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Hitleris Pataria Britanijai Sumažinti Oro Laivyną
NORĖTU, KAD ANGLU ORO LAIVYNO B»r r T*MSžBiigjB3BO^i LENKIJOJ PLEČIASI RIAUŠES

GALIA SIEKTU TIK 35 NUOŠIM 
ČIUS VOKIEČIU GALIOS

Hitleris garantuosiąs Britanijos ir Fran 
cuzijos saugumą

LONDONAS, Anglija, spalio 
14. — Penktadienį patirta, kad 
Hitleris įteikę Britanijos vald
žiai pasiūlymą oro laivyno rei
kalu. Hitleris nori, kad Brita
nija turėtų oro laivyną namie, 
t.y. Anglijoj, tik 35 nuošimčių 
to didumo, 
ja.

Hitlerio 
neoficialus, 
vyriausybę 
liais.

Vokiečiai
jiems yra reikalingas, pagal jų 
geografinę pądėtį, didesnis oro 
laivynas, negu britams. Vokie- įvyks kitą savaitę.

kokį turi Vokieti-

pasiūlymas buvęs 
pasiekęs Britanijos 
diplomatiniais ke-

argumentuoja, kad

čiai, be to, nurodo, kad jie su
tiko apriboti savo jurų laivy
ną 35 nuošimčiais tos galios, 
kurią turi britų laivynas. Bri
tanijai priėmus šį pasiūlymą, 
Hitleris sako, jis bus pasiruo
šęs garantuoti Francuzijos ir 
Britanijos teritorijų neliečia
mybę.

Hitlerio pasiūlymas Britani
jos vyriausybės priimtas šal
tai. Reikšta nuomonė, kad Bri
tanijos parlamentas nesutiks 
pasiūlymą priimti. Visgi mi- 
nisterių kabinetas svarstys pa
siūlymą savo susirinkime, kurs

B
NAUJIENŲ-ACME Photo

KATASTROFA — Vaizdas sprogusio prekinio traukinio lokomotyvo prie 
Almora, III. Garvežis sprogo užvakar ‘anksti rytą, užmušdamas tris traukinio 
tarnautojus, o du sunkiai sužeisdamas. Pasirodo, kad sprogimas įvyko todėl,

ISO_____

Galicijoj paskelbtas karo stovis. Lvove 
nušauta 18 žmonių, sužeista keli šimtai

HITLERIS PALIEPĖ ČEKAMS IR VEN-
kad katile nebuvo užtektinai vandens.

RIGA, Latvija, spalio 14. — 
Lenkijos vyriausybė ėmėsi ne
paprastų priemonių penktadie
nį neramumams šaly nuslopin
ti. Lvove, riaušių pasėkoj, pa
skelbta karo padėtis. Karo sto
vis įvestas visoj Lenkijos Ga
licijoj.

Lvove nušauta 18 ukrainų. 
Keletas šimtų areštuota. Daug 
Ukrainos politinių vadų dingo. 
Jų šeimos prisibijo, kad juos 
areštavo lenkų vyriausybė. Uk
rainiečių laikraščiai konfiskuo
jami todėl, kad mėgina pain
formuoti savo skaitytojus apie 
paskutiniųjų dienų įvykius.

Ukrainiečių riaušės plinta
ryšium su Vengrijos ir Len- vėliau 
kijos reikalavimu atiduoti ru- bažnyčią. Ketvirtadienį riaušės

pirmadienį ukrainų 
atlankė Lenkijos 

Slawoj-SkladkowsRl‘ 
nereikalauti

Pereitą 
delegacija 
premjerą 
Ji prašė valdžią
rutėnų vengrams. Ji taipgi pra
šė ukrainams kultūrinės auto
nomijos. Antradienį ukrainie
čiai sužinojo, kad rutėnai -gavo 
iš Čekoslovakijos autonomiją. 
Ukrainų bažnyčioj Lvove tapo 
surengtos pamaldos rutėnų lai
mėjimui atžymėti. Po pamaldų 
ukrainų minia, vedama kunigų, 

i pradėjo žygiuoti miesto centro 
Ilinkui. Minia šaukė: “Tegyvuo
ja laisva Ukraina! šalin mad- 
jarus ir lenkus!” Maršuotojus 
užpuolė lenkų policija. Ėmė 
juos šaudyti. Keletą valandų 

lenkai puolė ukrainų

tėnus Vengrijai. pasikartojo.

GRAMS SUSITAIKYTI NUTARĖ UŽDARYTI KUNIGŲ MOKYK-
BERLYNAS, Vokietija, spa

lio 14. — Penktadienį Adolfas 
Hitleris turėjo pasikalbėjimą 
su Čekoslovakijos užsienio rei- 
ka!b '*‘ ministeriu - Frantisek 
Chvalkovsky. Pasikalbėjimas 
įvyko Muniche, Vokietijoj. Hit
leris liepė čekams duoti Ven
grijai daugiau teritorijos, ne 
kad čekai sutiko iki šiol paves
ti. Chvalkovsky užtikrino Hit
lerį, kad ateity Čekoslovakija 
bus ištikima Vokietijai.

Po pasikalbėjimo su Chval-

Likvidavosi žydų ir 
komunistų organiza
cijos Čekoslovakijoj

PRAHA, Čekoslovakija, spa
lio 14. — Penktadienį žydų or
ganizacijos ir Čekoslovakijos 
komunistų partija paskelbė, 
kad juos likviduojasi. Manoma, 
kad tos organizacijos paliovė 
veikusios pagal įspėjimą Čekų 
valdžios.

Čekai nusilenkia 
fašizmui

PRAHA, Čekoslovakija, spa
lio 14. — žydų ir komuninių 
organizacijos paskelbė penkta
dienį, kad jos likvidavosi. Nu
matoma, kad ateity jos veiks 
kaip požeminės organizacijos.
Čekoslovakijos unijos, iki šiol 
artimos socialdemokratams, nu
traukė politinius santykius. Vi
sa tai daroma, kad neerzinti 
Hitlerio, kad neiššaukti prieš 
Čekoslovakiją nacių represijų. 
Pakaitos atliekamos pavyzdin
ga disciplina.

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

Bendrai giedra; žymiai šal- tinęs Valstijos pavartos visas 
čiau; saulė teka 6:02, leidžiasi reikiamas priemones Amerikoš
5:11 valandą; sekmadienį gied- piliečių teisėms ir interesams riui Britanijoje. Kernai Ata- mus, kurie kasdien yra spaus 
ra ir vėsu. j Palestinoj apsaugoti. turk serga. dinami ketvirtame puslapyje.

[kovskiu Hitleris priėmė Ven
grijos ambasadorių Vokietijai, 
Koloman Daranyi. Jį Hitleris 
painformavo, kad vengrai turi 
sumažinti reikalavimus, kuriuos 
stato Čekoslovakijai.

Spėjama, kad svarbus mieš
tas Bratislava, kurio ypač no
rėjo) vengrai, pasiliks Čekoslo
vakijoj. Dabar dar argumentus 
išklausys tarptautinė komisija, 
o po to Čekoslovakijos-Vengri
jos ginčas busiąs veikiai lik
viduotas.

Sako, Lindbergh 
kritikavęs rusų 

lėktuvus
LONDONAS, Britanija, spa

lio 14. — Britų savaitraštis 
“The Spectalor” penktadienį 
patvirtino, kad Jungt. Valstijų 
lakūnas, pulk. Charles Lind
bergh, Londone pasakė, jogei 
Vokietija turinti ne tik stip
resnį oro laivyną nei Britani
ja, bet kad Vokietijos oro lai
vynas yra lygus Britanijos, 
Francuzijos ir Rusijos laivy
nams sudėtiems kartu. Tačiau, 
sako “Spectator”, šias pasta
bas pulk. Lindbergh padaręs 
ne pas pnią Astor.

400,000 ruošiasi bėg
ti iš Kantono

HONG KONG, Kinija, spalio 
14. — Miestas Wichow, 80 my
lių atstumoj į rytus nuo Kan
tono, penktadienį degė. Japo
nai visą dieną jį bombardavo. 
Daugiau nei 1,000 žmonių už 
mušta arba sužeista. Kantono 
vyriausybė ruošėsi išsiųsti iš 
miesto apie 400,000 moterų ir 
vaikų į šalies gilumą.

Gins Jungt. Valstijų 
teises Palestinoj

WASHINGTON, D. C., spa- 
lio 14. — Užsienio reikalų de
partamentas pareiškė, kad Jung-

LAS AUSTRIJOJ
VEDYBOS IR MOKYKLOS PRIKLAUSO VALSTYBEI —

SAKO AUSTRIJOS NACIŲ VIIĮŠJLA >

' ' VIENA, Austrija, spalio 14. skelbimas " amnestijos tikybi- 
— Nacių kovoj su katalikų baž- niems politikieriams turi būti 

v. T_u atidėtas tolesniam laikui.nyčia Joseph Buerckel, Hitle 
rio komisionierius 
ketvirtadienio vakare padarė 
kaip ir deklaraciją.

Buerckel pareiškė, kad jis 
neklausys klerikalų reikalavi
mo paleisti Kurt Schuschniggą, 
buvusį Austrijos premjerą, ku
rį naciai areštavo kai Hitleris 
paėmė Austriją. Toliau Buer
ckel pasakė, kad naciai galu
tinai nutarė uždaryti mokyk
las, kurios paruošia kunigus.
Trečias dalykas: Buerckel pa-j išimtina nacių teisė, klerikalų 
informavo klausytojus, kad pa- teise — išimtinai tikyba.

Prasidėjo teismas 
šnipams

NEW YORK, spalio 14. — 
Prasidėjo nagrinėjimas bylos 
iškeltos dviems vyrams ir vie
nai moteriškei. Kaltinami yra 
Johanna Hofmann, Otto Voss ir 
Gusta v Rumrich — visi vokie
čiai tuo, kad jie vogę Jungt. 
Valstijų krašto apsaugos do
kumentus.

Prisipažino šnipinė- 
jęs Vokietijai

NEW YORK, N. Y., spalio 
14. — Guenther Gustav Rum
rich, buvęs Jungt. Valstijų ar
mijos seržantas, prisipažino 
kaltas tuo, kad šnipinėjęs Vo
kietijos interesuose. Jo, kartu 
su kitais dviem asmenimis, 
teismas prasidėjo penktadienį 
New Yorke.

Turkijos diktatorius 
pasitrauks

SOFIA, Bulgarija, spalio 14. 
— Kernai Ataturk, Turkijos 
diktatorius, planuoja pasitrauk
ti iš valdžios. Vyriausybes va
delės bus pavestos Bay Fethi 
Okyarui, | Turkijos ambasadd-

. .... Bažnyčios ir nacių ateities
_ santykiams Buerckel padėjo to

kias taisykles: 1 — tikyba yra 
privatus kiekvieno asmens rei
kalas; 2 — jei bažnyčioje, mel
džiamasi prieš nacius, tai na
ciai tokios bažnyčios nerems;
3 — vedybos ir mokyklos pri
klauso išimtinai valstybei; 4 
— viešosios gatvės priklauso 
valstybei, niekam neturi būti 
leidžiama jose demonstruoti, 
išėmus nacius; politika esanti

Meksika atlygins už 
nusavintas žemes
MEKSIKOS MIESTAS, Mek- 

sika, spalio 14. — Preziden
tas Cardenas ketvirtadienį pa
reiškė, kad Meksika atlygins 
amerikiečiams, kurių žemes 
valdžia nusavino tikslu išdalin
ti jas ūkininkams. Mokėjimo 
plano smulkmenos ruošiamos 
dabar. Jungt. Valstijų valdžios 
apskaičiavimu, žemių atimtų iš 
Jungt. Valstijų piliečių per 10 
metų Verte siekia $10,000,000.

DAUG ĮDOMIU 
RAŠTU 

r

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

Sekite musų specialių kores
pondentų iš Lietuvos praneši-

Iš Lietuvos
LENKAI LIETUVIŲ MOKYK
LŲ INVENTORIŲ ATIDUODA 

LENKŲ MOKYKLOMS.

VILNite, spalių 11 dien. — 
Uždarytų Švenčionių “Ryto” 
lietuviškfų mokyklų inventorius 
atiduotas lenkų mokykloms.

ANGLAI GAMINS DIDESNĮ 
SKAIČIŲ LIETUVIŠKOS MU

ZIKOS PLOKŠTELIŲ.

KAUNAS, spalių 11 dien.,— 
Radijofono iniciatyva, anglų 
firma pagamins didesnį skai
čių lietuviškos muzikos plok
štelių.

LIETUVOS MOTERŲ KREP
ŠINIO RINKTINĖ DALYVAU
JA EUROPOS PIRMENYBĖSE

KAUNAS, spalių 8 dien. — 
Romon išvyko moterų krepši
nio rinktinė dalyvauti Europos 
pirmenybės.

IŠARDYTAS TABAKO 
SINDIKATAS.

KAUNAS, spalių 11 dien. — 
Kainų tvarkytojo įsakymu, iš
ardomas tabako sindikatas.

LIETUVIŲ KATALIKIŠKO
SIOS AKCIJOS REFE

RENTAS.

VILNIUS, spalių 11 d. — 
Patirta, kad prie Vilniaus Ar
kivyskupijos kurijos Lietuvių 
katalikiškosios akcijos reika
lams įsteigta referentura, ku
rios referentu paskirtas lietu
vis kunigas Pukėnas.

SIŪLO TARTIS DĖL MIŠKO 
MEDŽIAGOS PLUKDYMO.

KAUNAS, spalių 11 dien. — 
Lenkai pasiūlė Kaune tartis dėl 
miško medžiagos plukdymo.

VILNIAUS KRAŠTO JAUNI
MO ŠVENTĖ.

VILNIUS, spalių 6 dien. — 
Lietuvių gimnazijos . aikštėje 
prasidėjo Vilniaus Krašto Jau
nimo Šventė kuriai vadovauja 
sportininkas žižmaras.

DARBUOSIS TAIKAI DARBININKŲ
JUDĖJIME ATSTEIGTI

HOUSTON, Tex., spalio 14. 
— Amerikos Darbo Federaci
jos konvencija pasibaigė ket 
virtadienlo vakare. Konvencijai 
baigiantis, William Green, vėl 
išrinktas prezidentu, kalboj pa- 
sakytoj priimant prezidento 
vietą, pareiškė: “Aš prižadu 
jums, kad dėsiu visas pastan
gas taikai darbininkų judėji
me vykdyti; darysiu ką gale 
damas žaizdoms užgydyti ir j 
darbo jėgoms sujungti.” I

Sukilėliai skelbia 
laimėjimus

HENDAYE, Francuzija, spa
lio 14. — Penkiadienį Ispani
jos sjukilėlių patrankos apšau
dė Madridą. Daugiau nei 500 
sviedinių paleista į miestą.

Sukilėlių pranešimai sakė, 
kad Ebro upės fronte jie nu
stūmę lojalistus atgal ir pa
ėmę kai kurias stiprias respub
likos gynėjų pozicijas.

Lojalistai išsprogdino sukilė
lių fortą 10 mylių toly į šiau
rę nuo Madrido. Manoma, kad 
už tai keršydami sukilėliai fr 
bombardavo Madridą.

KAUNAS, spalių 7 d.— 
Užsienių Reikalų Ministras Lo
zoraitis spaudos atstovams nu
švietė dabartinę politinę padė
tį ir sąryšyj su ja nurodė nau
jus spaudos uždavinius.

KAIP LIETUVOJE PRAĖJO
SPALIŲ 9 DIENA.

KAUNAS, spalių^ 11 dien. — 
Nors Lietuva turinti būti ge
ruose santykiuose su visais sa
vo kaimynais, bet visuomenė 
ir šiemet neišsižadėjo paminė
ti Tautos gedulo dienos. Gy
ventojai, savo iniciatyva, prie 
namų iškėlė gedulo vėliavos. 
Skaitlingos organizacijos viso
je Lietuvoje suruošė minėji
mus. Užėjus 12 vai., visa Lie
tuva susikaupė “tylos minu
tei.”

Daniel Tobin, 350,000 tym- 
storių prezidentas, reikalavęs 
atnaujinti derybas su CIO, pr« 
sakė: gal ims mėnesį, o gal ir 
metus laiko deryboms su CIO 
atnaujinti. Pasak Tobino, gali
ma laukti vienybes reikalu 
konferencijos Washingtone.

Kai kurie ADF delegatai dar 
vis tikisi, kad gal prez. Roo- 
seveltas paveiks į CIO ir ADF 

i atnaujinti derybas.

Lenkai veja čekus iš 
Teschen srities

TESCHEN, Lenkija, spalio 
14. — Visoje Teschen srityje, 
kurią lenkai neseniai atėmė iš 
Čekoslovakijos, tapo iškliujuo- 
tas įspėjimas, reikalaująs išsi
kraustyti tuos čekus, kurie čia 
apsigyveno po 1918 metų. Iš
sikraustyti įsakyta iki lapkri
čio 1 dienos š. m. Įsakymas 
liečia daugiausia mokytojus, 
inžinierius ir įmonių užveiz- 
das.

Hitleris gaus kolo
nijas Afrikoj

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 14. — Gerai painformuo
tuose Francuzijos rateliuose 
kalbama, kad Hitleris artimoj 
ateity pareikalaus kolonijų Af
rikoj. Vokietija gausianti Por
tugalijos Angolą ir dalį Belgi
jos Kongo. FranCuzams nela
bai patinka šitoks padalinimas, 
tačiau, sako stebėtojai, neat
rodo, kad Francuzijos vyriau
sybė pareikš protestą dėl to.

Dabar
SEKMADIENIAIS
Naujienų Raštinė
BUS ATIDARYTA

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

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

—NAUJIENŲ ADM.
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ištekėjo Iš meiles, nužudė dėl
NEAPYKANTOS

Rugsėjo 17 d. Apeliaciniai ru- do draugų ir kavalierių, kurių 
mai sprendė Daugą miestelio| tarpe ji būdavo linksma, paten

kinta, lankydavo restoranus, 
linksmindavos, šokdavo.

Tiro tarpti Vyras savo žmo
nos buvo tikras antipodas: ra
maus budo, atsidavęs savo tar
nybai, mylėjo savo žmpną, mė
go
kai dėl plataus gyvenimo, tai 
iš 30U Lt aTgoš jis nesvajo
ja

1 Del ŽfflonoŠ palaidumo ir ne- 
susitvarkymo vyras pamurmė
davo, bet kadangi savo žmoną 
mylėjo^ jos sitynybeš atleisda
vo', tai ir dėl žmonos elgesio iš
vadą nedarydavo.

Praėjusiais metais Dzūkijoj 
buvo dirbami topografijos dar- 
bai. Į Daugus atvyko* vienos į- 
•staigus tarnautojas, kuris greit 
■su Haškevičiene susipažino, su
sidraugavo, žodžiu, įsiterpė į I-

* vaškevičių šeimos tarpą. Tas I-
• vaškevičią šeimos draugas pra
dėjo su Ivaškevičiene viešai flir
tuoti. Kai kurios merginos I- 
vaškevičienei pavydėjo, kad į- 
manomą kavalierių iš jų paver
gia.

Namų draugui drąsos netru
ko; jis nors ir matė, kad Ivaš
kevičius į jį šnairuoja, pyksta 
dėl žmonos iš kelio vedimo, ta
čiau dėjosi nieko nesuprantąs 
ir laisvai svečiuojasi Ivaškevi-

gyventojos Katrės Kazlauskai- 
tės-Iyaškevičienės, 25 metą am
žiaus, baudžiamąją bylą.

Šioji byla charakteringa 
voms pažiūroms į šeimos 
tykius pavaizduoti.

Tyliame Dzūkų krašto už
kampyje, Danguose lengvai ir 
be vargo užaugo Katre Kaz
lauskaitė.

Ji įgijo menką išsilavinimą ir 
paviršutinišką gyvenimo paži
nimą, liet užtat buvo dicfelifc jos? 
palinkimas į gyvenimo malonu
mus. Dar nė dvidešimties metų 
neturėdama ji pradėjo vyrams 
galvas sukti, kaip drugelis pul
dinėti nuo’vieno žiedo prie ki
to, kol pasibaigus devyniolika 
metų nusistatė sukurti Seimo* 
židinį — ištekėti. Ji ištekėjo už 
Daugų miškų urėdijos buhalte
rio Broniaus Ivaškevičiaus.

Nors Katrė dėjosi, kad tekan
ti iš meilės, bet greit jos meilė 
peržengė Rubikoną: ji pradėjo 
savo sutuoktuvėmis ir savo vy
ru nusivilti, skundės, kad šei
myninis gyvenimas jai uždėjęs 
verguvės pančius, uždaręs ją į 
gyvenimo kalėjimą.: Ji paneigus 
moralines normas ir dorus pa
pročius kasdien ėmė peržengti 
šeimos gyvenimo ribas, susira-

lais- 
san-

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Tel PortsmdUth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.50
(Screerred) Tonas.......................   »

SMULKESNES DAUG PIGESNES 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

Progresą Krautuvėje
■

NAUJUS, PAGERINTUS, 1938 METŲ MADOS

Aliejum Kūrenamus

čh; namuose. Būdavo net taip, 
kad kai tas nelemtasis svečias 
pas Ivaškevičius ateidavo, tai I- 
vaškevičius, visai neidavo į 
draugystę, užšidarydavo kita
me kambaryje.

Žmonai to ir tereikėjo: ji 
čiulbėjo aplink svečią šokinė
dama, vaišino jį.

'Ivaškevičienė draugėms pra
dėjo girtis, kad jos vienintelis 
tikslas — savo vyru atsikraty
ti, ir vienintele svajonė — ište
kėti už nahjo mylimojo. Girdi; 
jos vyras algos gaunąs vos 300 
Lt o šis net 700 Lt

Viehąšyk vyras, užėjęs j res
toraną ir radęs besėdinčią žmo
ną su viliotoju, žmonai pada
rė pastabą, kati negražu esą iš
tekėjusiai moteriai su - 
mais vyrais po restoranus za- 
lintis.

Žmonos kavalierius neva įsi
žeidė, rengės išeiti, bet jo gar
bės Įjajartttirnas greit atvėso ir 
jis pasiliko čia su Ivaškevičiene 
besėdįs.

Ivaškevičienė tąsyk ant savo 
vyro labai užpyko: sako, cha
mas prakeiktas, nemoka su in
teligentais žmonėmis apseiti, 
nedovanosiu aš jam...

Kitą dieną į restoraną nuėjo 
Ivaškevičienė su kavalierium, 
atėjo ir vyras su savo sesute. 
Restorane visi išgėrė degtinės, 
spirito ir vyno.

Grįžtant namo Ivaškevičienė 
pasigedo skareles, sakės pame
tus.

Vyras sugrįžo atgal skarelės 
ieškoti. Ivaškevičienė su kava
lierium ir vyro sesute vieni su
grįžo namo.

Grįždamas namo Ivaškevi
čius matė, kaip jo žmona kam
bary su kavalierium bučiuoja
si. Jis įėjo į vidų susijaudinęs.

Griežė patefonas.
Ivaškevičius priėjęs prie pa

tefono tarė: “Ką čia niekus 
groji, pagriežk žmonai ir uoš
vei paskutinį maršą” ir uždė
jo naują plokštelę.

u Ivaškevičių hartiitose padvel
kę didėlis ikejau-ltdhlasy: 'Uošvė 
pradėjus verkti, kavalierius 
žvalgėsi į šalis; Ivaškevičius bti- 
vęs įniršęs, o Ivaškevičienė sto
vėjus prie spintos. Tuo metu ji 
greit iš spintos išsiėmė pišlolię-

NAUJIENOS, Chicago, Dl
I
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NIOHTLY 8:30

MATINĖS
SAT. & SUN. 2:30

TICKETS ON SALK NOW! i LOOP BOX 
OFFICE. BONO S, W. MADieON ST. 
PH. STATE 6484. STADIUM BOX'OFFlCr. 
tSOO W. MADISON ST.. PH. SEELEY 5300

ApnE
: 41OVI.65 TAX INC :

FRONTIKR SBĄTg ’

JUOKAI
LIKIMAS

Stran-Kai kartą Richardas 
sas atvyko į Weimarą diriguo
ti ten ruošiamos vaidinti vienos 
jo operos, būvu pradėta repeti 
cija. Diriguodamas orkestrui 
ir dainininkams, jis’ įsiklausė, 
kad pati svarbioji partija blo
gai dainuojama. Jis sustabdė 
orkestrą ir kreipės1 į dainininkę:

—šitą partiją reikėtų vis 
dėlto kitaip dainuoti.

Bet jis nepabaigė nė sakinio, 
kai dainininkė mėtį pagriebusi 
gaidas į dirigentą, tardama:

—Griežk tamstą pats vienas 
tuos savo žviegimus!

Tarusi, ji išėjo. — Toji dai
nininkė dabar Richardo Strau- 

.< 1.- 

šo žmona.

Iš Lietuvos SUSTABDYTAS JUDĖJIMAS.

N(įsidūrė peiliu
PASVALYS — Rugsėjo 8 d. 

'aipie 10 vai. pi!. Sturė Bronius 
,24 m. amž., Pasvalio m. Sva- 
lio g-vej Nr. 20 parėjo namo iš
sigėręs iš po nakties ir įėjęs 
kambarin, kuriame buvo levas 
ir motina, nusivilkęs švarką 
trenkė į žemę, sakydamas, kad 
jis daugiau jam nebusiąs reika
lingas. Tai pasakęs, priėjo prie 
spintelės, pasiėmė lenktinį peilį 
ič smeigė sau į kairią pusę pa
taikydamas į širdį. Ištraukęs 
peilį, sviedė į žemę, o pats dar 
priėjęs prie stalo sugriuvo -ant 
jo. Tėvai šoko į pagalbą, bet 
niekaip negalėjo sustabdyti 
kraujo plūdimo, o atvedus dak
tarą, buvo jau miręs, nes smū
gis pataikė į širdį.

Žudymosi priežastis neaiški, 
nes mirdamas nieko 
Sturė dirbo Jansono 
šykloj — verpykloj 
su tėvais.

KIDULIAI. — š. m. rugsėjo 
10 d. Kidulių valse, viršaitis 
paskelbė visuomenes žiniai, 
kad dėl plento statybos darbų 
nuo rugsėjo 10 d. uždaromas 
judėjimas Kiduliai — Šakiai 
vieškeliu. Su šakiais susisieki
mas nurodytas Kiduliai — Sla
vikai -— šakiai vieškeliu. De
ja, nors minimu vieškeliu ju
dėjimą su Šakiais nutraukus, 
zanavykams susidaro daug ne
patogumų susisiekimo atžvil
giu, bet niekas neprieštarauja 
ir džiaugiasi, kad tik tiesia 
plentą.

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

5931-33 So. Ashland Avė.
WHOLESALE ONLY 

Phones: Prospect 0745-0746 
Mes importuojam Lietuvišką 

Degtinę
F. Dzimidas, savininkas ir visi 

darbininkai lietuviai.
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DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—8 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Ofiso TcL Yards 6821 , 

DR. BERTASH 
756 West 35th St

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos į uo 1-3 nuo 6^30-8^0 

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

Tel. Kenwood 5107
Ofiso TėL Virginia 0036 

Resddence Tel. BEVERLY 820 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

nepaliko. 
vilnų kar- 
ir•gyveno

Pats sudegino savo 
trobesius.

OLE’S
CHILI
Greit patenkinanti 

UŽKANDA
Klauskit grosernėj

(Mansfield 1036)

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

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6699

šildomus pečius
IŠDIRBYSCIŲVISŲ GERŲJŲ

e—

Krautuvė nusta'ė specialiai

■i**,

p F M Co.

Atidarymui sezono Progrcss 
žemas kainas, lengviausiais išmokėjimais. Pasiskirkit 

sau pečių dabar, jmokėkit tik mažų dalelę—ir 
pečius bus rezervuotas pristatymui kada 

pareikalausit

Šimtai Pasirinkimui

Aliejum kūrenami šildytuvai nuo Kfl iki $109.00 
Anglim ir malkom kūrenami nuo S*|2 50 75.00
Kombinuoti gesui ir anglim pečiai nuo £49 50 1^-

Didelė Nuolaida Už Seną Pečių Mainant 
Ant Naujo.

PANEVĖŽYS — Rugsėjo 9 
d. apie 11 vai. pil. Ikonas Jlh 
liūs, 38 m. gyv. Eiskudžių km. 
Papilio valsč. padegė savo gyv. 
namą, nuo kurio užsidegė klėn 
lis ir vežiminė, kurie taip pat 
sudegė. Nuostolių padaryta 
daugiau negu 1,00 Lt. - Turtas 
neapdraustas.

Ikonas buvęs ne visai svei
kas.

ADVOKATAI

st
K. P. GUG1S

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.

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

DR. ST. NAIRELIS
Physician and Surgeon 

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

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

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

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

AKIU SPECIALISTAI

JOSEPH J. GRISK
T IETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St 
Telephone: Republic 9723

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

( 7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Laidotuvių Direktoriai

KAI & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

ĄMBULANGE
. >•>«<« DIENĄ IR NAKl’I

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

Tel. LAFAYETTE 0727

DR. STRIKOLTS
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. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Atsfumas tarp Ivaškevičienės 
ir jos vyru buvo apie vieną me
trą.

Nuaidėjo pistoleto suvis, su- 
sVerdejo Ivaškevičius, paskui 
pasigirdo dar antras netaiklus 
suvis. Ivaškevičius nuo pirmo 
pataikiusio į krutinę šūvio tuo
jau mirė.

Nužudžiusi savo vyrą Ivaš- 
kevičįenė neparodė jokio susi
jaudinimo, priešingai, ji pradė
jo dainuoti linksmas dainuškas, 
kalbeli nesąmones, vaidindama, 
kad ji esanti nenormali'.

Kvočiama ir teisme Ivaškevi
čienė kalia neprisipažįsta. Ji 
vaidina pamišėlę, puola isteri- 
koh, plačiai ir smulkiai mėgs
ta pasakoti, kaip buvo ligi 16 
laiko, kol ji išsiėmus iš spintos 
pištolielą, bet kas dėjosi toliau 
— ji nebepamenanti, girta bti- 
vuš.

Tokią tezę Ritmuose palaike 
ir jos gynėjas adv. Gužas, ta
čiau ši versija, kaip visiškai ne
patikima, teismo atmesta. Teis
mas pripažino, kad Ivaškevičie
ne veikė sąmoningai, apgalvok 
lai- ;

Tilt padariusi žmogžudystę, 
pareiškė ją kaltinęs prokuroras 
MonštaVičius, Ivaškevičienė pra
dėjo tuoj po. nužudymo vaidina 
ti girtą, o vėliau kažkokią iš- 
siblaškėlę.

Apygardos teismas Ivaškevi
čienę buvo nubaudęs dvylika 
metų sunk, darbų kalėjimo.

1 Rūmai jos apeliacinį skundą at
metė ir apygardos teismo 
sprendimą patvirtino.

Taigi, Ivaškevičienė sakosi iš
tekėjus iš meilės, bet savo vy
rą nužudė dėl meilės prie kito 

■ vyro. Ir rezultate — nekalto 
' žmogaus kapas ir 12 metų sun- 
Įkiųjų darbų kalėjimo ir paže
minantis žmogžudės vardas.

T—V : -1 ■ • š. 4 koplyčios visose 
J—J L^ oi 1 Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS 
BmuaMMnMM

K»u Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone YARDS 7299

nariai
Chicagos,

Cicero.;
Lietuviu 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

■ ■ f »’■

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

t

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano. 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone YARDS 1373

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI

T

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Westėrn Avę. Phone Virginia 0883

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

Paklausykite musų gražaus radio pfogramo nedėlioję, lt-tą valan
dą prieš piet, iš Stoties WGEŠ.

Phone GrovehilI 0142
Cicero Phone Cicero 2109

X MULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal' 2515
SKYRIUS: 42-44 Ešst 108th ^treet Tet. Pullihan 1270

isbeC?
3222 SOUTH HALSTED STREET

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

y

>■ S. P. MAŽEIKA Y«rd. 1139
3319 Lituanica Avenue Yards 1138

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

IJETUVIAI
8

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

________ Draugijos Nariai________  
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sereddtnis ir ned§l. pagal sutartį 
Rez. 663} So. California Avenue

Telefonia Republic 7868

■ fe fe fe-nrHU

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

TeL Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVK

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 fki 3 pn 
pietų, 7 iki 8 vaL Ned. nuę 10 iki .12

Rez. Telephone FLAZA 2404

MM
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AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

NAUJIENOS. Chicago, ffl.

ŠIRDIS IR JOS LIGOS
Rašo Dr. S. A. Slakis

Dabar gana dažnai spaudo
je rašoma, kad žmonės miršta 
nuo širdies ligų. Yra daktarų, 
kurie pripažįsta, kad širdies 
ligos pastaraisiais laikais žy
miai padaugėjo ir stovi pir
moje eilėje kaipo priežastis 
mirtingumo. iPasiklauskime — 
kodėl tiek daug žmonių susi
laukę širdies ligų? Nesveikos 
širdys randasi ne tik pas se
nesniuosius žmones, bet taip 
pat gana daug ir pas mažus 
kūdikius. Kaip žinoma musų 
širdis turi svarbų darbų atlik
ti, būtent priimti kraujų iš 
venų arba taip sakant mėlynų 
kraujagyslių į dešinę pusę šir
dies ir pasiųsti į plaučius, kad 
paliuosuoti kraujų nuo nuodų 
ir kitokių nereikalingų me
džiagų ir tuo pačiu laiku pa
siimti į savo raudonąsias ce
les oxygeno-deguonio iš oro, 
kuris randasi plaučiuose.

Šitas veiksmas įvyksta per 
ploniausias plėveles mažiau
siose arterijose ir plaučių ma
žiausiose cellėse-alveolais va
dinami. Iš plaučių kraujas grį
žta į širdį jau šviesiai raudo
nas ir randasi širdies kairėje 
pusėje. Vėliau nusileidžia į 
apatinę kairę širdies vietų va
dinamų kairioji kamara, šir-

IMes galime jumfc pa- 
i rūpinti puikios 
i kokybės: 

LENTŲ, MILLWORK, 
, PLASTER BOARD, 

DURIS, LANGUS, 
BALANAS, 

' KLIJŲ ir t. t. 
Dėl pakeitimų ir permodeliavi-! 

m mo kreipkitės "*1 . <

D. C. LA VINE
LUMBER C0.

NOT INC.
2136-48 W. 51st St.

CHICAGO, ILL. ‘ 
Phones: HEMLOCK 0030—0031

50 Rusių Anglių
Už PINIGUS
ar Išsimokėt

Petroleum 
CarbonToWF

Black Band lump .... $9.50 '
Poc. M. R. Coarse ... 7.50 I
Franklin Co. Stoker Nut 5.10
III. Lump or Nut ............5.75
Indiana Screening ....... 4.25 I i
Pocahontas, Small ... 7.50
Pocahont. Egg or Lump 9.50 I:
III. Mine Run ................. 4.75

Vežimų Lotai (Plūs Taksai)

RADIANT COAL C0
YARDS 0830

Main Yard 450 W. 35th- St ' 

Kam Kentėti Nuo Sugedusių Vidurių?
JEI VIDURIAI NEGERAI VEIKIA ------
JEI VIDURIAI SUKIETĖJA ------
JEI VIDURIAI NEVIRŠKINA ------
JEI GASAI VIDURIUS IŠPUČIA, ------

NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE

NIDA
Alkaline Digestant Powder Miltelius 

Didelė Dėžė Tik už 50 centų
Klauskite Vaistinėse arba Pirkit tiesiog nuo

Nida Laboratories
A. G. K ART ANAS, SaT.

2555 West 69th Street, Chicago
Telefonas Hemlock 0818

f dis yra tvirtas raumeningas 
'organas ir viena kontrakcija 
| (susitraukimas) išstumia krau
jų per arterijas į visas kūno 
'dalis, šis smarkus/širdies ka
maros susigniaužimas pum
puoja kraujų visiems orga
nams: smagenims, kaulams, 
odai ir kitoms kūno dalims — 
nuo pat rankų iki kojų pirštų. 
Iš širdies išėjęs kraujas^ yra 
šviežiai raudonas ir švarus. Jis 
pilnas deguonie, kurį pasiima 
iš plaučių ir arterijomis neša 

Jį į mažiausias kūno lųsteles, 
kad suteikti joms deguonį bei 
maistų idant pastarosios galė
tų savo paskirtų darbų atlik
ti. Kraujas nuėjęs į šias ma
žiausias celes vėliau teka ma
žų mažiausiomis gyslelėmis 
vadinamoms kapiliarais. Šių 
Gyslelių sienos labai plonos. Ga
zai ir nuodai iš celių lengvai 
per sieneles pereina atgal į 
kraujų, o maistas ir oras pe
reina iš gyslelių į kūno celes. 
Taip yra kūnas maitinamas 
per kraujų.-

Aišku, kad ir į širdį ateina 
daug nuodingų medžiagų, ku
rios per ilgus metus padaro 
daug blogumų ir pačiai šird
žiai. Kaip kada išėda net šir
dies kamarų dangtelius, tuo 
budu apsunkinama jos dar
bas. Kartais ant tų vožtuvė
lių išauga iš įvairių medžiagų 
sudaryti kietus grūdeliai, ir 
tokiu budu sklandus užsidary
mas pasidaro negalimas, kas 
žinoma širdį irgi gerokai ap
sunkina. Per ilgus metus ge
rai pašilsiant širdis gali su
stiprėti ir savo darbų be kliū
čių atlikti.

Kraujagyslės, kurios aprūpi
na širdį maistu, gali vienokiu 
ar kitokiu budu būti sužalo
tos. širdis nuo to žinoma daug 
nukenčia ir dėl to atsiranda 
atitinkama širdies liga. Ta
čiau įvairios trumpai ar ilgai 
besitęsiančios ligos gali blogai 
atsiliepti į širdį, kaip antai: 
škarlatina, reumatizmas, džio
va, sifilis, inkstų kraujagys
lių sukietėjimas, kepenos ar
ba kitos vidurių ligos, dėlei 
kurių širdies raumuo arba 
net bendra kraujo cirkuliacija 
gali žymiai sublogėti. Da
bartinis nervuotas žmonių gy
venimas irgi paskubina širdies 
nesveikumų. Neduodami šird
žiai pakankamai pasilsėti—tas 
dar daugiau sunervuoja ir su
ardo jos darbų.'

Dabar trumpai apie širdies 
gydymusi. Svarbiausia yra pa
silsėjimas. Ligonis su silpna 
širdimi privalo gulėti lovoje, 
kad sutaupyti energijų ir su
mažinti širdies darbų. Vaistais 
gydyti patartina tik tada, jei 
gydytojas mato reikalo ir li
goniui juos prirašo. Toliau yra 
svarbu sekti gydytojo visus 
nurodymus. Žmonės su silpna 
širdimi gali ilgai gyventi, jei 
save tinkamai užlaiko ir pil
do daktaro 'duotus patarimus.

NAUJIENŲ-ACME Photo
IŠMIEGOJO 200 PARŲ — Ši jaunutė chicagietė Mary Eilėn Reardon serga pa

vojinga “miegojimo liga”. Ji susirgo kovo menesį ir nuo to laiko nepabudo. Pir
madienį ji bus 3 metų amžiaus.

IS LIETUVOS
Lietuvos kariuome

nės rudens ma- • • nievrai
Rugsėjo mėnesio 10—18 die

nomis įvyko didieji Lietuvos 
kariuomenes manevrai. Manev
ruose dalyvavo pėstininkų, ka
valerijos ir artilerijos pulkai, 
motorizuotosios dalys ir aviaci
ja. Manevrai vyko Aukštaitijo
je; jų štabas buvo Krekenavos 
miestelyje.

Manevruojanti kariuomenė 
buvo suskirstyta į dvi dalis — 
mėlynuosius ir raudonuosius. 
Abi pusės vedė kovas taip, kaip 
galėtų būti tikram kare, tik čia 
buvo šaudoma manevriniais šo-

, j į|S 1 ......... * ■vimais. Žmonėms žiūrovams 
darėsi tikro karo vaizdo įspū
dis. Kariuomenės dalys, gudriai 
besislapsty damos, ieškojo ir 
puolė “priešų”, ir čia tratėjo 
kulkosvydžiai, dundėjo kanuo- 
lių šūviai, ore ūžė orlaiviai. Į- 
domu, kad manevruose gerai 
pasižymėjo šauliai, kurie rėmė 
mėlynuosius ir raudonuosius 
laikę savo priešais, šauliai par
tizaniniais puolimais daug ken
kė raudoniesiems.

Šaulės, pasislėpusios miškely
je virė kariams valgį, o kitos 
veikė''kaip sanitarės, šauliai ir 
šaulės manevruose parodė daug 
sumanumo ir pasireiškė gerais 
talkininkais kariuomenei.

Žmonės labai domėjosi ma
nevrais. Kariuomenės dalys vi
sur buvo gražiai sutinkamos ir 
palydimos.

Manevrams vadovavo pats 
kariuomenes vadas gen. Rašti
kis. Tsb.

Greit veiks naujas ply
tų fabrikas.

ŠIAULIAI — Akc. b-vė “Mo
lis” prie Daugelių sustojimo 
vietos ties Kuršėnais jau bai
gia statyti didelę moderniškų 
plytinę, kurios pastatai jau 
baigti ir taip pat įrengtos kro
snys. Jei laiku bus gautos iš 
Čekoslovakijos užsakytosios 
mašinos, tikimasi jau šiemet 
baigti galutinius įrengimus ir 
paleisti fabrikų veikti išban
dymui. šio naujo fabriko me
tinė plytų gamyba sieks 10— 
12 milijonų plytų ir žymiai 
palengvins dabar susidariusių 
nenormalių būklę plytų rin
koje.

Be to, ta pati bendrovė jau 
ruošiasi toj pat vietoj statyti 
dar vienų naujų fabrikų eter- 
nitui gaminti. Eternitas— tai 
plytelės, gaminamos iš malto 
asbesto ir cemento. Jos varto
jamos stogams dengti ir turi 
tų pirmenybę prieš čerpes, 
kad yra labai lengvos ir žy
miai atsparesnės oro atmai
noms. Iki šiol eternitas pas 
.mus nedaug kur buvo varto-

jamas, nes jį tekdavo gaben
tis iš Latvijos, kur jis plačiai 
paplitęs. Šiuo metu bendrovė 
tyrinėja techniškąsias sąly
gas šiam fabrikui statyti, o jos 
įgaliotas inž. Š’irutavičius jau 
lankėsi Latvijoj susipažinti su 
eternito gamybai

Mieste siaučia užpuo
likai.

ŠIAULIAI — Rugsėjo 15 <U 
apie 10 vai. vakare Liaudies 
namų kinoteatro kasininkė A. 
Palčiauskienė Dariaus—Girė
no gatvėj ėjo namo. Ties mie
sto ligonine prie jos priėjo du 
jauni vyrai, suėmė po pažastų 
ir atėmė portfelį ir ridikiulį. 
Užpuolikai pasislėpė miesto li
goninės kiem'ę, Mir vėliau bu
vo ' rasfas” patneit&s 'portfelis. 
Ridikiulį su keliomis dešimti
mis litų užpuolikai nusinešė. 
Matyt, čia yra susidariusi ko
kia užpuolikų gauja, nes ir 
rugsėjo 13 d. Trakų g. pana
šiomis aplinkybėmis buvo api
plėšta tūla K. Goldšmitaitė. 
Saugumo organai turėtų rim
tai susirūpinti išaiškinti tuos 
piktadarius.

Fumasai
Boileriai
Pečiai

Taisymo 
Dalys!

Tik įvardink kokios reikią 
dalies, vardų ir nu
merį Furriaso, Pečiaus ar 
Boilerio — o mes parupin- 
sim dalis — užtikriname, 
kad tiks I

Keturios Didelės
Krautuvės Chicagoje
NORTHWESTERN 

STOVE 
REPAIRCO.

662 W. Roosevelt Rd.
312 W. 63rd Street
2323 Mihvaukee Avė.
8816 Commercial Av.

Neatidėliok — At
eik Arba Šauk 

Šiandien
Monroe 6600
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Lietuvoje kuriasi na
mų statybos ben

drovė
Amerikiečiai turėtų įsisteigti to

kių pavyzdinę bendrovę
Lietuvos miestai gana spar

čiai auga. Nors miestuose, at
rodo, statoma gana daug na
mų, bet gyventojai daugėja 
greičiau, ir todėl jaučiama bu
tų stoka, šiemet ypač butų tru
kumas ryškiau pasireiškia Kau
ne. Lietuvos valdininkai, tar
nautojai it darbininkai gauna 
nedidelius atlyginimus, ir todėl 
rętas savo jėgomis išsigali pa
sistatyti namelius. Bet yra daug 
žmonių, kurie turi po keletu 
tūkstančių sutaupų. Tokiems 
tereikia suteikti statybai para
mos, duoti lengvomis sąlygo
mis paskolų.,Taigi Lietuvoje y- 
ra sąlygos ir reikalas plėsti sta
tybų amerikonišku budu; vadi
nas, steigti bendroves, kurios 
statytų namus mažiau pasitu
rintiems žmonėms ir duotų per 
ilgesnį laikų išsimokėti.

Neseniai tokiais tikslais įsi
kūrė akcinė bendrovė “Nuosa
vybe”. Dabar vėl įsisteigė kita 
šios rūšies bendrovė “Namas”.

Deja, šios bendrovės gal tu
ri noro amerikoniškais pavyz
džiais veikti, bet joms trūksta 
ir kapitalo ir patyrimo. Butų 
labai pageidautina, kad nors 
vienų tokių bendrovę įkurtų 
tikrai Amerikos lietuviai, kurie 
turi, pinigo ir šiam darbe paty
rimo. Kaip žinovai apskaičiuo
ja, tokia bendrovė tikrai butų 
pelninga ir čia įdėtas pinigas 
neturėtų rizikos, nes bendrovė 
užstatu turi jos pastatytus na
mus, kol už juos nesumokėta 
visa sutarta suma. Ypač, kad 
tokia bendrovė turėtų valdžios 
ir savivaldybių palankumų bei 
paramų.

Visos eilės apskričių savival
dybės ruošiasi savo tarnauto
jams nupirkti sklypus, kur jie 
galėtų statyti namus, šiemet to
kio žygio ėmėsi Seinų apskr. 
savivaldybė, kurios sklypuose 
tarnautojai jau statosi. Kitose 
vietose numatoma tokių staty
bų plėsti j geležinkelių pusę, 
kad labiau nuo stočių nutolę 
miestai prie jų priaugtų. Tuo 
reikalu tariamasi su susisieki
mo ministerija, kuri šalia gele
žinkelių kai kur turi daug ne
naudojamų žemių. Tsb.

Tauragės apskr. ligoni
nėje trūksta laikraščių

TAURAGĖ — Tauragės aps. 
ligoninė yra vienintelė visame 
apskr., todėl visuomet pilna li
gonių. Sveikstu ligoniai norėtų 
balkone ar kitoje patogioje vie
toje paskaityti laikraščių, bet 
jų niekas jiems neduoda, nes 
ligoninėn pareina labai maža 
laikraščių ir jie neišeina iš at
skirų kabinetų.

ATEIK J DIDŽIAUSI KOKI CHICAGA 
BET KADA YRA MAČIUSI AUTO

MOBILIŲ IŠPARDAVIMU
Pasirink iš virš 600 šiol šalyj puikiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių tokiomis kainomis, kokių negalima 

niekur rasti. Kokio markete neieškotum—naujo ar seno karo — 
mes galime patarnauti gerai —ir sutaupyti jums š'mtus dolerių.

1938—ir 1937—Buicks—OIdsmobiles— Crevrolets—Fords—Pon- 
tiacs—Chryslers— Plymouths— DeSotos — Studebakers — Cadil- 
lacs—LeSalles — Packards — Dodges — Grabams — Willys —už 
pigiai kaip $295.00.—kai kurie naujutėilai.

Kiekvienas karas musų ekspertų patikrintas—musų garantija 
tam, kad duoti jums ilgametini patarnavimą.—Taipgi virš 300— 
1936-1935 ir 1934 karai visų išdirbysčių už pikiai kaip $85.00. — 
Musų stakas yra Chicagoj didžiausias. Kodėl laukti?—kada gali nu
pirkti gražų veik nauja automobili už taip mažus pinigus.

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

Nereikia jums ir grynų pinigų — mes imsime jūsų seną kara 
kaip {mokėjimą—likusią dalį mažais mėnesiniais {mokėjimais iki 
dviejų metų. Nesvarbu kur gyventum, nepraleisk šio didžio iš
pardavimo.

MUSŲ DVI KRAUTUVĖS yra atdaros kasdien iki 10 P. M. 
ir visą dieną Sekmadienį.

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

prie Loomis prie Cąlifornia

DR. B. C. BRUŽAS
DENTISTAS

Praneša apie savo ofiso bendrai dentisterijos 
Praktikai Atidarymą

4363 ARCHER AVENUE
(Brighton Park Bank Namas)

Tel. Lafayette 3151

Peoples Furniture Mfg.
COMPANY 

63-čios gatvės skyriaus uždarymo 
Milžiniškas

Išpardavimas
n ...^ ,v s .1 _ j,į * L

Turi Greitai Išleisti 100* (K^T Vertės
AUKŠTOS RŪŠIES PREKIŲ 

Už 60 centų, už 40 centų, net taip maža kaina kaip 

Už 25 CENTUS ANT $1.00 '
MUSŲ TROTKAS — TAMSTŲ PELNAS

Pažiūrėkite j šias kainas, tikrai 
NERASITE TAIP MAŽŲ NIEKUR KITUR

$70.00 vertes Parlor 
Setai po

S27.50
$25.00 verti pilni 
Lovų Įrengimai

S 10.95
$69.00 verti 1939 m.

Gonsole Radios
S24.50

$3.50 vertes Vatines Kaldros, 
Pilnos Mieros

S 1.4 9

$75.00 vertes Miegamų 
Kambarių Setai

S29.50
$18.00 verti Sprinksiniai 

Matracai
____ S6.95

$35.00 verti šildomi
Parlor—Pečiai
SI 9.50

$6.50 vertės 9x12
Klijonkės
S2.79

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

Veikite tuojau. Pasinaudokite geriausiais ir didžiausiais 
bargenais savo gyvenime!

2536-38-40 W. 63rd St., Pr‘e Pat Maplewood Avė. 
TAIP PAT MUSŲ KITOJ KRAUTUVfiJ

4179-81-83 Archer Avenue, Chicago, Illinois
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munistų judėjimas Čekoslovakijoje visai išnyks; o seniau 
jisai tenai buvo labai stiprus.

Bet svarbesni dalykai bus ekonominiai. Berlynas ! 
stengsis paversti Čekoslovakiją savo vergu ūkio atžvil
giu, paimdamas savo kontrOlėn jos, eksportą ir importą. 
Nėtekusl savo stambiausiųjų pramonės centrų, ji tam.1 Sunku numatyti, kas bus rytoj. — Lietuvoje žmonės la- 
priešintis negalės. Į bai susidomėję Čekoslovakijos įvykiais. — Laikraš

čiai gaudyte gaudomi. — Savo rųšies “diplomatai ir 
strategai.” — 4Jetuvos neutralitetas. —

vos žmonių nuotaika

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

ĮVYKINTAS SENAS 
SĄMOKSLAS

Chicaga turės požeminį geležinkelį
Per 35 metus Chicagoje ėjo kova dėl požeminio ge

ležinkelio (subway) ir, galų gale, ji tapo “laimėta”.. Už 
kokių šešių savaičių jau, gal būt, bus pradėta kasti tune
liai po žeme.

Šio didmiesčio gyventojai gali tiktai džiaugtis, kad 
pagerės jo transportacija, o tuo tarpu kai “subvė” bus 
statoma, dešimtys tūkstančių bedarbių gaus darbą.

Bet Chicagos miestui nėra ko čia daug didžiuotis. Ji
sai turės požeminį geležinkelį dėl to, kad WPA adminis
tratorius Ickes ir prezidentas Rooseveltas sutiko paskir
ti iš federalinio iždo $18,000,000. Jei ne geradariai Wash- 
ingtone, tai butų reikėję laukti to moderniško transpor- 
tacijos pagerinimo, gal būt, dar kokias penkias dešimtis 
metų.

Žurnalas “Ken” rašo, kad Če
koslovakijos padalinimas yra 
vykinamas pagal sąmokslą, ku-j 
rį seniai buvo padariusios vo
kiečių, lenkų ir Vengrų val-į 
dž?ios. Tas žurnalas jau šių me-< 
tų gegužės mėnesį pranešė, kad 
tarpe Berlyno, Varšuvos ir Bu-į 
dapešto yra slapta sutartis su
draskyti čekiį-slavokų respubli
kų. Taigi Chambėrlaino pastan
gos nuraminti Hitlerį, verčiant 
čekus duoti daugiau ir daugiau 
koncesijų Sudetams, buvusios 
bergždžios.

Iš to “Tėvynė” daro išvadų, 
kad visas tas triukšmas, kuris 

f 

buvo kilęs Europoje dėl Čeko
slovakijos, buvo “tik komedi-, 
ja”.

KOMEDIJA ŽMONĖMS 
APGAUTI?

Lietuvai grąžinama normalus stovis nei iš 
demb-

Telegrama iš Kauno pranešė, kad šiandien Lietuvo
je busiąs panaikintas grąsos arba karo stovis. Seime esąs 
paruoštas atitinkamas įstatymas, dėl kurio priėmimo 
valdžia neabejoja. c ,

Galima numanyti, kad karo stovis Lietuvoje yra at
šaukiamas daugiausia dėl Klaipėdos. Hitlerininkai seniai 
kelia triukšmą prieš karo stovį, ir Lietuvos valdžia, bijo
dama juos ilgiau erzinti, nutarė jį panaikinti... Bet, ži-; 
noma, butų negražu palikti karo stovį Didžiojoje Lietu
voje, kuomet jisai yra atšaukiamas Klaipėdos krašte.

Tas karo stovis Lietuvoje veikė per 12 metų — nuo. 
to laiko, kai tautininkai su klerikalų pagalba padarė, 
gruodžio 17 d. 1926 m., valstybės perversmą. Sunku išpa
sakoti, kiek žalos atnešė Lietuvai tas perversmas ir ta 
priespauda, kurią žmonės iki šiol turėjo kentėti po t£*u-’ 
tininkų diktatūra ! Jei Lietuvoje britų per šituos metus 
gyvavusi demokratinė tvarka, tai klaipėdiečiai seniai bu
tų pasidarę Lietuvos draugai, ir dabar nebūtų (jokio pa
vojaus, kad juos sukiršins Hitlerio agentai. Jau 1926 me
tais, kai Lietuvos valdžia buvo sudaryta iš vai. liaudi
ninkų ir socialdemokratų, Klaipėdos krašto seimelio dau
guma buvo pradėjusi kooperuoti su Kaunu. Bet po per
versmo tie ryšiai nutruko.

Yra aišku, kaip<diena, kad Klaipėdos krašte Lietu
vos draugai gali būti tiktai neturtingieji sluokshiai —] 
darbininkai, smulkieji ūkininkai (laukininkai), žvejai ir; 
amatininkai, o ne dvarininkai arba fabrikantai. Lodei tik: 
Didžiosios Lietuvos demokratija gali pakreikti savo ipu-; 
sėn Klaipėdos krašto gyventojų daugumą.

Šiandien tai supranta jau ir Kauno ponai. Štai dėl-, 
ko jie pastaruoju laiku pradėjo kreipti šie!k~tiek dėme-, 
šio į Klaipėdos krašto biedpuomenę. Vakar “Naujieno
se” buvo paduota žinia iš valdžios šelpiamo z laikraščio 
“Vakarai” apie Klaipėdos krašto kumečių šuVažiaviihį. 1

Bet ėmė 12 metų laiko, iki šita paprasta mintis ap
švietė “tautos vadų” galvas Kaune ! ‘0 jeigu ne hitleriz- 
mo debesys Europoje, tai dar ir dabar jie, vykiausia, ne
būtų susipratę.

Tačiau, jeigu Antanas Smetona ir jo 'bendradarbiai 
jau mato, kad Lietuva negali apsieiti 'be laisvės, tai ko-, 
dėl jie ne,grąžina kraštui demokratinas santvarkos?

Reikėtų tuojaus sudaryti naują miništerių kabinėtą 
iš atstovų stambiųjų partijų ir pavesti; jam sušaukti Je-, 
molcratinfu budu išrinktą Sėimą.

“Tėvynės” pasaulio įvykių 
savaitinėje apžvalgoje, 
14 d. skaitome:

“Tai sau nei iš šio, 
to atiduoti tę gražią
kratinę respublikų vilkui su
ėsti nebuvo galima. Reikėjo 
sulošti komedijų. Ir komedi-' 
ja buvo lošiama nuo balan
džio mėnesio iki dabar. Pir
mas tos komedijos aktas bu
vo lenkų ultimatumas Lietuj 
vai, kurį Lietuva turėjo pri-: 
imti. Antras aktas buvo Vo-_ 
kietijos sdtartis su Lenkiją' 
ir Vengrija apie Čekoslovaki-, 
jos pasidalinimų. Trečias ak
tas buvo viskonto Rimcima-r 
no pasiuntimas Pragon ‘tai
kyti sudėtus su čekais’. Phs-, 
kui jau sekė vėliausi aktai.”’ 
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Galima pilnai tikėti, kad ta
me triukšme, kuris buvo taip1 
baisiai nugąsdinęs Europą, bu
vo daug komedijos, suvaidintos 
pagal iš anksto sutartų planų.’ 
Bet vargiai buvo komedija vis
kas, kas per tas krizės dienas 
atsitiko.

Suriku, pav. manyti, kad vrii- 
diiio komedijų ir Čekoslovaki
ja, kai ji mobilizavo savo ar
mijų, rengdamasi gintis nito 
Vokietijos. Prezidentas Benešąs 
ir čekų ministeririi vargiai bti- 

’hį Nutikę be pašipriešinimo rit’i- 
dririti savo kraštų naciams, jei
gu jierris butų buvę tš anksto 
ipašrilcyta, kad Čekoslovakija tė
tės biit suškėldyta.

PATARIA RINKTI LSS 
ISTORIJOS MEDŽIAGĄ

“Lojalumas* Berlynui
Iš visų pusių apdraskyta ir savo sąjungininkų /ap

leista, Čekoslovakija stengiasi įtikti Hitleriui, kad Jisai 
jos galutinai nesunaikintų ir apgintų ją nuo kitų priešų, 
šituo keliu eidama, Praha atsisakė laikyti savo teritoti-; 
joje pabėgėlius iš sudėtų krašto, kurie, bijo nacių keršto. 
Kur tie žmonės 'dabar dėsis, sunku įsivaizduoti.

Valdžia, be to, “patarė” uždaryti jį&o organizacijas 
žydams, gyvenantiems “naujoje” Čekoslovakijoje, ir ko
munistų partijai. Autonominės Slovakijos vyriausybė ko
munistų partiją jau pirmiau uždraudė. Tokiu budu Sko

■^Keleivis” ragina rinkti me
džiagų apie Lietuvių Sočialis’^ų 
Sąjungos praeitį, jos atlilčtiis 
darbtis ir įtakų, padarytų įriti-* 
šų Višuortldnejė. Savo laiku *L. 
S.S. buvo veikliausia lietuvių, 
organizacija Amerikoje. Ji Su
rengė nesuskaitomą daugybę; 
p'rrikafbų, koricertų ir vaidihi- 
hių; jos nariai kure eliortiš, 
platino literatūrų, organižaVo 
Susišelpiirto draugijas ir kliri- 
btis; jie Teinė Lietuvoje revo
liucijų ir ‘daugybes pinigų šti- 
rinko Lietuvos žmonių šelpi- 
‘mtii karo me'tu, ir t.t.

-Butų negerai, jeigu rekordai 
apie tų didelį veikimų išnyktų, 

‘kai išmirs senoji musų karta. 
Taigi “Keleivis” ragina pradėti 
rinkti *LSS istorijos, medžiagą., 
Ir sako:

“Šito pageidauja ir Lietu
vos žmonės. Musų draugai 
socialdemokratai labai norė
tų žinių iš LSS judėjimo. JJie 
nurodo net,ir kokių medžia-i

-------- Dabar butų visai bergždžias! 
gų reikėtų rinkti, pavyzdžiui: darbas spėlioti kaip vystysis

“1. LSS programos įstatai, Europos įvykiai. Tai butų visai 
konferencijų ir suvažiavimų J panašu kaip rudenį pajūryje lu- 
nutarimai. keriauti giedros dienos ir vis*

“2. LSS sukurtų organiza- tvirtinti, kad po kelių dienų bu- 
cijų (LDLD ir kitų) įstatai,: siųs gražus oras. Mes girdime, 
nutarimai ir t.t. ' skaitome tik apie vieno gyveni-

“3. LSS veikėjų fo'tografi- mo pusę. O tasai gyvenimo vei- 
jos, suvažiavimų nuotrau-! das, kurį mes matome, yra la
kos. jPbrii Vė'idmriih'ingas ir šiurkštus.,

“4. LSS, sukurtų organiza-j Kitas gi gyvenimas dabar atsi- 
cijų tinklas, kaip plačiai jos dūręs kariuomenių generali- 
Veikė, kiek turėjo kuopų ir riiuoše Štabuose it diplomatų! 
kiek turėjo narių. kabinetuose. Jų rankose Euro-

“5. LSS spauda ir periodi- pos likimas. Tai viena. Antra, 
niai leidiniai. ’ jei ir rašyti apie tai, kas dabar

“6. LSS ir kova su cariz- dedasi, tai iki jus tos žibios pa-’ 
iriu Lietuvoje, kova dėl Klai
pėdos ir Vilniaus.

“7. LSS kova už Lietuvos 
riepriklansomybę. J

“8. LSS ir kultūtos dar
bas: dliOrai, spektakliai ir t.t.

“9. LS$ ir jos santykiai su 
Lietuva didžiojo karo metu.

“10. LSS santykiai su ki
lom organizacijom Ameriko
je ir Lietuvoje.

“11. Bendra lietuvių darbi
ninkų būklė Amerikoje.

“12. LSS ir jaunimas, mo
terų judėjimas.

“13. Santykiai su Ameri
kos Socialistų Partija.

“Vienas žymus socialde
mokratas pataria sudaryti 
net organizacijų tai medžia
gai rinkti. Jis rašo:

“Medžiagos liuosu ir getu 
noru nesurinksite. Tam turi 
bU't orgfthizacija rir reikia 
sukelti pinigų. Turint lėšų, 
galimd' ^u’tij pastatyti žmo-Į 
•gus, kuris perrašinėtu doku
mentus ^Padarydamas po 2- 
4 egzempliorius). Tokiais 
dokumčfh'tų nuriirišais galima 
buitį 'leis’li naudotis fiertis, 
kurie kų nors rimtesnio ra
šys ripie Amerikos lietuvių 
gyvenimų. Taigi ’turętų būti 
organizacija, kuri: (a) parū
pintų lėšų medžiagos parito-. 
Šimui ir spaudai; (b) suda
rytų komisijų raštams reda
guoti ir spausdinti.”

“Tai labai rimtas sumany
mas. Mes, amerikiečiai, iki 
šiol ap^e tai visai negalvojo
me. Trid tarpti seni musų 
veikėjai pradeda jau m'irii ir 
kartu su- jais miršta daug į- 
domių atsiminimų. Kaip 
aukščiau1 sakėm, Lietuvių So- 
čialis'tiį jšųjtriiga ir paskui 
jos sukūrta LDLD išleido 
darig knygų, kurių knygy
nuose Šiandien Įftu nebara, 
bet pas seficis sųjungiėčius 
dar gali :ibūti. Gali birt thip 
pat sęniį'į‘Kovos’ ir kitų So
cialistinių laikraščių nuriie-į 
rių. Vis tai brangi medžiaga* 
ir jų budinai reikalų šurink-t 
ti, pakolei dar nėra žuvrisi.”

sieks, tai jos gali būti visai pa
senę. Per tas keletu dienų gali 
gyvenimas taip toli pasistūmėti, 
kad sudarys visų istorijos lapų. 
Tad geriau parašyti, kokia nuo-: 
taika dabar Lietuva, o ypač1 
Kaunas gyvena. Lietuvoje tiek 
daug turite giminių, artimų 
žmonių, pažįstamų, kad manaii 
visiems yra pravartu patirti,: 
kaip jie dabar jaučiasi, kokias' 
dūmas dūmoja ir apie kų kal
ba.

Lietuvis iš prigimties yra lė
tas ir ramus žmogus. Jį negrei
tai įjaudinsi, jis ne tuoj pradės 
karščiuotis. Jis linkęs daugiau 
plepalais gyventi, bet tuos ple-. 
palus jis abejingai klauso ir sa
vo išvadas daro. Kaunietis ne
mėgsta gatvėje laikraščių skai-, 
tyli. Jis juos skaito pietus pa
valgęs ir skaito ramiai viskų 
virškindamas. O dabar Kaune 
gatvėse^ j tiš’matysite1 •’kbsąį kitų; 
vaizdų. Retai sutiksite praeivį, 
kuris gatve eidamas neskaitytų 
laikraštį. Skaito jį visi: suaugę 
ir maži. Skaito jį gatvėje, kavi-; 
nėję, restorane, skaito autobu
su važiuodamas, skaito tarny
boje sėdėdamas. Visi dienraš
čiai savo tiražus žymiai padidi
no. Kai kurie dienraščiai išeina 

I du kartus per dienų, ir tai dar 
leidžia specialius leidinius, ar 

| ekstra telegramas. Visi tie lei
diniai graibslyte graibstomi. 
Kiekviena žinutė gaudyte gau
doma. Kaune galima girdėti vi
sas didesniųsias radijaus stotis, 
kurios tik Europoje veikia. Tai 
be laikraščių visi tas radijaus 
stotis klauso ir žinias gaudo.

Reikia pasakyti, kad pasku
tiniu laiku Lietuvos telegramų 
agentūra Elta pasaulio žinias! 
gauti bešaliai perduoda. Jos' 
duodamos kaip vienų, taip ir. 
kitų todėl visokių paskalų veik 
jau nesama. Buvo per valstybės 
radiofoną transliuojama Hitle
rio kalba, o taip pat ir Cham- 
bęrlaino. Tai visi turėjo progų

pusės nepastebiama jokių grų- 
sinimų. Vokietijos Lietuvos pa
sienyje nematyti ar nepastebia
ma didsnio kariuomnės judėji
mo. Lenkijos pasienis taip pat 
ramus, nereiškiųs didesnio ju
dėjimo. Daug kas tvirtai įsidė
jo į galvų mintį, kad vis dėlto 
karo nebusiu, nors štai šian
dien, tai yra spalių mėn. 28 die
nų, visi laukia vokiečių karinė- . 
menės mobilizacijos. Tokios 
mobilizacijos, kaipo atsargos 
priemonės, laukiama ir Lietu
voje. Jau ir su ta mintimi po 
kovo mėnesio įvykių visi susi- 
jpratę ir tokiam žygiui pasiruo
šę.

Žinoma, kaip visuomet taip 
ir dabar atsiranda tokių, kurie 
ar lai lygsvaros netekę ar dir
bu svetimiems už pinigus, ar 
laisva valia skuba pareikšti sa
vas simpatijas ir įtikinančiai į- 
rodinėja, kas reiktų daryti, su 
litro Lietuva privalėtų savo žy
gius derinti. Yra tokių savotiš
kų Vokietijos šimpa tiku, kurie 
neva iš palikimų šaltinių įrodi
nėja, kad Lietuva turėtų visu 
savo veidu atsikreipti į Berly
nu. Girdi, tarp Berlyno ir Lon
dono esu kažkokie susitarimai. 
Jei dabar ginčijamasi, lai gin
čijamasi tik dėl mažmožių. Ka
ro nebusiu, Anglija Vokietijai 
sutiksianti užgrobti Čekoslova- 
kijų, o jau po metų kitų Vokie
tija pradėsianti doroti SSSR. Il
su, tenais sudaryti planai kaip 
SSSR išparceliuoti. Ir taip bu
siu padaryta. Esu, SSSR jokia 
liaTiška jėga ir SSSR gyvento
jai gerai progai pasitaikius nu
versiu Stalinų ir tuomet prasi
dėsiąs SSSR valstybės parcelia
vimas. Tai, girdi, Lietuvai nėra 
jokio išskaičiavimo bet kokių 
simpatijų SSSR rodyti, juo la
biau, kad, girdi, jau Vokietija 
Lietuvai siūlanti geras sutartis, 
kas tai panašaus į trisdešimties 
metų nepuolimų ir, be to, pasi
žadanti iŠ Lietuvos pirkti daug 
ir daug maisto produktų,* jei 
tik Lietuva pasiliksianti neutra
li, lai daug kų laimėsianti ir 
galėsianti savo valstybės sienas 
tinkamai ištaisyti, nes Vokieti
ja pasiryžusi sutvarkyti ir Len
kijos reikalus.

(Bus daugiau)

metų ponia Winfield S. Hali 
■ surašė visus žodžius, kuriuos 

tik žinojo jos mažas sūnelis. 
Kai jam buvo 17 mėnesių am
žiaus; jis jau žinojo 232 ats
kirus žodžius; šešių metų am
žiaus sulaukęs, jis žinojo 2,688 
žodžius. Vokiečių kalbininkas 
Windtas sako užėjęs 2 m. am
žiaus mergaitę, žinojusių 48£ 
žodžius, o kita to pat amžiaus 
mergaitė žinojo .1,128 žodžius, 
bet tai turėjo būti išimtinai 
inteligentiški vaikai.—Tyrinė
jimai parodo, kad daugumas 
universiteto studentų žino ii 
vartoja apie 60,000 žodžių 
Žmonės ir be aukšto mokslo 
skaitų laikraščius, ir knygas 
žino bent 25,000 ligi 50,000 žo 
dž'ių. Prieš karų vakarų Euro 
poje vidutinis pilietis nevar 
tojo daugiaus kaip 800—90( 
žodžių, šiandien jų paprasta: 
žodynas praturtėjo bent kele 
riais tūkstančiais žodžių. Va 
dinasi, karas padėjo žmonėm 
moksli utis!

Kas yra ketvirtasis 
luomas Anglijoje?

* Teoretiškai, Anglijoje yr 
tiktai trys luomai, būtent: loi 
dai dvasininkai ir liaudis. Be 
1780 metais Edmundas Burk 
žemuosiuose parlamento n 
muose pareiškė, kad reporte 
rių galerija esanti ketvirtas] 
luomas, daug galingesnis u 
visus kitus. Po to laiko Angį 
joje spaudos atstovai visad 
būdavo vadinami ketvirtuoj 
luomu.

RADIOS

Visų gerų išdirbysčių 193S 
modeliai. Pirkdami 
pas Budrikę gausite 
nę nuolaidų už senę 
pianų, gramafonę.

radic 
didės- 
radio.

M arg umy nai

Kiek tamsta vartoji 
žodžių?

Arit

MIDGET RADIOS
po $7.95

Radios kabinetuose po 
$19.95 ir aukščiau.

1938 metų radijų 45% 
nuolaidos.

RAKANDAI
Budrikę pigesnes kai- 
geresnis pasirinkimas

Iš įlietu voš
Koop. “Žiedas” jau Su

pirko 5700 cnt. javu > 
suv. Kalvarija — Dvi sa- 

vaitės, kai ’ “Žiedas” pradėjo 
“Liefu’klui” supirkinėti jaVus.; 
Jab supirko 5760 centnerių.1 
Rugiams mokama nuo 8 iki '9 
Lt. ir miežiams nuo 6,50 iki 
7,50 Lt.

68 mokiniams 'paskirtos 
pašalpos j

^Kalvarijos pradž. mokykloje' 
dabar yra 12 komplektų su 660 
mokinių. Tėvų komi'tdto išta
rimu, ’68 mokiniams paskhdds 
pašalpos. Dar numatė skirti pa-* 
šaipę pirhius skyrius lankan
tiems, ^Pi^gįįP’riai asmenų.

Prieš ’80 metų garsusis •kal
bininkas Maxd^ ^hielleris, pro
fesoriavęs Oxfo‘rdo universi
tete, sakė, “kad pažinęs anglų 
ūkininkų, kurs vartojęs tik’,ai 
300 žodžių—daugiau žodžių 
jam ir nereikėję! šiandien, ži
noma, ir kaimo gyventojai 
vartoja daugiau žodžių —Did. 
karas ir visa eilė svarbių nau
joviškų išradimų praturtino ir 
kalbų. Ir musų sųlygomis šian
dien jau v vrirtojanie įvairius 
naujus žodžius, kurių prieš Į 
keliasdešimt metų visai neži- ' 
nojome.1 Pvz., nauji žodžiai,] 
įsigiję pilietybės teisių*, yra: 
Antena, autas, automobilis, «-■ 
erodromas, aeroplanas, diri
žablis, arktika, antarktika, au
tobusas, eteris, elektra, mikro
fonas, radijas, arterija, robo
tas, dviratis, gazas, dujokau
kė, portfelis, modelis, mikro
bas, ir tt. Beveik visų tų žod- 

, žiu musų tėVai nežinojo, nes
viešame gyvenime neutralumas,'jų prieš keliasdešimt metų Vi-’ 
juo labiau, kad iš Vokietijos sai nebuvo. — Prieš keletu

tams, Lietuva šiuo metu Euro
pos įvykiuose gerai yra infor
muota.

Reikia ipasakyti, kad kaunie
tis visų 'tų žinių akivaizdoje 
gana ramiai užsilaiko ir nema
tyti didesnio ųšfka’rščiavimo. Vi
sas gyvenimas slerrkti visai nor
maliai. Žinoma, visai netenka 
abejoti, kad Visų simpatijos 
'čė’lrijds pušėjė, bet tų Simpati
jų Uickhs Viėšai ridfdiškia. Vo
kietijos elgėsena pasipiktini
mas ‘didžiausias, bet ir Čia ne- 
riitityti jdkių išsišokimų. Viešai 
lyg ‘britų paimta griežtas neu
tralitetas. T)aug kas taip ir lu- 
kdriuoja, kad jei karas ir įVyk- 
siĄs, tai gal Lietuva sugebės iš
likti neutrali ir jos visos karo 
baisenybes nepaliešių, todėl gal 
ir pastebiamas tasai savotiškas

Pas 
rios, 
namų rakandų: Parlor Se
tų, BcdroOm Setų, Studio 
Couctres, lovų, Matracų, Kle- 
jankių. Rcfrigeratorių ir 
Skalbyklų.

PEČIAI.
Alejiniai, gasiniai ir angli
niai geriausių išdirbysčių. 
Su pilna garantija. Dabar 
pirkdami gausite pigiau. 50 
gal. aliejaus dykai. Lengvus 
išmokėjimai.

JOS.F. BUDRiK
FURNITURE CO. 

3409-21 S. Halsted St. 
Tel. Yards 3088

Radio Programai: WCFL, 970 
kil. Nedėliomis nuo 5:30 po pie
tų. WAAF, 920 kil. Panedėliais 
ir Pėtnyčiomis nuo 3:30 po pie
tų. WHFC—1420 kil., Ketver- 
gais nuo 7:00 v. vakare.
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MASTER WINDOW S1L4DE CO. ’
S. J. Vondrak T ei. Lafayette 4560

Langarh Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAMI 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BL1NDS.

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)
______■ . ! u ,________’_____________ — ——____________________________________________ ___  . _________/

ta ir ‘Wžiq 
Žeme” tafta, Kad 
Atėjo Ruduo

ivr.m-iiTiiBHii-j r t - n ii-
R. L. Naftvo Bendrove duoda 
pradžią rirč'ens pfcTėYrgimants

BOSTON SHOE STORE
3435 SOUTH HALSTED STREET

Vėliausi ir Nauji Bateliai 
MOTERIMS DIDELĖ NAUJIENYBĖ 

NAUJAUSJS PARODYMAS.
CROPO STILIAI. GERIAUSIOS VERTYBĖS UŽ

.98

Ateikite, o mes Pritaikysime.

ir 
dūk.

ROSELAND. — Vasariniai 
parengimai — pikti ikai ir išva
žiavimai — užsfbagė. Dabar 
prasideda ruduo, su juo prasi
dės ir visokie parengimai, kaip 
baliai, koncertai ir visokios 
“parės”.

Kad parengimai butų pasdk- 
mingesni, kad į juos sukviesti 
daugiaTi publikos, patartina 
“Rožių Žemės” padengimus gar
sinti “Natij ienose”, nes Naujie
nas skaito visi “Rožių žemės” 
lieltiviai.

Dydis 2P2 iki 10. Plotis — AAAA iki EEE.
BOSTON BATELIAI TURI VISKĄ, KAS JUMS REIKALINGA.

BOSTON SHOE STORE
3435 So. Halsted Street

K

Rtrdcnš parengimų sezonas 
Rdselande šįmet prasideda su 
koncertu ir 'balnnUH Tai paren
gimas R. L. N. Bendrovės spa
lio 16 d. Darbininkų svetainėj, 
10413 S. Michigan Avė. Kdn- 
certmį programą išpildys Ka- 

I zys Pažarskas, neseniai sugrį- 
i| žęs iš Lietuvos, L. D. Aido 
“ , Choras ir panelės Genevieve ir 

Anna \Voicik, smuikininkė ir 
pianiste.

[ACME-NAUJIENŲ Photo]
KUKURUZŲ KARALAITĖ—Miss Lorraine William- 

son, 17 melų mokinė, išrinkta Ku'kUruzų Karalaite ine
rtinėse Derliaus UžbaigtuVėse, 'Ottatva, III.

PRANEŠIMAS APIE STOVI 
fctrtSSĖJO 28 to., 1938 METŲ. 

TURTAS
fcfttfGAt ANT «AkK»S IR KlrtlOSE teANKUOSfe $12,441,838.06
Ų. S. Valdžios Bondsai ............................................................. 2,297,046.42
MUnici'paliM Bdndfcai   .......................................................... 567,260.77
Kiti hstuoti ir prėkybai tinkami bondsai ..............................  918,418.88
Komėrcittiai popieriai ..................................    712,500.00

'     ‘ 2,034,600.004
Sedured bV Stock -fekchange Čollatėraį

T^askėlds ir ai^kohtai ....................... >........................................
Apylinkės korporacijoms, firmoms ir biznieriams ar 
profesionaliems asmenims, kurioj bapkaą daro savo 
prekybą. PatOmtos ganėtina aparauda skoloms grąžinti.

Nekilnojame tiirto pa^bolos—Rezidencinės ........................ 899.23Ž.04
Industrinės ir kornercinės nekilnojamo turto paskolos .... 322,098.13
Federal Housing Administracijos morgičinės paskolos .... 518,919.89

Mottgičiai T1. H. A. garantuoti. (U. S. A valdžios korp.)
*' 700,000’00

J.00
704,987.91

•Šaftko nafrta's ..............................
Banko nekilnojamo ttrrtė lysas 
Kitas turtas ..................................

ATSAKOMYBĖ

2,418,627.85

$24,535,533.95

$800,000.00 
800,000.00 
232,373.44 
159,153.63 

8,746.79 
48,601.93

Bendras rezervas ............................................................
Kont'ingent’ihis rezervas ...............................................
Rezervas mokesčiams, nuošimčiams ir apdraudai
Fęderąl Housing Administrac jos mokesčiai ir tt. Depozitai 51,681.38
Depozitai ................................................................................. 22,434,976.78

DIREKTORIAI
Peter
Sam 

Charles 
Henry 
Chester 
W. H.

$24,535,533.95

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

Rosdland'iečiai, a tsi lankyki te 
visi ir paremkite bendrovę, lies 
jai labai reikalinga finansinė 
•paTama. Pradžia 5:30 V. vak. 
įžanga 25 centai. 

I

iš iPoTitinio Kliu!)o

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

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

Lithuanian American Poli'ti- 
cal Club of 9 Ward parengi
mas ‘įvyks spalio 30 'd. parapi
jos svetainėj. Parengimas pa
vadintas “Lietuviškos Skerstu
vės”. Bus rodoma judomi pa
veikslai, programas ir šokiai. 
Apie patį parengimą komisija 
gal paskelbs plačiau.

Untanas.
2415 W. 64th Street. Tei. Hemlock 6240

Marąuetteparkie-

taksų klausime. Jis yra vienas 
iš stambiausių žinovų taksų 
klausimų ir mes tikimės, kad 
jis atsakys į musų reikalavi
mus. M. C. R.

Protestuoja Prieš 
Narių Mitingą <

■ l; 1

Ohicagos Vokiečių Kultūros 
Lyga, ir įvairios “Amerikoniz- 
mo Lygos” Chicagoj pasiuntė 

v • ,

valdžiai protestus prieš Ghica- 
gos nacių organizacijos, Ger- 
man American bund masinio 
mitingo šaukimą šį sekmadie
nį. Tos organizacijos prašo ne
išduoti mitingui, leidimo. Bund 
žada mitingui naudoti Lincoln 
Turnverein Salėj, bet spaudi
mas yra daromas į salės vir
šininkus jos neišnuomuoti.

Garsinkte “N-nose”
. '. , 'v

ORO VETERANĖ— Mer
gytė uniforinuoto lakūno 
rankose yra tik 2 metų am
žiaus, bet jau ji oro vete
ranė. Ji yra Joanne, Angli
jos Imperini Airvvays la
kūno duktė. Ji išskraidžiojo 
lėktuvais apie 10,000 mylių.

S ir ALYVA

Adam BernadiŠius, Sav.

Mes dabar savo kostumeriams 
ir visiems, kas tik norės, pri
statysim visokias anglis, kokios * 
tik yra ant marketo. Taipgi pri
statysim kurui RANG*E ALYVĄ. 
Ši alyva yra {pirmos rųšies, ge- - 
riausia ant marketo. O ‘kaina 
tokia pat kaip visur.

Grant Works 
Coal Yard

16‘th St. ir 49th Ct.
/CICERO, ILL.

Phone Cicero 311

Čionai Lietuviai Fefkalh 
Apšildymą — pluMbingą — Malevą 

LINK-BELT STOfcERIŲ CENTRAS 
. ------ _ .. ------- ..

Pirkite kur visi Lietuviai Perka!

South Cenier Plumbing & Heating Sapply Coų ta.
N. W. kampas State ir 551 h St.

VISI TELEFONAI — ATLANTIC 4290 — VISI TELEFONAI 
-- - ' ! - a x:.« • ----

GARSINKI® "NAUMOST

15-to Wardo Liet. Dem. Kliu- 
bo pirm. F. J. Doviat Pra
nešimas.

“Lithuanian Democralic 
of 15th Ward” 
tingas įvyks parapijos svetai
nėj, 6812 South Washtenaw 
Avenue, 16 dieną, spalių mė
nesio kaip 2 valandą po pietų. 
Kalbėtojai bus, teisėjas Ed- 
mund K. Jarecki, John Toman, 
Codk County šerifas, Alderma- 
nas James F. Kovarik ir Char
les *P. Kai.

Chicagoj e ir Cook County 
randasi apie 800,000 namų sa
vininkų, kurie moka be susto- 
jimo didėlius taksus, o labiau
siai šioje depresijoje, kada al
gos ir įplaukos yra labai ma
žos. Taksai nė kiek nešufha- 
žeja. Rinkimai jau ateina, daug 
politikierių siekia poli’tfkišikų 
ofisų. Šis kliubas nori išgirsti 
iš kaikurių kandidatų, kaip bus 
galima ateityje sumažint tak
sus? Musų kliubas yra Demo
kratiškas, bet Ulės -iš* į'stame 
ir rdikalaujame, kad mūšų 
•draugai Demokratai, pareikštų 
mums, savo platformas, o ne 
partijos. Taksų augimas reiš
kia sunaikinimą žmonių pro- 

; greso; ir ateityje musų gyve- 
; nimė. Amerikos piliečiai turi 

teisę reikalauti arba duoti pa
stabas jų išrinktiems valdinin
kams. Musų tauta yra pasižy- 
riiė-jus taksų mokėtojais, nes 
nuskriaudžiame savo šeimas, 
draugus ir įvairius socialius 
veikimus, užsimokėdami 'tak
sus už savo namus. Mes turi
me suprasti, kad nieks už mus 
nekalbės arba negins musų 
kalus, kaip tik mes patys.

Šitas mitingas parodys, 
mes esame organizuoti ir 
širengę gint savo reikalus,
eikit ir išgirskite ką tfeisėjast 
•EtatHid K.

Clul 
mėnesinis mi

rei-

kad 
pa- 
At-

Jarėcki pasakys

Frank C. Aathje
Robert Anderson 

Herman A. Becker
Ėdwm 'Caršon

'T*’!

CHICAGO CITY BANK AND TRŪST CO
HALSTED at SIXTY TBTRD

Po valstijos valdžios ir Chieago Clearing House priežiūra.
Narys Federal Deposit Insurance Corporation.

De Vries
Ehrlich
W. Heidel
F. Jaeger

W. Kulp
McDonnell

John Mueller
Olaf Olson

Adolph Quist
Joseph Schaefer
J Parker Smith

• J . .

Nuolatinis, Greitas Susisiekimas
Tarp N«w Yorko ir Klaipėdos, Per Gothenburgą

Keflionė prasideda ir baigiasi švedų Amerikos Linijos laivais. 
Nilo Švedijos, vyksta iš Stockholmo ąr Kalmaro 

moderniškuoju S. S. “Marieholm”.
Nereik švedų vizos keleiviams į Lietuvą per Švediją.
KALĖDINĖS EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 

IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO 
D'ROTTNY^GHOLM .......... Lapkričio 30
GRIPSHOLM .......................... Gruodžio 7

Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės į 
vietinį laivakorčių agentą, arba

SNVEDISH AMERICAN LINEĮ
181 NO. MICHIGAN AVĖ. CHICAGO, ILL,

GARSINKI® “NAUJIENOSE”

Zenith Radio
YRA AUKŠČIAUSIOS KOKYBES. JUS 
NUSISTEBĖSITE IŠGIRDĘ NEPAPRAS
TAI MALONŲ BALS A IR LENGVA OPE
RA VIMĄ. Tik guziką paspausite ir gausite

AMERIKĄ ai- EUROPA

•«šW

RAJMORGAN!

EUROPI, .SOUTH AMERICA 0R THE ORIENT GUARANTEED EVEP.Y DAY 0R YOUR MONEY 
BACK . . . on ali Zenifh Short Wave Radio: ivher. used with Zenilh Short Wave Autenna

RGE
ALIEJUM ŠILDOMAS PEČIUS, tai yra vie
nas iš GERIAUSIŲ. Jo kaina nėra nei kiek 
didesnė kaip kitų. 3 ARBA 4 KAMBARIUS 
APŠILDYS PILNAI.

tik—

Tūkstančiai Norge 
ėlyvos pečių savi
ninkų sako, kad nė
ra kito geresnio pe
čiaus kaip Norge.
Dabar jus galite 

nupirkti $49.50 ver
tės pečių už

Pilną pasirinkimą rasite

Roosevelt Furniture Co
2310 tfost Roosevelt Road

» .-.'i - ' '. 'i' ‘ L ‘ ' A ‘ * * Z
, > •> 4 , Z’ ■' -'v. '    . ■ * * < A • » i J
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Diena Iš Dienos
Gražios ir Linksmos ‘ 
Sidabrinės Vestuvės

Spalio 8 d. buvo surengta 
“siurprizo” vakarėlis pp. Vaiš
norams, kurie gyvena po adre
su 1900 S. 49 Avenue.

Vakarėlio surengimu rūpino
si p. Noreikai, 3243 N. Narra- 
gansett, ir p. Semenavičienė. 
Jie pasirupino su aukomis ir 
užkvietimais. '

Tuo metu, kada jie kraustė 
jau paruoštus valgius ir gėri
mus į p. Vaišnorų namus, tai 
p. Vaišnorų jaunesnysis sūnūs 
tėvelius išvežė pas gimines su
sitarti “apie grybus”.

Grįždami užsuko pas p. Gai
lius, po adresu 4422 S. Arte- 
sian avė., kur tuo metu mes 
visi ruošiamės į jų vestuves.

Kai mes pasakėm, kad mes 
esam užkviesti netoli nuo jų į 
“parę”, tai jie sutiko mus pa
vėžėti. Netoli jų namų išlipo
me užsukdami pas p. Gailius, 
kurie gyvena 1518 S. 49 Court.

Buvo 9 vai. kada sūnūs su 
tėveliais grįžo, kur jau visi su
sirinkę laukė.

Tuoj ir mes nuvykome, o su
tikę p. Vaišnorus sušukom: 
“Ar ir jie į tą pačią parę atva
žiavo?”

Publikos susirinko apie 70 
žmonių, daugumas alsėdiškiai, 
nes ir p. Vaišnorai alsėdiškiai. 
Prie gražiai apkrauto valgiais 
stalo pirmą kalbą pasakė p. 
Onyte Gailiūtė, kuri sveikino 
p. Vaišnorus jų 25 metų vedy
binio gyvenimo sukaktuvėmis 
ir linkėjo sulaukti auksinio, o 
net ir “deimantinio” jubilie-

šeštadienis, spalių 15, 1938NAUJIENOS, Chicago, ffl.
į - - -  —    —-| *- • aa^a
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Balsuokit už savo dratigą ir kaimyną

0 WALTERMcAVOY
Republikonų Kandidatą

COUNTY COMMISSIONER 
(of City of Chicago)

Rinkimai ANTRAD., LAPKRIČIO 8, 
8-tas Vardas Balote.

TARNYBA SU ŠYPSĄ

Parodos Pavyzdžiai
rkiiiii

Tai garsusis Dono Kazokų Choras, kuris atvyksta Chicagon koncertuoti spa
lio 23 d. Choras sudainuos du koncertus Civic Opera Rūmuose, vieną po pietų, antrą 
—vakare. Bilietai parsiduoda “Naujienose”—nuo 83 centų iki $3.30. Kas Dono 
Kazokus kartą išgirs, tas jų niekad neužmirš.

Bilietus prašom įsigyti anksti, nes galima gauti geresnes vietas. Visos kėdės 
bus rezervuotos.

ti. Viena iš kalbėtojų po svei
kinimų ir linkėjimų p. Vaišno
rams tuo pačiu priminė ir svei
kino pirmąją kalbėtoją p. Ony
tę Gailiūtę, kuriai spalio 8 die
ną sukako 18 metų.

Pabaigoje kalbėjo p. Vaišno
rų abu sunai. Sveikino tėvelius, 
dėkojo už gražų išauklėjimą ir 
linkėjo ilgiausių metų.

Baigiant p. Vaišnorai dėkojo 
visiems ir sakė, kad jie niekad 
nesitikėjo tiek daug turį malo
nių draugų.

P. Vaišnorai yra pavyzdinga 
lietuvių šeima, gražiai išaugino 
du sūnūs ir dar jaunutę dukre-

Vestuvės buvo skaitlingos ir 
turtingai prirengtos. Šliubo ce
remonijos įvyko Brighton Par
ko lietuvių bažnyčioj, kur su
sirinko didelė minia “veselnin- 
kų” ir šiaip žiopsotojų.

Vestuvių puota įvyko Jono ir 
Marijonos Balnių namuose, 
2910 W. 40th Street. Jonas ir 
Marija Balniai savo dukters 
Eleonoros vestuvėms neskupa- 
vo. Stalai visą laiką buvo ap
krauti su visokiais valgiais ir 
gėrimais. Buvo gera muzika ir 
šokių mėgėjai entuziastiškai 
linksminosi. Laimingos kloties 
jaunai porai. —Steponas.

. ..................... r

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Ruošia
Atidarymą

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

F. Selemonavicn 
Sveterių Krautu
vė Atdara Kas- 
Dieną ir Vaka
rais
nūdieniais.

Ir Sek-

Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

Bowling-Billiardai

Onytė sudainavo p. Vaišno
rams Ilgiausių Metų.

Toliau kalbėjo p. Mažeikai, 
p. Semonavičienė ir daug kitų, 
kurių pavardžių r°teko paini-

Gera ir linksma buvo pas pp. 
Vaišnorus. Nesinorėjo juos ap
leisti, kad dar ilgiau pabūti.

Todėl, manau, kad ir p. Vaiš
norai sekmadienį nebeišvažia
vo grybauti, nes p<T sidabrinių 
vestuvių, manau, truputį galva 
svaigo. —S. V-tė.

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

oo Valstijos priežiūra.
6755 SOUTH VVESTERN AVĖ.

Tel. Grovehill 1038.

ant 
au-

IŠKILMINGOS 
VESTUVĖS

Apsivedė Tadas Maniatis su 
Eleonora Balniute.

Spal'o 9-lą įvyko iškilmin
gos vestuvės Brighton Parke. 
Visiems gerai žinomo biznie
riaus Jono Balnio, Real Rye 
Bread savininko, duktė Eleono
ra ištekėjo už Tado Maniatis.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago j)

John Petrošius, 24, su Estelle
Balchunas, 23

Wąlter Jacob, 33, su
Mažeikas, 27

Frank Waisnor, 25,
norą Verketis, 18

Anthony Katula, 25,
dys Daley, 23

Leo August, 23, su Sophie
Shaniinas, 18

Joseph Leases, 23, su Stella
Ramančionis, 17

Le Ros Frocherow, 23,
Bertha Malevecas, 22

Bernice

su Leo-

su Gla-

su

Reikalauja
Perskirti

Mariau Yurša nuo
Yurša

Anton

po pietų, klubo pirmininko bute adresu 1825 Wabansia 
Avė. (antros lubos). Įėjimas nuo Wabansia Avė. I ietuviai 
pašto ženklų rinkėjai kviečiami atsilankyti ir sykiu atsi
vežti savas kolekcijas. —Sekretorius

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, rašt.

Gavo
Perskiras

Ilarriet Bernas nuo 
Bernas.

Walter

PARENGIMAI
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

NAUJI 
SEZONO 
STILIAI

■ M ■ ■ ■ DIDŽIAUSIOS

VVFAI" oeveryku
■ W I MIbh vertybės

< CHICAGOJE
VERTI DAUGIAUBOSTON BETTER SHOES

BOSTON SHOE STORE
3435 So. Halsted Street

Lietuviškas 
Vakarėlis

Rytoj įvyks šv. Marijos pa
rapijos svetainėje, prie 35th ir 
So. Union Avė. Vakarėlio pra
džia 7 vai. vak.

Kviečia Komitetas.

Uždraus Dviems
Važiuoti Dviračiu

CICERO. — Cicero policijos 
viršininkas Svoboda įteikė pa
siūlymą miestelio tarybai už
drausti dviems žmonėms va
žiuoti ant vieno dviračio. Vai
kai labai dažnai taip daro, o 
tas labai pavojinga.

Naujos “Naujieną” 
Raštinės Valandos

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

. Paprastomis dienomis, (nuo
i pirmadienio iki šeštadienio), 
8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro;

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

| Sekmadieniais skelbimus ga
lima paduoti ar informacijų Field muzejuje ir Shedd Ająua- 
gauti šaukiant CANal 8500 po riume. Kartu lankėsi ir kelios 
3 vai. po pietų. “N” Adm. motinos.

9

PAS

AMERICAN HOUSEHOLD CO.
5409-11 SOUTH HALSTED STREET

AUKOJA VISUS PAVYZDŽIUS—SUTAUPYKITE NUO 40 iki 60% 
2

20 Asly — 10 Stalų
Gėrimai ir užkandžiai vietoje 

Rezervacijos Kliubapis

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

Walter G. Kowalauskas, žy
mus chicagietis, kuris neseniai 
atidarė alinę adresu 3059 W. 
38th st., šiandien/ir rytoj ruo-l 
šia “Grand Opening”. Kviečia 
visus draugus ir apylinkės gy
ventojus atsilankyti smagiai 
laiką praleisti. (Sp)

Prie DIENA iš DIENOS
Išvyksta
Louisianon

Stasys Pieža, “Chicagos 
Evening American” redakcijos 
narys, sekmadienį išvyksta apie 
savaitei laiko į New Orleans, 
Louisiana. Jis eis Ilearsto dien
raščių korespondento pareigas 
Amerikos Eucharistiniam Kon
grese, kuris ten prasidės, pir
madienį.

Boston Avalynės 
Krautuvė 
Perdirbama
BRIDGEPORT—Boston Slieo 

Store, 3435 S. Halsted St. per
taisymo darbai eina visu smar
kumu. Nuo dabar Boston ava-! 
lynės krautuvė bus ne tik per-| 
dirbta viduj ir turės naują' 
frontą, bet ir padidinta. Krau
tuvė visais atžvilgiais bus pa
togesnė pirkėjams.

Tikimasi, kad pabaigus dar
bą, krautuvė bus viena iš pui
kiausių Chicagoje. šia proga 
primename, kad batelių kainos 
jau žymiai nupigintos. Tie, ku
rie parsidavinėjo po $4.00 da
bar parsiduoda po $2.98. Patar
tina ateiti ir pasinaudoti bar- 
genų kainomis. (Skelb.)

IŠ MOKYKLŲ
Rūgs. .23 d. 4Ą klesos moki

niai Jonės mokyklos suruošė 
hobby parodą, kurioj išstatė 
savo vasaros gaminius. Paro
dai vadovavo mokytoja Miss 
Irene DoOley. Paroda buvo su
tarta pereitą birželio mėn. prieš 
užsidarant mokyklai.

2A klesos mokiniai Goodwin 
mokyklos, po vadovyste jų mo 
kytojos Miss May Hayder rugš. 
22 d.
ryne. 
nos.

lankėsi Brookfield žvė - 
Lankėsi ir kelios moti-

pirmas kelias savaites

3

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG D1STANCE 

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

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3403

ODD-BEDS—WAL.

DOUBLE COIL $ 1 9 95 
STUDIO COUCH ... ■

COIL SPRING ............... $3-95
$3-95

CHEST OF DRAWERS $g.95
OIL HEATERS, $10.75

GAS RANGĖS .......... ■
ir aukščiau.

PC. PARLOR $*5Q gO
SETS ..........................
PC. WALL BED $OQ 50 

ROOM SĖT ..............
7 PC. DINING ROOM $47.50

SI’ l’S ■* “
LOUNGE-CHAIRŠ"... $ <| g.95
rNNERSPRING $Q 95

MATTRESSES ..............  O
.PULL-UP CHAIRS ....... $Ą-75
Pamatykite gražų musų 3 ir 4 kambarių $1?Q.5O ir 

įrengimą * 1051 aukščiau.
TERMINAI PRITAIKOMI JŪSŲ PATOGUMUI.

Atdara antr., ketvirt. ir šeštad. vakarais iki 10 valandos.
5409 SOUTH HALSTED STREET.

MES TURIM PLUMBINGO REIKMENIS, UŽLAIKOME STIK
LUS, VANDENS PERVADAS, PARDUODAM GROTAS (grates) 

• RENDUOJAM SANDING MAŠINAS, UŽLAIKOM VISKĄ, KAS 
JUMS PRIE NAMŲ REIKALINGA

2817 West 63rd Street
TEL. PROSPECT 1297

- LIETUVIŲ KRAUTUVE ----- —--

ŠIRDINGAI KVIEČIA JUS IR JŪSŲ DRAUGUS Į
IŠKILMINGĄ ATIDARYMĄ

FOUR ROSES TAVERNO
3059 WEST 38-TH STREET

Šeštad. ir Sekmad., Spaliu 15 ir 16, 1938
MUZIKA, ŠOKIAI, UŽKANDA, PASISTIPRINIMAI, JUOKAI

WALTER C. KAWALIAUSKAS

SMAGIAI LAIKUI PRALEISTI ATVYKITE J 
NORRLAND TA VERNO Šaunias Įkurtuves 

3500 NOKTU 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.

VIENU METU ANNIVERSARY PARTY 
Kviečiame visus savo draugus ir pažįstamus atsilankyti į musų 

vienų metų biznio atidarymo sukaktuvių party, kuri įvyks

Šeštadienį, Spalių 15 d.
UŽKANDŽIAI IR MUZIKA NEMOKAMAI.

3201 Lituanica Avenue 
po vardu CRYSTAL TAVERN 

MRS. and MR. GRAMONTAS.

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

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

Ofiso tel. Yards 0706 
Rez. tel. Lafayette 4557

P. KLUJKA, vedėjas

Columbia Roofing Co.
NOT INC.

Žvyrinis Dengimas ir ant Gon
tų Paruoštas Dengimas

Felt Gutters ir Blėkų Darbas 
Tai Specialybė

3319 So. Morgan St., Chicago

LUCKY INN 
SCHLITZ ALUS 

Lietuviška užeiga dėl jaunų ir 
senų.

Gėrimai, užkandžiai ir muzika. 
Kviečiame mus atlankyti

3203 So. Halsted St.
STANLEY BOGUSH ir LEO 

VAIČEKAUSKIS. 
Tel. Calumet 6579.

Garsinkitės “N-nose”

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO;, 

TVARKOJE

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

Per
Wilson mokykloj susikūrė ke
lios naujos organizacijos ir iš
sirinko viršininkus. Susikūrė ir 
camera kliubas, kuris studijuos 
fotografiją.

Susidarė ir hobby kliubas.
3 klesos Goodwin mokyklos 

mokiniai rūgs. 23 d. lankėsi

LIGONINES— 
HOSPITALS

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS — B A JORfiS DAINININKfiS — ARTISTAI-ftS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
—7 IKI 8 V AL. 
—7 IKI 8 VAL. 
—7 IKI 8 VAL.

• PENKTADIENĮ— __
• ŠEŠTADIENĮ— W. H. F. C
• SEKMADIENĮ—

VAK.
VAK.
VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrių*

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI

GYDYMAS sisn.oo
LIGONINĖJE --------------
RAUDONGYSLftS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje .-- $15 00
RAUMATIZMAS *9.00

greitai palengvinama ----- “
VISAS LIGAS GYDOMA AA
Ekzamiiraciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 >. Kedsie Ava^ Chicago. 

Tet L*wndile 5727.
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FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

Kuopos ruošia rezoliucijas 
Lietuvos valdžiai

HELP VVANTED—FEMAJLE 
Darbininkių Reikia

Ką Veikia Chicagos Lietuvių 
Organizacijos

Šaukia Br. Parko Namą Savininkų Susirinki 
mą — Pas Laisvamanius — “Ūkininką” — 

Kitas Draugijas

PĖRSONAL 
_ Asmenų Ieško

Klerikalai Bando 
Ardyti Laisvamanių 
Prakalbas

Lietuvių Laisvamanių Etines 
Kultūros D-jos 1 kuopa laikė 
mėnesini susirinkimų spalio 11 
dienų. Prisirašė du nauji na
riai: Pr. Grušas ir J. Varanau- 
skienė.

Maršruto direk. A. Jocius 
pranešė, kad viskas eina pilnu 
tempu, vienur būna gerai, ki
tur randasi priešų, žinoma, iš 
klerikalų pusės. Pavyzdžiui, 
vienoj vietoj norėjo, kad pra
kalbos neįvyktų ir tik už dvie
jų valandų prieš prakalbas pra
nešė, kad be leidinio negalima 
bus kalbėti. Bet čia vikrus ren
gėjai suspėjo laiku gauti leidi
mų ir prakalbos įvyko.

Kitur kunigai suorganizavo 
savo pasekėjus, kad laike pra
kalbų sukeltų triukšmų ir su
ardytų prakalbas, vienok atėję 
į svetainę rado pilnų publikos 
ir jau tų savo nekultūringų dar
bų nebeišdr|so vykinti.

Vakaras spalio 22
Pramogų rengimo komisija 

pranešė, kad bendras Chicagos 
laisvamanių parengimas įvyks 
šeštadienį, spalio 22 d., Mildos 
svet. Bus gražus programas ir 
šokiai. Toliau, iš Centro gauta 
atspausdintos blankos, kur rei
kalaujama, kad Lietuvos val
džia grąžintų žodžio laisvę, 
spaudos ir susirinkimų ir kad 
įvestų- civilę metrikacijų. Taip- 

I gi atskirtų bažnyčių nuo vals
tybės bei mokyklas nuo bažny
čios.

šias blankas vienbalsiai pri
ėmė ir pasiųs vienų prez. A. 
Smetonai, antrų šakaliui, tre
čių kun. Mironui. Taipgi nuta
rė kreiptis j pažangesnes drau
gijas ir kliubus, kad ir jie rei
kalautų atsteigti laisve Lietu
voj. —Stepukas.

KATRINA NAUJALIENĖ 
(NOVAK)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 13 d., 9:45 vai. vakaro, 
1938 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Čekijoj Pudeįovice, 
Bohemijoj. Amerikoj išgyve
no 50 metų. Paliko dideliame 
nuliudime vyrą Antaną, 2 
brolius, Juozapą ir Joną, bro
lių vaikus ir daug kitų gimi
nių. ’

Kūnas pašarvotas Lechąvi- 
čiaus koplyčioj, 2314 West 
23rd Plące. Laidotuvės įvyks 
antradienį, spalio 18 d., 8:30 
vai. ryto iš koplyčios į Auš
ros Vartų parap. bažnyčią, 
(kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Katrinos Nauja- 
lienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nubudę liekame,
Vyras, Broliai, Brolienės ir 

Giminės.
Laid. Dir. Lachawlcz ir su 
nai, Tel. CANAL 2515.

L U f L Iii IV V isas Pasauli^ 
> . DaBst,

KVIETKINLNKAS 
Gėlfe Vėstdvėmrf, BanHefamt 

ir Pagrabams. .
3319 So. Htffetėd Street 

Tek YARDS 7308

«
 Gėles Mylintiems 

Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laido
tuvėms, Papuoši
mams, .

GfiLINlNKAS
4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

Linksmas Moterų 
Lygos Šokių 
Vakarėlis

Nė sau, bet visuomenės 
gerovei

ga pradeda rudens sezonų su 
linksmais šokiais, kurie įvyks 
šeštadienį, spalio 15, Sandaros 
svčt., 814 W. 33rd St.

Šiame vakarėly] bus skiria
ma daugelis dovanų prie įžan
gos tikietų. Bus smagi muzika 
ir įvairi užkanda.

Komisija susideda iš darbš
čiųjų lygiečių, P. Buožienės, O. 
Neniškis, P. Burbienės, M. 
Strisko, L. Vlšniauskienės ir M. 
Zolpienės. Padėjėjos yra R. Ma- 
zeliauskienė, 
Milkintienė.

Visos deda 
atsilankiusius 
loniausiai. 
sas 1 prita 
skaitlingai atislankyti 
remti šių organizacijų, 
darbuojasi ne dėl pelno, bet vi
suomenes gerovei. Užprašo 
varde komisijos

M. Zolpienė, pirm.

V. Orenčienė, J.

pastangas, kad 
priimti kuo ma* 

Šiuomi visus ir vi- 
ančias kviečiame 

ir pa
ku ri

Ruošiasi ir Mitinguoti 
ir Šauniai 
“Baliavoti”
Pluoštas faktų apie Am. Liet. 
Piliečių Pašalpos ir Politikos

Kliubų
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Politikos ir Pašalpos Kliubas 
12-to Wardo rengia metinį pa
silinksminimo vakarų su gra
žiu programų, šokiais ir dova
nomis spalio 22 d. Hollywood 
svetainė^,--2417 W. ‘43rd Št/1 

šokiai prasidės 8 vai. vakare 
ir tęsis iki laikas leis. Bus gar
dus užkandžiai ir gėrimai, taip 
kad kiekvienas-na bus ganėti
nai sotus ir linksmas.

Visi kliubo nariai, seni ir 

vauti šiame metiniame paren
gime ir kiek galint atsivesti 
naujų narių kiiubui, nes tų va
karų bus priimami nauji nariai 
veltui, be įstojimo mokės ties. 
Į kliubų gali įstoti vyrai ir mo
terys, vaikinai ir merginos, nuo 
18 iki 45 metų amžiaus. Duok
lės, palyginus su pašalpa, yra 
visai mažos — 6 doleriai per 
melus arba 50 centų į mėnesį.

Sergantiems nariams kliubas 
moka 5 
vaitei ir 
išmoka

dolerius pašalpos są
nariui mirus kliubas 
giminiems du šimtus

Tai yra gana gera apsauga 
už liek mažai pinigų, ši orga
nizacija labai gražiai gyvuoja, 
turi išlikimų ir pastovių valdy
bų, kuri sąžiningai ir manda
giai tvarko kliubo reikalus.

Kliubas turi gana gražaus 
turto, kuris yra įves luotas sau
giose ir atsakomingose įstaigo
se, mokančiose gerus nuošim
čius.

Susirinkimai įvyksta kas tre
tį sekmadienį, kiekvieno mėne
sio. Sekantis susirinkimas įvyks 
rytoj, spalio 16 dienų, 1 vai. pė 
pietų, John Yriškos svetainėje, 
2417 W. 43rd S t.

Visi nariai ir narės malonė
kit kiek galint atsilankyti, nes 
reikės išrinkti darbininkus bu
simam vakarui ir aptarti kitus 
svarbius kliubo reikalus.

Kliubo korespondentas
Frank Krasauskis.

Šaukia Brighton Parko 
Namų Savininkų 
Susirinkimą

1934 ir kitų metų taksų 
reikalais

Brighton Park Landlordš 
Association susirinkimas įvyks 
spalio 18 dienų, 7:30 vai. va-

[ ACME-NAUJIENŲ Koto 1

VEDYBOS LIGONINĖJ — 
John Kabbas, Los Angeles, 
Cal., gyventojas ir jo jauno
ji žmona Marie Nogaim, po 
vestuvių miesto ligoninėj. 
Jaunoji buvo sunkiai sužei
sta traukinio nelaimėj, kai 
važiavo iš namų Ei Pašo, 
Tėxase, į Los Angeles, ves
tuvėms su Kabbas.

kare, parapijos svetainėj, 44th 
ir California gt.

Atsineškite kvitas (receipts), 
kurias mes davėm visiems, ku
rie padavė 1934 metų taksų 'fai
las atgavimui 5% “cash rate”, 
o šiame susirinkime gausite 
oficiališką kvitą nuo County 
Treasurer.

Yra svarbu, kad visi namų 
savininkai atsilankytų susirin
kime ir kad atsivestų savo kai
mynus. Atsiminkite, kad pavie
niai nieko nenuveiksime, o di
delės organizuotos grupės gali 
viską atsiekei. Politikieriai yra 
musų tarnai, D ne ponai, mes 
juos padedam į darbus ir mes 
galime juos išvaryti, jeigu jie 
netarnauja ir neišpildo savo

daug
Ku-

Musų organizacija yra 
svarbių dalykų nuveikus, 
rįe dar nesate padavę 1934 mė
tį faksų KĖftas~~atgayimūi "5% 
cash rebate, atsineškite į šį su
sirinkimą, 6 kliūbhš jums at
liks tą darbą. Brighton Park 
Landlordš Ass’n,

B. R. Pietkievvicz, pres.

Dr-jos “Lietuvos 
Ūkininko” mėnesinis 
Susirinkimas

Sekmadienį, spalio 16 d., I 
vai. po pietų paprastoj vietoj 
įvyks svarbus Draugijos “Lie
tuvos Ūkininko” mėnesinis su
sirinkimas. Bus daug reikalų 
svarstymui. Prašome narių su
sirinkti. Taipgi nariai atsilikę 
su mokesčiais, malonėkite užsi
mokėti.

J. Žurkauskas, pirm.

Budriko Radio 
Programas

Septmtadienį nuo 5:30 iki 6 
vai. vakarė bus gražus Budni
ko radio programas dainų ir 
muzikos iš didžiulės, plačiai 
girdimos stoties V7CFL, 970 k. 
Programų išpildys didžiulė Sim
fonijos orkestrą ir dainininkai. 
Bus graži muzika ir parinkti- 
nes kompozicijos. Nepamirški
te pasiklausyti šito gražaus 
prog^amo. —J.

Progress Frautuvė
Ruošia Gražy ir
Įdomų Programą

vaiRytoj, sekmadienį, 11 
prieš piet, dailių mylėtojai 
kviečibmi pasiklausyti turtingo 
ir gražaus radio programo, ku
ris susidės iš rinktinų kompo
zicijų ir gražių liaudies daine
lių. Jas po vadovyste Jurgio 
Steponavičiaus išpildys pasižy
mėję Naujosios Gadynės Choro 
dainihinkai-ės. -

Tarp dainų programas bus 
paįdomintas sU svarbiais pra
nešimais ir naudingais patari
mais, ypač iš ekonomijos sri
ties. Girdėsite gerų žinių kaip 
ir kur doleris gali nupirkti dau
giau ir geresnių prekių. Prog-

ADELINE EMPAKERIS 
(Čionai jos paveikslas)

Spalio 9 d. mano žmona Adeline 
Empakarįs (Empaher), kuri gy
veno kartu su manim antrašu 650 
W. 81 st St. iki pereito šeštadienio, 
spalio 9 dienos. Nuo minėtos die
nos jihai pasišalino nuo manęs ir 
nuo šios dienos aš daugiaus neat
sakau už jokias skolas, padarytas 
be mano paties užgyrimo. Tačiau, 
kuris pirmas man praneš mano 
žmonos dabartinį antfašą, tas bus 
tinkamą! atlygintas. Kreiptis

650 West 81st Street.

SITUATION wanted
..... J Ieško Darbo ,______

PAIEŠKAU DARBO
Penteris ir popieruotojas iš vi

daus, iš Įdūko ir štoruosė, 10 metų 
patyręs, darbas užtikrintas. Chica- 
goj ir priemiesčiuose apkainavimas 
dykai.

J AUGAITIS
1608 S. 50th Ąve., Cicero’, CIC. 2633

IEŠKAU D^RBO. Esu patyręs 
ant farmų. 'Turiu, paliudymus.

J, JUCIUS, 
3126 Šo. Union Avė.

PĄIEŠKAU DARBO UŽ šeimi
ninkę. Esu gera ir švari moteris, 
gerame stovyje. Pageidauju gerų 
namų. Gali būti iš apylinkės mies
telių arti Chicagos. Rašykite laiš
kus. VILTIS, 1739 So. rfalsted St. 
Box 22. •

PAIEŠKAU DARBO prie taisy
mo ir perdirbimo senų ir naujų 
namų. Esu gerai patyręs. Visokių 
karpenterio darbų—atsišaukite.

F. SKRABUTĖNAS, 
Tel. Lafayette 0982.

HELP VVANTED—MAlE

REIKIA 0 LAIKRODININKŲ bet 
kokio patyrimo — bet kokio am
žiaus: Box 888, T7Š9 So? Halsted St.

REIKIA į ūkį DARBININKO.
423 E. 64th St., Stanley, pirmos 
lubos, f

KRAUTUVĖ — 45x22 tinka bet 
kokiam bizniui, ypatingai mėsos 
marketui. Randasi 3603 Union.

REIKALINGAS VAIKINAS pa- 
gelbininkas dirbti į grosernę — 
patyręs, atsišaukite. Republic 
7387. 5532 S. tAlbany Avė.

ress bendrovės leidžiami pro
gramai yra visų pamylėti.‘Rei
kia nepamiršti jų pasiklausyti, 
ypač rytoj. Rep. J

Indų Ir Sidabro
Rinkėjoms

• 3.G /v <t-* —— --------

kurieIndai ir Sidabrų setai, 
per daugelį saVaičių buvo gar
sinami Naujienose, neužilgo bus 
nutraukti. Daugiau jų nebe- 
gausrt, tf&el pasistengkit grei
tu laiku dapildyti savo setus. 
Išsikirpkit kuponus ir atsilan
kyta raštinėj tuojaus.

Nėr lute pranešti, kad už ke
letu Sųvaičių Naujienas savo 
skaitytojams už labai nupigin
tų kainų patieks kitas, gražias 
namaitis rėikirtėnrš. Šekit Nau
jienų apgarsinimus.

Adm.

Moterys, Indų Ku
ponai Už Savaites-

Moterys, kurios pradėjo tau
pyti Indų kuponus, prašomos 
išsimainyti juos j indus primo
kant 44 centų už setų sulig 
kuponų. Kuponai Naujienose eis 
dar tiktai keletu sųvaičių, to
dėl tėš, kurios pradėjo taupy
ti setus, prašomos juos papildy
ti. Šekit kuponus 
greit bus paskelbti 
kiti gražus indai.

Naujienose, 
cukraus ir

Adm

Skelbimai Naujienose 
-juoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. .

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.

«l 1 . ..............  ■■i1". — ■ .1 | ■ I IT' —

REIKALINGA MOTINOS pagel- 
bininkė nuo 19 iki 21 metų am
žiaus, gali išeiti, $6.00 savaitei. 
Apielinkėj 91 ir Ashland Avenue. 
Kreiptis . laišku 1739 So. Halsted 
St., Box 892.

PARTNĖRS WANTED 
 Reikia, PartneriiĮ

PAIEŠKAU PARTNERIO, turiu 
puikų didelį oranžių sodną ir re- 
zortą Floridoj. Esu nevedęs, vienam 
nuobodu. Adolph 1448 So. Kedzie 
Avė., Chicago, III. Esu namie 9 ir 2.

FURNIŠHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

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.

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

RENDON ŠVIESUS kambarys, 
švarus, maža šeimyna. Geistina, 
kad ne girtuokliai. 3322 So. Eme- 
rald Avė., antros lubos.

RENDAI KAMBARYS dėl 2 ar 
vieno vaikino, šviesus, apšildomas. 

2343 Kilbourn Avė. 
Tel. Belmont 3770.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

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

Dorchester

pirkliui gyvoj 
SILVERMAN,
0700.

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

■>."* ■> o 

RENDAI 4 KAMBARIŲ flatas, 
garu apšildomas, $35.00 rendos. 

6831 So. Talman Avenue.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

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. šatikti Cicero 205.

PARDAVIMUI BARBERNĖ —už 
pigią kainą. Pigi renda, gera vieta.

2339 So. Hoyne Avė.

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žeme Pardavimui

?? 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.

Hemločk 0800.

HONORE G AT. ties 47th gat.— 
2 aukštų freiminis — krautuvė su 

beis- 
flatai 
gara- 
Pilna

taverno fikČeriais ir pilnu 
mentu—3 keturių kambarių 
ir 2 karų garažas. Flatai ir 
žas mokasi $54.00 į mėnesį, 
kaina $3750.00.

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

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

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

ARTI 79 ir RACINE Avė. kam
pinis 3 Storai, 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 
įvažiavimais, 2 k^rų garažas, 3 bed- 
ruįmiai, $6,250.00..
Mędora West Highland Realty Cp. 
811(1 S. Ashland Avė., Stewart3601, 

♦ 1

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemėPardavimui

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

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

PARSIDUODA BARGENAI
Marąuette Park — 4 fletai po 4 

kambarius, elektriniai šaldytuvai 
ir gaziniai pečiai, Kewanee boile
ris $12,500, naujas mūrinis.

6 fletai kampas mūrinis, elektri- 
kiniai refrigeratoriai, ir gaziniai 
pečiai, Kevvanee boileris, rendos į 
metus neša arti $3,000, kaina $13,- 
000. Namas yra vertas $18,000.

Medinis namas Kedzie ir 63-os 
apylinkėj, 2 fletis po 5 ir 6 kam
barius, apšildomas, beismentas. 
Kaina $2,850.

CHARLIE URNIK,
4708 So. Western Avenue.

Visokiuose real estate reikaluo
se greitas ir teisingas patarnavi
mas.

PARSIDUODA 5 kambarių mū
rinis, 'tik pastatytas bungalow. Kar
štu vandeniu šildomas. 7124 South 
Richmond St. % bloko nuo Mar- 
ųuette Parko $2,700 cash. Kiti mė
nesiniais išmokėjimais. Galima ma
tyti šeštadienį ir sekmadienį.

MODERNAS 5 KAMBARIŲ na
mas, naujai gontytas, furnaso šildy
mas Savininkas aukuos už $1900. 

2918 West 38th Street.

NAMAS SU BUČERNE ir gro- 
serne. Parsiduoda arba mainysiu 
ant mažesnio namo.

2519 West 43rd St.

PARDAVIMUI MŪRINIS 3 auk
štų ir 2 aukštų užpakaly. Visi 6 
flatai išrenduoti. Parduosiu pigiai.

972 Cullerton St.

BARGENAS už geriausį pasiūly
mą paimsite 6 kambarių namą ir 
akerį žemės. Vynuogės, fruktai, 
krūmai ir gilus šulinys. Veikite 
greitai. 41U1 Glendenning Rd., 
Downers Grove, III. -

FORKLOSUOTI BARGENAI 
4 kamb. fraiminė katedž, 45th ir 
Whipple St. $1975.00. $400.00 

4x4 kampinis plytų namas 
šiluma, arti 55th ir Kedzie 
Mainyti 2 flatų freiminį.

B. R. PIETKIEWICZ, 
.,„..2608 We§t-.47th,St._

cash. 
garo 
Avė.

UŽ $4400.00 1% metų senumo 
5 kambarių mūrinis namas karš
tu vandeniu, apšildomas, geriausias 
plumbingas. Įmokėti $750.00.

6239 So. Artesian Avė.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 36 akrų ūkis 21 
akras miško, prie upės, 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.

VIEŠAS
• AUKCIJONAS
Vieta žinoma kaipo 

McNINCH 
ūkis bus parduotas iš 

VIEŠO AUKCIJONO. 
80 AKRŲ ŪKIS— 

Spalių 18, 1938, 
PRADEDANT 

10:30 A. M.,
4 mylios į rytus ir 6 mylios į šiau
rę nuo Cassopolis, Michigan, R. 
R. No. 4. 9 mylios nuo Dowagiac 
prie Marcellus kelio ir 1 mylia į 
pietus prie R. R. No. 4, 1 mylia į 
rytus ir 1 myia į pietus nuo Vo- 
linia.

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

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

C. O. Auctionerius 
G. Buck, Klerkas

Edward Gabel, Sav.
100 AKRŲ FARMA gera žemė, 

viskas auga, yra 8 karvės, 4 pri-1 
augami arkliai, visos mašinos — 
traktorius, javai. Geri namai prie 
cementinio kelio. Elektros šviesa 
P/fc mylips nuo turgavo miesto, 
vanduo name ir garbos. Dėl prie
žasties ligos parduosiu už $6,800, 
kaip stovi arba vieną tikrai vertė 
$9,000.00; J. Tauchus, R. 3, Scotvil- 
le, Mich. ■. ' . / k

“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.

FURNITURE-FEKTURE FOR SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

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

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

CALumet 5269.

AUTOS—TRUCKS FOR SALfc 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARU 
BUIGK & PONTIAG

MILDA AUTO SALES
806 West 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

La Šalies Packards

ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimą. 
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų 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- 

mėsiniais. įmokė j imais 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.
GOOK COUNTY FINANCE CO.

1340 W. 63rd Street
prie Loomis.

2828 W. North Avė.
prie California.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

TeL Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

COAL—W00D—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos—
ANGLYS ■

46.00 
$6.00 
$6.00 
$5.75

EGG ______
NUT ..... .......
BIG LUMP _
MINE RUN _
SCREENINGS$5.00

PIRKIT DABAR 1 — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975

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

Ar Ieškot
« PIRKTI
• PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

PAŠAUKIT MUS TUOJAUS
CANAL 8500

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

■ - -- I

A
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CHICAGOS MIESTAS IEŠKO DAR 
$22,000,000 PASKOLOS

Pinigus Turi Gauti “Subway” 
Finansavimui

Chicagos valdininkų ir did
miesčių biznierių džiaugsmui 
nebuvo galo, kai prezidentas 
Rooseveltas paskyrė $18 milio- 
nų P.W.A. pinigų požeminių 
traukinių (“Subvvay”) įvedi
mui.

Džiaugsmas dar nepraėjo, 
bet jau miesto -valdininkai tu
ri didelį galvosūkį. Jie turi kur 
nors ir kaip nors gauti dar 
$22,000,000 paskolą.

“Subway” kasamas ir įren
gimas kainuos apie $40 milio- 
nų. Kadangi federalė valdžią 
davė $18,000,000, tai Chicagai 
palieka parūpinti $22 milionų 
dolerių trukumas. i

Pinigus greičiausiai sudės 
stambiosios Chicagos didmies-i 
čio firmos ir bankai, kurių biz
niui požeminiai traukiniai la
bai svarbus. Dėl blogos trans- 
portacijos tūkstančiai chicagie- 
čių nebevažiuoja į vidurmiestį 
“sopinti”, bet pasitenkina vie
tos biznio apylinkių krautu
vėms. Manoma, kad “subway” 
vidurmiesčio bizni atgaivins.

Miesto valdybai paskolą gau
ti greičiausiai pasisieks, bet tai 
bus gana sunkus darbas.

Kas Matėt Šią 
Nelaimę — 
Atsišaukit!

Velionio J. Makarskio žmo
nos Prašymas

Šįryt šv. Kazimiero kapinė
se bus palaidotas 46 metų chi- 
cagietis Juozapas Makarskis. 
Jisai pasimirė pereitą trečia
dienį, labai sunkiai sužeistas 
automobilio.

Laidotuvės prasidės nuo 
4447 So. Fairfield avenue, kur 
velionio kūnas buvo pašarvo
tas. Patarnaus laid. direktorius 
J. F. Eudeikis.

Velionio žmona Pranciška 
Makarskis kreipiasi į Chicagos 
lietuvius prašydama susižinoti 
su ja, jei kas matė nelaimę ar
ba žino kas matė nelaimę, ku
rioj jos vyras buvo sužeistas.

J. Makarskis buvo suvažinė
tas automobilio spalio 11 d., 
ap?ę 11 valandą naktį,', jirie 
Ashland ir Walton gatvių kam
po. Nelaimės kaltininkas buvo 
“hit-and-run” vairuotojas, ku
ris pabėgo iš nelaimės vietos 
sužeistąjam nesuteikęs jokios 
pagalbos.

Jeigu kas turite informaci
jų apie nelaimę arba apie au
tomobilį ar jo vairuotoją, tai 
prašom pašaukti p. Makarskie- 
nę, telefonas Lafayette 2077, 
adresas 2624 S. Montgomery 
avenue. (Sp)

Lietuvių Laivakor
čių Agentų Sąjun
gos Suvažiavimas

Pirmadienį, spalio 17 dieną, 
Brooklyne įvyksta Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Suvažiavi
mas, kuris tęsis apie 2 dienas, 
šis suvažiavimas nustatys se
kančių metų Ekskursijas į Lie
tuvą ir išdirbs budus, kaip pa
lengvinti keleiviams keliones. 
Bus ir rinkimai valdybos se
kantiems 2 metams.

T. R.

Arvey Užėmė Nash’o 
Vietą

24-to wardo aldermonas J. 
M. Arvey vakar buvo paskir
tas laikinu, o gal ir pastoviu 
demokratų vadu vadovauti rin
kimų kampanijai. Patrick Nash, 
Chicagos demokratų “bosas” 
sergąs.

P.W.A. Prižiūrės Darbą
“Subway” kasimas prasidės 

apie gruodžio 15 d. Darbas eis 
ne po miesto politikierių, bet 
po P.W.A. ir federalės vald
žios priežiūra. Ta kontrolė bus 
tokia aštri, kad “graftui” be
veik nebus vietos. Pirmiausiai, 
PWA pagamino savo planus, 
išskaičiavo kiek jų vykinimas 
kainuos, pati administracija 
užpirks reikmenas, prižiūrės 
kontraktų dalinimą kontrakto- 
riams tunelius kasti, ir t.p.

Iš $40 milionų skirtų “sub- 
way” reikalams — $19,500,000 
eis kasimo išlaidoms, o apie 
$20,600,000 medžiagai ir viso
kiems įrengimams. Daugiausiai 
pinigų reikės išleisti plienui ir 
cementui. Reikės labai daug ir 
geležies, stiklo, maliavos ir 
lentų.

Kaip vakar pranešėm “sub- 
way” tiesioginiai ir netiesiogi
niai duos darbo apie 25,000.

P.W.A. bandys visus užsa
kymus reikmenų gaminimui iš
dalinti Chicagos ir apylinkės 
pramonėms.

Amerikos “Geri 
Laikai” Kainuoja 
10 Bilionų Dolerių

$1,125,000,000 pravažinėja 
automobiliais

Amerikiečiai mėgsta “good 
times” — “gerus laikus”. Jie 
mėgsta linksmintis, atostogauti, 
važiuoti grybauti kelis šimtus 
mylių, kinoteatrus lankyti, ka
baretuose šokti, etc.

Bet tie “geri laikai” ameri
kiečiams labai brangiai kai
nuoja.

Dr. Arthur Todd, Northvves- 
tern universiteto profesorius 
paskelbė raportą, kuriam sako, 
kad per metus laiko amerikie
čiai “geriems laikams” pralei
džia apie 10 bilionų dolerių.

4 bilionus do*. praleidžia ke
lionėms po USA;

800 milionų — kelionėms už- 
sienyj;

$1,125,000,000 pasivažinėji
mams automobiliais;

450,000,000 — jachtais;
$20,000,000 — dviračiais;
$20,000,000 — kortoms;

$12,000,000 — medžiojimo ir 
žuvavimo leidimams;

$75,000,000 fonografams ir 
rekordams.

C. L O. Laimėjo 
Armour Bendroves 
Rinkimus

2,840 balsais prieš 237

C. I. O. unija United Pack- 
ing House Workers milžiniška 
didžiuma balsų laimėjo Ar
mour and Co. darbininkų bal
savimus antradienį ir trečia
dienį.

Už C. I. O. balsavo 2,840, o 
už Employes Mutual Associa- 
tion 237.

Laimėdama balsavimus, C. I. 
O. kartu laimėjo ir teisę atsto
vauti 7,000 Armour darbinin
kus Chicagoj derybose su ben
drovės viršininkais.

“Truputį Užkando”
Į Napoli restoraną, 1056 

Lawrence avenue, atėjo 50 me
tų Louis Stein, 3433 Roosevelt 
Road. Jis “truputį užkando”. 
Suvalgė 22 “hamburgerius” ir 
dvi kvortas “aiskrimo”. Jis lai
mėjo $4Q betą.

Dr. P. Grigaitis 
Išvyksta S.L.A. 
Suvažiaviman

Dr. P. Grigaitis
šįvakar “Naujienų” redakto

rius Dr. P. Grigaitis išvyksta 
New Yorkan į S.L.A. Pildomo
sios Tarybos suvažiavimą, ku
riame dalyvaus kaipo' Apšvie- 
tos Komisijos pirmininkas.

Kelyj Dr. Grigaitis sustos 
Pittsburghe, Pa.

Į SLA suvažiavimą iš Chi
cagos taipgi išvažiuoja SLA 
Centro iždininkas adv. K. P. 
Gugis ir Iždo Globėja p-lė E. 
Mikužiutė.

Dr. Grigaitis žada grįžti prie 
pareigų už savaitės laiko.

Vakar dienraštis ' “Evening 
American” paskelbė kad Dr. 
Grigaitis kalbės Chicagos Uk- 
rainų masiniam mitinge, kuris 
yra šaukiamas sekmadienį, an
trą valandą po pietų, salėj prie 
Oakley ir Rice. Laikraštis tur
būt buvo rengėjų klaidingai pa 
informuotas, nes Dr. Grigaitis 
nebuvo kviestas ten dalyvauti 
ir nebūtų galėjęs kalbėti, nes 
šiandien turi išvažiuoti New 
Yorkan.

čiam name, kur mergina turėjo kambarį.

Alice May Girion, Fort Waync, Indianoj.

__ X. .V NAUJIENŲ-ACME PhotoBE PASTOGES — Šimtai žmonių paliko be pastogės, kai kilo milžiniškas 
gaisras miškuose prie Minnesota-Ontario sienos. Žuvo apie 20. Ši šeimyna surado 

prieglaudą Tarptautiniam Parke, Minneaotoj.

IS DARBO 
LAUKO

I • _____

Nuosprendis Prieš 
Montgomery Ward

Darbo santykių taryba išne
šė nuosprendį prieš Montgome
ry Ward & Co. ir surado, kad 
tos kompanijos dirbtuvė Spring- 
field, 111. (Hummer Mfg. Co.) 
atsisakė kolektyviai tartis su 
mašinistų unija, kuri atstovau
ja daugumą darbininkų, taip
gi pašalino iš darbo kelis dar 
bininkus.

Taryba nusprendė, kad kom
panija turi priimti atgal į dar
bą pašalintuosius darbininkus 

NUŽUDYTA — Alice May Girion, 1 metų studentė 
Fort Waynė!, Indianoj, kurią su šilkine kojine pasmau
gė lytinis pamišėlis Adrian II. Miller, gyvenęs tam pa

ir apmokėti jiems už nedirbtą 
laiką, taipgi turi kolektyviai 
tartis su unija ir netrukdyti 
darbininkams organizuotis į to
kią uniją, kuri jiems tinka.

Kompanija bėgyje 10 dienų 
iturės pranešti tarybai, kad ji 
išpildė tarybos nuosprendį.

— B.

1-14 Metų Kalėjimo 
Už Žmogaus 
Suvažinėjimą

Kriminalio teismo teisėjas 
William J. Lindsay nuteisė 21 
metų chicagietį, Richard Cal- 
houn sėdėti nuo 1 iki 14 metų 
kalėjime už žmogaus suvažinė
jimą ir užmušimą. Prie War- 
ren ir Wood gatvių jis užmušė 
71 metų chicagietį William 
Blei.

Iš Chicagos Lietuviu Veikimo
Ką Veikia Musų Pažangieji Žmonės ir 

Organizacijos
Vasaros karščiams mažėjant ^ir dainomis Lietuvių Auditori- 

ir dienoms einant trumpyn, ’ ’ T —
miestų žmonės ir vėl pradeda 
rinktis į pastoges. Prasideda 
didesnės sueigos ir Chicagos 
lietuvių tarpe, štai spalio 2 d. 
koncertų mėgėjams pateikė tik

joj. Jau prabėgo virš trys me
tai kaip po ilgos pertraukos 
persiorganizavęs vyrų choras 
pradėjo rimtai veikti.

Į šį chorą susijungė visos 
Chicagos geriausi dainininkai

rai gražų koncertą nesenei 
grįžęs iš Lietuvos “Pirmyn” 
choras.

Tas spalių 2 d. Sakalų svetai
nėje duotas “Pirmyn” choro 
koncertas patvirtino tai, ką 
apie juos rašė Lietuvos spauda 
ir specialus Lietuvoje Ameri
kos lietuvių laikraščių kores
pondentai.

Nereikia abejoti, kad “Pir
myn” choras pasiekęs tokios 
aukštumos ir stengsis joje pa
silaikyti. Smagu pažymėti, kad 
da ir dabar ateinančios apie 
“Pirmyn” iš Lietuvos žinios 
patvirtina, kad choristės-tai ne 
tik gerai dainavo, bet ir visur 
pasirodė leidėmis ir džentel
menais.

Ir Lietuvos f ponams įrodė, 
kad ir Amerikoj gimę ir augę 
lietuviai yra taip pat kultūrin
gi, kaip ir Lietuvos sostinės 
ponai, nors jų didžiumos tėve
liai yra Lietuvos kaimo žmo
nės.

Kazio Barono Pagarbos 
Bankietas

Spalio 9 d. vienoje Rožių Že
mės svetainėje susirinko arti 
keturi šimtai lietuvių. Tai vis 
Baronų šeimynos draugai. Nė
ra abejones, kad drg. K. Baro
nas, dirbdamas pažangios vi
suomenės tarpe, žinojo, kad 
jis turi draugų, bet vargiai ti
kėjo jų tiek daug ir kad jie 
taip nuoširdžiai jį parems išti
kus nelaimei. K. Baronui nese
niai buvo padaryta sunki ope
racija, kuri pakirto jo sveika
tą ir ims laiko iki vėl atsitai
sys.

Šį bankietą surengė K. Baro
no prieš 28 metus suorganizuo
tas Roselande lošėjų ratelis. 
Tai buvo įrodymas, kad geri 
darbai nevisuomet dingsta be 
pastebėjimo.

Vilniaus Užgrobimo Diena
Taip pat spalio 9 d. suėjo 18 

metų kaip lenkai begėdiškai 
sulaužė Suvalkų sutartį ir už
grobė Lietuvos sostinę Vilnių 
su trečdaliu visos Lietuvos te
ritorijos. Ir nors Vilnius yra 
užgrobtas dešimts kartų dides
nės Lenkijos, lietuviai per tuos 
18 metų nenustojo vilties jį at
gauti.

Kaip kas melai, taip ir šiais 
metais spalio 9 d. ne tik Lietu
voj, bet ir išsisklaidę po visą 
žemės kamuolį lietuviai kėlė 
ir kelia protesto balsą prieš 
grobikus.

Chicagos lietuvių pažangioji 
visuomenė susirinkusi į Lietu
vių Auditoriją išklausė kalbų 
ir priėmė protesto rezoliucijas. 
Kalbėtojais buvo “Naujienų” 
redaktorius dr. P. Grigaitis ir 
“Vilnies” štabo narys F. Abe- 
kas. Muzikalį programą pildė 
trys chorai. Iš senesnių chorų 
pasirodė tik vienas “Naujos 
Gadynės”, o kiti du buvo nau- ■ 
ji. Tai Moterų ir Jaunimo Kul-; 
turos Ratelio. Moterų choras 
pasirodė pasipuošęs tautiškais 
rūbais ir gana skaitlingas. Jau
nimo ratelio choras daug ma-; 
žesnis, bet jame yra geros me- i 
džiagos. Abudu chorai yra ne
seniai susiorganizavę ir dėl to 
sunku ką apie juos pasakyti.

šį Vilniaus ^užgrobimo pami
nėjimą surengė Amerikos Lie
tuvių Kongreso Chicagos sky
rius.

Gruodžio 18 Diena
Gruodžio 18 d. Chicagos Lie-' 

tuvių Vyrų choras rengia dide
lį ir gražų koncertą su lošimu

— mėgėjai ir turint mokytoju 
vieną iš geriausių chorvedžių 
S. V., p. K. Steponavičių, cho
ras per tuos virš tris metus 
padarė gana gerą pažangą. 
Choro mokytojas šiais metais 
su “Pirmyn” choru (kurį taip 
pat mokina) lankėsi Lietuvoj 
ir iš ten parsivežė daug naujų 
dainų, kurias vyrų choras da
bar ir mokinasi.

Ir šio sezono pradžioje prisi
deda vis nauji geri daininin
kai. Kiti da vis žada prisidėti, 
bet vis randasi kliūtys, o jos 
lik tuomet pasibaigs, kuomet 
pradėsite lankyti pamokas. Da 
yra vienas kitas iš senų choro 
narių, kurie lig šiol nepasirodė 
praktikose. Draugų praneši
mais, jie grybauja ir kaip greit 
užtektinai prisigrybaus, taip 
greit ir vėl ateis dainuoti.

Gerai, vyrai, prisigrybavę ne
užmirškite choro, dainininkai 
jus laukia. Painokos įvyksta 
toj pat p. V. Neffo svetainėj, 
2435 S. Leavitt St., kas sekma-
dienio rytą 9:30 vai.

Nors da yra kelios savaitės 
iki gruodžio 18 d., kurioje 
įvyks vyrų choro koncertas, 
bet yra daug darbo, kad tinka
mai prisirengti. Visi įsitėmyki- 
te, kad Chicagos Lietuvių Vyrų 
garsus choras rengia pirmą šio 
sezono savo koncertą vieną sa
vaitę prieš Kalėdas, būtent, 
gruodžio 18 d.

Baigiant da kartą priminsiu, 
kad kaip seni, taip( ir naujai 
norinti į chorą įstoti daininin
kai kaip galint greičiau sutvar
kę savo naminius reikalus at
eitų į praktikas, nes kaip nau
jiems, taip ir retai lankantiems 
pamokas paskui bus sunku pa
sivyti tuos, kurie visuomet lan
ko painokas. —J. L. A.

Bedarbis Prarado 
$11,000

Otto Frcitag, 58 metų bedar
bis, gyvenantis ties 1338 Madi- 
son Street, gyveno iš pašalpos. 
Bet savo rūbuose turėjo įsisiu
vęs $11,000 auksinėmis bank- 
notoinis. Pereitą šeštadienį jis 
buvo suimtas epilepsijos prie 
Madison ir Racine avenue. Su
sirinko didžiulė minia ant ša
ligatvio pavirtusį varguolį gel
bėti.

Kai Frcitag sugrįžo namo iš 
policijos nuovados, kur jis bu
vo nugabentas, rūbuose $11,- 
000 nebebuvo.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

Paštu ir Telegrama už 
prieinamą kainą. Siun
tėjui pristatome kvitą 
su gavėjo parašu.
Ant pareikalavimo iš
siunčiame pasiuntimo 
kvitas ir pinigų pasiun
timo ratas.

Naujienos
1739 S. Halsted St

* CHICAGO, ILL.




