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Pasiūlė Planą ADF ir CIO Taikos Deryboms
p-nia perkins Pataria paskirti

DERYBOMS KOMITETU IŠ 10
Komitetas turėtų pasirinkti tris be

šalius tarpininkus
WASHINGTON, D. C., spa- 

lio 16. — Kalbėdama mieste 
Columbus, Ohio, darbo sekre
torius p-nia Perkins šeštadie
nį pasiūlė Amerikos Darbo Fe
deracijai ir CIO konkretų pla
nų taikos deryboms.

Planas yra toks: tegul Ame
rikos Darbo Federacija ir CIO 
išrenka po penkis atstovus į 
komitetų taikos deryboms; te
gul abi organizacijos pasižada 
priimti taikos komiteto sutar
tį, jei komitetas susitars; te
gul šie dešimt vyrų pasirenka 
tris pašalinius, neužinteresuo- 
tus palaikymu vienos ar kitos 
pusės reikalavimų asmenis; te
gul vienas iš šių pašalinių as
menų veiks kaipo komiteto pir--’

DARBO PARTIJA LAIMĖJO NAUJOJOJ 
ZELANDIJOJ

WELLINGTON, Naujoji Ze- valdžiai reprezentuoja kuone 
landija, spalio 16. — Darbo 100 nuošimčių visos šalies pra- 
Partija Naujojoj Zelandijoj monės, kuri užsiima eksportu,
laimėjo rinkimus. ;\JĮ grąvede(... > > </-’• 
į atstovų butą 55 narius, o na-1 Naujosios Zelandijos prem- 
cionalistai tepravedė tik 25. Vi - j eras M. J. SaVage pareiškė, 
dutinės srovės pralaimėjo na- kad rinkimai parodė, jogei gy- 
cionalistams 7 vietas. |ventojai užgyrė socialistų veik-

Darbo Partija bus valdžioj lą ir pagrindus, kuriuos socia- 
dar trejus metus. Opozicija listai ’ padėjo žmonių gerovei.

HITLERIS SIŪLO NAUJAS SUTARTIS

KALBĖS LAPKRIČIO 4 — Lapkričio 4-tą dieną prezidentas Rooseceltas pa
sakys Amerikai svarbią kalbą politiniais ir vidaus reikalais. Kalba bus perduota 
per radio tinklus.

LONDONAS, Anglija, spalio 
16. — Britanijos diplomatiniai 
rateliai laukia, kad artimoj at
eity Adolfas Hitleris pasiūlys 
planą taikai Europoj palaiky
ti. Hitlerio planas esąs toks:
1 — jis garantuos neliečiamy-j jai į ją neįeinant; 4 — prašys 
bę dabartinių Francuzijos ir*leisti Vokietijai veikti nekliu- 
Britanijos teritorijų; 2 — £a-jdomai rytų Europoj; 5 — rei- 
siūlys pasirašyti keturių vai-• kalaus sugrąžinti Vokietijai ko- 
stybių — Italijos, Vokietijos,1 lonijas, atimtas iš jos po Pa- 
Francuzijos ir Britanijos —'saulinio karo.

Brazilija susipešė 
su Vokietija

RIO DE JANEIRO, Brazili
ja, spalio 16. — Prieš keletą 
dienų Brazilijos vyriausybė pa
informavo Vokietiją, kad jai 
nepageidaujamas yra vokiečių 
ambasadorius Brazilijoj, Kari 
Ritter. Mat, Brazilijos vyriau
sybė skaito Ritterį turėjus ry
šių su maištininkais, kurie mė
gino nuversti Vargaso režimą. 
Antra vertus, Vokietija papra
šė, kad Brazilija atšauktų sa
vo ambasadorių iš Berlyno, 
D-rą Jose Joaųuim de Lima e 
Silva Moniz. Tarp Vokietijos 
ir Brazilijos eina diplomatines 
peštynės.

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

Lietus; daug vėsiau; viduti
nio stiprumo šiaurės rytų vė
jai; saulė teka 6:04, leidžiasi 
5:07 valandą.

mininkas; ir jeigu abiejų or
ganizacijų, būtent CIO ir ADF, 
atstovai nepajėgtų susitarti 
dėl trijų tarpininkų, tegul jie 
paveda tuos tris tarpininkus 
paskirti kitam kuriam autori
tetingam asmeniui.

P-nia Perkins šį planą, tai
kai Amerikos darbininkų judė
jimui atsteigti paskelbė gele
žinkelių konduktorių organiza
cijos — Order of Railway Con- 
ductors — celebracijoj, kuri 
minėjo organizacijos 70 metų 
sukaktį.

Iš karto taip John. Lewis, 
taip William Green atsisakė 
daryti komentarus apie darbo 
sekretoriaus planą.

sutartį oro laivynams apriboti 
ir tų laivynų proporcijai nusta
tyti; 3 — pasiūlys sudaryti ke
turių valstybių — Vokietijos, 
Italijos, Francuzijos ir Britani
jos — santarvę, Sovietų Rusi-

Vokiečiai protestuo
ja britų ir amerikie- 
kiečių ginklavimąsi

BEBLYNAS, Vokietija, spa
lio 16. — Vokietijos spaudoj“ 
pereitą šeštadienį pasirodė pir
maeiliai straipsniai, atakavę 
Britanijos ministerių kabineto 
ir Jungt. Valstijų valdžios pla
nus smarkiau ginkluotis. Na
ciai šaukia, kad žydai, ieškoda
mi pelnų iš ginklavimosi, kur
sto taip Britaniją, taip Jungt. 
Valstijas stipriau ginkluotis. 
Kad pati Vokietija ginkluoja
si, tie straipsniai, žinoma, ne
prisiminė.

Atėmė žydams teisę 
praktikuoti advo

katūrą
BERLYNAS, Vokietija, spa- 

lio 16. — Vokietija išleido nuo
status, kurie uždraudžia žy
dams advokatams praktikuoti 
advokatūrą. Vokietijoj nuosta
tai įeina galion lapkričio 31 d., 
o Austrijoj gruodžio 30 d. Ta
čiau žydai advokatai galės tar
nauti žydams klijentams.

NAUJIENŲ-ACME Photo

PASKELBĖ PLANUS FORDO ĮMO- Eucharistinis kon- 
NĖMS ORGANIZUOTI a gresas prasideda

DETROIT, Mieli., spalio 16. 
— Automobilių darbininkų uni
ja ruošiasi organizuoti Fordo 
Motorų Kompanijos įmones. 
Organizacinio 'vajaus detales 
paskelbė Howard Thompson, 
automobilių unijos derybų di
rektoriaus padėjėjas.

Organizacinio vajaus planus 
unijos viršininkai pateiks vyk-

Ruošia nuostatus al
gų - darbo valandų 

įstatymui vykdyti
■'■■■ ■ ■ > ■

WASHINGTON, D. C., spa
lio 16. — Algų-darbo valandų 
įstatymas įeina galion spalio 24 
d. Nuostatai įstatymui vykdyti 
baigiami ruošti.

Įstatymas numato minimom 
algą 25 centų valandai. Tačiau 
darbininkams mokiniams, pa
siuntiniams ir fiziškų truku
mų turintiems asmenims nu
matoma mokėti . mažiau nei 25 
centus valandai. Spalio 20 d. 
įvyks konferencija pasiunti
niams minimum algas nustaty
ti. Konferencijos reikalauja 
Western Union Telegraph Co.

10,400 italų apleido 
Ispaniją

CADIZ, Ispanija, spalio 16. 
— Pereitą šeštadienio vakarą 
10,400 italų kareivių, kariavu
sių sukilėlių eilėse Ispanijoj, 
išvyko į Italiją. Kalbamą, kad 
viso iš Ispanijos bus ištrauk
ta 12,000 italų karių. 

lt i r 1U IHf <iMMIi iri1

dojajai tarybai. Jei ši užgirs 
juos, tai planai bus įteikti ap
svarstyti CIO konvencijai, ku
ri yra šaukiama Pittsburghe.

Dabartiniu laiku Fordo Mo
torų Kompanijos įmonės pasi
lieka tik vienos, iš didžiųjų au
tomobilių kompanijų įmonių, 
kuriose unija neturi kontraktų 
darbo sąlygoms nustatyti.

Sukilėlių puolimas 
atremtas

HENDAYE, Francuzija, spa
lio 16. — Ispanijos i valdžios 
pranešimai sakė šeštadienį, 
kad lojalistai atrėmė sukilėlių 
atakas Aranjuez fronte, į pie
tus nuo Madrido.

DAUG ĮDOMIŲ 
RAŠTU

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

: * y p..

Sekite musų specialių (kores
pondentų iŠ Lietuvos paneši
mus, kurie kasdien yra spaus
dinami ketvirtame puslapyje.

■va

pirmadienį
NEW ORLEANS, La., spa

lio 16. — Pirmadienį čia pra
sideda Jungt. Valstijų katali
kų eucharistinis kongresas. Pa
tį popiežių kongrese atstovaus 
Chicagos kardinolas Mundelein. 
Popiežiaus kalba bus transliuo
jama per radiją antradienį. 
Ruošiamasi paradui, kuriame, 
tikimasi, dalyvaus apie 100,000 
žmonių. Kongresas tęsis iki 
ketvirtadienio.

Vengrija mobilizuo
ja žemės ūkio dar

bininkus
BUDAPEST, Vengrija, spa

lio 16. — šeštadienį Vengrijos 
vyriausybė įsakė padaryti že
mės ūkio darbininkų mobiliza
ciją. Mobilizacijos tikslas yra 
užtikrinti šaliai maisto reikme
nų, jei kiltų pavojaus momen
tas ryšium su' reikalavimu te • 
ritorijos iš Čekoslovakijos.

Pietų Amerika 
bijo nacių

WASHINGTON, D. C„ spa- 
lio 16. — Pranešimai iš pieti
nių Amerikos valstybių — t. 
y. iš respublikų esančių į pie
tus nuo Jungt. Valstijų — ro
do, kad tose respublikose reiš
kiasi vis daugiau abejonių ry
šium su plėtimusi ten Italijos, 
Vokietijos ir Japonijos įtakos. 
Gal ’ būt, kad pietų respublikos 
paseks Jungt. Valstijas ir ims 
smarkiau ginkluotis.

Galia Pereis į Civiles Ran
kas Lietuvoje

Seimas užgyrė bilius karo stoviui 
panaikinti

KAUNAS, Lietuva, spalio 16. 
—r Lietuvos seimas pereitą šeš
tadienį užgyrė principe du bi
lius valstybei apsaugoti, kai 
jau numatyta dvylikos metų 
karo stovį šaly panaikinti. Pa
gal tuos bilius Lietuvos vidaus 
reikalų ministeris ir Klaipėdos 
gubernatorius gaus kuone to
kią pat galią, kokią iki šiol ka
riuomenės komanduotojai turė
jo.

ANGLAI ATAKUOJA PULK.
LINDBERGHĄ

LONDONAS, Anglija, spalio 
16. — Laikraštis “The Londori 
Sunday Express”, kurio cirku
liacija siekianti 2,200,000 ko
pijų ir kurį leidžia lordas Bea- 
verbrook, šeštadienio vakare, 
žymiai paroduojamam straip
sny, smarkiai atakuoja Ameri
kos lakūną, pulk. Lindberghą. 
.Straipsnis nurodo, kad Lind- 
bergh vis pataiko sukinėtis tėh, 
kur neramumas verda. Toliau

Pataria Jungt. Val
stijoms ginkluotis 

smarkiau
NEW YORK, N. Y., spalio 

16. — New Yorko finansinin
kas Bernard M. Baruch, Pa
saulinio karo metu buvęs Jungt. 
Valstijų karo pramonių tary
bos pirmininkas, pereito šešta
dienio vakare agitavo, kad ša
lis smarkiau didintų savo kra- 

i

što apsaugą ir karo laivyną. 
Jis išreiškė mintį, kad ginkla
vimosi reikalams turėtų būti 
uždėti specialiai taksai — sales 
taxes. O kitą dalį fondų gink
lavimosi reikalams Baruch pa
tarė paimti iš WPA skirtų pi
nigų. Ar Barucho patarimai rAs 
užuojautos valdžioje, parodys 
ateitis.

Britanijos biznis 
susirūpinęs

LONDONAS, Britanija, spa
lio 16. — Prieš Britanijos biz
nį stovi šie du faktai: Brita
nijos mažėjąs su užsieniais biz
nis numato dar prastesnius lai
kus, Vokietijos bizniui užka
riaujant naujas rinkas: Brita
nijos biznis nerodo atgijimo žy
mių, nors Jungt. Valstijose biz

nis rodo gaivumo.
Britai mano kovoti depresi

ją šitokiomis priemonėmis: rei
kalauti, kad jų kolonijos pirkių 
daugiau Anglijoj pagamintų | 
prekių; ieškoti platesnių rinkų 
Britanijos produktams Rusijoj, 
Jungt. Valstijose ir Argenti
noj. Kai dėl rinkų cen tralinė j 
Europoj, tai jau dabar britai 
pripažįsta, kad Vokietijos pa
siūlymai čia gali būti taip gs- 
ri, kaip Britanijos, ir, be to, 
Hitleris gali Europai garantuo
ti politinį saugumą, ko negali 
padaryti Britanija.

»V,

Ši galia duos teisę kontro
liuoti arba konfiskuoti spaudi
nius, uždrausti susirinkimus ir 
demonstracijas, kurie atrodys 
pavojingi valstybės saugumui; 
duos teisę išsiųsti pavojingus 
valstybei asmenis iš vienos apy
gardos į kitą arba į koncentra
cijos stovyklą.

Karo stovis Lietuvoj tęsėsi 
nuo 1926 metų, kai tautinin
kai užgriebė valdžią.

straipsnis sako, kad jeigu Lind- 
bergh atvirai kalba apie Vo
kietijos ir Rusijos oro pajėgas 
Londone ir Paryžiuje, tai ne
tenka abejoti, jogei jis kalba 
apie Britanijos oro pajėgas bū
damas Berlyne. Be to, laikraš
tis pastebi: Lindbergh visuo
met sakosi esąs priešingas na
ciams, tačiau artimesnių žmo
nių tarpe neslepia entuziazmo 
Hitleriui ir Vokietijos valsty
bei.

Italija nusilenkė 
Jungt. Valstijų 

reikalavimui
ROMA, Italija, spalio 16. — 

Neseniai Italijos vyriausybė 
priėmė nuostatus taikomus 
prieš žydus. Jungt. Valstijos 
pagrasino, kad jos gali pavar
toti represijas prieš italus Ame
rikoj, jeigu Italija persekios 
Amerikos žydus esančius Ita
lijoj. Neoficailiais pranešimais, 
Mussolinio vyriausybė nutarė 
nekliudyti Jungt. Valstijų žy
dų, gyvenančių Italijoj, bent 
artimoj ateity.

112 žuvo dėl viesulo 
Japonijoj

TOKIO, Japonija, spalio 16. 
— Pranešimais iš Kagoshima, 
viesulas užgavo Japonijos pie
tų dalį. Dėl audros žuvo 112 
asmenys, 200 gi pasigendama.

O LONDONAS, Anglija, spa
lio 16. — Rezignavo Čekoslova
kijos pasiuntinys Britanijai, 
Jan G. Masaryk, sūnūs pirmo
je- čekų respublikos prezidento. 
Privertė jį rezignuoti Hitlerio 
įtaka į Čekoslovakiją.

Dabar
SEKMADIENIAIS
Naujienų Raštine
BUS ATIDARYTA

NUO 9 VAL. RYTO IKI 
1 VAL. POPIET.

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

—NAUJIENŲ ADM.
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KORESPONOEMGUŪS;
—irTnrsumg-.ifff fiatr

NAUJIENOS, Chicago, Dl Pirmadienis, spalių 17, 1938

Broo’klyn, X T
Amerikos Lietuvių Mųz. 

Men. draugija -praneša, «kad 
pereitame susirinkime, rūgs. 
27 d., priėmė tris naujus na
rius: p-nią Agotą Vokietaitie- 
nę, lyrinę-koloraturą sopraną, 
New Haven, Gonn.; p-lę MUd- 
red žudžiutę, 'pianistę, ®roOk- 
lyn; ir Tadą ^idllaušką, jjiani- 
stą, N. Y. tC.

Šie buvo paskirti vesti $iuos 
skyrius:
Vadas Jbalso skyr., K. R. JJofėf- 

manas.
Vadas smuiko skyr., Antanas 

Raišis, M. A.
Vadas piano skyr., Tadas Šid

lauskas. •
Vadas kompozitorių skyr., R. 

Kurdimritis.
Sutvarkyti įstatymai 

priimti ir kopijos bus išsiųs
tos kiekvienam nariui.

Pradėta svarstyti svarbus 
dalykai, kurie -pasiliko plates
niam aptarimui ir apie ku
riuos bus vėliau pranešta.

Sekantis susirinkimas įvyks 
spalių (Oct.) 25 d., 1938 m., 
8:00 vai. vak., p-iės V. Tam- 
kiutės studijoj, 394 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y.

R. Kardinaitis, Sekr.

JUOZUS -galima gaidų siuntimui kad progos apžiūrėti tau- 
įpriBeugti. Gauname daug lai- tos Istorines 'Vietas, ^brangų (pa 
Akų ‘du prašymu greičiau šių- jUri, suprasti pajprio ’reikšmp 
,<ti gaidas. Kad nereikėtų atsa- net ^paskiro ’ ukiniriko egzistavi - 
‘IciuSti kiėkVfen&tn -skyriui, mui. 
pranešame 'per spaudą. Todėl,! 
susiregistravusių chorį daly
vauti įpro^tamuje, gėrį, chorų 
vedėjjų šiuo.ttu prašome, kad ta^s net spaudoje 
s-takmt -savo -darbų -planus šio. 
sezono tolimesnei veiklai, rna-

<sutvafkyti, kad' '®eliu atveJ M visiškai atvirkš- 
kaip tik įgautos gaidos, kad 
tuojaus^Liitų galima pradėti 
etudijudti dainas. Pavasaris ne- 
yjčtdliauaia, keikės pradėti ,tho- 
£ų 'VjBitUdįją, kad biftų jgdlimy^ 
bes nors kiek su chorais iki to 
laikoj.pasirengti. —rJ. Brundza,

’Ta^p ‘jpat susidarė aiškesnį 
vaizdą, *ki4k turi pagrindo, kar- 

‘ • fp'a-sirodžiu-' 
sios žinios, kad dzūkų, kraš,- 
tas yra visai atsilikęs, mes dąu-

lonetumėte tai

Gerbiamų Chorų Vedėjų 
Žiniai.

fr-uŠ1,4 A’ffB 71....’F“ P *

Iš Lietuvos
DZŪKAI EKSKURSUOJA.

Alytaus apskr.— 
'šiais ‘metais, rugsėjo mėn. 8— 
11 d., viso 3 dienas Liškiavos 
miestelio ir artimesnių kaimų 
ūkininkai • susiorganizavo eks- 
kursuofi po Lietuvą. Ekskur
sijoj dalyvavo 40 ūkininkų bei 
^Ūkininkių. Rugsėjo 8 d. ank
sti rytą su dzūkiška daina iš
važiavo ekskursuoti keliais Liš
kiava — Seirijai, Meteliai, Sim
nas, Kros.na, Kalvarija, Mari
jampolė., Vilkaviškis, Naumies
tis, Sintautai, Šakiai, Kiduliai, 
Jurbarkas, Smalininkai, Pagė
giai, Šilutė, Klaipėda, Palanga, 
Kretingą, Kartena, Plungė, Rie
tavas, 'Kaltinėnai, Lauku va, 
Kražiai, Kelmė, Tytuvėnai, Ši
luva, Betygala, Airiogala, Kau
nas, Garliava, Prienai, Biršto
nas, ‘Merkinė, Liškiava ir kifi 
smulkesni miesteliai.

Ękskursija gana .gerai pasi
sekė, nes buvo dar ir oras gra
žus ir jokių nelaimių neįvyko. 
Visi ekskursavysieji labai pa
tenkinti tuo, kad galėjo pažfti-

S i u n t i n ė j a n t užkvic timus
dalyvauti Pasaulinėje Parodo
je Lietuvių Dienos Dainos 
Programoje buvo pažymėta, 
kad užsiregistravusiems cho
rams tuoj aus bus išsiuntinė
tos gaidos numatytų dainų 
programoje, šiuo pranešame, 
kad ne dėl Dainų Programo 
Komiteto kaltėm iki šiol gaidos 
nepagamintos ir anksčiau
gruodžio mėnesio jokiu budu ti arčiau tikrąjį krašto veidą,

ciai.
tt’ųriašių ekskursijų ir MėL 

‘•frenčiais mėtais žadama orga
nizuoti. '

NIGHTLY 8:30
MATINEE

SAT. ft SUN. 2:30

TICKETS ON SALE NOWI • LOOP BOX 
OFFICE. BOND'S. SS W. MAPISON ST» 
PH. STATE'6484, 6TADIUM BOX OFFICE. 
1800 W. MADISON ST.. PH. SEELEY 5300Amerikoniškas gengs- 

teris -Utenos vaistinėje.
Rugsėjo 15 vfl., ^turgadienį, 

kai apie 47 vai. ąpskr. savi
valdybės vaistinėje, sumažėjus 
darbui, vaistų laukė tik viena 
moteris, kuomet servuotais 
judesiais iįejo vidutinio ūgio 
akiniuotas žmogus ir ^Užėjęs 
už bufeto Atstatęs revblverį 
pareikalavo iš (prov. ^Kuprio- 
nio: “Atiduok {pinigus 1” Kup- 
rioniui pasitraukus nuo auto
matinės kasos, piktadarys ati
darė greta ;kasos esantį stal
čių, Ibėt nieko ten jam reikia
mo neradęs, pasišalino nepa
lietęs kasos.

Buvo /pakeltas aliarmas, at
vyko policija, bet piktadarys 
spėjo pasislėpti.

Vaistinėje be >p. Kuprionio 
buvo vaistininkė p. Bartašie- 
nė, laukusi vaistų moteris ir, 
rodos, ‘tarnaitė.

Piktadario pėdsakų stropiai 
ieškoma.

Vienutinė Tokia

Anglų Kalboj

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas

Lietuvos ir hefaivių UiUlinėsdya 
sios istorija

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti

‘The Daana* yra parašyta Lie 
tuvos rašytojo KatzcD.df'jnibo 
geno.

Kaina $2.00
Tėvai, ‘nupirkite dovanų savo 

vąšams Šitą knygą.
Gaubte NAUJIBNU ofise

JDMAI

KOMBINATORIUS

šešerių metų Juozukas . pa
sveikina savo dėdę. ‘Dėdė, no
gėdamas atsilygiptį, ieško 'kiše
nėje pinigų, ir vienoj randa si
dabrinį dvilitį, o ‘Jkitojr—popie
rinę dešimtinę. Jis panorsta 
'pabandyti, ar Juozukas nusi
vokia kiek apie pinigus ir klau
sia, katrą jis norėtų gauti.

—Šitą, — rodo Juozukas į

APSISKAIČIAVO
—Kodėl tu taip staiga pasi-' 

darei piktas ant dėdės Jokymof,
—Kaip nepyksi?! Lig 

mes vaikui davėm jo vardą, 
praleido visą savo turtą.

MELANCHOLIŠKUMAS
—Vištos, iš tikrųjų, yra 

bai melancholiškos.
__  ? __  >?• ——— 9 9

—Jos daugiausia tupi ir peri.

tik! 
t 

jis

la

TfR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

IGYDYYOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Ofiso TeL Tardo 0921 ,

-r-Argi, — nustebęs dėdė no
ri paklausti, bet Juozukas jį 
pertraukia.

—Taip, taip — šitą, tik -įvy 
niotą į anąjį.

LAISVĖ

DRAUGĖ

—lUž pasilikimą Amerikoje 
tfllmų bendrovės įsiūlė man 15, 
000 dolerių,—giriasi ^grįžusi i 
♦•Europą artistė savo bičiulei.

—Bet iš kur -buvo pasiūly
mas, ar iš Amerikos, ar iš -Eu
ropos.

'Vienas anglų vyskupas 
•diskusijas stojo už šventadie
nio poilsį tir spaudos orumą 
saugojančius įstatymus. Bet 
jam ėmė prieštarauti 'vienas so
ciologas, kad -tie įstatymai su
varžę laisvę ir tai žudą 
anglus.

—Laisvė, tai laisvė, 
•jos. 'Juk Pennsylvanijos 
mai duoda 'kiekvienam 
laisvę vesti savo 'uošvę,
■vienas ta laisve dar nepasinau
dojo. ;

per

pačius

kas iš 
įstaty- 
vyrui 

bet nė

NUSTEBINO
Gaurius kasdien po kokią de

šimtį kartų užeina į papirosų 
krautuvę paškambinti, bet nu
pirkti nieko nenuperka. Paga
liau, krautuvininkas -klausia:

—Ar ponas nerūkai?
Platikius nustebęs klausia:
—Tai gal už tuos pačius pi

nigus dar duodate po kokią ci
garetę.

SU PASITENKINIMU TAI 
KONSTATUOTINA

—Jau visa valanda kaip lau
kiu užsakyto šnicelio ir; nesu- 
laukio, — taria svečias valgy
klos padavėjui.

—Su pasitenkinimu turiu 
'konstatuoti, jei visi svečiai bu
tų tokie kantrus, musų profe
sija butų tikrai lengva, — at
sako padavėjas.

AŠ NIEKUOMET NETURĖJAU TAIP 
^SKAUDAMŲ IR SUSTIRUSIŲ MUSKULŲ' 

SAVO SPRANDE. NEGALIU NET GALVOS ‘

PAĮN-tXMLLERIO. NUSIPIRKITE BONKUTęV v 
IR JŪS NUSISrEUtSITE KAIRUMAI JUMS Z'G 
PALENGVINS SKAUSMĄ IR JUS NURAMINS _

Naudokite tq linimentą, kurį jūsų tėvoi ir tėvų tivoi no*, 
dojo nuo 1867 metų palengvinimui muskulų tkoudėjimo. 
Nuu'pirkito bonkutę Pain-Eipellerio tu Inkaru ant dėžutės 
pat tavo vaittinlnkg.

miN-tXPEU.tR
VBAPI MARK »t«. W.S. FAT. QIU

CESNAKAI-PETRUŠKOS nuo 
AUKŠTO KRAUJO spaudimo

Medikai! reportai sako, wad Cesnakų-Pet- 
ružkų koncentratas turi dvigubą veikimą 
aukštam kraujo spaudiniui mažinti. Pirma, 
jis linksta atleisti sustingusias arterijas. An
tra, jis patikrina ar sutrugdo atmatų su- 
sistovčjimą žarnuose, vieną ir aukSto kraujo 
spaudinio priežastį. Norint gauti koncen
truotų česnakų ir petmškų bekvapėj, be- 

,akcinėj formoj, klausk savo vaistininko AUL- 
IMIN, Garlic-Parsley tablečių. Didelės dė
žės 50 c. bevalo pinigus taupantis pakelis 
$1.00. AI.LIMIN vartojamas pakartotinai su 
reguliariomis pertraukomis padeda sumažin
ti aukšto kraujo spaudimą, galvos gėlą ir 
svaigulį, paeinančius nuo aukšto spaudimo. 
Kad sužinoti kas pakelia kraujo spaudimą 
ir gydymą, klausk gydytojaus. Del dykai 
sampelio ir knygelės apie vertingas aukšto 
kraujo spaudimo žinias rašyk
VAN 1‘AtTKN CO.. 51 W. Illinois. Dept. F.

Chicago

ADVOKATAI

756 West 85th St
Cor. of 35th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos t uo 1-3 nuo 6:30-8:30 
Nedėliomis pagal sutartį.

Rez. 4910 Sp. MICHIGAN BLVD 
TeL Kenwood 5107

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. iBEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

st
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818. 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

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

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6699

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

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

TęL 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. SAIKELIS
Physician and Surgeon 

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

Surengia g-alvijy ipnie- 
auglio pajuodėle.

TWRAGe — 'Rugsėjo '45 d. 
buvo surengta galvijų prieaug
lio parodėlė. Parodon buvo pri
imamas tik kontroliuojamų 
karvių prieauglis ir tik tų li
kim tiku, kurie priklauso Tau
ragės .galvijų ^kontroles, satelitu. 
Už geresnius eksponatus buvo 
išmokėtos -piniginės premijos. 
Aukščiausia premija -buvo 25 
Lt.

Protokolai dirbtuvėms 
rugsėjo 8 d.

■ŠIAURIAI — Šiaulių apyg. 
darbo inspekcija už vertimą 
darbininkų1 ir tarnautojų dirbti 
rugsėjo 8 d. surašė protokolus 
šioms įmonėms "bei įstaigoms: 
šv. Kazimiero d-^jos knygynui, 
Gviko dviračių tdisyilio dirbtu
vei, Kavaliausko, “Mildos”, 
‘‘Nemuno” kepykloms 
dioms siuvykloms ir kt.

-

įrengti uosto naujieji 
sandėliai.

'KLAIPĖDA — Klaipėdos žie
mos uosto naujieji sandėliai 
jau galutinai įrengti. Sandė
liuose jau įrengtos automatiš
kos svarstyklės, 'kurių viename 
ir antrame aukšte yra po ke
turias.

Statomas naujas kranas
Naktį į rugsėjo '21 -d. iš Ang

lijos atvežama didcsniajam ‘kra
nui dalis. ^Pirmiau atvežtas kra
nas jau baigiamas montuoti. 
Naujai atvežtas kranas bus sta
tomas žiemos uoste rytų kran- 
•tinėje.

Naujos "Naujieną” 
Raštines Valandos

Dr. A. J. Skunkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Lai. 8014

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

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

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AKIU SPECIALISTAI

ke-

nuo 9

A 4

i

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

8

LIETUVIAI

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

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

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

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

■ . . 11 ■■.■ i m ■■■ w «

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė.
x VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

DR.G.SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valandęs: ,nup 1—3 ir 7—8 

JSeredomis ir nėdėl. špagai sutartį 
Rez. 6634 So. California Avenue

'Tclėfdnii Republic 78<8

Yards 1139
Yards 1138

TURIME

VISOSE MIESTO
DALYSE

Ambulance

2314 West 23rd Place
Tel. Pullman 1270

1410 South 49th Court

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46111 Street Yards 0782

3319 *Lituanica Avenue

Phone Yards 49083307 Lituamea Avenue

J. LIULEVICIŲS
4348 So. California Avenue

NARIAI

Cicero

Cicero Phone Cicero 2109

YARDS 1419
T“

John F. Eudeikis

Su spalio* 2 .d., “Naujienų” 
tofiąas Uus 'atdarus sekamomis 
valandomis:

Paprastomis dienomis, (nuo 
pirmadienio iki 'šeštadienio), 
8 -vai. rjtto iki 8 ’val. Avakaro;

SEKMADIENIAIS 
vąl. ^yto iki 1-mos po pietų.

'Sekmadieniais skelbimus įga
lima paduoti ar informacijų 
nauti šaukiant .CANal 85:00 f po i 
3 vai. po pietų. “N” Adių. I>

Wi onai YARDS 1741-1742 
4605-07 So, Rermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

-J« Tel. LAFAYETTE 0727

T _.i J koplyčios visose
J—1^<11 Chieagos dalyse

______________ .... »■ —■    ................... «■!■■■■ I

& į ‘ W

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

> P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

Ohicagos

■Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

P. J. RIDIKAS
3354 !So. Halsted Street

S. P. MAŽEIKA

Patarnavi
mas Dieną
ir Naktį

KOPLYČIAS

DR. VAITUSH, OPT.
•LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone YARDS 1373

LACHAW1CZ IR SŪNŪS
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street

Phone Canal 2515

ALBEiri’ V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Westtirn Avė. Phone Vir gin i a 0883

ANTANAS M. PHIDLIPS

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone 'Grovohill 0142 .

Phone Lafayette 3572

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

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

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.

____ KHt 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

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 8110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

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

Phone MIDWAY 2880
. ......... .''■■■■■ -'H»W Į |.sq ■ ■■

Telefonas yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 /Aleną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki'8 vai. Nęd. nuo W iki 11

tXPEU.tR


Pirmadienis, spalių 17, 1938

CICERIEČIAI NEBEPAS1TIKI SAVO 
SENAISIAIS KANDIDATAIS

NAUJIENOS. Chicago, III.

Rems tik teisėjo Jareckio kandidatūrą.
CICERO — Cicero Lietuvių 

Namų Savininkų Politikos Kliu- 
bo susirinkimas įvyko antra
dienį, spalių 11 d., Liuosybes 
svetainėje.

Susirinkimas buvo skaitlin
gas ir gyvas. Ne pro šalį bus 
priminti, kad musų moterys 
pradėjo žymiai interesuotis 
Kliubo veikimu. Šiame susirin
kime dalyvavo virš tuzino mo
terų. Gal būt todėl, kad į kliu- 
bą pradėjo rašytis moterys per 
pereitus tris susirinkimus iš ei
lės į kliubą prisirašė po vienų 
moteriškę. Tai Putramentienė, 
Nifienė, Brazauskienė. Iš pir
miau priklausė Makutėnienė ir 
Skidulienė. Vyrai bukit atsar
gus, kad moterys neliktų galin
gesnės ir nepadarytų sarmatos 
vyrams.

Toliau buvo pranešta, kad 
kliubo iždininką P. Karkauską 
ištiko nelaimė, jis susižeidė ko
jų. Buvo apgailestauta dėl įvy
kusios nelaimės. Todėl patarti
na khibiečiams aplankyti mu
sų iždininkų. Jis gyvena 1315 
S. 49 Avė.

Toliau sekė komisijų rapor
tai.

Veikiančioji komisija rapor
tavo, kad turėjo pasikalbėjimų 
su valdininkais reikale gatvių 
taisymo. Valdininkai aiškino, 
kad dar šiais metais gatvės bus 
taisomos. Raportas priimtas su 
nepasitikėjimu dėl pažado išpil
dymo, nes tokie pažadai duoda
mi jau šeši metai. Gatvės per 
visa tų laikų taiso, o jos kaip 
buvo taip ir tebėra duobėtos.

Nuomininkų komisija prane
šė, kad Nifienės nuomininkai 
taikiu budu išsikraustė ir ne
buvo reikalo juos mėtyti.

Nebepasitiki politikieriais
Raportai priimti. Seka disku

sijos apie politikų. Kaip žino
ma lapkr. 8 d. įvyks svarbus 
rinkimai. Mes irgi turime savo 
valdininkus, kurie kandidatuo
ja į įvairias vaidvietes. Būtent 
musų miestelio iždininkas A. F. 
Maciejewski kandidatuoja į Gi
to distrikto kongresmanus ir 
klerkas N. IIenorikso,< kandida
tuoja į kauntės komisionicrius. 
Abu eina demokratų sąrašu. 
Diskusijos parodė, kad kliubie- 
čiai yra priešingi saviesiems 
kandidatams už jų neveiklumų 
ir prižadų nepildymų savo mie-

•stelio gyventojams. Jei tokie pa
teks į aukštesnias vietas, tai 
tiek naudos iš jų ir toliau. Bu
vo agituojama tik balsuoti už 
kauntės teisėjų Edmund K. Ja- 
recki kaipo už sąžiningų teisė
jų^ O kiti įvairus kandidatai ne 
visiems yra gerai žinomi, tai 
palikta balsuoti kaip kam pa
tinka.ų

Nesant svarbesnių reikalų 
susirinkimas užsidarė kaip 9:30 
vai. vakare.

Po susirinkimo prasidėjo 
bankietas. Buvo alaus, sūrių ir 
barankučių, be to buvo ir drau
giški pasikalbėjimai apie pra
eitus ir bėgančius reikalus. Už
baigę bankietų apie 12 vai., vi
si skirstėmes namo gerame ir 
smagiame upe. Buvęs

Politika
Giria Teisėją 
Jareckį

Nors lapkr. 8 d. rinkimai yra 
dar gana toli, didelio veiklumo 
rodo teisėjas Edmund K. Jarec- 
ki, demokratų kandidatas į 
kauntės teisėjus

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

JUMS PRIE NAMŲ REIKALINGA

2817 West 63rd Street
TEL. PRO.SPECT 1297 '

.LIETUVIŲ KRAUTUVE

DR. B. C. BRUŽAS
DENTISTAS

Praneša apie savo ofiso bendrai dentisterijos 
Praktikai Atidarymų

4363 ARCHER AVENUE
(Brighton Park Bank Namas)

Tel. Lafayette 3151

Jo rekordas yra toks, kad jo
kia kampanija jo naudai yra 
bereikalinga. Teisėjo pareigas 
jis,eina jau virš 22 metus, per 
16 melų yra kauntės teisėju. Ir 
savo pareigas ėjo taip, kad jis 
visa laikų vadovavo demokratų 
tikietui.

Teisėjo Jarecki teisingas, be
šališkas ir ekonomiškas ėjimas 
savo pareigų padarė didelį įspū
dį į balsuotojus ir jis kiekvie
nuose rinkimuose surinkdavo 
daugumų balsų. Svetimkalbių 
grupės, kurios pažino Jareckį 
visų visuomeninės karjeros lai
kų, reiškia pilnų juo pasitikėji
mų ir kiekvienuose rinkimuose 
jį rėmė.

Savo nuosprendžiuose jis ro
dė pilnų bešališkumų. Jokia po
litinė partija negalėjo diktuoti 
jo nuosprendžių. SaVo nuo
sprendžiuose jis vadovavosi 
žmoniškumu, o ne) įstatymų rai
de. Todėl tai jis sumažino tak
sus ant mažųjų namų ir flatų, 
taipgi stengėsi apsaugoti balo
tų ir aštriai baudė rinkimų suk
čius. (Sp.)

Mes galime jums pa
rūpinti puikios 

kokybes:
LENTŲ, MILLW0RK, 
PLASTER BOARD, 
DURIS, LANGUS, 
BALANAS, 
KLIJŲ ir t. t

Dėl pakeitimų ir permodeliavi- 
mo kreipkitės į

•> D. C. LA VINE
LUMBER C0.

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

CHICAGO, ILL.
Phones: HEMLOCK 0030—0031

DUODAME
PINIGUS!

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

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

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

o iki 8 vakaro, išskyrus ne- 
dėldienius.
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Sveikas Protas 
Apio Užkietėjimą

Jei jus žinotumėte, kad vidurių 
užkietėjimas paeina nuo to, 
ko nėra jūsų maiste, tai ar nebū
tų išmintinga, kt.d to, ko nėra j 
jj įdėti?

Jūsų negalavimų priežastimi ga
li būti niekas daugiau/kaip šita. 
Nes diduma užkietėjimo rūšių yra 
dėl “rupumo” stokos žarnose — 
reikalinga j’ųms tokio maisto, ku
ris pereina per skilvį be virškini
mo. Kellogg’s All-Bran tai pa
tiekia. Jis žarnoms duoda tą ru
pią masę, kuri reikalinga, kad 
dirbtų atsakančiai. Be to, All-Bran 
duoda ir žarnų toniką, vitaminų 
BĮ, kurje padeda atstatyti jų to
ną.

•Valgyk All-Bran kaipo javinius 
ar kepk bandutėse. Betgi val
gyk, užsitikrindamas kieki kasdieni. 
Gerk gana vandens. Al’-Bran da
romi Kellogg in Battle Creek. 
Parsiduoda pas visus krautuvi
ninkus.
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iAUjyiiu-NAlJJIENŲ Foto!

GRAŽIAUSIA HOLLY- 
W00DE Gwen Scagers, 
Hollywoodo filmų aktorė ir 
šokėja, kurią vietos gyven
tojai išrinko gražiausia 
“Rathing beauty”.

Turėjo “Good Time’’ 
Bet Nelabai

Ne-

31-

Policijai Tas “Good Time” 
atrodė Pagirtinas 

BRIDGEPORT — Prie 
mos ir Union gatvių gyvena
musų tautietis, • kuris turi iš
raudavęs skiepo (baismento) 
kambarius trims “singeliams”, 
VV.P.A. darbininkams. Tie jo 
nuomininkai visados po “pė
dės” turėdavo “good tiine”.

Taigi ir pereitą šeštadienį, 8 
dieną šio mėnesio, kaip ir vi
sados užsimanė pabaliavoti, o 
kad butų smagiau, pasikvietė 
“gražuolę” tokią jau pat WPA 
darbininkę, kaip ir jie patys.

Na ir baliavojo ir, žinoma, 
su moteriške elgėsi kaip su sa
vo. Taigi, kas arba kam nors 
nepatiko jų elgėsis ir pranešė 
policijai. Ta atvažiavo ir sura
do, kad jų elgėsis su svetima 
“leidę” nebuvo labai pagirtinas. 
Policija pasiėmė visus savo glo- 
bon, neišskiriant nei moteriškės 
'r, žinomo; už paliuosavimą rei
kalavo atlyginimo. O kad pas 
juos kapitalo nesirado, tai taip 
ir turėjo pasilikti policijos glo
boje, o musų tautietis norėtų į- 
ai Ii į kambarius. Bet nelaimei 
jie ir raktus išsivežė. Taigi ma
tote, negana kad rendos negau
na, bet ir į kambarius negali į- 
eiti. Raulas

Iš Lietuvos
DAUG MEDAUS.

vals. —
vasaros
daugiau

NESUSIPRATŲS JAUNIMAS, kių ūkininkams nemalonumų, 
 liuoslaikį praleiskime prie pa- 

PAKAČINĖS, Antazavės vai. žan^ laikraščių ir knygų* ta-
— Šiame kaime ir apylinkėje ^a Jr Pat.vs pamatysime, kad 
yra nedaug jaunimo, bet kai t°kle įr panašus darbeliai ga~ 
kurie jaunuoliai dar iki šiole: buti daromi tik didžJausiųIi būti daromi tik didžiausių
nėra susipratę. Nors kai kurie neišmanėlių ir padaužų.
skaito ir laikraščius ir knygas, 
bet tamsumo pažymys daugelio 
jaunuolių dar kasdieninis reiš
kinys. Šitokie jaunuoliai, vaikš
čiodami naktimis po vakaruš
kas, pridaro visokių eibių, štai 
š. m. rugsėjo mėn. iš 8 į 9 d. | 
naktį keletas tokių jaunuolių! 
eidami iš Pazaduojos km. iš 
vakaruškų, pridarė visokių 
kvailysčių: suardė tiltą, ant ke
lio prikrovė šakų, kelią užrito 
akmenimis ir t. t.

Ir kur tavo, jaunimo, kultū
ringumas?

Argi gali tokį nekultūringų 
darbą dirbti susipratęs jauni
mas? Gal, jūsų akimis žiūrint 
atrodo, kad tai didvyriškas dar
bas, jeigu žmonėms padarot 
daixo, nemalonumo ir nuosto
lių. Jaunime, taip daryti mes-j 
kime! Lžuot ką trankomės per' 
naktis ir dar pridarėm viso-:

PUNA, Butrimonių 
Dėl šiltos ir gražios 
šiemet ir bitės daug 
prinešė medaus. Jau beveik vi- 1 i
sas medus išimtas ir jau dalis/ 
kuri nereikalinga, parduota dau
giausia po 2 litu už kilogra
mą.
'.SENA ŪKIŠKA MAŠINA.

50 Rusių Anglių
UŽ pinigus
ar Išsimokėt

Petroleam I 
Carbon

CH.CAGO'S ONLY 
. YARO OFFERING .

50 Varieties
Of OUALITY FUEL į

L AT MODERATE J
• 7,‘PRICEŠ ’

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

Vežimų Lotai (Plūs Taksai)

RADIANTCOAL CO
YARPS 0830 

Main Yard 450 W. 35th St.

(lAKSlNhlIES NAUJltAUSE
PANELIS SIENAI

v COPR 1938 NEEOLECRAFT SERVICE. INC

OLD IRONSIDES ' PATTERN 1868
No. 1868—Gražus sienai paveikslas, kuris puoš jūsų kam-

barį. Išsiukit jį mėlynais, tamsiai rusvais ir baliais siūlais.

KROSNIAKAI, Stakliškių:1, v x. ’ . , / i NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.valse. — Siame kaime pas ūki- 1 „ „ . . ,__ . _ , Jr. 1. 1739 So. Halsted St., Chicago, III.ninką Vaicekauską Lionginų ■ 
yra labai sena, namų darbo vė-’l čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No 
tyklė (arpa), kuri dirbta 1885'I 
metais. Tokiu budu mašina jau'lVardas ir Pavardė ..................................................... .......
išgyvenusi 54 metus.

Tai reta tų laikų ūkiška ma- | 
šina iki šiolei išsilaikiusi.

No. 1868

i Adresas

■ Miestas ir valstija 
^■Mi MM MM MM M Ml MH

TAUPYK

ąaitą-

LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND SAVINGS ASS’N

apsauga

NAUDA!

senus pa-
NAUJIENŲ SPUL-

OF VOUA 
INVttTMENT

1739 SOUTH HALSTED STREET 
TELEFONAS, CANAL 8500

Užtikrink savo indeliams tikrą apsaugą 
ir pelną

Čia visų INDELIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

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

Pats Sau Padėsi... Jei 
Rūpesčius Mums Pavesi

Į ACME-NAUJIENŲ Foto J

JAUNAVEDŽIAI — Vera 
de la Sottomaier, turtinga 
brazilietė ir Kapitonas Ran
dai A. Plunkett, garsaus ra
šytojo Lord Dunsany sūnūs, 
kurie neseniai apsivedė 
Londone.

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

VIŠTŲ PARODA — Eve- 
lyn Foster rankose laiko 
įdomios veislės gaidį, vienų 
iš eksponatų naminių pauk
ščių ’ parodoj, Pomona, Ca- 
lifornijoj.

• Vilniuje atidaryta vadina
moji šientės mugė. Lenkų 
spaudoje buvo rašyta, kad šio
je mugėje dalyvaus ir kai ku
rios Lietuvos firmos, tačiau 
tas pranašavimas neišsipildė, 
nes mugėje neatstovaujama' nė 
viena lietuviška įmonė.

• Netrukus numatomas pa
skirti karo atstovas Lietuvai iš 
Vokietijos, kūriau reziduosiąs 
Kaune. Juo minimas neseniai 
lankęsis Kaune vokiečių armi
jos pulkininkas Justas. —Tsb.
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Durys dar neuždarytos

vyriausybė rinkimų įstatymą 
sūdemokratino, leisdama bal
suoti 23 m. amžiaus žmo
nėms, (anksčiau galėjo tik 
27 m. amžiaus). Sąryšy su 
tuo rinkimuose pirmą kartą 
dalyvavo 650,000 jaunų rin
kėjų ir visos partijos nepa
prastai domėjosi, ką gi pasa
kys jaunimas, kokiai partijai 
ir krypčiai priklauso jų sim
patijos. Taip pat rinkimai tu
rėjo išaiškinti dabartinės 
darbininkų — valstiečių vy
riausybės pozicijas tautoje, 
nes nuo 1936 m. parlamen
to rinkimų kitų rinkimų iki 
šiol nebuvo. Pagaliau gyvos 
varžybos vyko dėl Stokhol
mo miesto tarybos, kuri iki 
šiol buvo socialdemokratų 
rankose, bet kurią dabar bu

dinai paveržti norėjo buržua
zinės partijos.

m. ir sistematingai tęsėsi per 
kiekvienus rinkimus. Europos įvykiai ir Lietu 

vos žmonių nuotaika

Baigiantis Amerikos Darbo Federacijos konvencijai, 
Wm. Green, kuris vėl buvo išrinktas prezidentu, pasakė, 
kad jisai darysiąs ką galėsiąs, kad darbininkų judėjime 
butų atsteigta taika. Todėl durys taikai dar nėra visai 
uždarytos. Bet kaip ją atsteigti?

John L. Lewis pasiūlė, kad juodu su Greenu rezig
nuotų. O Green Houstono konvencijos pabaigoje atsi
kreipė j keturias CIO unijas, kviesdamas jas grįžti Dar
bo Federacijon. Bet, tur būt, nei iš vieno, nei iš antro 
pasiūlymo nieko neišeis.

Jei norima, kad butų išvengta karo darbininkų judė
jime, tai turės būti surastas kitoks kelias į taiką. Pas
kiausia žinia sako, kad A. D. Federacijos vadus mėgins 
taikyti su CIO. darbo sekretorius, p-lė Perkins.

Lehman atmeta komunistų paramų
Amerikos Darbo Partija New Yorko valstijoje in- 

dorsavo Lehmano, dabartinio gubernatoriaus, kandidatū
rą ketvirtam terminui į gubernatorius. Po to nutarė jo 
kandidatūrą remti ir New Yorko komunistų partija. Jos 
valstijos sekretorius Krumbein išleido pareiškimą, ragin
damas balsuotojus remti “Naujosios Dalybos jėgas”.

Tačiau gubernatorius Lehman už tą komunistų pa
ramą ne tiktai jiems nepadėkojo, bet pasiuntė bu v. ko
munistų kandidatui: į gubernatorius, Amteriui, telegra
mą, pasmerkdamas komunistus ir pareikšdamas, kad ji
sai nenori “priimti komunistų balsų.”

Tai tiktai dar kartą parodo, kad Amerikos politiko
je komunistams nėra vietos. Savo jėgomis jie nieko ne
gali laimėti, o kada jie plakasi prie kitų partijų, tai juos 
stumia šajyn.

Išmintingiausias dalykas komunistams butų savo 
kromelį uždaryti.

PRASIMANO

Del to, kad svarstoma suma
nymas kelti SLA raštinę ir re
dakciją į Pittsburghą, tai Mari
jonų “Draugas” bando čia su
rasti “socialistinimo” politiką. 
O paprastų dalykų jisai nema
to.

Viena, SLA seimas Detroite, 
1931 metais, vienbalsiai nutarė 
kelti centrą į Pittsburghą. Ant
ra, tame mieste (Meliono ban
ke) jau seniai, kokie dešimts 
metų, SLA laiko savo bonds’us. 
Trečia, SLA čarteris yra išim
tas Pennsylvanijos, o ne New 
Yorko valstijoje.

Vandervelde yra daugiau, 
kaip 80 metų amžiaus, ir visai 
nebūtų nuostabu, jeigu jisai pa
vestų savo vietą jaunesniam 
žmogui.

ŠVEDIJOS SOCIALDEMOKRA
TAI GAVO ABSOLIUČIĄ 

DAUGUMĄ BALSŲ

MELAS

R. Mizara pranašauja, kad 
Emille Vandervelde' pasitrauk
siąs iš Belgijos Darbo Partijos 
vadovybės, nes jisai nesutinkąs 
su “Belgijos valdžios pakrypi
mu į Vokietijos nacių pusę”.

'Tai paprastas komunistiškas 
melas. Belgijos valdžia į Vokie-, 
tijos nacių pusę nėra pakrypu
si, o juo labiau nėra pakrypu
si Belgijos Darbo Partija.

Belgija pasisakė už neitrali- 
tetą, patraukdama karo sąjun
gą su Francuzija. Bet juk visi 
šiandien mato, kad tokia karo 
sąjunga neturi jokios vertės. 
Karo sąjungą su Francuzija tu
rėjo čekai, o ar ji jiems padė
jo7 f .

Musų skaitytojai jau žino, 
kad Švedijos savivaldybių ir 
apskričių rinkimuose pereitą 
mėnesį socialdemokratai laimė
jo milžinišką pergalę. Bet tik
tai dabar, patyrus smulkesnius 
davinius apie tų rinkimų rezul
tatus, darosi aišku, koks dide
lis yra socialdemokratų laimė
jimas. Pasirodo, jie gavo 1,- 
305,771 balsą iš 2,585,056 visų 
paduotų balsų, t. y. absoliučią 
daugumą. Tai pirmas toks atsi
tikimas Švedijos istorijoje.

Smulkiaus apie tai rašo “Lie
tuvos Žinių” korespondentas 
Bruno Kalninš, kurio praneši
mas skamba taip:

Neseniai įvyko Švedijoje 
miestų tarybų ir provincijų 
(lan) tarybų (landsting) rin
kimai. Šių rinkimij yra dide
lė reikšmė, nes provincijų 
landstingai savo eile renka 
Švedijos senatą, t. y. parla
mento (rikstag) aukštuosius 
rumus. Šį kartą rinkimų bu
vo dvigubai svarbesnė reikš
mė, nes dabartinė P. A. Han
seno darbininkų ir vaktiečių

Rinkimų galutiniai rezul
tatai liudija apie milžinišką 
socialdemokratų laimėjimą. 
Pirmą kartą Švedijos istori
joje socialdemokartai įgijo 
absoliučią daugumą. Iš visų 
2,585,056 balsų socialdemo
kratai gavo 1,305,771 balsą, 
kas sudaro 50,5%. 1936 m. 
parlamento rinkimuose soc. 
dem. gavo tik 45,9% balsų. 
Provincijų landstingiiose so
cialdemokratai įgijo 866 
mandatus, tuo budu padidin
dami savo atstovų skaičių 
150. Iš 25 Švedijos provinci
jų 15 provincijų toliau so
cialdemokratai turės daugu
mą. Visi 6 didieji miestai: 
Stokholmas, Geteborgas, 
Malino, Norčepingas, Hels- 
ingborgas ir Jevle socialde
mokratai išlaikė ir dar žy
miai pakėlė savo daugumą. 
Didelę kovą dėl sostinės lai
mėjo redaktoriaus Z. Heg- 
lundo vadovaujama soc. de
mokratų organizacija, kaip 
čia ją vadina “Stokholmo 
darbininkų komuna”. Seno
joj sostinės taryboj buvo 45 
c. d. iš 100 tarybos narių. 
Dabar bus 55; tuo budu lai
mėjo 10 naujų vietų. Iš viso 
laimėta 32 tukst. naujų bal
sų. Senojoj Stokholmo tary
boj soc. dem. turėjo daugu
mą tik drauge su 7 kairiai
siais socialistai ir 1 komu
nistu. Dabar jie vieni turės1 
daugumą,’ bet dar prie jų 55 
prisidės 2 kairieji socialistai 
ii’ 3 komunistai, tuo budu iš 
viso bus 60 kairiųjų prieš 40 
buržuazinių atstovų (26 de
šinieji ir 14 liberalai). Tokia 
pat padėtis yra ir Geteborge, 
čia soc. dem. laimėjo 19,000 
naujų balsų, tuo budu 3 at
stovus.

Iš viso visame krašte soc. 
dem. gavo 421,000 naujus 
balsus, ka sraiškia, kad dau
guma jaunųjų balsuotojų pa
sisakė už socialdemokratus.

Visa tai reiškia, kad arti- 
. fmoję ateityje senate bus so- 

cialdemokratiška dauguma. 
Šiemet senato sudėtis yra ši
tokia: 69 soc. dem., 1 komu
nistas, 24 žemdirbių sąjun
gos, 15 liaudies partijos ir 
41 dešinysis. Numatoma, kad 
netolimoje ateityje senate 
bus apie 90 socialdemokratų 
iš 150 bendro senato narių 
skaičiaus! Bet šios permai
nos neįvyks tuoj, o tik per 
du, tris* metus, nes senatas 
perrenkamas palaipsniui, 
kiekvienais metais rinkimai 
vyksta keturiose provincijo
se. Kadangi ir žemuosiuose 
rūmuose soc. dem. yra 115 
atstovai iš 230, prie kurių 
dar prisideda 11 komunistų 
ir 2 kairieji socialistai, tai, ir 
ten socialistų dauguma. Tuo 
budu artimiausioje ateityje 
abeji Švedų parlamento rū
mai turės socialdemokratų 
daugumą.

Katastrof ingai pralaimėjo 
dešinieji: jie neteko 150 man
datų ir 45,072 balsų. Dabar 
landstinguose bus tik 286 de
šinieji, kurie šį kartą gavo 
463,679 balsus. Dešiniųjų 
pralaimėjimai prasidėjo 1928

Per praėjusius 10 m. deši
nieji neteko apie 200,000 bal
sų. Ypač sunkų smūgį jie ga-| 
vo Stokholme, kur neteko 
11,000 balsų ir 7 atstovų.

Dar blogiau sekėsi nacių 
agentams Švedijoj. Visoje 
valstybėje jie surinko tik 19,-Į 
783 balsus ir negavo nė vie
no atstovo landstinguose ir 
miestų tarybose. Iki šiol na
ciai turėjo Geteborge 2 atsto
vu (iš 60), bet dabar jų ne
teko. Yra tokių sričių, pa
vyzdžiui Kalmaros provinci
ja, kur gavo tik 5 balsus, o 
Sedennanlande — vos 1 bal
są!

Liberalų partija, taip, vadi-L. 
narna liaudies partija, išlaikė reikalus 
savo pozicijas ir net truputį Le kukžda)"kad Lietuva tuomet 
padidino balsų skaičių. Ji su- gaĮgSįanti savo sienas ištaisyti 
rinko 163 mandatus landstin- jr jos sjekfų jau anapus Nemu- 
guose, vadinasi prisidėjo 9 no pUSę, suprask, Prūsų Lietu- 
naujos vietos. Jos balsų skai- žinoma, Vilniaus kian
čius padidėjo 54,061 ir iš vi- sjni0 jįe tajp pat nepamiršta ir 
so sudaro 316,990. Taip pat jį Lietuvai atiduoda. Bet tik 
sekėsi ir soc. dem. bendrams reikalui ištikus Lietuva privalė- 
vyriausybėje — ūkininkų są- sianti SSSR kariuOmenę per 
jungai. Ji gavo iš viso 325,- jos teritoriją praleisti...
854 halsus, reiškia prisidėjo Be dar yra ir treti> ku_ 
46,680 balsų. Tik dėl rinki- rje pataria musų kaimynui iš 
mų technikos ši partija nete- pictų> tai yra Lenkijai. Lenkija 
ko 37 mandatų. jr kuk daug žadanti Lietuvai,

Aiškų auginimą rodo ko- Jei ji liktų visai neutrali, bet 
munistai, kurie laimėjo 98,- mažutė sąlyga... Lietuvos ka- 
677 balsus ir 26 atstovus riuomenes generalinis štabas 
landstįnguose. Tuo budu ko- privaląs derinti savo žingsnius 
munistams prisidėjo 40,300 su Lenkijos generaliniu štabu... 
balsų ir 11 mandatų. Stok- Tu°met Lietuva galinti būti ra- 
holme jie gavo 2 naujus at- mb ji jau jei ne ką kitą, tai tik- 
stovus, o Geteborge — 3. Į- ra* Karaliaučių valdysianti.... 
domu, kad kituose visuose Kaip matote, tie visi savos 
didmiesčiuose komunistai ne- rūšies diplomatai ir strategai 
gavo nė vieno atstovo. Užtat Lietuvai daug žada, net liek 
jau seniai' jie stipri šiaurinė- kiek ir pati Lietuva nesitiki ka- 
je Švedijoje — Norbotenės da nors gauti. Bet svarbiausia, 
provincijoj, kur jie turi net kad visų norima, kad Lietuva 
8 atstovus (iš 43). |bulų neutrali. Išvada kaip vie

nų, taip ir kilų — nenorima 
karo. O svajoti niekas nedrau
džia, svajoti galima daug apie

* | ką. Bet tų visų svajonių auk
so obuolys, — tai neutralu
mas...

Tai tokioje nuotaikoje toje 
Europai tragingoje valandoje 
gyvena Lietuva. Išrėdytų jog 
kaip ir vienų taip ir kitų vy
riausiu noru yra tas, kad Lie
tuva liktų neutrali. Tik vieną 
jie visi užmiršta, kad Lietuvos 
neluralumas ne nuo jos laisvos 
valios priklauso. Jei Lietuva ir 
galėtų išlikti neutrali, bet jai 
gali būti padiktuotos tokios są
lygos, kad geriau butų kariau
ti, bet nepasilikti neutraliai. 
Štai Vokietija Čekoslovakijai 
pakišo tokius reikalavimus, kad 
jos nepriklausomybė veik lieka 
visiškai palaidota.

Tai ir Lietuvos neutralumas 
gali būti perkamas tokia kaina, 
kad ji butų lygi visiškam ne
priklausomybės palaidoj imui.

Bet šiuo tarpu gyvai Lietu
vos renkalai nėra paliesti. Ji vi
sų tų ginčų sūkuryje pasilieka 
lyg ir nuošalyje.

Kaip ilgai tokia padėtis tęsis, 
dabar sunku pasakyti. Visai 
galimas daiktas, kad šiuo me
tu Lietuva yra gavusi iš kai i 
kurių kaimyninių valstybių į- 
vairių pasiūlymų, bet niekas 
viešai jų turinio nėra girdėjęs. 
Visai suprantama, net ir tikėti-

Sunku numatyti, kas bus rytoj. — Lietuvoje žmones la
bai susidomėję Čekoslovakijos įvykiais. — Laikraš
čiai gaudyte gaudomi. — Savo rųšies “diplomatai ir 
strategai.” — Lietuvos neutralitetas. —

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Taip 
riinkai, 
ti.

Kiti,

(Tęsinys) 
kukžda 
nežinia

Vokietijos šali- 
kieno inspiruo-

kurie labai
SSSR gyvenimu, vėl 
kad SSSR taip pat siūlanti Lie
tuvai kažkokias ypatingas su
tartis ir pasižadanti Lietuvos 

visame palaikyti; ir

Užtat visai susmuko kai
riųjų socialistų partija, kuri 
norėjo užimti vidurį tarp soc. 
dem. ir^omunistų ir kuriuos 
pastaruoju laiku vadino šve
dų trockistais. Jie neteko 34,- 
184 balsų ir 15 mandatų. Iš 
viso jie gavo 48,963 balsus 
ir 4 mandatus.

švedų’spauda gyvai ko
mentavo rinkimų rezultatus. 
Stokholmo “Socialdemokra-

1 o

ten” rašė: “Vargšai dešinieji! 
Tokios baisios katastrofos, 
kokios jie susilaukė, netroš
ko nė pikčiausias jų priešas. 
Rinkimų rezultatų svarbiau
sia pamoka, kad tauta neri
botai pasitikėjo dabar val
dančia darbininkų — ūkinin
kų daugumos vyriausybe, jos 
gerovės politika ir* taikos no
ru”. Švedijos min. pirm. P. 
A. Hansonas, kuris taip pat 
yra socialdemokratų partijos 
pirm., pareiškė, kad rinkimai 
parodę, jog tauta pritaria vy
riausybės reformų poli likai 
ir ragina tai tęsti.

Iš Lietuvos
MODERNI PRADŽIOS 

MOKYKLA.

LUOKĖ, Telšių a. — Pasta
ruoju laiku Lūokėj visai bai
giama įrengti graži, mūrinė, 
moderni 61 komplektų mokyk
la. Prie mokyklos bus aikštė, 
žaidimo bei sporto įrankiai, so
delis ir kit. patogumai. Vietos 
gyventojai šiuo didžiuliu, mo
derniu pradžios mokyklos pa
statu yra labai patenkinti.

JĖZUITAI — JĖZUITIŠKAI

. SEREDŽIUS — Nuo rugsė
jo 8-11 d. Seredžiuje šilinių at
laidų proga vyko misijos, ku
rias vedė Tėvas jėzuitas, ku
ris nadojos tikrai jėzuitiškais 
metodais: #kolio j osi, burnoj o * ir 
visaip žmones gąsdino. Nepa
sigailėjo “perlų” s ir pažangiai 
spaudai išdergti.

šnabžda,

Kol kas Lietuvos visuomene 
tenkinasi tik sekusi Europos į- 
vykių žinias. Ir reikia pasakyti, 
kad visas tas žinias labai atsar
giai komentuoja, aiškinasi, vi
same norėdami lyg ir neutra
liais išsilaikyti. Nors visų sim
patijos aiškiai Čekoslovakijos 
pusėje, nes Lietuvos padėtis la
bai panaši čekams.

Čekoslovakija lygiai turi to
kius pat neramius kaimynus, 
kaip ir Lietuva, — tai Vokieti
ja ir Lenkija.

Tai tiek apie Lietuvos nuo
taiką.

Pasistengsiu jus visai siste
matingai informuoti apie Lie
tuvos gyvenamas valandas. O 
jei ištiktų Lietuvą kokia nors 
staigi katastrofa, tai pasiusiu 
specialę telegramą.

Štai baigiu laišką rašęs ir ne
su visai tikras, kokiu keliu ji
sai pasieks Ameriką. Juk mes 
visi stipriai nesame tikri, ką ry
tojaus diena žada. O jei 
juk laiškui jau tektų eiti visai 
kitais keliais.

na, kad Lietuva turi kokius 
nors deryboms .pasiūlymus, nes 
net negalima prileisti tokios 
minties, kad šiuo metu niekam 
nerūpėtų Lietuvos laikysena. 
Juk Lietuva, viena, stovi pake
lyje stambių valstybių, o antra 
vis dėlto Lietuva yra geras mai
sto aruodas. Karui be parako 
reikalingas ir maistas, tai visiš
kai suprantama, kad tasai mai
sto aruodas kaip vieniems, taip 
ir kitiems rupi įsigyti.

Bet iki šiai dienai Lietuva 
stengiasi pasilikti neutrali ir 
nerodo noro į tas dideles bėdas 
įsileisti.

ŽINIOS-ŽINELĖS
IŠ LIETUVOS

© Klaipėdoje lankėsi Piet 
Afrikos turtuolių jachta “Se 
ta”, kuri išplaukė į Pasauli! 
kelionę prieš 3 mėnesius. •

—Tsb.
© Kaune steigiama jurų lah 
ir transportų draudimo ben< 
rovė su 750,000 litų kapital 
Naujai steigiamoje bendrovė, 
dalyvauja laivininkystes ben< 
rovės ir kooperatyvų centrai, 
ki šiol juros laivų transport 
buvo draudžiami užsienio dra 
dimo bendrovėse.
©Palangoje, sudegusios gimn 
zijos vietoje, susisiekimo mini 
terija stalo pašto rumus. Gir 
nacijos pastatai bus kitoje, er 
vesnėje vietoje.
© Lietuvos Baltijos Lloyd 
nutarė pirkti dar vieną jur 
prekybos laivą. Tai bus jau š( 
tas šios bendrovės juros prek 
bos laivas. Laivas bus didesi 
už visus esamus Lietuvos pi

© Vidaus reikalų ininisteri 
jau ruošia planą ateinanči 
žiemos viešiesiems darban 
kuriuos dirbs bedarbiai. Did< 
nes sumos bus paskirtos Šaul 
ir Tauragės savivaldybei)

tautinio kelio esančius mies 
liūs.

I o Kretingoje du klaipcdieč

—Jūsų Keistas dirbimo fabriką. Ts
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Kiek

Sunku

yra pasaulyje 
kalbų

bu‘,ų atsakyti į šį 
visu tikslumu, ta-!

Kur ir kada buvo di 
žiausias orkestras?

Didžiausias orkestras bu 
j suorganizuotas 1872 m. liej 

čiau sakoma, kad visų kalbų! mėn. 4 d. Bostone pašau 
pasaulyje priskailoma 3,424. 1 taikos jubiliejui minėti ryši? 
Vienoje tiktai Indijoje varto-Įsu Amerikos vidaus karo j 
jamos 22 kalbos. Kiek kalbų haiga. Orkestre dalyvavo: t 
gali kalbėli vienas žmogus — pirmųjų smuikų, 150 antri 

-• j smuikų, 100 violių, 100 viok 
išmokti j jų, dvilypių bosų,

■ Ia" klarnetai, 20 basunų, 24 pn

priklauso nuo gabumų, 
iriems labai lengva f 
svetimą kalbą, kiliems — 
bai sunku. Yra mokslininkų— 
kalbininkų, kurie laisvai var
toja kelioliką kalbų. Londone 
neseniai mirė Dr. AVilliamsas, 
buvęs “Times” koresponden
tas Petrapilyje per 25 metus, 
—jis galėjo susikalbėti 27-mis 
kalbomis, jų tarpe buvo suo
mių ir lietuvių kalbos. Londo
no Lietuvos pasiuntinybėje 
dirba “Eltos” korespondentas 
E. G. Harrisonas—jis lengvai 
susikalba šiomis kalbomis: 
angliškai, vokiškai, prancūziš
kai, kiniškai, japoniškai, ru
siškai, lenkiškai, lietuviškai ir 
k t. kalbomis. Prieš keletą me
tų buvo paskelbta, kad vienas 
senas Londono kunigas labai 
nusiskundė negalėjęs per visą 
savo gyvenimą išmokti dati- 
Igiau, kaip “tik” 54 kalbas. Re
kordininkas kalbų srityje bu
vo Vatikano knygininkas kar
dinolas Mezzo f antis, gyvenęs 
18-me amžiuje; jis mokėjo 114 
kalbą.

euziškų triubų, 4 lubos, 4 i 
niniai būgnai, 1 milžinas bi 
nas, 24 fleitos, 20 obojų, 
trompetai, 24 trombonai, 
poros timpanų, 2 bosai bugi 
ir 2 trikampiai. Greta to < 
kestro buvo dar ir kitas, du 
orkestras, iš 860 inslrumer 

kart:—jis 
kartu su anuo stygų orke 
ru. Gula vąjdinimo metu V< 
džio priekalų chore gric 
abudu orkestrai ir 100 Bosi 
no ugniagesių kalė ant, prieh

batarėja!... Tikrai amerikon 
kai: su dideliu triukšmu!

Kas tai buvo Entan!
Cordiale?

prancūzų ir anglų santyki 
sudaryti po draugingumo s 
tarties pasirašymo 1904 m. L 
landžio m. 8 d. Sutartis sut: 
kė visą eilę įvairių nesusipra

Kur buvo čempionė 
karvė?

Įdomus klausimas,- pieno 
producentams ir vartotojams. 
Tokia, karvė buvo Anglijoje, 
Wiltshire veislės, vardu Beg- 
garmaid (Elgeta Mergšė) — ji 
per 357 dienas davė 15 tonų 
pieno. Kita čempionė karvė 
buvo australietė Melba vardu, 
davusi per metus 15 tonų 10 
kilogramų. John Dayo iš East 
Pennardob Anglijoje, karvė 
Dumpling per 354 dienas bu
vo davusi 15,000 kilogramų 
pieno. Įdomu, kuriose pieni

nių tarp Prancūzijos ir Ang 
jos, o tų nesusipratimų bu 
daug — reikia nepamiršti, ki 
per ištisus šimtmečius ėjo k 
vos tarp anglų ir prancūzų, 
šios sutarties likviduoti nesu: 
pratimai lietė Egiptą, Ne1 
foundlandą, Morocco, Šiam 
Naujosios Hebridus ir Mad 
gaskarą. Pirmą kartą tuos ž 
džius “Entente Cordiale” • 
“širdingas Susipratimas”— p 
vartojo 1859 metais anglas p 
litikas Richardas Cobdenas r 
šiuin su minėta sutartim 
taip pat — su prekybine 
dviejų kraštu sutartimi.

Kas bus toliau, net kas bus mėse Lietuvoje yra surekor- 
ry tojaus dieną, dabar tikrai į duotos musų pieno čempio- 
sunku numatyti ir čia visokie nes? Gal ir musų rekordinin- 
spėliojimai butų visai bergž- kės pasiektų angles rekordi- 
džias darbas. . * ninkes?

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE"
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DICTATORS and the
Pursuit o f Happiness

THE DICTATORSHIP BECOMES DOWNRIGHT INTOLERABLE 
IX THE REALM OF ORDINARY PLEASURES AND CAS- 

UAL INTERESTS. YOU CANNOT SPEAK AS YOU 
CHOOSE, READ WHAT YOU LIKĘ OR ARGUE 

A POINT OF VIEW

Lithuanian Univer- sity Club Column
By VINCENT SHEEAN

(Continued)
No longer can you believe what 

you read in the papers, for too much 
of it contradicts the evidence of 
your own eyes and ears. When the 
papers say there have only been 
one hundred and fifty arrests made 
in the past month, and you know 
of your own personai knowledge 
that two hundred workmen were 
rounded up in single factory the 
day before yesterday, you can no 
longer believe the papers. They are 
not only incredible, būt they are 
uninteresting to a degree that 
means death to journalism. Ali are, 
in fact, party sheets, printing 'what 
the party dictates, and one of the 
main elements of ordinary life in 
Vienna has conseąuently dis- 
appeared.

Supposing that these circumstan- 
ces — the ex trėmė Nazification of 
children, the dullness of the news- 
paper, and your wife’s complaint 
about the rising prices of foodstuffs 
— cause you to take refuge in the 
cafe which has been your usual 
haunt for the past ten years, you 
will run into a whole new sėt of 
difficulties. If you go down to the 
cafe for a cup of coffee with whip- 
ped cream on it, the usual Vien- 
nese dissipation in the evening, 
you will find that it costs a little 
more than it used to. That is the 
first thing. Then, if your cronies 
gather around, you will be obliged 
to talk to them upon the most 
harmless subjects you can find. 
That is another. Speech isxno lon
ger free anywhere, either in your 
own home or in the cafe or on the 
Street. Anybody can be a spy; your 
own children are not safe, and 
much less the neighbors or waiters 
in a cafe. Anybody can denounce 
you as an “enemy of the State,” 
and you are liable to arrest without 
trial at any time. The ordinary 
guarantees of the liberty of the Ci
tizen do not exist in either of the 
great Fascist statės. You undoubt-

make a party member (Italian Fas
cist or German Nazi) feel superior 
to other parts of the population. 
This is because the party Controls 
the press and all political or so
čiai activities, including (in the 
Italian countryside) the farmers’ 
cooperatives. This is also because 
the immense organizations for the 
entertainment and improvement of 
the workers are party organizatipns. 
These bodies are much the šame in 
Italy and Germany — having been 
vaguely copied after similar insti- 
tutions in Soviet Russia. In Italy 
the body is called the Dopolavora 
(After-Work); in Germany it is 
called Kraft durch Freude(Strength 
through Jby ). In both countries 
these organizations strive to give 
the worker (which includes salar- 
ied employees) outlets for his desire 
for diversion and activity. Lectures, 
concerts, freąuent meetings, excur- 
sions, attendance in groups at the- 
aters (at a greatly reduced price) 
and other activities engage the wor- 
ker’s mind and . time when he is 
not actually at work. Ali this is di- 
rected in a Fascist sense, and the 
singing of Fascist hymns and ends 
every meeting, whatever it may be; 
būt the Dopolavora and KrAft durch 
Freude organizations are the most 
powerful Instruments the regime 
has, either in Italy or in Germany, 
for the control of the emotional lo- 
yalty of the population.

(To be continued)BIRUTĖ
Heilo once again to all you readers, 

members and friends of Birute’s, who 
read the Monday English section to 
find out just what is going on in the 
different clubs, choruses, and o^ganiza- 
tions.

Well, Birute, as you know, is out 
to make a double success of their past 
performancc of Perikola, which will be

edly possess dozen of acąuaintances 
who have been arrested, and you 
are therefore properly cautious. 
Your visit to the cafe, without news 
papers of interest and without free 
conversation, is thus robbed of all 
its old time pleasure.

It is here — in the realm of or
dinary pleasure and casual inte- 
rests, not bread-winning — that the 
dictatorship becomes downright in- 
tolerable to many mcn. You cannot 
speak . as you choose, read what 
you likę, or argue a point of view; 
your Information and entertain- 
ments are censored; you mušt be 
content with what the established 
authorities think is good for you. 
Supposing you are a person who 
never took much interest in poli-j 
ties before, and take little nor < 
you štili cannot go to the movies' 
or read a newspaper without being 
made aware that everything is care- j 
fully chosen for you, filtered 
through the Fascist sieve, censored.1 
Some men have become politically-į 
minded under the dietatorships for 
the first time; others have simply, 
crumpled under this regime of dic-į 
tation, and grown dūli and old 
without the ordinary interests and 
diversions of a fUll modern life. I 
know men in Italy who have not 
been near a film theater or a play

given Sunday, December 1 1, 193 8 at 
Sokol Hali, and at which the chorus 
is now in full session to make it a 
double success.

Mr. Byanskas :s back from his vaca- 
tion, which he enjoyed very much 
while\being out in Europe for the first 
time, and which, I heard, did him a 
lot of good. I am sure we are all glad 
to see him and hear that he really en
joyed himself very much. Now that he 
is back, let’s turn out to rehearsals 
100% and make him right at home 
again, and start the balt rolling for that 
double success of Perikola.

What is this I hear about the so
čiai committee planning a lot of things 
būt štili holding out on us? Let’s hear 
from you people and let’s have those 
dates for special occasions, so we don’t 
plan anything cke.

Now I see I have to retract my 
statement about A. G. making plans 
for a trip to Detroit for that certain 
walk down the aisle. For at O’Henry 
Park, I- noticed that her p’ans have 
changed for a certain some onė from 
the sočiai committee who was dancing 
“a la grace” and showing her a mighty 
good time. I am glad to see that De
troit does not get one of our fairer 
sex from this fair city of Chicago.

Hardly does a day pass būt we read 
in the papers or hear discussions on ' 
the Street or radio about “neutrality”. 
It is a general and persistent belief that 
America is “neutral” and because it is 
“neutral” will avoid foreign entangle- 
ment. Būt if we wcre to pick up the 
faithful Wcbster Dictionary and look 
up the definition of the word we would 
find — “Neutral...indiffernt; taking 
part on no side.”

In today’s integrated society of te" 
lephones, telegraphs and radios the Ame
rican public learns of foreign events 
practically as they happen. Whether it 
be Spain or China, Czechoslovakia or 
South America, Germany or England, 
a constant barrage of nevvspaper ar- 
tides and hours of radio comments at
tempt to infofm the public. Constant 
repetition inevitably leads, either con- 
sciously or unconsciously, to the form- 
ing of an opinion. Once an opinion 
iŠ formed one is not indifferertt. And 
if one is not indifferent one is not 
neutral.

The general conclusion would tend 
to indicate that only by censoring the 
press, the radio, the leeture hall, could 
America remain indifferent and con
seąuently neutral.

And while we’re on the subject of 
words, it is interesting to note the 
number of words in our language that 
connote crotvd. ‘A crotod of ships is 
a fleet; a fleet of sheep is a flock; 
a flock of girls is a bevy; a bevy of 
vvolves is a pack; a pack of thieves 
is a gang; a gang of a'ngels is a host; 
a host of porpoises is a shoal; a shoal 
of buffalo is a herd; a herd of child
ren is a troop; a troop of partridges 
is a covey; a covey of beauties is a 
galaxy of ruffians is a horde; a horde 
of rubbish is a heap; a heap of oxen 
is a drove; a drove of hoodlums is 
a mob; a mob of whales is a school; 
a school of worshippers is a congre- 
gation; a congreation of cngineeis is 
a corps; a corps of robbers is a band; 
a band of bees is a swarm; a swarm 
of people is a crowd, and that’s where 
all this started’.

Yesterday afternoon we held our re- 
gular meeting at the Great Northern 
Hotel. The main issue was the ap- 
proaching Concert & Dance December 
4. Our various committees had in
teresting reports. The Scholarship Com
mittee is making arrangements for the 
Scholarship Award Banquet to be held 
Oct. 22 at which time the name of 
the young student who won our $300 
Scholarship Loan will be announced. 
The Surveys Committee has made re- 
markable progress in circulating their 
questionnaire among Chicago’s Lithuan
ian population. The Educational Com
mittee, working hand in hand with the 
Surveys Committee, will route its 
course of action from the results of 
the questionnaires. The Pin Committee 
stated the members will have their pins 
at the ncxt meeting. The Sports Com
mittee mapped out a vigorous and act- 
ive winter schedule. The Membership 
Committee announced that all Lithuan
ian students with one year of college1 
credit are invited to attend our next 
meeting, place and date to be published 
later.

Community Card

for years, for just this reason, and • 
who pay little or no attention to 
the daily newpaper. They mušt be 
content with their daily work, if 
they are fortunate enough to have 
any, and with such domestic pĮeas- 
ures as the family can štili afford 
them.

rpHE salvation for all citizens 
under a dlctatorship, of course, 

' is to join the dominant party. In 
the party there are diversions, am-Į 
usements, activities of all sorts; the 
members of the party are given 
the iilusion, by frequent meetings,1 
speeches, parades and other lesti-j 
vals, that they really control the

So, folks, let’s all see you out to 
rehearsal Friday, 100%, and really wel- 
come Mr. Byanskas back home and show 
him that we really mean business to 
make Perikola a double and a bigger 
success for Birute and her coming Fall 
season. See you all Friday ar 8.00 
P.M. at Sandara* Hali.

Till then, 
As ever,

BJB

Folk Dance
Classes

Classes in folk dancing will be-
operation of the statė; and party gin Thursday, Oct llth at 7:00
organizations get special rates on 
railroad and steamboat fares, ex- 
eursions, theater-tickets, and con
certs. Moreove there is a strong 
psychological curręnt at work in 
the dietatorships which tends to

P. M. and every Thursday follow- 
ing at Marquette Park. Mr. Vytau
tas Beliajus will be the instructor 
in charge. Dances of all nations 
wil be taught. Those interested can 
register now at the fieldhouse.

Happily
We practice our singing, 
Our dancing, our acting, 
So diligently,

Diligently
Creating and moulding
An L.U.C. Concert
So earnestly,

Earnestly
Hoping you’U come and
Enjoy and depart 
Happily.

— WENETTA —

Hitler the “Hera”
Amending Illinois' Constitution

Hitler the “Hero”

Hitler is today the “hero’’ of flow- 
er-throwing as well as the winner of 
the infamous Munich chess game, in 
which Dotard Chamberlain and Yel- 
low-back Daladier sold Czechoslovakia • I 
down the river. For der fuehrer, it 
seems. likcvvise ‘won the battle of the 
flowers and by decrce has taken care 
of the rose menace.

While Hitler was tourir/v the oc- 
eupied territory of former Czechoslo
vakia, an over-enthuslastic Sudenten- 
lander tossed a bouquet of flovrers at 
the Fuehrer and seratehed his face. The 
news report doesn’t say vvhethcr the 
adorer of Schone Adolf was a man or 
a woman, or Kvhethcr vvith the flow- 
ers went a pot or a bomb.

Anyhow, Hitler met the occasion 
with charactcristic dispateh and cour- 
age. The fearless fuehrer ‘issucd a ge
neral order that party leaders henc- 
forth will be held responsible for seeing 
to it that flowers are taken away from 
all persons along his line of march. 
Even small bouqucts in the hands of 
spectators mušt be seized,” eontinues 
the order. The reason for that world- 
shaking order, according to govern- 
ment officia'.’s, is that the thorns on 
the roses might casily have injured the 
Fuehrer’s eyes, with the possible loss 
of sight.

Many people, knowing only too 
vvell that Hitler is already stone blind 
to everything that civilization valuos, 
find other reasons for the fuehrer’s an- 
p-flower order. First, it’s very easy to 
hide a bomb in a bouquet. Then Hit
ler, outdoing the lion in courage, as is 
shown by his extensivc bodyguard and 
his underground apartments in Berlin, 
is know to quake liko a leaf at the 
least possible danger.

So Germany’s ncw god, mirade-man 
of the world, has addrd another laurcl 
to his crown. He has removed the thorns 
from roses. .

Amending Illinois’ Constitution

Whether or not to amend the statė 
constitution so as to halve the pre- 
sent liability of stockholders in statė 
banks— that is one of the questions 
which the Illinois voter is asked to 
decide in the Novembcr eleetion.

Certain statė officials have sent to 
many citizens a lėaflet that claims to 
sėt forth the chicf reason for and 
against the proposed amendment. Wbile 
that circular gives reasons for redue- 
ing the stockholder’s double liability, 
it lists not one reason for retaining 
that liability, which was fixed years 
ago to protect bank depositors.

Apparently those statė cfficials have 
an ax to grind, and they hope to do 
so by deceiving the Citizen into tbink- 
ing that he is being given both sides 
pf the question. Voters should reject 
the proposed amendment, if for no 
other reason, as a slap in the face of 
the lying officials, who show their 
contempt for the intelligence of citi
zens by assuming that they can be so 
casily dečeived.

What is behind the proposed am
endment? Raising the price of statė 
bank stock by Icsscning the liability of 
the. ęwners of. such stock. Bankers,. as 
their rccord for two dccades sbows, dis- 
regard the first duty of a bank. That 
duty is to kcep safe the money en- 
trusted to it by depositors, and to re- 
turn that money whcn it is asked for. 
Būt banks are established pritnarily to 
make money for their stockholders. If 
the depositors lose much or all of 
what money they have put into a bank, 
why, that’s just their hard luck. Fot 
after all, in the cyeš of many bankers, 
depositors are silly geese patiently wait- 
ing to be plucked. If the banks didn’r 
pluck those stupid fowls, somebody clse 
would.

The sensible, informed Citizen doesn’t 
look upon Illinois’ constitution as per- 
fcct. Rathcj he knows that her solons 
violatcd the first and foremost point 
in constitution-making: that such a 
doeument should be kept short and 
simple; that it should statė merely ge
neral principles, and not go into minute 
details about inattcrs which ought to 
be left to later lavvmakers. Instead of 
following the noble exainplc of the 
founding fathers who wrote the fede- 
ral constitution, the makers of Illi- 
ncis’ organic law gavę us page after 
p-ge of fine-printed details.

This, then, is what the wisc vo
ter will do in the Novembcr eleetion. 
Cast his ballot against the proposed 
amendment to eut down the liability 
of stockholders in statė banks. For he 
knows that the proposal is really in- 
tended to put money into the pock- 
ets of such shareholders. Then the 
wise voter will ask that Illinois’ con
stitution be made truly serviceablc by 
thorougb revision.TREASURE UNDERGROUND - IN ILLINOIS!

Released by the State Geologial Survey 
through the Illinois Chamber of Commerce.

and Bunco Party
Splendid progress is being made 

by the community womeri’s club 
of Marąuette Park to present an 
outstanding evening of entertain
ment with a card and Bunco Pąr- 
ty on Thursday, Oct. 20th 8:00 
P. M. at the fieldhouse. Tickets at
25 cents per person for this sočiai _________________
event are now in the hands of the Mineral Pot those gateriais. New uses for iron
folloMvirig co-sponsoring womens 1 a vi spfecial anoy3>
club of the community using park One of the world^s really great are being rapidly deve’.oped, with 
facilities: Chgo. Lawn Womens iron and steel produeing centers the result that the great iron and 
Club, Marąuette Manor Women’s has grown up in the Chicago re- steel industry eontinues to expand 
Club, Chgo. Lawn Jr. Womens gion, in spite of the fact that no'as the years go by. At the šame 
Club, Eberhardt P. T. A. West iron ore is mįned in Illinois or in time it eontinues to expand the 
Lawn Jr. Womenš Clubį Marąuette ther areas adjecent to lower Lake market fot the non-metallie raw 
Park Infant Welfare Club and the Michigan. This huge industry re-1 moteriais which it reąuires. the si-
Lawn Thimble Club, The comm- ąuires dependable supplies of raw tuation is a fortunate one for Illi-
ittee is desirious of extending a materials other than iron ore, how- nois, which has encouraged the
cordial invitation to the public to ever. It uses vast ąuantities of coke growth of a gigantic industry be-
attend this cotomon event, from and related Products, clay, lime- cause it can supply not only mar-
which all proceeds will be used to stone, flourspar, molding sand, oil kets and transportation facilities, 
purchase Service eąuipment. ' and gas. and it is therfore a great būt the essential raw materials that

P. S. asset to the Illinois producers of the situation demands.

Personalities of Interest
“If you could...” the results of the accomplishmen 

and the greatness of other charac
Once upon a time he expressed 

his admiration of Oscar Wilde’s 
“Dorian Gray,” and ventured to say 
that it would be a good idea if it 
were translated into Lithuanian so 
that many more of our people could 
enjoy it.

“A fine idea!” responded his 
friend (who happened to be on a 
certain editoria! staff). “If you 
could only do it!” . Į

Hah! If he could only do it. Yet, 
why couldn’t he, at least, try?

He did. Today there is a long list 
of his translations and compilationš 
that have appeared in Lithuanian 
pages. Anthony G. Kartanas sur- 
prised even himself with his abili- 
ty to prepare material for publi- 
cation. He has made compilations 
and extracts from English sources 
and thus presented numerous va- 
luable articles to our Lithuanian į 
readers. Being broadly interested in i 
everything, he has been able to
write sound and worthwhile com- 
mentaries on varied subjects.

AND, besides translating Oscar 
Wilde’s “Dorian Gray,” he has also 
brought Washington Irving, John 
Ruskin and R. L. Stevenson to Nau
jienos’ pages.

At present he is engaged with 
“The Strolling Saint” (by Rafael 
Sabatini), which Mr. Kartanas will 
probably entitle “Keliaujantis šven
tasis.”

Būt wait, that is not all that he 
does; in fact, translating is only a 
“recreation-hobby” of his. As you 
undoubtedly know, Mr. A. G. Kar
tanas is a pharmacist by profession 
and business, having opened his 
drug store in Marąuette about ten 
years ago. His motto is to “give as 
much as you can” and not “as little 
as you can get-away with.” That 
explains why he has not arAassed 
riches, būt instead has won a legion 
of friends.

Charming and affable though he 
be in company, his serious-minded- 
ness comes to the foreground the 
moment he is alone, causing him 
to study and plan new accomplish- 
ments.

Just rccently he incorporated the 
NIDA LABORATORIES, which 
shall deal with cosmetics and phar- 
maceuticals. Deeply interested in 
these branches of chemistry, Mr. 
Kartanas has developed a full line 
of produets of which he is justly 
proud. Arrangements are being 
completed for intense and wide pu- 
blicity campaigns to introduce his 
NIDA produets to a larger public.

He borrovved the name of Nida 
from a resort in Lithuania; būt 
soon afterwards he was informed 
that he had named his produets 
after a girl’s name in Russian, — 
Nida being a shortened form of the 
word meaning Hope, which is not 
unusual for a girl’s name.

Whatever the origin, the best of 
luck to NIDA, say we! — which 
some day will be inherited by his 
two daughters, Rūta and Venta, 
both of whom are now studying at 
YMCA College. Venta is actually 
following her father’s footsteps and 
delving into pharmacy.

Meanwhile, ąuiet and unassum- 
ing, Mrs. Kartanas patiently wat- 
ches and encourages her ambitious 
little family. We were anxious to 
draw her into the conversation, 
thinking that perhaps she might 
reveal a few of the more personai 
characteristics of all four “Karta- 
nases,” būt the “little lady” tact- 
fully withdrew, leaving us to do 
our own interviewing.

To tell you the truth, we almost 
did not have an intervie\v, — that 
is, we almost learned nothing at all 
about himself. We made the mis- 
take of reminding Mr. Kartanas of 
the American-Lithuanian Trans-At- 
lantic Flight Association, of which 
he was President, and which spon- 
sored the flight made by Felix 
Waitkus.

This, you see, started him talk- 
ing about Mr. Waitkus and what 
a fine, j«*?dest, brave, young man 
he is. Of course, we agreed with 
him wholeheartedly.

However, while he was saying 
all those things about Mr. Wait- 
kus, we were doing some of our 
own thinking as to the countless 
hours and the immeasurable ener- 
gy that Mr. Kartanas spent in help- 
ing to organize that second Lithu
anian trans-atlantic flight, about 
which he now talked so objectively, 
as though he had not been much 
an important part of it himself.

Yet, isn’t that always the way 
with our finer personalities? They 
do not think of re-counting the 
many little things they did, būt 
rather, they will philosophize on

terš.
And that is why we interviewe< 

the kindly and modest Mr. Karta 
nas.

Now wouidn’t you likę to “trans 
late” (or erase) all this, sir . . . “i 
you could,” says

—Newsy

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

A party was held Friday, Octo 
ber 7th at Neffas’ i n celebration o: 
Pirmyn’s Concert Oct. 2nd at Šoko 
Hall.

• Oct. 11 there was no rehearsa 
because a part of Pirmyn sanf 
over the Peoples Furnftnre Co. ra 
dio program 7 P. M.

• A valdyba officers meeting waj 
held Oct. 12th at Christine Kri-;- 
čiunas’ home 45 and Ashland. Un. 
finished business of the Concerl 
was settled and future concertf 
were discussed.

• Pirmyn’s Concert dates are: te 
Detroit, Grand Rapids, Michigan 
November 19th and 20th. Rockforčl 
Nov. 6th and Pittsburgh in the lat- 
ter part of November. Waukegan( 
III. Nov. 13th.

• The trip to the New York 
IVorld’s Fair 1939 is expected to 
take 2 weeks and our President 
Mr. Vaivada suggests that concerts 
be given en route in Toronto, Mon- 
treal, Boston, Scranton, Philadel- 
phia and so on.

• All Pirmynites are asked to 
please keep their week-ends open 
for the above dates. (Yours truly 
and others hope that the 44 hour- 
wage bill will shorten the Satur- 
day in order that Pirmynites may 
get off early from work in order 
to present 2 concerts; one Satur- 
day and the other Sunday evening 
in places mentioned above).

• Jan. 6th has been the date sėt 
for Pirmyn’s presentation of the 
Opera “Laima”. The place Lithua- 
nian Auditorium.

• A bit of this and a bit of that 
and we hear that Al Mickevičius 
once was a candid camera fan. Now 
Al is receiving fan mail. (Did I 
hear some one say it was a love 
letter?)

• Our new member Frank Alis 
was with the American-Lithuanian 
Olympic team in Lithuania. Frank 
excels in boxing and he recently 
unfortunately received a black eye 
from Tony Motisi an Italian boxer 
for the C. Y. O.

• Mr. Neffas and his daughter 
have returned from Lithuania. Mr. 
Neffas daughter Joan solemly 
pledged that she would not miss a 
single rehearsal.

• Miss N. an old member has 
returned into our fold. We bid thee 
Nvelcome.

• Heard and seen picking mush- 
rooms in McHenry County Wed- 
nesday, Oct. 5th none other than 
Mrs. Trilik, the mother of the late 
Albina Trilik, and Mrs. Faiza.

Felicia Manikas is residing per- 
manently in Michigan (part un- 
known) where she i s ncw living 
and working.

Our new member Gedn.in Tumas 
thinks he knows who Raskey 
Hueyis. Wouldn’t he be surprised 
to find out that he has been bark- 
ing up the wrong tree.

The chorus is now in full swing 
learning the Opera “Laima” for its 
presentation at the Lithuanian Au
ditorium. Rehearsals are Friday. 
So. let’s all pibch in and keep Pir
myn on top. Until Friday 7:30 at 
Neffas I remain, your

RASKEY HUEY

Ncw Wom«n’s Gym 
Instructor

Miss Dorothy Frasor,. Womens 
Physical instructor at Marąuette 
Park was promoted to Supervisor 
of Womens reoreation activities for 
the North-west part of Illinois on 
a WPA Project. Her headąuarters 
will be at Rockford, Illinois. Tak
ing Miss Frasor’s place will be 
Mrs. Olga Singer a Civil Service 
Physical Instructor, assuring the 
girls and women of the Community 
a well formulated activities pro
gram at the park. Reglstration for 
all classes are nov in progress. 
Formil classes Vili beign Oct 17th.
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Diena Iš Dienos
*

Išvyko
Washingtonan

NORTH SIDE. — Ponia Ru- 
chienė, Jono Stasuno sesuo, iš
važiavo į Washington, D. C. 
aplankyti sesers dukterį Agotą 
Stasunaitė, kuri yra ten ser
ganti. Stasunaitė yra apsigy
venusi VVashingtone D. C. jau 
per keletą metų.

tarų suvažiavimą, kuris prasi
dės pirmadienį, rugsėjo 17 d. 
Ją išsiuntė American College 
of Surgeons, kaipo stenografę 
laike suvažiavimo visos Ameri
kos Daktarų priklausančių prie 
American Surgeons College......

G.

South 
šventė 

savo 
iškėlė

9 d. pp. 
Harlem 
sidabri- 
vedybų. 
puikius

Išvyko į'Daktarų 
Suvažiavimą

Aldona Galskiutė išvažiavo j 
New Yorką penktadienį, į dak-

RADIOS

Sidabrinės Sutuoktuvių 
Sukaktuvės

SUMMIT. — Spalių 
Malcevicz, 5416 
Avė., Summit, 
nes sukaktuves 
P.p. Malcevicz
pietus, į kuriuos sukvietė sa
vo gimines ir draugus.

Tai buvo smagus pokilis, vi
si sveikino p.p. Malcevicz ir 
teįkė jiems geriausių linkėji
mų, o kas norėjo tai sočiai pa
sišoko prie geros muzikos.

P.p. Malcevicz gyvena Sum
inite jau 21 metus ir savo drau
giškumu yra įsigyję daug drau
gų ir visuotiną pagarbą. Jie tu
ri ir du vaikus — Sue ir 
ward.

Aš irgi noriu palinkėti 
Malcevicz tiek pat gražiai 
laukti auksinių sukaktuvių.

— Kaimynas.

Ed-

p.p.
su-

Flo-

IS DARBO
LAUKO

komitetams priėmus susitai
kymo sąlygas.

Laike streiko streikieriai 
pasiliko sėdėti namie ir nėjo 
į darbą.

Visų gerų išdirbysčių 1939 
modeliai. Pirkdami 
pas Budriką gausite 
nę nuolaidą už seną 
pianą, gramafoną.

radio 
dides- 
radio,

Ant

MIDGET RADIOS 
po $7.95

Radios kabinetuose po 
$19.95 ir aukščiau. 

1938 metų radijų 
nuolaidos.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago j)

William Kargol, 21, su
.ence Kapusta, 22

James Cochran, 29, su Alve- 
ra Sharkey, 31

Bernard Peculis, 28, su Ka- 
thryn Gudaitis, 19

Edward Wydra, 29, su Ber- 
nice Darga, 22

John Bartus, 23, su Emily 
Povilaitis, 22

Reikalauja
Perskirų

Magdalcn Vasiliauskas
Jaseph Vasiliauskas

Barbara Tarasevich nuo 
seph Tarasevich

nuo

Jo-

45%
Indų Ir Sidabro 
Rinkėjoms

Pas 
nos,

kai-
RAKANDAI

Budriką pigesnės 
geresnis pasirinkimas 

namų rakandų: Parlor Se
tų, Bedroom Setų, Studio 
Couches, lovų, Matracų, Kle- 
iankių. Rcfrigeratorių 
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. Nedėtomis nuo 5:30 po pie
tų. WAAF, 920 kil. Panedėliais 
ir Pėtnyčiomis nuo 3:30 po pie
tų. WHFC—1420z kil., Ketver- 
gais nuo 7:00 y/ vakare.

PETER PEN .

PETBCl 
PSN- 

PETEQ

Medvilnės rinkėjai 
laimėjo streiką

20,000 medvilnes (bovelnos) 
rinkėjų sėdėjimo streikas Ok- 
lahoma, Missouri ir Arkansas 
valstijose laimėjo algų pakėli
mą dėl 18,000 darbininkų. Jie 
laimėjo $1.00 už 100 svarų, 
kaip to reikalavo Southern 
Tenant Farmers Union.

Darbininkai sugrįžo lokalų

Sekasi Pieno 
Kooperatyvui

Susikūręs 
kuris sa- 

pasteri-

Kvočiant paaiškėjo, kad tū
las Raymond M. Mertz, paskil- 
bęs panašiais “labdarybės” ra- 
ketais buvo padaręs su postu 
kontraktą, sulig kurio jis ga
rantavo postui $200, bet ir tuos 
jis sutiko atmokėti tik išsimo
kėtinai — dalimis. Nors Mertz 
turėjo pardavinėti pigesnius bi
lietus, bet jis rūpinosi tik bran
gesniais bilietais. Be to, jis rin
ko ir “apgarsinimus”, ką dary
ti jis nebuvo įgaliotas. Mertz

savaitės pabaigoj prie Wauke- 
gano, 111. Automobilis kuriame 
merginos važiavo, susidūrė sU 
10 tonų troku. Nžmuštosios y- 
ra:

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

MADOS

Brooklyn.e yra 
pieno kooperatyvas, 
vo dirbtuvėse pieną 
zuoja, sulig miesto įstatymus 
ir paskui įį pardavinėja savo pabėgo ir yra policijos ieŠko-
sankrovoms, kurios yra išsi- mas. 
blaškiusios po visą miestą. I 
Kooperatyvas džiaugiasi, kad 

biznis sekasi ir kad jis nuola
tos tarpsta. Jį remia ir įvairios 
darbininkų organizacijos.

Mertz veikė ir kituose mies
tuose, kur yra palikęs 
ketas sąskaitas.

nemo-

Mary Jane Hotavis, 20, nuo 
5008 23rd St.;

Ilene Heaton, 17, adresas ne
žinomas ir

Inez Vanico'a, 19, nuo 5124 
14th St. Visos Waukeganietės.

Kitos keturio merginos buvo 
sunkiai sužeistos.

Labdarybės Darbai
Nevisuomet
Labdaringi

Automobilių
Nelaimės

O Prie 26-tos ir Wentworth 
avenue, sunkus trokas ir gatve- 
karis susidūrė. Septyni žmonės, 
beveik visi italai ir visi gatve- 
kario keleiviai buvo sunkokai 
sužeisti. Jie paguldyti Peoples

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

. rais — Ir Sek
madieniais.

Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

Bowling-Billiardai
20 Aslų — 10 Stalų

Vieno Lietuvių — Lenkų Kitų 
Tautų Posto Patyrimai

Spalio 10 d. policija' užklupo 
“laikiną buveinę” lietuvių, len
kų ir kitų Kosciuczko Post nr. 
712 Amerikos Legiono. Tas pos
tas rengia “labdarybės šokius” 
gr. 16, neva naudai Edward 
Įtinęs ligoninės. Pardavinėji
mui bilietų plačiai buvo naudo
jamas telefonas ir pasiuntiniai. 
Amerikos Legionas įsakė pos
tui pašalinti promotorius ir pa
liauti pardavinėti bilietus per 
telefoną. Bet postas nepaklau-1 
sė ir kada Betler Business Bu- ! 
reau ir po to gavo skundus, jis , 
pranešė policijai, kuri ir užklu- i 
l>o posto raštinę 1200 N. Ash-1 
iand Avė. Bet įeinant sėdėjo. 
telefonistė, kuri siuntinėjo pa-1 
siuntinius ir iš jų priiminėjo 
pinigus. Ji tuojaus pranešė 
“plinkeriams” (kurie per tele
foną pardavinėjo bilietus) ir 
tie, skubiai pastvėrę sąrašus, 
skubiai pabėgo, taip kad poli
cija nieko neberado, vien tuš
čią telefonų kambarį ir dėžę 
telefonų “slogų”? '

© Trys jaunos merginos žuvo 
keleivinio automobilio — troko 
nelaimėj, kuri įvyko pereitos

Skelbimai Naujienose 
h’oda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

No. 4917—Augesnei moterei ru
deninė suknelė. Sukirptos mieros 

T , . . ... . . . . 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48 coliųIndai ir sidabrų setai, kurie per krutinę.
p?r daugelį savaičių buvo gar
sinami Naujienose, neužilgo bus1 Norint gauti vieną ar dau- 

D.ugl.. .
gausit, tcdčl pasistengkit grei- kūtę arba priduoti pavyzdžio 
tu laiku dapildyti savo setus, numerį pažymėti mierą ir aiš- 
Tčsikirpkit kuponus ir atsilan
kykit raštinėj tuojaus.

Norime pranešti, kad už ke-
etą t^vaičlų Naujienos savo 

skaitytojams už labai nupigin
tą kainą patieks kitas, gražias 
namams reikmenis. Šekit Nau
jienų apgarsinimus.

Adm.

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

VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ” 
NETURĖTŲ BŪTI.

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St, Chicago, IR.

čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No------------
Mieros ____________ per krutinę

(Vardas ir pavardė)
.aa**a****aM*«**a**«MM*M*«  • ••• • • .»«••»*«•**««**»««***•*.*■■■■*■** 

(Adresas)

(Miestą* ir valstija)

SUSIRINKIMAI
18 <1.North West Lietuvių Moterų Kliubo susirinkimas įvyks 

spalių mėn. p. Sliauterienės bute, po antrašu 3132 
Avė., 7:30 v.v. Narės malonėkite atsilankyti, nes bus svar

bių klausimų. Prot. Rašt’ S. B.

COME OM 
DOWN, PETB2. '------
An4O &AOlEz I 
HZX^E ©oaaethikjg 
eus& FCa^CUTO

RIOB ' TMZXK4< \ 
GOOO^ESS.

OU
. A45E / L

Čionai Lietuviai Perka!!!
APŠILDYMĄ — PLUMBINGĄ — MALEVĄ 

LINK-BELT STOKERIŲ CENTRAS

Pirkite kur visi Lietuviai Perka!

South Deuier Plu Jr g&Heaiing Sup$y Co., Ine.
N. W. kampas State ir 55th St.

visi Telefonai — Atlantic 4290 — visi telefonai

Atsilankykit Pamatyti Šį GRAŽŲ 26-šių ŠMOTŲ 
66 OŽIU Lapuku

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

Gaus ši puikų sidabrinį setą _/į|
TIKTAI Už..........  ,

CIIICAGOJ NAUJIENOS METAMS »
26 Šmotų Setas ....................................
“Naujienos” Metams ir Setas ...........

$8.00
$4.00

$12.00

Kitur, Suv. Valst. ir Kanadoj
NAUJIENOS Metams ................................ $5.00
26 šmotų Setas su persiuntimu ........ $4.50
“Naujienos” Metams ir Setas ............ $9>50

NAUJIENOS, 1739 S. Halsted Street, Chicago, III.
Prašau užrašyti NAUJIENAS ir pasiųsti setą:

Vardas .................................................................

Adresas . 
j

Miestas .

S*ort
Surprift 
can

šie

•

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

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’5

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI S12-50
GYDYMAS SKfl.OO
LIGONINfiJE ---------------
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ...— $15-oo
RAUMATIZMAS 19.00

greitai palengvinama ___
VISAS LIGAS GYDOMA Č4 AA
Ekzaminacijg įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Ave^ Chicago.

TeL Laimdale 5727.
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CLASSIFIED ADS
Du Sužeidė

poliai-

AUTOS—TRUCKS FOR SALfc. 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui
NEREIKIA IM0KESNI0—30 MENESIŲ IŠ

MOKĖTI. Visifckae peržiurSJimM. m&le- 
vojimas body, fenderio darbu. baterės. 
radijo ir priedų. Freimo. aftų sustiprini
mas. Viekas nuo virfiaus iki latrų. 15 
metų patyrimas, musų rarantlja. Atdara 
vakarais, eekm. Apskaičiavimas. towinr 
dykai. Taipgi pilnas pasirinkimas naujų 
ir vartotų karų. Be įmokčjimo pinigų. 
2509 MILWAUKEE AV. Belmont *844.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė^Pardavimui

BARGENŲ IEŠKANTIEMS

Bandė Pašauti 
Unijistą

Nežinomi -piktadariai, 
ja spėja 'kad gengsteriai, bau
dė nušauti Tunelių Kasėjij uni
jos biznio agentų Jerry Sasso, 
5573 Van Buren. Pasikėsinimas 
įvyko prie Vilią Teatro, 320 S. 
Halsted St. i

Sasso išliko sveikas, bet du 
jo draugai buvo pašauti: Ga
brio! Garo, 27, 2620 W. Huron, 
ir Frank Delondi, 21, 5673 W. 
Van Buren.

■Policija spėja, kad tai buvo 
pirmas gengs torių pasikėsini
mas užvaldyti Tunelių kasėjų 
unijų, kurios darbininkams teks 
darbai prie Chicagos “subway” 
kasimo. O darbininkams — na
riams .dirbant, ir unijos iždas 
sustiprėja.

Benešo Brolis 
Chicagoj

Kalbės Spalių 23 d.
Pereitos savaitės pabaigoj

neš, buvusio prezidento Dr. Ed- 
ouard Benešo brolis 
vakijos švietimo 
Vietos Čekoslovakai 
kilmingai priėmė.

Dr. Bcncš pareiškė, kad Če-

ir Čekoslo- 
ministeris. 
jį labai iš-

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

po Valstijos priežiūra.
6755 SOUTH WESTERN AVĖ.

Tel. Grovehill 1038.

ant
au-

MADOS

jam.
MRep. B. Walantinas

1739

mobilizuoti

„46.00

Tel. ARDMORE 6975

Be

j

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

st.. ■
KAINA 45 CENTAI.

Galima gauti

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

6831 So. Talman Avenue.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

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

NAUJIENOSE
S. HALSTED ST„ CHICAGO.

PAŠAUKIT MUS TUOJAUS 
CANAL 8500 

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakartojimui 
duodame gera nuolaida.

COAL—VVOOD—OIL 
Anglys—-Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos
ANGLYS

MERGINA bendram namų dar
bui, patyrusi. Nėra virimų, lengvas 
skalbimas. Būti, $6—$7. Hollycourt 
6633.

MERGINA 20—25 lengvam na
mų darbui ir vaikui prižiūrėti, bū
ti. Mansfield 6094.

Vabtga

gauti vieną ar, dau- 
nurodytų pavyzdžių

No. 4919 Graži ir elegantiška iš
ėjimui 
10, 12, 14, 
panelėms.

Norint 
giau virš 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St.« Chicago, I1L

suknelė. Sukirptos mieros
16 ir 18 metų amžiaus

(NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted SK, Chicago, HL

Cla Jdedn 15 centų Ir pražaa
atsiųsti man pavyzd} No
Mieros

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

koslovakijai nebuvo kitos išei 
ties kaip pasiduoti, kai jos 
“draugės” Anglija ir Franci j a 
jų pardavė.

Spalio 23 d., jisai kalbės 
Tarptautiniam Amfiteatre, kur 
Čekoslovakai švęs savo resptu 
hlikos 20-ts mėtų nepriklauso
mybės sukaktį.

Mount Greewood 
Kolonija Auga 
Ir Tobulėja
Su pabaiga spalių mėn. užbaigs 
taisyti kelius ir ielas, o 111 gt. 
bulvaru galės eilėj važiuoti 4 

automobiliai — nebebus 
susigrūdimo

20 metų atgal M t. Green- 
vvood kolonijų žmonės vadino 
Morgan Parku. Keliai buvo 
prasti ir duobėti. Tuščio veži
mo trys arkliai nepavilko, ,o 
varlės g voltų kėlė. 111 gatvėj 
buvo tik viena daržinė, — biz
nio įstaiga, kurioj sutilpdavo 
bučernė, grosernė, karčiama, 
gyvulių pašaro sandėlis. Tų vi
si gerai atsimena.

SLA 178 kp. reporteris sura
do užmirštą užkampį, pradėjo 
skambinti varpais. Sujudo kon- 
traktoriai ir žmonės statyti bu
tus ir biznius. Po kelių metų 
išaugo didelė ir graži lietuvių 
kolonija, kurioj dabar gyvena 
per 300 lietuvių šeimynų ir vi
si turi gražius namus. Be to, y- 
ra apie pora desėtkų lietuvių 
biznių pačiame miesto centre.

Visi esate kviečiami arčiau 
susipažinti su šia kolonija.

Kiekvienam žmogui 
Grcenwoodiečiui, tenka 
venli nelaimes ir ligas, 
menduoja rašytis prie
Greenwoodo SLA. 178 kp 
šliauksite reikiamos apsaugos.

ir M t. 
pergy- 
Reko- 
Mounl 

su-

Kurie susirgę asmenys ieško
te pagalbos, rekomenduoju pa
simatyti su M t. Grcenvvoodiečiu 
Dr. E. 
St. Dr.

sūkiu, 3537 W. lllth 
E. šūkis nuo mirties iš- 
ir B. 'AValantiną. Ačiū

Vengrija nemobili
zuos kariuomenės
B ŪDA PEŠT, Vengrija, spa

lio 14. — Penktadienį praneš
tą, kad Vengrija, patariama di
džiųjų svetimų valstybių, ati
dėjo kariuomenės mobilizacija. 
Vengrija ruošėsi
kariuomenę karui su Čekoslo 
vakij a. '

Kitos tačiau žinios sako, kad 
'Vengrija paskelbė mobilizacijų 
penktadienio vakare. Kariuo
menėn pašaukti penkių skyrių 
rezervai.

Rudeninių Madų 
Knyga

JHk M gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus už 15 centų. Siųskit savo 
orderius:

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St 
Chicago, HL

■r

M*

2 aukštų ir beismentas, plytinis 
namas su 2 karų plytiniu garažu. 
Krautuvė priešaky. 2309 S. Oakley 
Avenue. Kaina $3495.00. Įmokėti 
reikia $700.000, likusią mėnesiniais 
išmokėjimais. — Taipgi, 2051 Coul- 
ter Street, 2 aukštai ir beismentas, 
plytinis su krautuve ir 2—4 kam
bariai rendai ant antro aukšto. 
Įkainuota pardavimui $3350.00. 
Kreiptis 2116 W. Cermak Rd. Canal 
2137. F. P. Kosmach.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALB 
Rakandai ir jtaisai Pardavimui
IŠPARDUODAME BARŲ FEL

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 išmdkč- 
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

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

CALumet 5269.

&

Tai garsusis Dono Kazokų Choras, kuris atvyksta Chicagon koncertuoti spa
lio 23 d. Choras sudainuos du koncertus Civic Opera Rūmuose, vienų po pietų, antrų 
—^vakare. Rilietai parsiduoda “Naujienose”—-nuo 83 centų iki $3.30. Kas Dono 
Kazokus kartų išgirs, 4as jų niekad neužmirš.

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

Keistas Fapuošalas - r^ns
Juos Išdavė 
Policijai

.1

Suėmė du plėšikus
Du plėšikai, kurie išėję iš 

kalėjimo pradėjo plėšimų siau
sti ir į trumpų daikų. apiplėšo 
virš 100 sankrovų, vėl tapo ipo-|i 
licijos suimti.

Juos išdavė keistas ornamen
tas ant jų automobilio radiato
riaus.

(Policistai pastebėjo automo
bilį su 'tuo keistu ornamentu 
prie Leland ir Magnolia Avė. ir 
atsargiai prie jo prislinko. Plė
šikai pastebėjo pdlicistus ir 
bandė pastverti šautuvus, bet 
policistai juos užklupo pirm jie 
spėjo ginklus panaudoti ir juos 
nuginklavo.

Jie buvo išplėšę sankrovų už 
kelių minučių prieš suėmimų.

Suimtieji yra Fred Booth, 15 
m. ir John Walker, 42 m. gy
venę 4617 N. Racine Avė. Abu 
buvo c,už piešimus nuteisti Jo- 
liet kalėjhpaiL&932 m., bet per
nai buvo paleisti ant paroliaus.

Nuteisė Prigaviką 
Kalėjimai!

Judson Luird, ‘kuris operavo 
ir kaliais vardais, lankydavosi 
po namus ir labai pigiai par-

KATRINA NAUJALIENĖ 
, (NOVAK)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 13 d., 9:45 vai. vakaro, 
1938 m., sulaukus pusės amž-, 
gimus Čekijoj Pudejovice, 
Bohemijoj. Amerikoj išgyve
no 50 metų. Paliko dideliame 
nuliudime vyrą Antaną. 9. 
brolius, Juozapą ir < 
Jių vaikus ir daug kitų gimi- ,'t 
nių. • !Kūnas pašarvotas Lechavi- 
čiaus koplyčioj, 2314 West 'i 
23rd Place. Laidotuvės įvyks ; 
antradienį, spalio 18 d., 8:30 4 
vąl. ryto iš koplyčios į Auš- 
ros Vartų parap. bažnyčią, j 
'kurioje atsibus gedulingos ? 
pamaldos už velionės sielą, o • 
iš 'ten bus nulydėta į Šv. Ka- ’ 
zimiero kapines.

Visi a. a. Katrinos Nauja- jj 
lięnės giminės, draugai ir t
pažįstami esat nuoširdžiai "
kviečiami dalyvauti laidotu- J 
vėse ir suteikti jai paskutinį i 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nuliūdę liekame,
Vyras, Broliai, Brolienės -ir 

Gimines.
Laid. Dir. Lachawicz ir su 
nai, Tel. CANAL 2515.

A LctlJlčį., į

Joną, bro- 1 kitu «imi- S

nildlų — 'Lux, Rinso ir 'Life 
ibpoy. 'Bet <paėmęs užtarymų ir 
gavęs 4kdkį dolerį \ depozito jis 
uiėkad su muilu nebepasirody
davo. Kompanija jo ieškojo per 
kelis metus, bet negalėjo sugau
ti. Pagaliau jį ieškoti pradėjo 
Chicagos Better Business Bure- 
au ir surado. Atvestas į teismų 
Laird .prisipažino prie kaltės ir 
liko nuleistas vieniems melams 
kalėjiman. (Išėjus iš kalėjimo jį 
(panaši>byla laukia dar Pittsbur-

Iš Vokietijos 
Atvyksta Garsus 
Vaiką Choras

Neužilgo iš Vokietijos į Ghi- 
cago atvyks visame pasaulyje 
paskilbęs Dfesdeno vaikų šv. 
Kryžiaus 'bažnytinis 
Dresdener KreuzOhor, suside
dantis iš 66 Vaikų. Jis lankėsi 
Ghicagoj 1935 m. ir susilaukė 
nepaprasto pasisekimo.

>. i -1111 . * > ■ ■ .Jis duos koncertų tpenkladie- 
nį, Japkr. 4 d., Orchestra HalL 
(Įžanga nuo 55e. iki $3.30.

NAUJIENOS 
Žengia Pirmyn.:..

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

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

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

NAUJIENOSE 'telpa daug straipsnių bėgančiais gy
venimo klausiniais, mokslinio turinio raštų, 
eilėraščių ir apysakų.

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir

NATJJI’ENOS yra visuomenės organas — jūsų dien
raštis, Todėl skaitykite jas, skleiskite jas ir 
romkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE 
NOSE

NAUJIENOS
■1739 soum STREET

iGHlCAGO, ILLINOIS

4180 Archer Avenue 
Phone LAFAYETTE 5800

URBA 'Gėlės'Mylintiems 
11J U fl Vestuvėms, Ban- 

|R II U kietams, Laido- 
Vi’iwn tuvėms, Papuoši-

Siunčiam'Gėle 
Telegramų į 
^Visas (Pasaulio

KVIETKININILAS
Gilės 'Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabąms.
3316 So. Halsted Street į 

Tel. YARDS 7308

INDAMS KUPONAS
IKI SPAĮL3O 22 O.

Šią savaitę su šiuo kuponu ir 44 centais gausit čia pažymėtus indus, 
jų setas bus nepilnas. Susitaupykite pilną setą. Likusi setui indai 

eis kas savaitę.
SU ŠIUO KUPONU

Galite dar gauti ir pirmiau garsintus indus 
'Pažymėki! ką norite.

1739 So. ‘Halsted Street
Chicago, Illinois

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI

Vąrdąs.

Adresas

Neramumas Rusijoj
A JI JL_W I A Į

auga

14. —RIGA, Latvija, spalio
Grupė latvių inžinierių ir amat- 
ninkų neseniai sugrįžo iš Ru
sijos. Sugrįžusių pasakojimais, 
Rusijos darbininkai atvirai dis- 
kusuoją sukilimo galimumus. 
Jie kalbasi, kad sukilimo ypač 
galima laukti, jei Rusija įsi
veltų į karų. Rusijos gyvento
jų nepasitenkinimas auga ypač 
dėl didėjančios maisto truku- 
mos.

Atėjo Nauja 
Kultūra No. 8.

TURINYS:
Gamtiniai moralės principai — P. 

H. Holbach.
Choras ! Astronomijos tikslas ir reikšmė — 

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

sovskaja. ,
i Žingsniai prie tėvo kapo—Julmis. 
Martui Andersen Nexone—O. Breivė 
Lidija Mursija—Julmis.
Apžvalga ir\ Populiarls Mokslas ir 

-.t.

?? AR JUMS REIKIA PASKOLOS 
ANT NAMO??

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

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

Hemlock 0800.

— krautuvė su 
ir pilnu 

kambarių
beis- 
flatai 
gara- 
Pilna

HONORE GAT. ties 47th gat. 
2 aukštų freiminis 
taverno fikčeriais 
mentu—3 keturių 
ir 2 karų garažas. Flatai ir 
žas mokasi $54.00 į mėnesį, 
kaina $3750.00.

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

$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 štorai, 2 flatai garu šildo
mi, 2 garažai. Įplaukų $2,500.00; 
$14,000.00 įmokėjimas.

3310 W. 114th St., 2 flatų mūri
nis, karštu vandeniu Šildomas, 2 
metų senumo, 60 pėdų lotas, šonu 
įvažiavimas, 2 karų garažas, 3 bed- 
ruimiai, $6,250.00.
Medora West Highland Realty Co. 
8110 S. Ashland Avė., Stewart3601.

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

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

2918 West 38th Street.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

“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.
$3200.00, terminai. Mrs. Osborn, 
Hart, Michigan.

SITUATION WANTED 
_________ Ieško Darbo_________

PAIEŠKAU DARBO
Penteris ir popieruotojas iš vi

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

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

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

F. SKRABUTĖNAS, 
Tel. Lafayette 0982.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
_____ Gyvenimui Kambariai_____

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

2343 Kilbourn Avė.
Tel. Belmont 3770.

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARU 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES 
806 \Vest 81st Street 

Telefonas VICTORY < 1696

ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimų. 
Pasirink iš virš 600 Šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirbysčių- ir modelių to

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

1938—ir 1937—Buicks—Oldsmo- 
biles — Chevrolets — Fords—Pon- 
tiacs — Chryslers >— Plymouths — 
De Sotos — Studebakers — Cadil- 
lacs — La Šalies — Packards — 
Dodges — 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- 

_ nosiniais įmokėjimais iki dviejų 
Viskas tližI metų. Nesvarbu kur gyventum, ne

praleisk šio didžio išpardavimo.
Musų dvi krautuvės yra atdaros 

kasdien iki/ 10 P. A. ir visą dieną 
sekmadienį.
COOK COUNTY FINANCE CO.

1310 W. 63rd Street
prie Loomis.

2828 W. North Avė.
prie California.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas
Tel. Victory 4965. 

STOGDENGYSTĖ IR BLfiKOS 
DARBAI

35 metai bizny, turi pilną apdraudę 
už darbus. Lengvus išmokėjimai 
jei norite.

I BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET MSE CO.

3216 So. Halsted Street.

EGG ____
NUT ..........
BIG L7JMP
MINE RUN __________  $5.75
SCREENINGS________ $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

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

Ar ieškot
• PIRKTI
• PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO.

(Miestas ir valstij*)'



DU SUŽEISTI KARIAI CHICAGIECIAI 
SUGRĮŽO Iš ISPANIJOS

Vienas yra vokietis, kitas gi čekas
Prieš kelias dienas čekas ir [kada Franco armijos liko 

vokietis, kurie greta vienas ki
to kariavo Abraham Lincoln 
brigadoj, Ispanijoj, sugrįžo na
mo, Chicagoje.

Albert Rezac, 45 m. 1648 W.
20 St., kilęs iš Brežova Hora, 
Čekoslovakijoj ir Robert Teske,
40 m., 4848 S. Kildare Avė., ki
lęs iš Poznaniaus, Lenkijoj, su
grįžo kartu daugelį mėnesių iš
buvę Ispanijos fronte. Abu bu
vo sužeisti kare.

Rezac. kuris kariavo Aragon 
kampanijoj, liko sužeistas Te- 
ruel fronte. Teske, kuris irgi 
kariavo Teruel fronte, tapo su
žeistas laike respublikoniškos 
armijos pasitraukimo A vagono 
fronte, pereitą pavasarį.

Klausinėjamas apie likimą 
savo gimtosios šalies, Rezac

“Per 300 metų Bohemijos 
liaudis buvo pavergta Hapsbur- 
gų tironų, bet jos svajone a- 

nijusi. Nors naciai atsteigė te
rorą ir tyroniją Čekoslovakijoj, 
mano liaudis tęs senovinę ko
vą už laisvę ir ji laimės kada 
fašizmas bus sunaikintas.”
Saką Fašizmas Netrukus Mirs

Robert Teske, Vokietijos im- 
perialės armijos veteranas, pa
reiškė: “Sudetų vokiečiai ir če- 
koslovakai gyveno santaikoje i- 
ki Hitlerio įsigalėjimo. .Jie vėl 
gyvens santaikoje, kada netoli- 
i..oj i.teiįvj fašizmas mirs.”

slovakijos išdavimas buvo su-Į 
ruoštas Francuzijos, Anglijos ir’, . . .. ... „, , , ... r y. , , leista Draugijų įstatymą suČekoslovakijos pro-fašistų, ku- . TZ* .y , .. i savo centru Kaune. Draugija,ne sutiko verčiau išdalinti res->, . . , -v . ., ... ... ... (kaip matyt, is jos pavadinimo,publiką, negu rizikuoti karu,. • •c , tyra etines kultūros organizaci-kuriame fašizmas butų buvęs ; . .. . . .| ja, nepolitine; ji stengiasi ples- 

’ Į ti žmonėse mokslu pagrįstą pa
saulėžvalgą, kovoja su prieta
rais ir burtais. Nežiūrint nepa- 

I lankių aplinkybių, nelojalių, 
nekorektiškų, dažnai net nekul
tūringų kovos būdų iš kai ku
rių sluoksnių, laisvamanybės i- 
dėja sparčiai plinta liaudyj. 
Draugija jau turi įregistravusi 
apie 150 savo skyrių. Kiekvie
nas skyrius pirmiausia stengia
si įsteigti nekonfesines kapines. 
Daugelis skyrių jas jau turi ir 
gražiai tvarko. Laisvamanių ka
pinėse visi padorus žmonės po 
mirties randa sau nemokamai

sunaikintas. j i «
Abu taip jau pareiškė, kad 

lojalistų Ispanijos armijos, ku
rių eilėse jiedu abu kariavo, y- 
ra geriausi talkininkai čekų • 
liaudies ir kad Ispanijos loja
listų laimėjimas šiuo laiku reik
štų pergalę Čekoslovakijos liau
dies.

DAUG ČEKŲ LOJALISTŲ 
EILĖSE

Jie pripažįsta, kad nugalėjimas 
Franco yra geriausia pagalba 

Čekoslovakijai
Albert Rezac, 45 m., kuris 

sugrįžo į savo namus 1648 W. 
20 S t., Chicagooj, po 16 mė
nesių kariavimo Ispanijos loja
listų eilėse, atvežė Ispanijoj ka
riaujančių čekų sveikinimus sa
vo viengenčiams Chicagoje.

Rezac sako: “Virš 2,000 čekų 
auti fašistų per du metus ka
riauja Ispanijos lojalistų eilėse. 
Tie kariai kariavo internacio
nalinėj brigadoj lapkr. m., 1936

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
IFJ 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.

su
pjaustytos į skutus prie Madri
do vartų. 1

Jie kariavo bendrai su bul
garais, rumunais ir pietų*levais 
15 brigados Dimitroff batalio
ne, toj pašioj brigadoj, kurioj 
taip jau kariavo ir Amerikos 
savanoriai. Taipgi yra Majek 
artilerijos batarėja ir daugelis 
ligoninių ir transporto kuopų 
operuoja čekai. Taip jau yra 
priešlėktuvinė batareja, pava
dinta Gottvvald pagerbimui di
džiojo antifašistų vado Čekoslo-

Tie žmonės kariauna iki mir
ties Ispanijoj, nes jie supranta, 
kad kiekvienas durtuvas at
kreiptas prieš Franco armiją

Čekoslovakijos draskytojus.
B.

Chicagos Laisvama
niams Apie Lietuvos 
Laisvamanius

d.

“Sekime Kupiškėnų Pėdomis!”
Štai Amerikos lietuviams ne

paprastai smagi ir linksma ži
nia, kurią praneša: “Lietuvos 
žinios” No. 220 rugsėjo 27 
š/m. Štai ką jos rašo:

“Iš laisvamanių veiklos
“Laisvamanių eilinės kultu- 

se 1924 m.; 1936 m. ji persi
organizavo pagal tais metais iš-

. vi • . NAUJIENŲ-ACME PhotoHITLERIO “VAIKAI” —< Šie jaunuoliai, Hitlerio “rudmarškmių” ir Nacių Jaunimo organizacijos nariai, 
laike gimnastikos demonstracijos savo “fiureriui” Adolfui Hitleriui. Mokykloj, organizacijose, net ir privati
niam gyvenime jie be pertraukos gyvena po Hitlerio įtaka ir nuolat jiems kalama į galvą, kad vokiečiai — tai 
kulturingiausi, rasiniai gryniausi ir karingiausi žmonės pasaulyj.

vietos. Pravažiuojant teko ma
tyti laisvamanių kapines netoli 
Raudondvario. Prie pat plento 
gražus, pušelėmis apaugęs kal
nelis, apie hektaro ploto. Nors 
kapines tik šiemet įsteigė, bet 
gražiai jau tvarkomos: aptver
tos gražia gelžbetonine tvora su 
geležiniais vartais, viršuj vartų 
iškaba “Laisvamanių E. K.. D. 
nekonfesinės kapinės įst. 1938 
m.” Draugija ruošia viešas pa
skaitas Kaune ir provincijoj, 
blaivias, sveikas pramogas, šių 
metų lapkričio pabaigoj ruo
šiamasi sušaukti skyrių atsto
vų suvažiavimą plačia darbo
tvarke. Suvažiavimo metu bus 
iškilmingas Kaune nekonfesi- 
nių kapinių atidarymas. Nuo 
1933 m. laisvamaniai leidžia 
savo organą “Laisvoji Mintis”; 
nuo ateinančių 1939 m. pra
džios “L. M.” žada jau pasida
ryti dvisavaitiniu laikraščiu; 
metinė prenumerata bus 4 Lt, 
atskiras Nr. — 20 centų. Pa
ruošiamieji darbai sparčiai va
romi.”

Na, broliai ir sesės amerikie
čiai, nepamirškim atnaujinti 
prenumeratą “Laisvosios Min
ties” ir pasistenkim gauti nau
jų prenumeratorių — tai mu
sų pareiga, jei norim savo bro
lius ir seses Lietuvoje išlaisvin
ti nuo prietarų ir burtų.

Lyginai nepamirškim savo 
parapijos L. E. K. D. skyrius 
Lietuvoje paremit pinigiškai. 
Imkit pavyzdį iš Chicagos Ku
piškėnų Kultūros Draugijos, jei 
norim žygiuoti pažangos keliais 
į aukštesnį laipta' kultūros.

—Dr. A. L. Graičunas

NAUJIENŲ-ACME Photo
NEBESKRAIDYS — Liekanos lėktuvo, kuris šiomis dienomis sudužo Cali- 

fornijoj. Iš lėktuvo paliko lik šiupuliai, bet lakūnas išliko sveikas.

Moterys, Indų Ku 
ponai Už Sąvaitčs- 
Kitos Pasibaigs

Moterys, kurios pradėjo tau
pyti Indų kuponus, prašomos 
išsimainyti juos j indus primo- Adiu.

[ACME-NAUJIENŲ Photo]
ŠTAI ką gražios moterys dabar dėvi. Bliuze yra pa

gražinta versija vyrišku “luinberjackets”.

kant 44 centų už setų sulig 
kuponų. Kuponai Naujienose eis 
dar tiktai keletą sąvaičių, to
dėl tos, kurios pradėjo taupy
ti setus, prašomos juos papildy
ti. Šekit kuponus 
greit bus paskelbti 
kiti gražus indai.

Naujienose, 
cukraus ir

Del Tų Grybų 
Prisėjo Gulti J 
Ligoninę
Grybų Rado Nemažai, Bet Ne

teko Juos Parsivežti
CHICAGO LAWN — Pereitą 

šeštadienį, Chicago Lawn pilie
tis W. Malius sumanė važiuoti 
grybauti. Pasiėmė du draugus, 
pilietį Pikčiurną ir tūlą rusą, ir 
kaip 3 vai. ryto išvažiavo gry
bauti.

Kiek teko patirti grybų rado 
nemažai, tik grįžtant namo, 3 
vai. po pietų, netoli Dalton, III. 
prie užsisukimo, iš kitos pusės 
atlėkė mašina visu smarkumu 
ir trenkė į Maliaus mašiną ją 
apversdama, taip kad apsiver
tus kelis kartus nugriuvo į grio
vį, sulaužydama Maliui šonkau
lį ir padarydama žaizdą galvo
je.

Tiek sugadino mašiną, kad 
jau nebegalima pataisyti. Da
bar Malius randasi pavieto li
goninėje ir nežinia kiek ilgai 
turės ten pasilsėti. O tas, kuris 
įvažiavo į Maliaus mašiną, nu
gabentas į belangę, kadangi pa
sirodė, kad nebuvo “trežvas”. 
Tai, matote, kokios grybų pa
sekmės. Išvažiuoji sveikas, o 
nežinia ar sugrįši gyvas.

R—s.

Naujas Jaunuolių 
Choras Ruošiasi 
Pirmam Parodymui
Rengia Vakarą Spalių 23 d.
Spalio mėn. 23 dieną Yuškos 

svetainėj, (Hollywood Inu) 
2417 W. 43id St., Lietuvių Jau
nimo Kultūros Ratelio Choras 
rengia šokius su programų, 
kur ratelio choras pirmu sykiu 
pasirodys estradoj. Nariai yra 
jau gerai išsilavinę dainuoti, už 
tai kreditas galima duoti p-ai 
Jlidzintavičienei, kuriai tiko iš 
pradžios gan sunkiai padirbėti. 
Bet kad nariai visi energingai

PASKUTINES KELIAS DIENAS
Dar Galit Įsigyti — Vėliau Nebegausite

ROGERS SIDABRĄ
MADE BY ONEIDA LYD.

BOLLYWOODVMW^z
6 ŠMOTAI 

AUKŠTOS RŲŠIES

1 Peilis
2 Šakutės
1 šaukštas
2 šaukštukai

SU 6 KUPONAIS 
TIKTAI.

Dėžė $1.75-35c extra

GALIT GAUTI TIEK SETŲ KIEK NORITE.

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ

Kitur 
Kainuoja 

' $2.75

Taupyki!
Kuponus

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, I1L

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme
niui pristatyti j ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arbn išviso $1.14 Užsakant dSže na» 
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c. Dėžė ir persiuntimas paštu $2.10.

Siunčiu ........... .. kuponus. Taipgi pinigais ___ ..._________—..^_

Atsiųskit man .....................................     . . __...___
I

Vardas ...................------------- ..--- ------ -------------------------------------------

Adresas ______ ___________ ______________ ___ __ ________________

Miestas ................... Valstija

Pirmadienis, spalių 17, 1938
ėmėsi dainų, tai jau yra pilnai 
prisiruošę pasirodyti žmonėms.

Tad spalio mėn. 23 ir yra 
rengiami Šokiai su programa, 
kuri susidės iš sekstetų, duetų 
ir viso choro dainavimo. Tik- 

t

riau pasakius, margas progra
mas, o po programo bus šokiai.

Bilietų kaina, iš anksto per
kant 25c., o prie durių 30c.

Pradžia šeštą valandą vaka
re. Įsigykite bilietus visi, juos 
galite gauti pas bet kurį Rate
lio narį.

Koresp. Alfredas J. Butkus

Šaukia Svarbų 
C. L. Aud. Draugijų 
Susirinkimą c

VLSI DRAUGIJŲ ATSTOVAI 
PRAŠOMI BŪTINAI 

ATSILANKYTI
Šį ketvirtadienį, spalio 20 d., 

Auditorijoj įvyks svarbus susi
rinkimas Chicagos Lietuvių Au
ditorijos reikalais.

Susirinkime prašomi daly
vauti visų draugijų atstovai, 
kurie atstovauja draugijos in- 
vestmentus Auditorijoje. Susi
rinkimo tikslas yra apkalbėti 
bėgančius Auditorijos reikalus 
ir naują perorganizavimo pla
ną. Mes tarsimės ar planas ge
ras ar ne.

Draugijos toliau yra prašo
mos susilaikyti nuo pasirašy
mo ir sutikimo su planu tol kol 
nebus aišku ar jis geras ir vy- 
kintinas. Susirinkimas prasidės 
8 vai. vak.

Draugijų Atstovas_

Netikros »
Dešimtinės

Chicagos biznieriai yra per
spėjami, kad apyvartoj pasiro
dė netikros $10 banknotus. Jas

' platina du vyrai, vienas apie 25 
i metų amžiaus, gana aukštas, ir 
tamsaus veido. Kitas apie 40 
metų amžiaus, apie 170 svarų 
ir tamsių plaukų.

I Ji.




