 
padidėjo. Gimnazijose kaip kur 
net vietų pritruko.

Kaipo naujenybę galima pra
nešti, kad pagaliau Lietuvoje 
dingo rusų likučiai, kurie buvo 
paskolinti net iš kinų. Gal kai 
kas iš amerikiečių prisimena 
Lietuvos gimnazijos buvusią u- 
niformą. Tai buvo toksai mun- 
dierukas, rusiškai gimnastiorka 
vadinamas su uždara krutinę 
ir stačia apikakle. Tai visais at
vejais neparankus ir ne higie
niškas apdaras.

Dabar nuo šių metų, tasai ru
sų gudrus apdaras, ta kiniška 
liekana panaikinta. Mokiniai tu
rės dabar visai europėjišką uni-

tas žinias visai spaudai pagami-'formą; ji skiriasi iš paprastų 
na, lai kroirikieriams veik nėra 
kas veikti. Štai dėlko net ir tau
tiškosios spaudos kronikieriai 
labai šnairomis į tą įstaigą žiu
ri. Tai visai nenuostabu, kad 
taip greit ji suspėta ir pravar
džiuoti, kad ir pavadinti “vieš
paties dievo valia”. Jei turėsi
te galvoje, kad los įstaigos pry- 
šakyje stovi kunigas, lai toksai 
tos įstaigos pravardžiavimas į- 
gyja savotiškos prasmės.

Toji įstaiga laikraščiams in
formacinės medžiagos pusėtinai 
pagamina, ypač ji smulkmeniš
kai aprašo visokias oficialias iš
kilmes, kuriose* dalyvauja aukš
ti valstybės pareigūnai. Jų iš
kilmėse pasakytos kalbos viso
je spaudoje su maža išimtimi 
privalomai dedama. Tai lengva 
suprasti, kad po tokių iškilmių 
rytojaus dienos dienraščių turi
nys labai panašus. Aišku, dėl to 
laikraščiai labai daug praranda, 
bet dėl šito niekam galvos ne
skauda. Svarbų, kad aukštų 
valstybės pareigūnų pasakytos 
kalbos butų žymioje vietoje 
dienraštyje įdėtos.

Visa tik bedu, kad tokių kal
bų negalima įsakyti privalomai 
skaitytojams skaityti...

Turėkite galvoje, kad los

ten t, melsva ir turės mokiniai 
savotiškas kepuraites.

Tai buvusiai rusiškai kiniškai 
uniformai tikrai verta pamink
lą Lietuvoje pastatyti, nes ji 
Lietuvoje ilgiausiai užsilaikė, 
net SSSR pas save ją panaiki
no.

Mokinių tėvai jau seniai bau
dėsi, kad toji rusų liekana — 
mokinių uniforma — butų pa 
naikinta, bet nežinia dėlko taiĮ 
ilgai buvo delsiama, pagaliai 
jau ji palaidota. Mokiniai da 
bar daug žvaliau atrodo.

» Q O
Lietuva iki šiol neturėjo savi 

aukštiems moklams eiti miški 
ninkystės mokyklos. Jei kas no 
rojo tokius mokslus studijuoti 
lai buvo siunčiamas į užsienius 
Dabar, nuo šių metų moksle 
pradžios tokia mokykla įsteigt: 
prie Žemės Ūkio Akademijo 
Dotnuvoje. Čia sudarytas tiem 
mokslams eiti atskiras skyrius 
Taigi, Lietuva praturtėjo da

Jau' nuo pereitų metų Kaun< 
pradėjo veikti veterinarijos a 
kademija, kokios Lietuva se 
iriau taip pat neturėjo.

Ullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||ll|l||tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'll<llll'

Į MARGUMYNAI
nimiimiiiiiiiiiikiuiiiiimmiiiiiiiimiiiiiiiiniiiiiiiimmuiiiiiiiimiiniiiimiiiiiimiiĮiiimiummmmmmmimimiimmm

Kruvinas Ežeras
Retas ir įdomus reiškinys bu

vo pastebėtas netoli Tridcnto 
miesto. Jis per keliolika metų 
jau kelis karius pasikartojo, 
bet iki šiol vis dar nepavyko 
nustatyti jo tikrųjų priežasčių. 
Pabar jau kasmet, maždaug tuo 
pačiu metu, viename netoli 
miesto esančiame Tovelio ežere 
vanduo kelelai savaičių nusida
žo tamsiai raudona, į kraują 
panašia, spalva.

Iki šiol moksliniais lyriniais 
pavyko tiktai tiek nustatyti, 
kad šis nuostabus reiškinys tu
ri ryšį su ežero dugne augan
čiais savotiškais augalais, kurie 
botanikų yra vadinami “geno- 
diuniumais”.

tos muziejaus ir Milano univer 
siteto specialistų profesorių 
Šios komisijos darbams vado 
va uja profesorius Edoardo Bal 
di.

Kas yra Johnas Bulliu;
— Jonas Bulius?

• Į Kauną atvyko žymi a- 
merikįečių žurnaliste Wintrop. 
Ji nuolat dirba žurnalo “Ke- I • •
liavimo naujienos” ir jo paves
ta yra apvažinėjusi skersai ir 
išilgai visą Europą, šiuo metu 
jos kelionių plane yra ekskur
sija po Lietuvą. Ypatingai ją 
domina sena Lietuvos prąeitis 
ir dabartiniai musų krašto tur
tai. Įdomu, ką 
spaudoje parašys 
Va.

ji Amerikos
apie Lietu-

Tsb.

Ežero “kraujavimas” papra
stai prasidėdavo apie rugpiučio 
mėnesio vidurį. Tačiau šiemet 
jis prasidėjo visą savaitę anks
čiau. Šiuo metu “kruvinąjį” 
ežerą lanko daugybė italų ir 
užsienio turistų.

Visi jie nepaprastai susido
mėję šiuo keistu, niekur ne
matytu gamtos prajovu ir sa
vaip jį aiškina. Neseniai atvy
ko į šį ežerą tęsti biologinius 
tyrimus mokslininkų komisija, 
susidedanti iš Venecijos gam-

Johno Bulliaus vardu vadi 
narni anglai. Tipingas augia 
visada bus pavadintas John< 
Bulliaus vardu, kurs atsirad< 
iš Dr. John Arbuthnoto poli 
tinęs alegorijos “The Histon 
of John Bull", išspausdinto 
1912 metais. Toje alegorijoj* 
autorius pajuokė Marlboroug 
ho kunigaikštį ir piktinosi dė 
nebaigiamo karo su Prancuzi 
ja. Buvo manoma, kad tą ale 
goriją parašė dekanas Swiftas 
bet tai netiesa. Buvo ir tikra 
gyvenimiškas Johnas Bulliu 

’—tai buvo kompozitorius, mi 
ręs 1628 metais. Jis buvo mu 
zikos profesorius Grėsliame 
koledže Londone ir vargoni 
ninkavo Herefordo katedroje 
karališkoje koplyčioje Briu 
sėlyje ir katedroje Amstcrda 
me. Buvo net manoma, kai 
jis sukomponavęs ir anglį 
tautišką himną “Dieve, sau 
gok karalių*—“God save th<
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Ką Žmonės Mano
Iš Lietuvos
LENKŲ AUDRA PRIEŠ 

ČEKOSLOVAKIJĄ

Ir vėl derliaus 
suėmimo laikas

AR TIKRAI VĘDĘ VYRAI — 
JAU “PAKIRPTAIS 

SPARNAIS”?...

Skaitydamas “The Manches- 
ter Guardian” šių metų rugsė
jo 23 d. n-rį, straipsnyje “Ne
pasitenkinimas Italijoje” užti
kau įdomių korespondento pa
stabų:

“Tarpe kita, vertimas jaunų 
italų vesti nėra demografinė 
priemonė, bet atsargumas, nes 
rasta, kad vyrai su šeimynos 
pareigomis, kuriems reikia už
dirbti pragyvenimų, teikia men
kų priešfašistinę medžiagų”.

Iš šio matomas vyrų sumen
kėjimas, žinoma, yra tas pats 
ir taikant prie kitokių kovų ir 
užduočių.

Anglijos dienraštyje “Daily 
Mail” Stevenso Grahamo imtas 
svarstyti klausimas, ar vedybos 
vyro vertę pakelia, ar nupuldo, 
pernai, po daugelio atsiliepimų, 
išsirišo ta prasme, kad didžiu
ma vedybų tikrai padaro vyrus 
menkaverčiais asmeniškai ir 
visuomeniškai (ir pats Graham 
tuo prisipažįsta). Nevedę vyrai, 
pasirodė iš diskusijų, turi dau
giau idealų ir kilnesnių planų, 
daugelis jų nepaiso ir savo 
medžiaginės gerovės, kad tik 
įvykdyti aukštesnius siekimus 
arba svajones. Bet vedęs vyras 
dažniausiai to atsisakąs, kad 
tik išlaikyti savo turinių dar
bų ar tarnybų, nes, esu, vidu
tinė anglė mano, kad ji vyrui 
turi būti visko pradžia ir galas, 
kad vyras tik medžiaginiai jų 
su vaikais aprūpintų. Taip, 
“nenorėdamas pragaro namie”, 
vyras dažniausiai nusileidžiąs, 
išsižadąs savo idealų, vilčių ir 
net garbės, o jei nori pakilti, 
tai tik piniginiai..,

Palyginant mintį iš Italijos 
ir šių, iš Anglijos, juk savaime 
braunasi klausimas — kur gi 
ta garsioji moters draugystė

gyvenime? Ar tik taip, stab
dant visus kilnesnius, ne kas
dieninio pilvo, polėkius, prisi
dedama prie pažangos ir kul
tūros didinimo? Juk, jeigu dau
giausia tik tokių “draugystę” 
vyras tegauna, tai nestebėtina, 
kad gyvenimas apipelyja, kaip 
apleistas tvenkinys — žalėsiais 
apauga... 0 tokio gyvenimo vy
riausia “dorybė” juk pasidaro 
tik vadinamoji mieščanstva” 
(smulkmeniškas egoizmas). O 
“mieščanstva” juk ne kas kita, 
kaip poetiškai tariant (rusiš
kai), “sozercanije svojego pup- 
ka” (t. y. “su įkvėpimu gerėji
mas! savo bamba”...) gyveni
me. Ar tik dėl tokios užduoties 
yra pasaulyje moteris, ar tik 
vyrams “sparmj pakirpinėji- 
mas” yra ta savybė, kuri turi 
aukštai laikyti kilnų moters 
vyro draugės vardų?!.. Kaip 
čia tinka pasakyti apie tas mo
teris, kurios ne “užsikarta vy
rams ant kaklo”, kad sau ra
miai gyventi, bet, kaip lygus 
draugas, siekia drauge ir vyrui 
padeda siekti kilnių žmonijos 
idealų, be kurių juk gyveni
mas pasidarytų tik nuolatiniu 
valgomuoju ir miegamuoju 
kambariais ir niekingai su
stingtų vietoje (nebebūtų jo
kios pažangos), — kaip tinka 
pasakyti apie tokias ne “mieš- 
čanstvos” verges moteris, kad 
jos (pasak Šekspyro) nėra to
mis varnomis, kurios būriais 
laksto, bet yra tais arais, ku
rie visuomet skraido vieni! 
(Palyginant su tomis minėto
mis “vidutiniškomis” anglėmis 
ir kitomis, juk, tikrai, tokios 
idealistės moterys yra arų polė
kių kilnumo, — mes tokioms 
turime reikšti savo giliausių 
pagarbų ir tik tokioms skirti 
savo širdingiausių meilę, einant 
bendru šeimynos keliu, — te
gul varnų būriai karksi sau 
nuošaliai nuo musų, pasigerė
dami savo gausumu!).

Arėjas Vitkauskas.

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

O Mes parduodam visokios rųšies plunksnas ir pukus

O Kada perkate iš musų plunksnas ir pukus, jus galit matyt 
kokios rųšies plunksnas dedam jums i paduškas ir kald- 

■ ras, jums belaukiant.
WEISBERG & CO. 

PATALAI — PLUNKSNOS — PADUŠKOS 
1713-15 South Halsted Street Telephone Canal 5555

Kai > Čekoslovakija atsidūrė 
dideliuose sunkumuose dėl su
dėtų vokiečių bruzdėjimo bei 
reikalavimų, Vokietijos remia
mų, ir Lenkija nukreipė iltis 
Čekoslovakijos Jįpkiiį. Lenkai 
reikalauja prijungti prie Len
kijos Čekoslovakijos valdomų 
Olšos sritį, kur gyvena apie 
100,000 lenkų. Lenkai mėgėjai 
statistikų falsifikuoti, ir todėl 
priskaito lepkų Olšpj dvigubai 
daugiau negu jų yra. Lenkai 
pakėlė prieš Čekoslovakiją ly
giai tokių, propogandos audrų, 
kokių buvo §ių metų kovo mė
nesį pakėįę prieš Lietuvų. Vi
sur ruošiami įpitingai, kuriuę- 
se puolama Čekoslovakiją. Len
kų spauda ir radijas pilni raš
tų ir kalbų, nukreiptų prieš 
čekoslovakus. Čekoslovakijai 
stačiai grųsinųina kąru, jęi Ol
šos lenkai nebus grąžinti Len
kijai.

Nieko stebėtino, kad lenkai 
reikalauja prijungti savo vals
tybės lenkus, gyvenančius kai
myninėje valstybėje. Bet keis
ta, kad lenkai vis seka vokie
čių pėdomis ir vartoja hitleri
ninkų budus bei priemones. 
Svarbiausia, kad lenkai puola 
valstybę, kuri buvo sukurta 
Lenkijos pavyzdžiu ir tų pačių 
tikslų siekiant.

Po didžiojo karo, kai buvo 
sugriauta Habsburgų imperija 
Austro Vengrijoje ir kai bu
vo apkarpoma Vokietija, san
tarvininkai kaip Lenkiją, taip 
ir Čekoslovakiją gausiai apda
lino svetimomis žemėmis bei 
kitataučiais. Čekoslovakija ga
vo daug vokiečių, vengrų, ru
sinu, slovakų. Lenkija gavo 
milijonus ukrainiečių, gudų, 
lietuvių ir vokiečių.

Lenkija per greitai užsimir
šo* iš kur yra kilusi jos didy
bė ir kuriems tikslams ta didy
bė buvo sukurta. O ji buvo su
kurta tam, kad susidarytų di
desnė jėga prieš Vokietiją. Len
kija ir Čekoslovakija turėjo 
būti nuolatinės ir ištikimos 
Prancūzijos > talkininkes gali
mose kovoscf prieš vokiečius.

Esamasis metų laikas, ru
duo, tai derliaus nuo laukų at
ėmimo metąs. Keliaujant per 
kraštą šiuo metu, visur mato
si gamtos dovana, jos nepa
prastą gausa, o šjąis metais 
ypatįngąi metasi keleiviui į 
akis dar ir tos dovanos nepa
prastas gerumas, matosi ir ta
sai ditlis maisto paruošimo 
dąrbas: vienus čia pąt deda į 
tam tikrus indus, kitus kįęk 
luktelėjus, bet viską stengia
masi sudėti kuo geriausiam ir 
šviežiausjaip stovy.

Taigi, kiekvieno rūpestis yra 
daiktų šviežumas. Tokių budu 
apsirųpmus vienų darbų, eina
mą prie kito, t. y. tų dąiktų 
persiuntimą. Skubiai jie krau
nami į vagonus ir siunčiami į 
miestus, į sandėlius. Tokių pat 
budu yrą apsirūpinusi prekė
mis ir didžiulė Midwest Stores 
organiząpija. Čia jąu dabar ga
lite gauti šių metų kenuotų 
vaisių, daržovių — jų pilnas 
pasirinkimas laukia jūsų. Ta
čiau kainos žemesnės, negu 
bet kada butą.

Bet derliaus suėmimo laikas 
reiškia dar ir kenavimo metą. 
Daug šiandien šeimyninkčs 
triūsia, deda vaisius, daržoves 
į džiarus, verda įvairiausių gar
dumynų, bet visus reikalingus 
šiam reikalui daiktus perkasi 
tik iš Midwest Stores, nes jos 
žino, kad čia jos gauna geres
nes ir šviežias prekes ekono
miškiausiomis kainomis. Tai 
yra todėl, kad Midwest Stores 
turi nuosavus sandelius, prekes 
perka didmenomis ir tuo pačiu 
sutaupo daug bereikalingų iš
laidų.

Šiandien telpa Naujienose di
delis Midwest skelbimas, ku
riame guvi šeimyninkė tikrai 
pastebės didį išpardavimą ge
riausių prekių žemiausiomis 
kainomis. (Škelb.)

Dideles Vertybes!
IŠPARDAVIMAS KOKYBĖS MAISTŲ! 

Ir Groserių. Pirkit Dabar!
SPECIALIAI! PENKTAD. IR SĖfiTAD., SPALIŲ 14 IR 15

PUIKIAUSIOS U.S.l IDAHO RUSSET 

Bulvės io sv

“MIDW.EST” GARUODINTAS

MILKUS—“ 5V2C
“KRE-MEL” DESSERTS Visų Skonių .........................  3 pak. 10c
KARO SYRUPAS “Blue Label” IV2 s v. kenas .............. 10c-------- —----------/------------------------------—------------- 'J" 
°MAZOLA” Virimui Aliejus Paintės kenas ...---- 220

2 už 170‘IPILLSBURY’S” KARINA 14 unc. pakai
GĖRĮAUSįA KAVA AMERIKOJE!
ių. J, B, KAVA Sy. Kenas 32c 
“LĮBBY’S” TOMEIČIŲ SUNKA 14 unc. kenai 3 už 190 
“MIDWEST” G. G. CORN No. 2 kenai 
“SHVRFINE” ČIELI AFRIKATAI Didelis 2V2 kenas

2 už 250
17c

2 pakai 210“WHEĄTĮES” PUSRYČIŲ MAISTAS .....
“JUSTICF*’ pUMPKIN Dideli 21/2 kenai ......

“TASTEWELL” SALDUS ĄGURKUČIAI Kvorta 250 
“MIDWEST” GRYNŲ VISOKIŲ FRUKTŲ 
PRĖZERV AI 12 unc. Džiaras

RŪKYTI CALAS KUMPIAI “Davies”
VIRTAS KUMPIS “Richter’s” .......

GRANDŽIAI “sZKnSV288 Dydis

2 už 19c

_Į5c
.. Sv. 21c
¥2 sv. 27c

TUZ. 15C
JONATHAN OBUOLIAI Fancy g sv. 19c
LAVA MUILAS
GUEST IVORY MUILAS

3 už 170
3 2už 90

“WOODBURY’S” BURNAI MUILAS .
LIFEBUOY” MUILAS

“RINSO” .2 maži 17c Didelis pakas ................
“LUX” FLAKES Mažas pakelis 9c. Didelis 
“AUTOMATIC” SOAP FLAKES 

“KITCHEN 1KLENZER”

3 oz 230
4 ūž 230
~.r........ 2ic

.............  21c
Kakas 150

Kenas 5c 
“JOHNSON’S” GLO-COAT Grindų Vaksas. Paintės kenas 59c 
1-5 “KEN-L-RATION” ŠUNIMS MAISTAS

IŠPARDAVIMAS! 3 kenai už 25c. ir 1 kenas už .......... I V

$100 UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ 
TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

PIRK NUO (MI ĖSTI NES PIGIAU

Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę
gali sutikti.-

APSIDRAUSK pats save ir savo šeimos narius, tuomi užtikrinsi sau 
rytojų. ]*.

APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 
Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam apdrauda 
ir pašelpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali -.apsidrausti nuo $150 
iki $5,000.00. Ligoje pašelpos gali gauti $6.00, $9.00 ir $12.00 
savaitėje.

Apart apdraudos ir ligoje pašelpos, Susivienijimas šelpia savo na
rius ir našlaičius, iš tam tikslui esančių fondu pinigais. 
Kiekvienas SLĄ. narys gauna savaitinį laikraštį “Tėvynę”.

Informacijas suteikia veitinių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis t
LITHUANIAN ALLIANCE of AMERICA

(SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE,
307 W. 30th St. New York, N. Y.

Lenkai nusisuko nuo savo 
geradarių prancūzų. Jie labiau 
susibičiuliavo su hitleriškąja 
Vokietija. Bet Hitleris neuž
miršta, kad Lenkijoje yra apie 
1,500,000 vokiečių. Tik tas 
klausimas dabar nekeliamas, 
nes Vokietija tuo tarpu turi ki
tų uždavinių ir rūpesčių.

Dabar lenkai reikalauja, kad 
Olšos klausimas butų išspręs
tas tais pačiais pagrindais kaip 
ir sudėtų vokiečių. Bet gali 
ateiti laikas, ir tai neilgai tru
kus, kad Vokietija pareikalaus 
panašiu budu išspręsti Lenki
jos vokiečių klausimą. O kur 
ukrainiečiai, lietuviai, gudai? 
Ateis laikas ir jų klausimui 
persvarstyti. Tada gal būt bus 
Lenkijai dar karščiau, negu 
šiandien Čekoslovakijai. —Tsb.

ČESNAKAI-PETRUSKOS nuo 
AUKŠTO KRAUJO spaudimo

Medikai! reportai sako, wad Oeanakų-Pet- 
rufikų koncentratas turi dvigubu veikim* 
aukotam kraujo spaudimui malinti. Pirma, 
jis linksta atleisti su stintų ai a« arterijas. An
tra. jis patikrina ar sutruedo atmatų au
si stovėjimą žarnuose, vieną ir aukito kraujo 
spaudimo priežastj. Norint rauti koncen
truotu česnakų Ir pelru&kų bekvapėj, be- 
akončj formoj, klausk savo vaistininko ALL- 
IMIN, Garlie-Parsley tablečių. Didelės dč- 
Ži5s 50 c. begalo pinigus taupantis pakelis 
$1.00. AI.LIMIN vartojamas pakartotinai su 
reguliariomis pertraukomis padeda sumažin
ti ankMo kraujo spaudimų, galvos gėlų ir 
svaigulį, paeinančius nuo aukftto spaudimo. 
Kad sužinoti kas pakelia kraujo spaudimą 
ir gydymą, klausk gydytojaus. Del dykai 
sampelio ir knygeles apie vertingas aukžto 
kraujo spaudimo žinias rąžyk
VAN l’ATTEN CO., 54 W. lUinois. Dept. F.

N Cliicago

— SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos 
Lietuvių Balsas”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

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

Buenos Aires, Argentina.

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj 

“KULTŪRĄ” 
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

Literatūros žurnalas
Eina XV metus. Redaguoja garbės prof. P. LEONAS 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos mokslininkai, pašyr 

tojai, kritikai, visuomenininkai.

1938 m. žurnalo priedu specialiai išleidžiama 
įžymiojo rusų rašytojo Maksimo Gorkio 

gerausių kurinių rinktinė knyga.

Žmogaus Gimimas
“KULTŪROS” Kaina: metams 4 dol. pusmečiui 2 dol. 

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 Įitai.
Adresas: “KULTŪROS” Žurnalas, Šiauliai, Tjlžės g-vė 

Nr. 153. LITHUANIA.

Vietoj programos skal
dėsi pakaušius.

ZAPYŠKIS — Rugsėjo 11 d. 
Ežerėčių km. viena jaunimo 
organizacija buvo surengusi 
viešą vakarą, kuriame buvo 
numatyta yąidįnįmąs, bet vie
toje vaidinimo, prasidėjo “pa
kaušių skaldymo programa.” 
Pu tos dr-jos nariai taip smar
kiai susikuė, lęad keletą dienų 
negalėjo vaikščioti.

Ūkininkai Statosi Vėjinius 
Variklius.

JUOKAI
—■ 'V?’  ——

ĮSPĖJO
Vienas amėhkietis politikas 

atvyko į kaimą agituoti ir iš
drožė prakalbą apie žemės ūk
io tikslus ir priemones tiems 
tikslams pasiekti. Baigęs jis 
pakvietė savo klausytojus dis
kusijų. Vienas apysenis ūki
ninkas atsistoja ir klausia:

—Ar, misteri Džemsai, tam
sta ūkininkauji?

—Ne, aš neukininkauju.
—Gal kam savo žemę išnuo

moji?
—Aš visai neturiu žemės.
—Tai gal esi kieno, kas že

mės turi, agentas?
—O ne, aš su žeme neturiu 

jokių reikalų, — pabrėžė poli
tikas. ‘

—Aš, mat, 'taip ir maniau,— 
tarė ūkininkas ir atsisėdo į sa
vo vietą.

PRISISKYRĖ
—Na, pagaliau, vienintelė 

batų pora, į kurią galiu įkišti 
koją,—nudžiugus šaukia storu
lė pirkėja.

—Bet atsiprašau, gerbiamo
ji ponia/tamsta įkišai, koją į 
paskutinės batų poros dėžutę, 
o ne i batą.

“KELB1VIS?”
Ar žinai, kodėl vieni jį gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jj skaityti?

Net kunigai pasislėpę jį 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonims draudžia jj i rankas 
paimt.

“Keleivj” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
turimų, pamokinimų, gr.žių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas toks:

“KELEIVIS”

NAUJIENOS- 
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

NAUJIENOS duoda daugiausia žinių iš Chicagos, 
kitų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa
saulio.

NAUJIENŲ specialus korespondentai praneša apie 
visus įdomesnius įvykius ir nuotykius Lie
tuvoje.

NAUJIENOSE telpa daug straipsnių bėgančiais gy
venimo klausimais, mokslinio turinio rasių, 
eilėraščių ir apysakų.

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

NAUJIENOS yra visuomenės organas — jūsų dien
raštis, Todėl skaitykite jas, skleiskite jas ir 
remkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE
NOSE.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

253 Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

INSURANCE
(APDRAUDA) -

PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ

GAUSITE

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.
GYVASTIES

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted S t

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

po pietų.

' 11 1 ——T

Apylinkės ukiniųkai pradė
jo dirbdintis vėjinius varik
lius, su kuriais pjauja akselį, 
drožia stogams dengti skiedras 
ir pan. darbus dirbti išnaudo
ja vėjo jėgas.

Vilemų km. gyv. L. Vile
mas pats pasidarė variklį iš 
storos skardos.

VIENAS 
DIDELIS 
Apvalus

Pahniskas įr
Viena 

DEZEĘTUI 
torielkaite

l 
I 
1 
I 
I
1 
I 1 
I 
>
I 
1 
l 
1 
1
I

INDAMS KUPONAS
IKI SPALIO 22 D.

Šią savaitę su šiuo kuponu ir 44 centais gausit čia pąžymėtus indus. Be 
jų soras pus nepilnas. Susitaupykite pilną setą. Likusi setui indai 

eis kas savaitę.
SU ŠIUO KUPONU

Galite dar gauti ir pįrmiau garsintus indus 
Pažymėki! ką norite.

NAUJIENOS
1?39 So. Hąlsted Street

Chicągo, Illinois
JEI UŽSISAKYSIT VĘR PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 

Išlaidoms padengti

Vardas...,..... ,................ . ..................... ......... ...... ....... .............................. .......

Adresas............... . .............. ...................... ................ .......................................

<UFFtRlNG^ FROM

EYE STRAlN
to dust', sūri;’ lighĮ-ę/J&rę,

* į/rjy tng; inovies^readirtg, et c. •
Do your eyes bum—feel 
tirea, uncomfortablt? Try 
Murinę. It contains 7 hclp« 
fui ingredienti which 
cleanse and cle&r eyes red- 
dened from fatigue—makc 
your eyes feel clean. fresh,
alive! Much tnore elfective than boric acid. 
Senei for trial bottle. Mail 10c (stamps 
or coin) with your name and address to The 
Murinę Co., Dept M F. Chicago, I Ii. , ;.



•. ČMcago, ŪĮ Penktadienis, spal. 14, 19!i8R*"“A 
Diena Iš Dienos

50 IR 25 METŲ 
SUKAKTUVĖS

BRIDGEPORT. — šj šešta
dienį, spalio 15 d., Mildos sve
tainėje įvyks gražus vakarėlis, 
ruošiamas p-os Kotrynos Ke- 
turakienės pagerbimui. Vienu 
ir tuo pačiu laiku p. Keturakie- 
nė švenčia 50 metų amžiaus ir 
25 metų visuomenės darbuotės 
sukaktuves.

Tų sukaktuvių proga p. Ke- 
turakienės draugių būrelis ruo
šia jai pagerbimo vakarėlį.

Vakarėlį papuoš programas, 
kurį pildys p. M. Schultz, A. 
Zabukienė — dainininkės; šo
kėjos p-lė Eugenija Miščiukai
tė, Elvira Zabukaitė, Milleriutė 
ir Ragauskaitė. Akompanuos 
p-lė Agota Demikiutė.

Svečių žada būti gana daug, 
nes p. Keturakienė veikia pla
čiai organizacijose ir kultūri
niam judėjime.

Mildos salė randasi adresu 
3142 South Halsted Street. Ten 
visi p. Keturakienės draugai ir 
draugės susirinksim. —M. M-nė

Grjžo iš Lietuvos
Plačiai žinomi northsidiečiai, 

p.p. Raymond ir Marijona Gu- 
zevičiai, prieš kiek laiko grįžo 
iš Lietuvos. Jiedu Lietuvoje iš
buvo du metus su viršum, tė
viškėje Rokiškio miestelyje.

Sako, Lietuvoje dabar esą 
gera gyventi tik valdininkams, 
kurie, palyginti, gauna nemen
kas algas ir savo gyvenimu ne 
siskundžia. Kai dėl ūkininkų 
būklės, tai esą šitaip: viduti
niam ūkininkui yra už vis blo
giau, nes jam tenka samdytis 
darbininkus, o pačiam veik jo
kio pelno nelieka. Kas turi dau
giau kai šimtą ha žemės, tam 
apsimoka, dar ir gražaus pel
no lieka, šiaip-taip verčiasi ir 
tokie ūkininkai, kurie gali be 
samdytų darbininkų uki'o dar
bus nudirbti. Kas turi biznį ar 
ba miestuose namus, arba šiek • 
tiek kitokių įplaukų, neblogai 
gyvena. Už vis prasčiau esą 
darbininkams' žmonėms.

P-as R. Guzevičius yra bar- 
berys, tat greit ir darbą gavo 
prie North ir Kedzie gt. barz- 
daskutykloje, o p-nia Guzevi- 
čienė — prie savo senojo už
siėmimo — siuvykloje.

Nusiskundė, kad “Naujie-

RUOŠIA KONCERTĄ — Sekmadienį, spalių 16 d., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj įvyks koncertas ruošiamas lietuvių, pp. Racinų šeimynos, 
kuri suorganizavo ir operuoja Racine Muzikos Konservatoriją, 6448 South 
Talman avenue. (Programą pildys, iš kaires dešinėn, Darlene, duktė, Es- 
telle Racine ir William Racine. Programas prasidės 5 v. v., o po progra- 
mo įvyks šokiai. Įžanga 5 vai. pp. Rengėjai nuoširdžiai kviečia lietu
vius atsilankyti. (Sp.)

0 Gal Daktarai 
ir Klysta?

Pasveiksi ji, ar ne?
Šį pirmadienį sukaks 3 me

tai amžiaus nelaimingai mer
gaitei Mary Eilėn Rardon, 3132 
76th Street, Elimvood Parke. 
Kovo 25 d. ji sirgo tymais. Ty
mų atsikratė, bet tuojau po to 
susirgo miego liga ir jau su
virs 200 dienų kaip mergaitė 
mėtosi po lovą, pusiau be są
monės, negalėdama pabusti.

Mergaitės daktarai sako, kad 
ji nepasveiks ir netrukus mirs. 
Bet motina tam netiki. Dakta
rai pranašavę, kad ji mirs ba
landžio pabaigoj, kai turėjo 
106.5 temperatūros, o ji vis 
laikosi. Pirmiau priimdavo 
maistą per burną su pagelba 
vamzdelio, bet dabar gali val
gyti iš šaukšto.

Vienas mergaitės daktaras 
aiškina, kad jos smegenyse iš
sivystė žalinga medžiaga, bet 
chirurgai dar nėra išradę bu
do tokią medžiagą prašalinti.

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

po Valstijos priežiūra.
6755 SOUTH WESTERN AVĖ. 

Tel. Grovehill 1038.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

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

Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

Bowlmg-Billiardai
20 AsIų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

Lietuvis Plumberis
V ...... .................. .................■■ .11 ■■ I ■ 111

Amerikos Lietuvių Piliečių Politiško ir Pašalpinio Kliubo 12 
VVardo mėnesinis susirinkimas įvyks sekmadienį, spalių 
(Oct.) 16 d., 1 vai. popiet Hollywood svet. 2417 W. 43 St. 
Nariai privalo skaitlingai susirinkti, nes bus reikalinga dar
bininkai išrinkti kliubo^ baliui Paul J. Petraitis, rast. 

Kriaučių Lokalo 269 A. C. W. of A. susirinkimas įvyks penkta
dienį, spalių 14 d. Amalgamated Centro Name, 333 S. Ash
land Blvd. 7:30 v. vak. Visi' nariai malonėkite dalyvauti.-

Valdyba

nas” Lietuvoje retai kada gau-- 
davę. Sako, cenzūra ar kas ki
čas laikraščio siuntimą begalo 
trukdydavo.

P-nai Guzevičiai ateinančią 
vašarą vėl grįšią Lietuvon, kur 
turi savo nekilnojamo turto.

—• M. J.

=•--PARENGIMAI-=
b .i. i ■ - i i.........................................  i.................................... .... .............................................. .......... u... . ...................

I ietuvių Moterų Piliečių Lyga rengia linksmus šokius su dova
nomis, šeštadienį, spalių 15 d. 1938 Sandaros svet. 814 W. 
33rd St. Pradžia 7 vai. vak. Įžanga 25 centai, bus daug do

vanų prie įžangos tikietų. Užprašo Komisija
MEKSIKONIŠKI AR ISPANIŠKI TYPAI.

CROSS STITCH LINENS ^RATTERN 1652

No. 1652—štai gražus meksikoniški ar ispaniški fįypai, ku
riuos galit išsiūti kryžiukais ant staltiesės ar kitur.

! NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1652
I 1739 So. Halsted St, Chicago, III. I

I Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No...............  ’

I
t Vardas ir pavardė ....................   |

1 A J IAdresas ........... <...................................................................................................  1
I I
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Šaunios Joan Charac- 
kaitės sutuoktuvės su 
Walteriu Dambrausku

Spalio 1 dieną įvyko šaunios 
sutuoktuvės panelės Joan Cha- 
rackaitės su Walteriu Dam
brausku. Jaunieji ėmė šliubą 
šv. Mykolo bažnyčioj, 1644 W. 
Wabansia Avė. . . f » t H t

Pomergėms buvo šios mer
gaitės: S. Iwaszkiewicz, H. Sly- 
ter, B. Ryan, H. Petraitis, N. 
Dubinski. Vaikinai buvo: E. 
Dambicwski, C. Washner, J. 
Faiza, J. Characka. Visi po 
vieną povaliai maršavo prie al
toriaus. Pabaigai jaunoji bal
tais rūbais kai sniegas. Bai
giant ceremonijas panelė Pe- 
čiukaitė sudainavo skambančiu 
balseliu, 'vargonams pritariant, 
“I Love You Truly”. Pilna baž
nyčia buvo žmonių, nes jauno
sios mamytė ir Walterio tėvai 
yra draugiški su visais. O jau 
ryžių bėrimas! Net aš pati ko 
tik akis neišdaužiau jaunie
siems.

Po to jaunieji ir pomergės, 
pabroliai nuvyko paveikslų nu
siimti. O kaip 6 vai. vak. pra
sidėjo pokilis Faikils Svetai
nėj, 2128 N. Leavitt St. Susi
rinko daug svečių. Susodino vi
sus prie trijų ilgų stalų, ap
krautų skaniais valgiais ir gė
rimais. Gaspadinių buvo daug, 
tai nepatyriau vardų. Po už
kandžių šokom prie puikios J. 
Leases muzikos. Visi buvom 
linksmi. Aš tai pirmą sykį bu
vau tokiose gražiose sutuoktu
vėse. Graži didelė svetainė su
sideda iš keturių didelių rui
mų. Tik matytis buvo labai nu

liūdus jaunosios mamytė, kuri 
skyrėsi su savo jauniausia duk
rele. Taip kaip paskutinė gėle
lė nuskina tik ką pražydusią. 
Ji turi tris dukteris. Dvi pir
miau ištekėjo. O dabar pati 
jauniausia, dar visai jaunute. 
Jų tėvelis jau daug metų kaip 
miręs, tai mamytė lieka viena. 
Jai skamba ausyse kai laido
tuvių varpai: palieku viena.

Po vidurnakčio kai jauniejai 
valioną nuėmė, vėl P. Pečiukai- 
tė padainavo. , ,

Palinkėję jauniems laimingo; 
gyvenimo 3 vai. ryto skirstė- 
mes. O jaunieji;!išvyko pralei-i 
sti medaus mėnesį i Kenosha, 
Vis. Paskui apsįgyvens Spring-. 
field, Illinois. <

— V. F.

Cicerietis Išvažiavo 
Rudens Atostogoms

CICERO. — Adv. Norbert 
Tumavick (Tumavich) būda
mas mokyklų tarybos narys ir 
Ground and Building komitete; 
Visą vasarą buvo užimtas su 
remontavimu mokyklų, tad ne
turėjo laiko nė atostogauti. 
Dabargi sutvarkęs visus savo 
reikalus pasiėrile rudenines ato
stogas ir su 4 draugais išva
žiavo į Minnesota valstiją, apie 
700 mylių, žuvauti. Apsirengė 
žiemiškai, nes, girdi, šilumai 
kaulu nelaužo ir dar nežinia! *-
kokį orą galima užtikti toli 
šiaurėje.

Atostogauti mano apie sa
vaitę laiko. Linkiu gero pasise
kimo ir daug žuvų parsivežti.

— Artimas.

Du malioriai sunkiai susižei
dė, kai kopėčios ant kurių bu
vo užsilipę taisyti namą adre
su, 5947 Rače st’., sugriuvo.

Sunkiau sužeistas buvo Ha- 
rold Ferdinandsen, 33 metų, 
nuo 643 N. Lotus, lengviau — 
John Fager, 42, nuo 502 Jack- 
son, Qak Park.

PETER PEN .

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse Garsinkites “N-nose’

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

....... —LIETUVIŲ KRAUTUVĖ

— Laisnuotas —
GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

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

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

TA VERNO ATIDARYMĄ 
šeštadieni 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.

ŠIRDINGAI KVIEČIA JUS IR JŪSŲ DRAUGUS Į
IŠKILMINGĄ ATIDARYMĄ

FOUR ROSES TAVERNO
3059 WEST 38-TH STREET

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

WALTER C. KAWALIAUSKAS

SMAGIAI LAIKUI PRALEISTI ATVYKITE I 
NORRLAND TAVERNO šaunias Įkurtuves 

3500 NORTH CLARK STREET

Penkt., šeštad. ir Sekmad., Spalių 14,15 ir 16
Bus muzika ir pasistiprinimai. Širdingai kviečia jus ir jūsų drau
gus GUST LIND, M. GRISIUS ir A. DAWNIS, Chicagos Lietuvių 
Draugijos nariai.

GRAND OPENING PARTY
THE ROSEMOOR BUFFET

10314 So. Michigan Avenue
Atidarymo iškilmės tęsis dvi dienas: Penktadienį ir šeštadienį,

Spalių (October) 14 ir 15 d.d.
Užprašome visus draugus ir pažįstamus atsilankyti į musų naujai 
įrengto taverno atidarymą. Prie geros muzikos ir užkandžių bus 

malonu laikas praleisti ir smagiai paūžti.
ANTANAS IR SOFIJA BALCHUNAI.

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 Guttęrs ir Bičkų Darbas 
Tai Specialybė

3319 So. Morgan St., Chicago

LUCKY INN 
SCHLITZ ALUS 

Lietuviška užeiga dėl jaunų ir 
senų.

Gėrimai, užkandžiai ir muzika. 
Kviečiame mus atlankyti

3203 So. Halsted St.
STANLEY BOGUSH ir LEO 

VAIČEKAUSKIS. 
Tel. Calumet 6579.

Garsinkites “N-nose”

DAILY
BES1NESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

• FOTOGRAFAS
CONKAD

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

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $19.50 

už ___ ______________ ■
GYDYMAS SKfLOO
LIGONINfiJE ---------------
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje $15-00
raumatizmas 19.00

greitai palengvinama ...— 
VISAS LIGAS GYDOMA 
Ekzaminacije įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Are, Chicago. 

TeL Lasmdale 5727.
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San Carlo Opera
Chicagoj

Chicagoj gastroliuos tris 
savaites

Atvykusi iš didžiojo Center 
teatro, Rockefeller Center, New 
Yorke, Fortune Gal to, San Car
lo opera pradėjo trijų savaičių 
gastroles Auditorium teatre.

Jos sąstatas pasiliko tokis 
pat, kokis btivo New Yorke. Šį 
sezoną sugrįžo Liuba Senda- 
rovna, rusų mezzo soprano ir 
Ralph Getard, Amerikos teno
ras.

San Carlo opera gastroliavo 
įvairiuose New Yorko teatruo
se, bet lik kada persikėlė į Cen
ter teatrą susilaukė tikro pasi
sekimo. Teatrą paėmė dviems 
vakarams, bet išbuvo jame ke
turis mėnesius.

Chicagos sezoną pradėjo su 
Batber of Seville, spalių 3 d., 
Aida — antradieny, Regoletlo
— trečiadieny, Cavalleria Rus- 
tieana ir I Paglii^cci — ketvir
tadieny, Madame Rutcrfly — 
penktadieny, Fausta — šešta- 
diney po pietų, Carmen — šeš
tadienio vakare ir II Trovator
— sekmadieny. Operoj dainuo
ja didelis sąstatas pirmaeilių 
solistų.

.Muzikaliu direktorių pasilie
ka Carlo Peroni. Įžanga, kaip 
paprastai yra populiarė — nuo 
25c iki $1.50.

Po sezono Chicagoj opera iš
važiuoja 29-tam metiniam 
transkontinentaliain turui. —B.

Sako, Kad Ateityj 
Hitleris ir USA 
Susikirs

Reikalausiąs kolonijų Pietų 
Amerikoj

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Cliflon M. Utley, direktorius 
Chicago Council of Foreign 
Relations pranašauja, kad už 
kelių metų Hitleris susikirs su 
Jungtinėmis Valstijomis.

Jisai neseniai grįžo iš ilgo vi
zito Europoj, kur aplankė be
veik visas šalis, kurios figūra
vo Hitlerio ginče sli Čekoslova
kija.

Kalbėdamas Amerikos Mor- 
gičių Bankierių konvencijoj, 
Knickerbocker viešbutyje, p. 
Upton pareiškė, kad susikirti
mas su USA įvyks kai Hitleris 
pareikalaus kolonijų Pietų A- 
merikoj, tai yra, kai pradės 
“vaduoti” ten gyvenančias vo
kiečių mažumas. Jisai tam jau 
pradeda ruoštis.

Kalbėtojas aiškino, kad Ang
lija atsisakė eiti karau už Če
koslovakiją dėl to, kad nė jos 
laivynas, nė jėgos sausumoj 
nėra pasiruošusios karui. Kas 
svarbiausia, lai tas, kad Angli
jos valdančioji kliasa «— aris
tokratija bijojo, kad karas iš
šauks Anglijoj stambias visuo
menines permainas. Jie spėja, 
kad karui pasibaigus ar vie
naip, ar kitaip, Anglijoj gal 
butų įsigalėjęs komunizmas.

Nobelio Premijos 
Laimėtojas Chicagos 
Universitete

IBlii

■

PERSONAI, 
Asmenų Ieško

Help Wanted—malė 
Darbininkų Reikia

PAIEŠKAU APSIVEDIMUI drau 
go ne jaunesnio 40 iki 55 metų 
amžiaus. Pasiturintis. Rašykite lai
šką 1739 So. Halsted St., Bok 890.

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

SITUATION WANTED
____ Ieško Darbo____

PAIEŠKAU DARBO
Penteris įr pbpieruotojas iŠ vi

daus, iš lauko ir štoruose, 10 mėtų 
patyręs, darbas užtikrintas. Chica
goj ir priemieščiuose apkainavimas 
dykai.

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

IEŠKAU DARBO. Esu patyręs 
ant fatmų. Turiu paliudymus.

J. JUCIUS,
3126 So. Union Avė.

TARP MUSŲ

HELP VVANTED—FEMALE 
^^^JDarbininkiųJRe^ia______

REIKIA 100 MOTERŲ tuojau— 
namų darbas. Tik tos tesikreipia, 
kurios turi siuvimo mašinas. Turi 
padaryti gerą, greitą darbą. Gali 
uždirbti $3.00 kasdien—turi atsi
nešti paliudymus nuo groserninko 
ar bučerio, nurodant vardą ir ant
rašą. Ateikite pasirengusios darbui 
į namus paimti. 2911 So. La Šalie 
St. Trečias aukštas.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 36 akrų ūkis 21 
akras miško, prie upąs, gerai žūk
lauti ir važinėtis — modernas na
mas—vyno ir vaisių sodnas — 
vanduo, elektriką ir Šildymas, 3 
mylios į vakarus Willow Springs, 
1 mylia į vakarus nuo Sante Fe 
Parko. Louis Peca, 91st ir County 
Line, Hinsdale.

[ACME-NAUJ1ENŲ Fotui

KOVOJA SU LIEPSNOM — šie du girininkai, kar
tu su keliais tuksiančiais kitų, bando užbėgti kelią 
liepsnoms, kurios naikiila šimtus akrų miško prie Onta- 
rio-Minnesotos valstijos sienos.
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Viena Nušovė 
Du Sužeidė

Neramus rytas Chicagoj

Uždarė Biznį Nega
lėdamas Atsiginti 
Nuo Plėšiką

Chicagos universiteto chemi
jos departamente pradėjo pro
fesoriauti žymus chemikas, No
belio premijos laimėtojas, Dr. 
James Franck. •

Chicagos universitete taipgi 
darbuojasi kitas naujas profe
sorius,.., žymus . filosofas iBert- 
rand Russell. Šį semestrą pro
fesoriaus ir instruktoriaus vi
so 65 nauji mokslininkai.

Vakar rytą Chicagoj buvo 
labai neramu. ' Šautuvai gaudė 
ir kulkos zvimbė Northsidėj, 
Southsidėj ir Westsklėj.

Ties 1250 Bryn Mawr avėntie 
Edgar A. Cary, didžiulio apar- 
tamentinio namo užveizda^ nu
šovė jauną piktadarį, kuris 
bandė namą apiplėšti. Pavardė 
nežinoma.

Prie 64th ir Cottage 1 Grove 
avenue policistas Joseph Rciter 
pašovė 34 metų chieagietį An- 
drevv Sarkissian, kuris sU ki
tais 2 vyrais kabinėjosi prie 
moteriškės. Sarkissian gyvena 
adresu 2612 Ivy st. Guli Wood- 
lawn ligoninėj.

Prie 3235 Irving Park avė. 
vaisių pirklys Thomas Pappas, 
pašovė tridkšmaitjantį pirkėją 
Hėrbbft W‘?rikėthakC,’ nuo 3333 
Warnet.

Ne vien jplėšę, bei savininką 
skaudžiai mušę

ALEKSANDRA 
BENDIKIENĖ 

po tėvais Juškevičiūtė

Paliaubos, Bet Tik 
Rinkimams

Seiias^ 70 metą chicagietis 
James Mack, 840 W. Vali Bu- 
reiŲ vakar Chicagos policijai 
neturėjo gero žodžio. Bet ir 
pati policija negali labai di
džiuotis tuo, kas atsitiko.

Senelis Mack lies aukščiau 
paduotu adresu užlaikė mažą 
cigaretų ir saldainių krautuvė
lę. Laike biznį pel* 21 metų lai
ką. Per tą laiką visokie jauni 
piktadariai tiek daug kartų 
apiplėšė jo krautuvę, kad ne
begalėjo ilgiau būti biznyj.

Uždaręs krautuvę, senelis 
Mack paliko lange raštelį, ku
riam 'sako,- ( kad plėšikų tiek 
daug privisę,: kad padorus žmo
gus negali daryli pragyvenimą.

Jis nebutųi Liek paisęs plėši 
mų,-kiek j į‘prikamuodavo pik
tadariai, žiauriai sumušdami. 
Jis jau senas žmogus — nega
li nei atsiginti, nei pergyventi 
žiaurius sUifihŠimus.

Kur lojiŲpoJicija, kad ji ne
gali apginti seno žmogaus nuo

I ARCHER AVĖ. 
BIG STORE
Išpardavimas dar tęsis 

Šubatos, Oct. 15
Kaip matėt, “Naujienose” til

po svarbus skelbimas ARCHER 
AVĖ. BIG STORE, 4187—93 
Archer Avė. Šioj krautuvėj dar 
vis tęsiasi nepaprastas išparda
vimas. Tūkstančiai įvairiausių 
bargehų dabar yra išdėta išpar
davimui.

Ši krautuvė dabar apvaikš
čiojo 16 metines sukaktuves. 
Ta proga visos prekės yra la
bai atpigintos. Kam tik yra rei
kalinga bent ką nors nusipirk
ti, dabar turėtų atsilankyti į 
Archer Avė. Big Store ir nusi
pirkti sau reikalingų daiktų.

Pažįstamas.

iki FURNISHED ROOMS—TO RENT 
GyveriimuiKambariai

RENDAI FORNIŠIUOTAS kam
barys karštu vandeniu šildomas, 
arti Western avenue, telefonas, 
nėra vaikų. 2436 West 45th St.

RENDON KAMBARYS vyrui ap
šildomas. Galima valgyt gaminti.

1810 So. Peoria Street.

FURNITURE-FIKTURE FOR SALE 
Rakandaiir|taisaiPardavimtii
IŠPARDUODAME BARŲ FEK- 

ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikčėtius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registetius ir 
iče baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirkaite' kitur.

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

CALumet 5269.
*ii >1 ■■■ » n ■ ■■ ....... ■i.iu . ........................  .

AUTOS—TRUCKS FOR SALfe" 
Automobiliai ir Trokai Pardavimai

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES 
806 Wesit 31st Street 

Telefonas VICTORY 1696

RENDON KAMBARYS, apšildo
mas, pavieniui ar vedusiai porai. 
Su ar be valgio. 7011 So. Oakley 
Avehue,

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

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

Dorchester 0700.
La Šalies — Packards

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

No. 4591—Praktiškas žiurstas. 
Galit gauti didelės, vidutinės ir 
mažos mieros.

♦

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

utę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėli mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę it adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pirtigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Patterh Dept, 1739 
So. Halsted St., Čhicago, III*

J
Mirė Spalio 12, 1938, 12:30 

? no pietų... Gimus Lietuvoje, 
Telšių apskr., Varėnos parap., 

< Vidmonto kaime.
Paliko dideliame nuliudime 

į1 2 dukteris Alice Galis ir He- 
. len Bendix, 3 sūnūs: William 
' Petrą ir Louis, žentą Char

les, 2 marčias Bernice ir Phi- 
> lomeną, 4 anukus, pusseserę 
j Stellą Kazminskas, ir jos šei

myną ir daug kitų giminių, 
’ Lietuvoje paliko brolį Igna- 
J cą Juškevicz ir jo šeimyną ir 
Į kitas gimines.

Priklausė prie Tretininkų, 
i Apaštalystės Maldos, ir Tei- 
' sybės Mylėtojų Dr-jų.

Kūnas pašarvotas 821 West 
j 33rd Place, Tel. Yards 6484.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
Į Spalio 15 d., iš namų 9 vai. 
Iryto bus atlydėta į Šv. Jurgio 

parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
stamus-mas dalyvauti šiose 
laidotuvėse.

Nuliūdę Dukterys, Sunai, 
Marčios, žentas, Anūkai, Pus
seserė, Brolis ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius S. 
P. Mažeika, Tel. YARDS 1138.

Chicagos Kelly-Nash demo
kratai ir Hornerio frakcijos de 
mokratai paskelbė paliaubas, 
bet tik iki rinkimų. Nei viena 
nei kita grupė nenori nusileis
ti, bet kartu abi nenori pra
kišti rinkimus republikonams. 
Tad rinkimų kampanijos vedi
mui abi frakcijos sudarė spe- 
cialį “vienybės*’ komitetą, ku
ris veiks .iki rinkimų. Komite
tą ,sudaro keturi nariai iŠ Hor
nerio frakcijos ir keturi iš Kel
ly-Nash grupės.

Kitas Senis.

V

a

Progresuoja 
Biznyje

CICERO, ILL. — šioj lietu- 
vių garsioj kolonijoj randasi 
Grant Works Coal Yard, 16th 
St. ir 59th Ct. Savininkas p. 
Adam Bernadišius. šis biznis 
jau senai sėkmingai vedamas. 
Bet šiomis dienomis biznis ta
po dar labiau praplėstas.

Dabar Grant Works Coal 
Yard pardavinės netik anglis, 
bet ir kurui alyvą — RANGE 
OIL. Tai alyvai išvažiuoti jau 
yra nupirktas naujausio ma
dos Mack išdirbystės trokas. Į 
šį troką galima sutalpinti net 
1000 galionų alyvos.

Kadangi dabartiniais laikais 
jau randasi tūkstančiai žmonių, 
kurie turi alyva kūrenamus pe
čius, tai dabar 
Grant Works 
čia nusipirkti 
Range Alyvą.

galonu j kad dabartiniais sun
kiais laikais, pk' Bernadišius 
sugebėjo savo biznį patobulin
ti ir praplėsti.

Linkiu šiai sėkmingai įstai
gai dar didesnio pasisekimp.

gali kreiptis į 
Coal Yardą ir 
pirmos rųšies

>wuiim!wmw

e >

SU spalio 2 d., “Naujienų” 
ofisas bUs atdaras sekamomis 
valandomis:

Paprastomis dienomis, (nuo 
pilnladicnio iki šeštadienio), 
8 vat tyto iki 8 vai. vakaro;

SEKMADIENIAIS — nuo 9 
vah ryto iki 1-mos po pietų*

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

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 Šo. State St.

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemč Pardavimui

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

ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimą. 
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių to

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

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

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

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

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

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

1340 W. 63rd Street
prie Loomis.

2828 W. North Avė.
prie California.

?? 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
macijų kreipkitės į

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

Hemlock 0800,

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

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

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

DARBAI
35 metai bizny, turi pilną apdraudę 
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

LO VEIKIS ss: 
... ., Dalis.

KVlETKlNINKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

| m n A Gėlės MylintiemsU A Vestuvėms, Ban- J fa O H kietoms, Laido- **■•■*■■ tuvėms, Papuoši
mams.

gėlininkas
4180 Afčher Avenue
Phone LAFAYETTE . S800 .

JUOZAPAS MAMANAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalio 12 d., 7:10 valandą va
kare, 1938 m., sulaukęs 60 m. 
amžiaus, gimęs Kauno rėd., 
Šaulių apskr., Papilės parap. 
Skabeikių kaime.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliudime 

mylimą moterį Marthą, 3 sū
nūs Antaną, Juozapą ir Vin
centą ir marčią Toy ir anūką 
3 pusseseres: Barborą Dauk
šienę, Simonaitienę ir Valai
tienę ir jų šeimynas ir daug 
kitų giminių, o Lietuvoj 1 se
serį Oną, dukterę Julijoną 
Surkienę, dukterį Marijoną ir 
žentą Dominiką Gudonauski 
ir jų du sūnūs ir dukterį ir 
daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 1015 Oli- 
ver Avė., Aurora, III. Laido
tuvės įvyks subatoj, spalio 15 
d., 8:30 vai. ryto iš namų į 
Šv. Petro parap. bažnyčią, 
Aurora, III., kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į Mt. Olivet kapines, 
Aurora, III.

Visi a. a. Juozapo Mamano 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskuinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunai, Dukterys, 

Marti ir giminės.
Laid. Dir. Simonas M. Sku- 
das, Tel. MONROE 3377.
Ji • AiT ... i . : t . ; ; '■

JUOZAPAS MAKARSKIS, 
gyveno poni*. 2624 S. Montgo- 

mery Avenue.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 12 d., 4:15 v. popiet, 
1938 m. sulaukęs 46 m. amž., 
gimęs Latvijoj.Amerikoj iš
gyveno 11 m. 
me nuliudime 
Šką, po tėvais 
terį Marijoną, 
ir 2 švogerius 
žimierą Kuprius, ir jų šeimy
ną ir daug kitų giminių ir 

. "1 ' _ Lietuvoj motinė-
ę Petronėlę ir du brolius ir

Moka Dividendus
Valstijos auditorius praneša 

“Naujienoms,” kad Leaf Rivcr 
State Bankas, Leaf Rover, III., 
išmokės šią savaitę 5% divi
dendą depozi toriams. Praeity 
bankas išmokėjo 70%, taigi iš
viso depozitoriai bus gavę 
75%. Tai dar ne paskutinis 
videndas.

di-

■

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

PARSIDUODA bizniavęs NA
MAS su visais įtaisymais dėl Lun- 
cheon arba Taverno — arba mai
nysiu ant farmos. Taipgi parduodu 
3 kambarių baldus ir kambariuse 
galima gyventi—yra vana antras 
aukštas priekyje. &ASPAR ŽUKAS 
1838 Canalport Avė.

Paliko didelia- 
moterį Franci- 
Kupraitę, duk- 
sunų Kastantą 
Adolfą ir Ka-

pažįstamų, o 
lę Petronė" _ 
2 seseris.

Kūnas pašarvotas 4447 So. 
Fairfield Avė. tel. Lafayette 
2077. Laidotuvės įvyks šeštad. 
spalio 15 d., 8:00 v. ryto iš 
J. F. Eudeikio kop. į Nekalto 
Pras. Pan, šv. par. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a.a. Juozapo Makarskio 
giminės, draugai ir pažįstantį 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka:

Visi giminės.
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, Tel. 
YARDS 1741

.$6.00 
$6.00 
$6.00 
$5.75 
$5.00

EGG ______
NUT .........
BIG LUMP _
MINE RUN ..
SCREENINGS

PIRKIT DABAR! — SAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975

su gražiais 
nors ir pa 
Todėl gera

Gražus Indai Ii 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

Gražiai paklotas 
indais stalas sužavi 
prasčiausį asmehį*
ir sumani šeimininkė dabar tu
ri gerą progą įsigyti gražus 
indus už mažus pihigus*

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

Taipgi už mažus pinigus 
lite gauti augŠtos rųšies 
gets sidabrinius setus.

ga-
Ro-

$30,000.00 ĮPLAUKŲ $6,600.00 į 
metus ant 63 arti Western Avė., 8 
flatai ir 3 štorai, 6 karų garažas; 
lotas 75 pėdų frontas, Išmokėjimais

ARTI 79 ir RACINE Avė. kam
pinis 3 Štorai, 2 flatai garu šildo
mi, 2 garažai. įplaukų $2,500.00; 
$14,000.00 įmokėjimas.

3310 W. 114th St., 2 flatų mūri
nis, karštu vandeniu šildomas, 2 
metų senumo, 60 pėdų lotas, Šonu 
įvažiavimas, 2 karų garažas, 3 bed- 
ruimiai, $6,‘250.00.

Medota Westland Realty Co., 
8110 S. Ashland Avė., Stewart 3601.

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

PARSIDUODA 5 kambarių mū
rinis, tik pastatytas bungalow. Kar
štu vandeniu Šildomas. 7124 South 
Richmond St. % bloko nuo Mar- 
ąuettė Parko $2,700 cash. Kiti mė
nesiniais išmokėjimais. Galima ma
tyti Šeštadienį ir sekmadienį,
i II n m MUMiUiiiiM i»ini>i««iMM nu*HI|»I|Į||I -

Ar Ieškot
• PIRKTI
• PARDUOTI

PAGARSINklT
SAVO BARGENUS

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO.

“ARKLYS, 4 KARVĖS, veršiai, 
kiaulės, vištos, pieno separatorius 
ir ūkės įrankiai visų rūšių—viskas 
80 akrų geroj žemėj, 2 mylios nuo 
Hart, Oceana apskričio vietos. 
Svarbiausieji pastatai. Viskas už 
$3200.00, terminai. Mrs. Osborn, 
Hart, Michigan, •

PAŠAUKIT MUS TUOJAUS
ČANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakarto j i m u s 
duodame gerų nuolaidų*

. , u........ i— »>*■*>«



CMcagty Du. Penktadienis, spal. 14, 1938

PRIE POŽEMINIU TRAUKINIU KASIMO 
REIKĖS 25,000 DARBININKU

Prezidentas Rooseveltas Pinigus 
Jau Paskyrė

Prezidentas Rooseveltas va
kar paskyrė $18,000,000 Chica
gos “Subway” kasimui, tad 
darbas netrukus prasidės. Vi
si planai požeminių traukinių 
tuneliams jau baigti ir kasi
mas bus pradėtas apie gruo
džio 15 d.

P.W.A. administracija Chica- 
goj, kuri visus darbus prižiū
rės, vakar paskelbė, kad tie
sioginiai ir netiesioginiai rei
kės apie 25,000 darbininkų.

Prie tunelių kasimo ir kitų 
tiesioginių darbų reikės 7,500 
darbininkų, o apie 17,500 
kės prie gaminimo kasimo 
strumentų ir visokių dalių 
nelių įrengimui.

PWA 7,500 tuneliui reikalin
gus darbininkus padalina seka
mai :

Reikės 2,016 patyrusių dar- 
bininkų-amatininkų;

rei • 
in- 
tu-

Siunčia Pašalpos
Laiva Lojalistu c, O V
Ispanijon

laivasPasamdytas 8,000 tonų 
nugabenti maistą ir medikales 

reikmenis

8,000 tonų laivas “Erica 
Reed” tapo pasamdytas nuga
benimui drabužių ir medikalių 
reikmenų Ispanijos respublikos 
tremtiniams vyrams, moterims 
ir vaikams. Tas užbaigs vajų 
daugelio taikos organizacijų, 

Federacijų, Moterų 
t. t. pasiųsti pirmą 
pašalpos laivą į Is-

Bažnyčių

Amerikos 
paniją.

Laivas išplauks iš New Yor- 
ko spalių 30 d.

Jo 8,000 tonų kargo susidės 
iš 65,000 bušelių kviečių, dau
gelio tonų miltų, ryžių, šoko
lado, kenuoto pieno, kenuotos 
mėsos ir žuvies, kenuotų vai-

rykų ir medikalių reikmenų.
Dar r 2,000 tonų papildomo 

kargo, tikimąsi, bus sukelta 
įvairių organizacijų. Vien Cbi- 
cagoje virš $5,000 pinigais, dra
bužiais ir medikalinėmis reik- 
menomis bus sukelta pašalpos 
laivui. —B.

Mirė Janitorius 
Kazimieras Prasėda

Buvo sunkiai sužeistas auto
mobilio nelaimėj

NORTHSIDE. — Edgewater 
ligoninėj pasimirė senas north- 
sidės janitorius, Kazimieras- 
Charles Prasėda.

Rugsėjo 20 d. jisai buvo » 
skaudžiai sužeistas automobi
lio nelaimėj. Jam buvo pra
mušta galva.

Nelaimė įvyko Northsidėj. Į 
automobilį, kuriame važiavo ir 
kurį valdė Prasėda, įvažiavo 
antra mašina, vairuojama vie
no Anthony Biondolillo, nuo 
4142 Potomac avenue.

Prasėda buvo apie 35 metų 
amžiaus ir gyveno po numeriu 
5551 North Spaulding avenue.

Apleidžia WPA 
Privatinei Samdai

Chicagos WPA administraci
ja skelbia, kad nuolat didėjan
tis skaičius bedarbių apleidžia 
WPA pašalpos darbus ir eina 
privatinėn samdon. Nuo metų 
pradžios iki spalio pradžios iš 
WPA pasitraukė ir darbus 
pramonėj ir biznio įstaigose 
gavo 20,673. Sausio mėnesį to
kių bedarbių buvo 741, o rug
sėjo mėn. — 2,791.

3,429 — nepatyrusių, papra
stų darbininkų;

699 — pusiauamatininkų ir
266 technikų ir klerl^ų.
Į patyrusių darbininkų skai

čių įeis:
745 geležies darbininkai;
374 karpenteriai;
156 plumeriai;
62 mechanikus;
62 elektromechanikus, ir apie 
400 kitų rųšių specialistų.
Kasimo ir kitus darbus vy

kins ne pats miestas ar PWA, 
bet konfraktoriai, kuriems 
PWA atiduos kontraktus. Var 
žytinės bus paskelbtos už mė-Į 
nėšio laiko, kai tik visos dar-! 
bų smulkmenos bus užbaig
tos.

Darbininkai bus didžiumoj 
imami iš unijų ir iš Illinois 
Employment Service. Tai 
valdiška darbų birža.

Trafiko Teisėjas
Sunkiai Susižeidė
Įvažiavęs Stulpan

Du žuvo po traukiniu

yra

Buvęs trafiko teisėjas Jacob 
M. Brande (dabar jis yra ki
tam miesto teismo departamen-

W. Schiller. Vairas jam įlaužė1 
krutinę ir skaudžiai apdraskė

Brande aiškino policijai, kad 
stulpas nebuvo apšviestas ir jo 
nepastebėjo. Paguldytas Passa- 
vant ligoninėj.

• Prie 162 ir Burnham avė. 
greitas Pennsylvania gelžkelio 
traukinys sudaužė mašiną, ku
rioj važiavo du keleiviai, ir abu 
užmušė. Vienas buvo Joscph 
Radlow, 50, nuo 120 Wall st., 
New York, rašytojas, ir W. 
Smith, redaktorius žurnalo iš 
Winnipeg, Kanada.

• Lutheran Deaconess ligo
ninėj pasimirė 46 metų mote
riškė Frances Rozniecki, 5121 
Drummond. Jai buvo perskel
ta galva, kai automobilis, 
riąme važiavo, 
Lockwood ir 
kampo.

• Pasimirė 
gietis Joseph

ku- 
prie 

Scbubert gatvių

Jį suva- 
vairuoto-

ligoninėj

46 metų chica- 
Makarski, 2624 

Montgomery avenue. 
žinėjo “hit and run” 
jas.

• Illinois Central
pasimirė 2 metų kūdikis Ri- 
chard Tavner, 7759 Crandon. 
Jis palindo po automobiliu be- 
žaizdainas gatvėj.

Chicagiečiai 
Pradeda Daugiau 
Skaityti • --

Chicagos viešasis knygynas, 
kuris turi 45 skyrius miesto 
ribose, praneša, kad per rug
sėjo mėnesį chicagiečiai pasi
skolino 931,384 knygų. Per tą 
patį mėnesį pereitais metais 
pasiskolino 629,619, arba 49% 
mažiau.

Prie didesnės knygų apyvar
tos prisidėjo ne vien padidėjęs 
noras skaityti, bet paįvairini
mas knygynų naujomis knygo
mis. šįmet knygyno valdyba 
užpirko naujų knygų už $200,- 
000. Per kelis metus prieš tai 
naujų knygų beveik visai ne
pirko.

Nuteisė du Apga 
vikus Kalėjimai!

Federalinis teisėjas Albert L. 
Reeves nuteisė Albert R. Fore- 
man ir Arthur J. Boatright 
penkiems metams kalėjiman už 
naudojimų pašto prigavingiems 
tikslams.
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NEĮLEIDŽIA AMERIKON 
— Jobu Strachey, Anglijos 
kalbėtojas ir rašytojas, ku
riam USA valdžia neleido

Jie po įvairiais vardais per 
daugelį metų veikė Kansas Ci
ty pardavinėdami peanut ma
šinas, kurių jie niekad nepri- 
statydavo. Tuo budu jie iš 
žmonių išviliojo apie $100,000.

Juos suimti Cbicagoje padė
jo Cliicago Better Business 
Bureau.
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PADARĖ MILIŪNĄ DOLERIŲ NUOSTOLIŲ — Vaizdas gaisro aliejaus refinerijoj prie 

Linden, N. J. Vienas žmogus buvo sunkiai sužeistas.

ĮDOMI LIETUVIU ORGANIZACIJA 
MOTERŲ PILIEČIŲ LYGA

PLATINA PILIETYBĘ, DARBUOJASI RAUDONAM 
KRYŽIUI IR RUOŠIA ĮDOMIAS EKSKURSIJAS 

PO VIEŠAS ĮSTAIGAS

Ši Moterų Lyga gyvuoja jau 
suvirš 5 metai. Tikslas yra 
kviesti lietuves tapti pilietėm 
ir raginti jas naudotis pilietiš
koms teisėms. Lyga stengiasi 
lietuves supažindinti su įvai
riomis valdiškomis ir pri va te
mis įstaigomis ir išaiškinti jų 
veiklą ir naudingumą.

Narės taipgi remia Amerikos 
Raudonąjį Kryžių, dalyvauda
mos įvairiose rinkliavose, pa- 
švęsdamos savo laiką be atlygi
nimo, taipgi ir kitose rinklia
vose. Kur tik galima prisideda 
darbu ir pinigiška parama.

Birželio 8, 1938 m. būrelis 
25 moterų nuvažiavo busu į 
Geneva, III., 70 mylių nuo Chi
cagos, aplankyti valstijos mer
gaičių mokyklą (State Train- 
ing School for Girls). Tenai 
randasi suvirš 345 mergaitės 
nuo 7-—18 metų amžiaus. Jos 
yra ruošiamos įvairiems dar
bams.

Kiekviena mergaitė lanko y2 
dienos mokyklą, vienos iš ryto,
kitos po pietų, o kitą pusę die- parama, 
nos mokinasi valgių gaminimo, linksmus šokius su dovanomis, 
rankų darbo, namų ruošos, šeštadienį, spalio 15 d., Sanda- 
skalbyklos darbo ir grožio 1 ros svel., 814 W. 33rd Si., pra
kauly shop) darbo. Mergai- džia 7 vai. vak. Įžanga 25 cen
te, išbuvus tam tikrą laiką (ne-. tai ypatai.
mažiau 10 mėnesių) jau turi, prie įžangos tikietų. 
supratimą ^pie šiuos užsiėmi-| 
mus.

riausia gydytoja yra Lietuvoj 
gimus žydų kilmės Dr. Lilian 
Lurie. Nors jau 18 metų kaip 
Amerikoj, gražiai atsimena Lie
tuvą ir jos miestus ir džiaugia
si, kad gali dar kalbėti kiek 
lietuviškai.

Ši Lyga įteikė daktarei dova
nėlę gintarinį plunksnos kotelį, 
kuriame buvo įlietos ir musų 
trys spalvos — geltona, žalia 
ir raudona.

Daktarė buvo sujaudinta ir 
labai dėkojo už tokią dovaną. 
Įstaigos viršininkei Mrs. Mary 
W. Pickerill irgi įteiktas ginta
rinis plunksnos kotelis, o mer
gaitėms buvo palikta 20 svarų 
lietuviškų saldainių.

Ruošia šokių vakarą
Greitoj ateityj žadama reng

ti daugiau apsilankymų. Mano
ma pirmiausiai atlankyti Šv. 
Vincento prieglaudą, į kurią 
yra atiduodami pamestinukai 
ir kiti vaikučiai. Kad butų ga
lima toliau rengti apsilanky
mus, yra reikalinga ir piniginė 

todėl mes rengiam

Bus daug dovanų

Taipgi yra ir ligoninė, kurioj 
randasi labai daug mergaičių, 
sergančių įvairiomis venerinė
mis ligomis. Šios ligoninės vy-

Traukinio Sprogi
mas Užmušė Tris 
Darbininkus

Sprogo garvežio katilas

.Inžinierius ir du gelžkelio 
darbininkai vakar žuvo trau
kinio nelaimėj, kuri įvyko apie 
3 mylias į šiaurvakarius nuo 
Elgin, III.

Ten sprogo ilgo Chicago, 
Mihvaukee and St. Paul linijos 
prekinio traukinio garvežio ka
tilas. Žuvo:

Patrick 
kuris;

George 
rius ir

Mangan, 50, ugnia-

Nelson, 60, inžinie-

J. Hatchel, iš Elgin, 
Pirmieji du yra

NAUJIENŲ-ACME Photo . •
12 SUDEGĖ — Oro vaizdas miško prie Fort Frances, Ont., kur žuvo 12 žmonių, kai 

i krūmai užsidegė ir liepsnos pasiekė dalį miško. Gaisras ten tebesiaučia. Žuvę žmonės buvo 
nariai Labelle šeimynos, gyvenančios jniške. Jjie bandė bėgti, bet liepsnos pasivijo. Mano-bet liepsnos pasivijo. Mano-

George 
breikmonas. 
chicagiečiai. Keli kiti traukinio 
darbininkai buvo sužeisti.

Sprogimas įvyko garvežiui 
traukiant 99 vagonus į kalną 
prie Almora. Traukinys važia
vo iš Cbicagos į Savanna.

VDV foto
STATYBA KLAIPĖDOJ. — PASKUTINIŲJŲ DIENŲ NAUJOJI KLAIPĖDOS

Prašome visų, kurie pritaria 
šiam darbui, atsilankyti ir pa
remti šią Lygų. Jūsų atsilanky
mas priduos mums daugiau 
energijos darbuotis toliau visų 
gerovei. —M. Zolpiene, pirm.

Organizuoja J. P. 
Smith Bendrovės 
Batsiuvius

Ten dirba daug lietuvių
VakaY vakare Oaza salėje, 

1250 Mihvaukee avenue, įvyko 
skaitlingas masinis mitingas, 
sušauktas J. P. Smith avalinės 

organizavimui, 
sušaukė United Sboe 
Union su pagalba

bendrovių
Milingą

VVorkers
Amalgamated Clothing Wor-
kers Union. Svarbiausiu kalbė
toju buvo Leo Krzycki, vienas 
iš Amalgamated unijos vadų.

J. P. Smith bendrovė turi 
stambias’ avalynės dirbtuves 
lies 671 N. Sangamon st. Ten

United Sboe Workers Union 
yra C. I. O. unija.

mus Smith bendroves darbinin
ko J. J. Pronckaus straipsnis 
apie darbo sąlygas dirbtuvėj ir 
apie pastangas darbininkus su
organizuoti. —R.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

Paštu ir Telegrama už 
prieinamų kainų. Siun
tėjui pristatome kvitų 
su gavėjo parašu.
Ant pareikalavimo iš
siunčiame pasiuntimo 
kvitas ir pinigų pasiun
timo ratas.

Naujienos
1739 S. Halsted St




