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Britu kariiion įnė 
paėmė Jeruzale

IŠLAISVINO 27,000 GYVENTOJU, KURIUOS 
TERORIZAVO ARABAI SUKILĖLIAI

Sukilėliai dominuoja Palestinos sritis, kur 
britų kariuomenės nėra

JERUZALĖ, Palestina, spa
lio 19. — Britų kariuomenė tre
čiadienį įėjo į senąjį, muru ap
juostą Jeruzalės miestą. čia 
arabai sukilėliai laikė kaip ne
laisvėj 27,000 žydų, krikščionių 
ir mosulmonų. Kai kurie tų be
laisvių per dvi dienas neturė
jo ko valgyti. Kariuomenė juos 
išlaisvino.

Lėktuyai numetė į miestą 
lapelius, kurie įspėjo gyvento
jus neiti iš trobų kol kariuo
menė įveiks sukilėlius.

Britanijos kariuomenės Je
ruzalėje esama 2,000. Jai pa
remti dar randasi 4,000 žydų 
specialios policijos. Įeinant į 
miestą buvo sužeistas kareivis 
ir žydas policininkas, o keturi 
arabai užmušti-

ARABAI REIKALAUJA SULAIKYTI 
ŽYDŲ IMIGRACIJĄ

KARNAYEL, Syrija, spalio 
19. — Galingiausias arabų tar
pe žmogus yra Jeruzalės didy
sis muftis, Haj Amin Effendi 
Al Husseini. Dėl Palestinos ara
bų sukilimo jis randasi Syri- 
joj. Ir čia ištrėmime muftis 
pareiškė, kad arabai nenurims, 
jei jų reikalavimai nebus iš
pildyti.

O arabų reikalavimai, kaip 
juos išdėstė muftis, yra toki: 
1 — tuojau- sulaikyti žydų imi
graciją į Palestiną; 2 — pripa
žinti nepriklausomybę ir arabų

20,000 lenkų polici
ninkų Ukrainai 

malšinti
RIGA, Latvija, spalio 19. — 

Pranešimais iš Varšuvos, len
kų vyriausybė paskyrė 20,000 
policininkų Ukrainai malšinti- 
Policininkai paskirti kaipo pa
galba kariuomenei.

Po neseniai įvykusių riaušių 
Lvove, Stanislawowe, Stryj’e, 
Przemysle, Tamopoly ir kituo
se Galicijos centruose lenkų 
policija krečia ukrainus, eida
ma iš vienų namų į kitus ir 
ieškodama ginklų. Daug ukrai- 
nų areštuota.

Lenkija valdo apie 8,000,000 
ukrainų. Pačių lenkų pripaži- 

'nimu, ukrainų Lenkijoj esama 
daugiau nei 5,000,000. Ukrainai 
reikalauja autonomijos.

ORRS
z

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

Giedra; temperatūra pakils 
popiet; vidutinio stiprumo va
karų vėjai; saulė teka 6:06, lei
džiasi 5:04 valandą.

Vėlesnės trečiadienio žinios 
sakė, kad kariuomenė jau iš
vijo arabus sukilėlius. Du bri
tų kareiviai ir žydas policinin
kas sužeisti. Devyni arabai už
mušti ir 18 sužeista; 40 arabų 
areštuota.

Bendrai padėtis Palestinoj 
yra rimta. Išėmus vietas, ku
rias kontroliuoja kariuomenė, 
sukilėliai dominuoja kitas sri
tis. Jie net paskelbė suda'rę 
valdžią, ruošia “teismus” ir 
renka taksus, nežiūrint to, kad 
viso sukilėlių priskaitoma tik 
apie 10,000-

Paskelbus visoj Palestinoj 
karo stovį, britų kariuomene, 
pranešimai sako, pradėjo šalies 
valymą. Britų karių Palestinoj, 
dabar yra per 20,000.

valdžią Palestinai; 3 — Brita
nija turi išsižadėti minties, kad 
Palestina esanti žydų tėvynė; 
4 — Britanija turi išsižadi 
mandato Palestinoj, kurį sutei
kė jai Tautų Sąjunga; 5 — 
uždrausti parduoti žydams dau
giau žemės Palestinoj; 6 — 
pasirašyti Anglijos ir Palesti
nos arabų sutartį, panašią An
gį i j os-Egipto, F raneuzi j os-Syrf- 
jos arba Anglijos ir Irako su
tartims; 7 — žydams pripa
žinti tik mažumos teises Pa
lestinoj.

Teismas paneigė 
Norman Thoma- 
so iškeltą bylą

• TRENTON, N. J., spalio 19. 
— Amerikos socialistų parti
jos vadas, Norman Thomas, 
pereitą balandžio mėnesį mė
gino pasakyti kalbą Journal 
skvere, Jersey City. Jersey Ci
ty saugumo direktorius, Daniel 
Casey, neleido Thomasui kal
bėti.

Thomas iškėlė bylą Danieliui 
Casey. Kaltino, kad Casey at
ėmė konstitucijos garantuotą 
jam teisę.

Dabar New Jersey valstijos 
vyriausias teismas išnešė spren
dimą, kurs sako, kad Thomaso 
byla neturėjo pagrindo- Casey, 
teismo pareiškimu, elgėsi teisė
tai, nes prisilaikė New Jersey 
valstijos įstatymų, o tie įsta
tymai neprieštarauja nė tos 
Valstijos, nė nacionaliai konsti
tucijai.

Išsižadės Palestinos 
padalinimo

LONDONAS, Anglija, spalio 
19. — Britanijos vyriausybėj 
vis stipriau reiškiasi nuomone 
išsižadėti plano Palestinai pa
dalinti-

[ACME-NAUJIENŲ Photo]
SUDEGĖ APIE 40 — Vaizdas griuvėsių Frankville, 

Wisconsin mokyklos, kur užvakar pamokų metu įvyko 
centralinio apšildymo sistemos sprogimas. Mokykloj 
buvo apie 90 mokinių. 6 buvo sunkokai sužeisti, 34 len
gvai ar buvo tik sukrėsti.

PRASIDĖJO FRANCUZIJOS-VOKIETI 
JOS DERYBOS -

HITLERIS STATO NEMALONIUS FRANCUZIJAI
REIKALAVIMUS

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 19. — Jau prasidėjo Vokie
tijos ir Francuzijos derybos 
abiejų šalių ginčams likviduo
ti. Pirmas Hitlerio reikalavimų 
suformulavimas esąs toks: 1 
— franeuzai turi sutikti, katt 
kariškasis Vokietijos oro lai
vynas butų didesnis nei Fran
cuzijos; 2 — franeuzai turi 
pripažinti vokiečiams teisę ‘šei
mininkauti centralinėje Euro
poje kaip tinkamiems; 3 —

Gal sugrąžins če
kams dalį teri

torijos
•PRAHA, Čekoslovakija, spa

lio 19. — Iš patikimų vokiečių 
šaltinių pranešama, kad Vokie
tija sutinkanti grąžinti čekams 
dalį atimtos teritorijos- Numa
toma grąžinti sritis, kuriose v6- 
kiečių okupacija perkirto gele
žinkelius jungiančius vieną Če
koslovakijos dalį su kita ir kur 
gyventojų dauguma yra čekai. 
Apskaičiuojama, kad * vokiečių 
paimtose Čekoslovakijos srityse 
gyvena per 850,000 čekų.

Susidaužė du bom
bonešiai, 6 asme

nys žuvo
LONDONAS, Anglija, spalio 

19. — Du Britanijos karo lėk
tuvai Ųombonešiai susidaužė ir 
nukrito liepsnodami, šeši žmo
nės žuvo. Arti vieno lėktuvo 
rasta tokio turinio raštelis: 
“Kaip tas lėktuvas atrodys į 
keletą minučių?” Atrodytų lyg 
sabotažuotojas buvo pasiruošęs 
lėktuvą ir jo įgulą pražudyti ir 
pats žūti. Tačiau oYo ministe
rija, tirianti įvykį, kol kas pra
nešimo nepadarė.

franeuzai turi išsižadėti sutar
ties su Rusija; 4 franeuzai tu
ri sugrąžinti Vokietijai Tongo 
ir Gameroon kolonijas, kurios 
prieš Pasaulinį karą priklausė 
Vokietijai; 5 — Hitleris garan
tuos, kad vokiečiai nepuls Fran
cuzijos.

Hitlerio reikalavimai, sako
ma, esą nemalonus Francuzi- 
jai. Bet tai yra tik derybų pra
džia, tik pirmas vokiečių rei
kalavimų sąrašas.

_______” C

Vokiečiai ir italai 
neteks darbo Ka-

N

nalo zonoj
BALBOA, Kanalo Zona, spa

lio 19- — Ryšium su areštu 
keturių vokiečių, kaltinamų fo
tografavimu Panamos kanalo 
sustiprinimų, pradėta atleidinė
ti iš dąrbo civilius vokiečių ir 
italų kilmės tarnautojus, kup
riuos samdė kariuomenės sto^ 
vykių komanduoto j ai.

Latvija išleis naujus 
pašto ženklus

RIGA, Latvija, spalio 19. — 
Latvijos respublika, dvidešim
ties metų šalies nepriklauso
mybės sukakčiai atžymėti, lap
kričio 18 dieną išleis septynis 
naujus pašto ženklus.

Pažeidė du britų 
laivus

■i ■ ■■ ,^,,1,

BARCELONA, Ispanija, spa
lio 19. .— Dešimt sukilėlių lėk
tuvų trečiadienį mėtė bombas 
į Barcelonąs uostą, Dų britų 
laivai — Lake Hallwil ir Afri- 
can Explorer” — buvo pažei
sti.

TRUMPOS ŽINIOS 
IŠ VISUR

• HĄNKOW, Kinija, spalio 
19. — Japonai vis arčiau slen
ka prie Hankowo, laikinosios 
Kinijos sostinės. Jau dabar val
džios ofisai, įmonės ir sandė
liai ištuštinti. O kurie nesisku
bino, tai tuština. Japonai ma
žai turto ras Hankowe, kai jį 
paims-

• LONDONAS, Anglija, spa
lio 19. — British Institute of 
Public Opinion tyrinėjimas ro
do, kad 6 britai iš kiekvienų 
dešimties, pritaria Municho 
taikai.

• PRAHA, Čekoslovakija, 
spalio 19. — čekų finansų mi- 
nisteris Josef Kulfus praneša, 
kad vokiečių okupavimas kai 
kurių Čekoslovakijos dalių at
ėmė Čekoslovakijai 40 nuošim
čių jos pajamų.

• ROMA, Italija, spalio 19. 
— Italijos vyriausybė trečia
dienį uždraudė žydų apeigas 
ryšium su košernu gyvulių sker
dimu.

• HENDAYE, Francuzija, 
spalio 19. — Lojalistų prane
šimai trečiadienį sakė, kad su
kilėlių ataka Ebro upes fronte, 
Delcoso sekte-re, buvo atremih. 
Sukilėliai turėjo Sunkių nuo
stolių. /

T

ĮSTANBUL, Turkija, spa
lio 19- — Trečiadienį atrodė, 
kad Turkijos diktatorius Ata- 
turk, nebeišliks gyvas. Jo mir
ties laukta bet kuriuo momen
tui

da-
bu-

• WASHINGTON, D. 
spalio 19. — Gub. Horneris 
vė suprasti, kad jis prašys 
simą Illinois legislaturcs sesiją 
užgirti $80,000,000 projektą 
valstijos lūšnoms griauti ir na
mams pigiomis rendomis sta
tyti. Pinigų tikisi gauti iš fe- 
deralės valdžios.

Vokietijos šnipas 
“skuto” nacius

NEW YORK, N. Y., spalio 
19. — Guenther Gustav Rum- 
rich, buvęs nacių šnipas Jungt. 
Valstijose, trečiadienį vis dar 
liudijo apie šnipų veiklą. Jis, 
tarp ko kita, papasakojo, kaip 
pardavė naciams Jungt. Valsti
jų kreiserio Houston paveiks
lą, kurį buvo pirkęs Panamos 
kanalo zonos krautuvėje.

Kitas dalykas. Pasak Guen- 
therio, nacių agentai atidarė 
laive “Europa” pašto maišą, 
norėdami gauti Bethlehem Steel 
korporacijos ir Armtorg Trad- 
ing korporacijos kontrakto ko
piją- Pas šnipus dar buvo ki
lęs sumanymas pamėgdžioti 
Jungt. Valstijų prezidento pa
rašą, kad gauti informacijų 
apie Jungt. Valstijų laivus ga
benimui lėktuvų, šnipai plana
vę kidnapyti Fort Totem ko- 
manduotoją, pulkininką Eglfn. 
Niekas iš to neišėjo.

Lindbergh gavo Vo
kietijos medalį

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 19. — Amerikos garsusis 
lakūnas, pulk. Charles Lind
bergh,1 trečiadienį gavo’ viehą 
aukščiausių Vokietijos garbės 
ženklų — Vokietijos Arą.

Lietuvos Pasiuntiiiiai Šau
kiami Konferencijai

Numatomas Lietuvos užsienio politikos 
pakitėjimas

KAUNAS, Lietuva, spalio 
19. — Lietuvos vyriausybė pa
šaukė visus savo pasiuntinius 
atvykti iš svetimų valstybių 
sostinių j Kauną. Vyriausybė 
tarsis šu pasiuntiniais dėl nau
jos užsienių politikos.

Konferencijos prasidės ket-

PALIEPĖ PRIIMTI Į DARBĄ 
500 STREIKIERIŲ

WASHINGTON, D. C., spa- ja per penkias dienas nepaims 
lio 19- — Nacionalė Darbo San- atgal j darbą pašalintų dėl strei- 
tykių Taryba trečiadienį įsakė!ko darbininkų, tai Darbo Tary- 
Republic Steel korporacijai pri-įba įsako korporacijai sumoke- 
imti atgal į darbą 5,000 dar-|ti darbininkams algas, kaipo 
bininkų, kurie išėjo į streiką atlyginimą už padarytą skriau- 
gegužės mėnesį 1937 metų šd-įdą. Pradedant šešta diena, jei 
šiose korporacijos įmonėse kuris buvęs 
Ohio valstijoj ir dėlto neteko1 gaus darbo, 
darbo. Be to, Darbo Taryba'gauti algą, 
įsakė korporacijai nekliudyti, negaus algų
darbininkų, jeigu jie mėgina rį jie buvo 
organizuotis.

Jei Republic Steel korporaci- įsakė juos priimti atgal.

Lenkai nori sąjun
gos su Rumunija

čekoslo- 
provin- 
atiduoti

/ BUCHAREST, Rdmuiiija, 
spalio 19. —■ Lenkijos užsienio 
reikalų ministeris Beck atvyko 
Bucharestan. Jo tikslas yra su
daryti Lenkijos, Vengrijos ir 
Rumunijos sąjungą.

Beck nori atimti iš 
vakijos Karpatų Rusų 
ei ją, didžiąją jos dalį
Vengrijai, o mažesniąją Rumu
nijai. Tuomet Lenkijos, Rumu
nijos ir Vengrijos rubežiai su
sisiektų.

Karpatų rusai arba ru tenai 
yra gininingi ukrainams, kurių 
apie 8,000,000 valdo Lenkija. 
Butėnai gavo autonomiją iš 
Čekoslovakijos. Lenkų vyriau
sybei atrodo, kad rutėnų auto
nomija skatins ukrainus reika
lauti sau autonomijos iš Len
kijos- štai kodėl Beckas, tarp 
ko kita, stengiasi atimti ride
nus iš Čekoslovakijos, atiduoti 
juos Vengrijai ir Rumunijai 
panaikinti jų autonomiją.

ir

Milicija saugo 
Swifto Įmonę

19.SIOUX CITY, la., spalio
— Trečiadienį gubernatorius 
Kraschel atsiuntė’ čia valstijos 
miliciją. Milicija patruliuos 
Swif(o kompanijos skerdyklų 
apylinkę. Kompanijos darbinin
kai streikuoja. Samdytojai rei
kalauja apsaugos skebams.

Išgelbėjo degančio 
lėktuvo pasažierius

MONTGOMERY, Ala., spalio 
19. — Naktį į trečiadienį Ea- 
stern Airlines lėktuvas užside
gė netoli Montgomery. Lėktu
vo vairuotojas Hissong spėjo 
nusileisti saugiai ir išgelbėjo 
nuo mirties 11 pasažierių, du 
narius įgulos ir save. Pats 
Hissong apdegė. Iš lėktuvo be
liko tik laužas.

virtadienį. Numatoma, kad jos 
nutars radikalai pakeisti Lietu
vos užsienių politiką, atsižvel
giant į išrišimą neseniai įvy
kusio Europoj krizio. Ypatingo 
dėmesio Lietuvos diplomatai 
kreipsią į busimus Lietuvos, 
Vokietijos ir Lenkijos santy
kius.

streikieris Tlar ne- 
jis visvien turėą 

Tačiau streikieriai 
už visą laiką, ku- 
pavaryti iš darbo, 

iki dienos, kai Darbo Taryba

Iš Lietuvos
Iš Vaikelio Jėzaus Dr- 
jds Merg.* Amatų-Ruo- 
Šos Mokyklos Varomos.

Mergaitės
KAUNAS — Kai kurios mer

gaitės baigusios mokyklą ir 
būdamos neturtingos neturi 
kur pasidėti. Jos apsigyveno 
koridoriuje ir ant grindų mie
ga. Šeimininkė Žajančauskaitė 
ir iš čia pradėjo varyti, ir pa
grasino, kad su policija išme- 
sianti. Viena iš mergaičių B- 
tė išsigandus šeimininkės gra
sinimų nakvojo lauke ant laip
tų prie rūsio, šaltis neleido 
toliau čia nakvoti.

Reikėtų šis neturtingų mer
gaičių reikalas sutvarkyti. Ko
dėl turi patalpas atleistos mo
kytojos Bač. Bar. ir Jas., o na
šlaitės vejamos lauk.

ŽIAURI ŽMOGŽUDYSTĖ

TIRKŠLIAI — šių metų 
rūgs, mėn- 13 d. pavakare 18 
m. duktė užmušė patėvį Pr. 
Jurjoną.

Pr- Jurjonas puolęs mušti sa
vo sergančią žmoną, kumščia 
davęs į galvą ir išsitraukęs pei
lį, norėjęs nužudyti.

Duktė, išgirdusi triukšmą, 
puolė, pagriebusi drabužių tri
namą kultuvę, kuria primuš 
triukšmadarį-

Primušusi, nubėgo į vietos 
policija pranešti apie įvykį.

Atvykus policijai, Pr. Jurjo- 
nas buvo rastas nebegyvas.

Duktė pasodinta į kalėjimą-
Pranas Jurjonas turėjo 85 m. 

amžiaus.

Dabar
SEKMADIENIAIS
Naujienų Raštinė
BUS ATIDARYTA

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

•

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

I
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Arba Juozo pasikalbėjimas su Jonu apie 
depresiją ir kitus dalykus

—Sveikas, Juozai, Seniai jau 
tave bemačiau. Kaip viskas klo
jasi, kaip sveikata?

—Sveikumo tai sveikas, mie
las Jonai. Bet naujo nieko ge
ro negaliu pasakyti, — vis tie 
patys vargai. Apie darbus ne
manau, kad verta ir kalbėti: 
pats gerai žinai, jog vis tebe- 
siaučia nedarbas. Tiesa, laikraš
čiai bando raminti publiką, kad 
reikalai gerėja, vienok taip nė
ra. Prieš kelis metus buvo la
bai išpopuliarėjęs žodis ‘‘depre
sija’* ir jo reikšmę visi žinojo. 
Depresija reiškė didelį nedarbą 
ir iŠ viso ekonominio gyveni
mo pakrikimą. Nors ir dabar 
kraštą visokios negerovės spau
džia, bet jau žodis depresija ne- 
bervartojama: jį pakeitė “rece
siją”. Bet faktiškai vįs tas pats 
velnias: dažyk juodai ar raudo
nai, gausi tą patį nedarbą ir e- 
konominę krizę. Tai tik paro
do, jog ir jūsų gerbiamas Roo- 
seveltas nieko negali padaryti, 
nes, kaip man atrodo, negero
ves priežastys yra kur kitur.

—Ką tu, Juozai, nori pasaky
ti: “jūsų Rooseveltas”?

—Na, kiek tu pats, Jonai, e* 
si man pripasakojęs apie Roo- 
sevelto nuopelnus darbinin
kams, apie tuos jo naujus su
manymus bei naująją dalybą. 
Tą pat tvirtino ir kiti radikalai.

Štai kodėl aš ir sakau, kad jū
sų. Ar tau tai nepatinka?

—Ką čia supaisysi, Juozai, 
kas kam patinka, o kas nepa
tinka. Tačiau ir reikalas čia vi
sai kitoks: aš visą laiką many
davau* jog ir tu pritardavai 
tiems Roosevelto geriems su
manymams. O ar imsi šiaip, ai* 
imsi kitaip, bet vis dėlto turėsi 
pripažinti, jog prezidentas daug 
gerų sumanymų yra patiekęs. 
Geri] sumanymų jis ir dabar 
turi. Pavyzdžiui, jis keliais at
vejais yra pabrėžęs tą mintį,1 
jog būtinai reikia pakelti dau
gumo žmonių perkamąjį pajė
gumą. Ir visi juk žino, kad 
daugumą žmonių sudaro vieno
kios ar kitokios rųšies darbi
ninkai. O kad tat butų naudin
ga, tai ir pats tatai pripažinsi: 
juo darbininkai daugiau už
dirbs, juo daugiau visko pirks. 
Kai žmones ims daugiau pirk
ti, tai ir biznis pagerės. Tąsyk 
ir dirbtuvėse atsiras daugiau 
darbo, nes daugiau visokių dir
binių bus perkama. Juk taip, 
ar ne?

—Visa tai labai gražiai skam
ba, Jonai. Tačiau seniai yra ži
noma ir visų kartojama, kad 
daug lengviau yra pasakyti, rie- 

i gu padaryti. Tas pat yra ir čia: 
•geri sumanymai paprastai ir 
pasilieka sumanymais, jeigu jie 
nėra vykdomi gyvenimam Leh-

t
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SMULKESNES DAUG PIGESNĖS 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI 
. 1'1 ■iii 'j \ i" ."i .«! »■.  

..................................... *

L. M. Norkus
AMBROSIĄ & NECTAR

Beer Distributor

GERKIT tik GERA ALŲ, padarytą Chicago). Visi geria ir mėgsta 
AMBR0S1A Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
nį alų, kurį užvardino NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš impor
tuotų pinnos rųšies produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kpr gausite greitą ir teisingą patar- 
nav’ma.

2415 W. 64th Street. Tel. Hemlock 6240

NAUJIENOS 
Žengta Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

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

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

NAUJIENOSE telpa daug straipsnių bėgančiais gy
venimo klausimais, mokslinio turinio raštų, 
eilėraščių it apysakų.

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

NAUJIENOS yra Visuomenės organas — jūsų dien
raštis* Todėl skaitykite jas, skleiskite jas įr 
remkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE
NOSE.

NAUJIENOS 
1739 SOUTH HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS
ji / • . * /’ * f . • <’ -v ■
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gva, tarsime, pageidauti didelių 
uždarbįą, būtent, kad kiekvie
nas žmogus uždirbtų dešimt 
dolerių per dieną. Tąsyk tikrai 
visi galėtų šauniai gyventi. Vie
nok kur tuos pinigus uždirbsi, 
jeigu vadinamoji recesija ne
praėjo. Kitaip sakant, jeigu nė
ra darbų. Kai kurie dabar tvir
tina, jog kapitalistai tyčia su
mažino darbus, kad tUo budu 
galėtų diskredituoti Rooseveltą. 
Tačiau su ta nuomone aš nesu
tinku.
1 * ■ <

—Taį labai įdomių Juozui. 
Jeigu su ta nuomone tu nesu
tinki, jeigu nemanai, kad kapi
talistai gali išjudinti darbus ar
ba juos sulaikyti, tai kur, tavo 
manymu, yra priežastis dabar
tinės ekonominės negerovės?

—Kai tik aš sutinku tave, Jo
nai, tai tuoj tu bandai' mane į- 
traukti į ginčus, kad tik galėtu
mei mane sukritikuoti. Vienok 
šiuo atveju man rodosi, mes 
bandome uostyti tabaką ne pa
gal savo nosį. Vadinasi, paju
dinai tokį klausimą, kurio ne
pajėgia išspręsti nė mokslinin
kai. Todėl mums savo galvas 
kvaršinti vargu dera.

—Tai niekis, Juozai. Aš visai 
nemanau ir nesakau, jog mes 
tą klausimą išspręsime visam 
laikui. Tačiau tai nereiškia, jog 
mes apie tai negalime kalbeli. 
Mes ne tik galime, bet ir pri
valome kalbėti, nes tik tokiu 
budu mes1 mokomės. Aptarda
mi įvairius klausimus, mes pra
dedame gyvenime labiau susi
vokti.

—Gerai, Jonai. Jei jau taip 
užsispyrei, lai aš tau pasakysiu, 
ką aš manau. Galimas daiktas, 
kad mano nuomonė tau atro
dys juokinga. Jeigu taip, tai tu
rėsi nurodyti mano paklydi
mus.

—Tai man patinka, Juozai. 
Nuomonių skirtumas dar nėra 
nusidėjimas. Gali visai laisvai 
mano nuomones kritikuoti, — 
dėlei to aš neįsižeisiu. ’

—Gerai, Jonai, ,.kad> mes vie
nodai į tą reikalą žiūrime. Va
dinasi, sutinkame su tuo, kad 
kiekvienas žmogus turi teisę 
laisvai savo nuomonę reikšti. 
Dabar ir aš bandysiu išsitarti 
dėl dabartines negerovės. Mano 
manymu, darbai sumažėjo dėl 
to, kad valdžia per daug spau
džia fabrikini nkus užkrauda
ma jiems sunkią mokesčių naš- 
kį. Dėl tų mokesčių fabrikinin- 
kains tiesiog neapsimoka ga
minti dirbinius, kadangi pelno 
nėra. Antra, Europoje ir kituo
se kraštuose siaučianti suirute 
(militarizmo įsigalėjimas) tiek 
suvargino žmones, kad jie ne
beturi pinigų ne tik prabangos 
dalykams, bet ir gyvenimo reik- 
menėms nusipirkti. Amerikos 
eksportas per paskutinius kelis 
metus nepaprastai ( susitraukė. 
O kadangi Amerikos žmonės 
nepajėgia tiek išpirkti, kiek A- 
merikos pramonė pagamina, tai 
ir turime nedarbą. Tai taip 
vaizduojasi man tos priežastys, 
kurios pagimdė nedarbą.

(Bus daugiau)

Gal Būt Turi Tokį

Gal būt ta ma’sto rūšis, ka
rią valgąi, neduoda jūsų žar
noms jokio daibo. Mėsa, bul
vės ir duona nesudaro tos rų
šies minkštos, rupios masės, 
kityi pądeda žąrpoins veikt.

Jei taip, tai trupus, grūz
dus Kellogg’s All-Ęran pus
ryčiams duos jums tą ‘ ru
pumų,” kurio viduriai reį- 
kalauįa atsakančiam veiki
mui. Ir, beto, Jis tuti savy
je toniką, vitaminus BĮ, ku
rie padeda jiems susitvar
kyti. Jeigu noH savo nega
lavimus pašalinti, valgyk 
Kellogg’s AU-Bran kasdien 
kaipo javinius arba keptus 
bandųtėsę ir gerte gana van
dens. All-Bran Kellogg da
romi in Battle Creek. Par
duodami pas vięus krautu
vininkus.

JUOKAI
‘ Keturi vyrai ;— prancūzas, 

vokietis, amerikietis ir žydas 
įėjo į alinę. Prancūzui fundi- 
nant, paklausė vokiečio ko jis 
norėtų. Vokietis užsisakė alaus. 
Amerikietis taipjau norėjo 
alaus. Paklausė žydo ką jis no
rėtų. žydas nusišypsojęs atsa
kė: “Jei tau butų malonu, fu 
gali duoti man tą dešimtuką”.

— John Faiza-

Skelbimai Naujienose 
■ii 'oda naudą) dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.-------------- ----------- į------

Iš Lietuvos Naujos “Naujienų»

Nežinia Kaip Įsielektri- 
no Stogas

ALYTUS — Alytaus žemes 
ūkio dr-jos mažųjų sandėlių 
skardinis stogas nežinia kada 
ir kaip įsidektrino. Tas daly
kas pastebėtas tik rugsėjo 14 
d., kai vieną tarnautoją, palie
tusį skardą, smarkiai sukratė 
elektra. Sandėliui esant prie 
pat miesto sodo pušyno, kur 
dažnai skraido paukščiai ir, 
be to, dr-ja laiko pulką kar
velių, tai paukščių mylėtojai 
bukštauja, kad jie nutupę ant 
stogo nežūtų.

Manoma, kad stogas įsiel- 
ektrino nuo blogai įvestų į 
sandelį elektros laidų.

Miestas į Upę Leidžia 
Išmatas, O Pašešupių 
Gyventojai Upes Van
denį Vartoja Maistui

Raštines Valandos

MARIJAMPOLE — Visų pa
šešupių Kalkinyčios ir Tarpu
čių gyventojai labai retas ku
ris turi šulinį, ir gėrimui bei 
maistui vanduo imamas iš u- 
pės. Įvairiose vietose tarp cu
kraus fabriko ir buv. sker
dyklos į Šešupę leidžiama į 
Šešupę įvairios išmatos, ku
rios teršia ir nuodija vandenį, 
ir toks vanduo higienos at-

Moterys, Indų Ku
ponai Už Sąvaites- 
Kitos Pasibaigs

Moterys, kuPios pradėjo tau
pyti Indų kupohus, prašomos 
išsimainyti juos i indus primo
kant 44 centų už setą sulig 
kuponų. Kuponai Naujienose eis 
dar tiktai keletą sąvaičių, to
dėl tos, kurios pradėjo taupy
ti setus, prašomos juos papildy
ti. Šekit kuponus Naujiėrtose, 
greit bus paskelbti cukraus ir 
kiti grąžąs indai. *

Adm.

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

>...■■ 4 ....... . i..................
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Su spalio 2 d., “Naujienų” 
ofisas bus atdaras sekamomis 
valandomis:

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

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

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

Ketvirtad., spalių 20, 19Š8
Ofiso TeL Yards 5921 

DR. BERTASH 
756 West 35th St

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

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

Tel. Kenwood 5107
Ofiso TeL Virginia 0036 

Residence Tel. BEVERLY 8244 
DR. T. DUNDULIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 

Ofiso valandos:
nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 

Rezidencija:
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 

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

Indų Ir Sidabro 
Rinkėjoms

Indai ir sidabrų setai, 
per daugelį savaičių buvo gar
sinami Naujienose, neužilgo bus 
nutraukti. Daugiau jų nebe-

Garsinkites “N-nose”

kurie

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

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6699

ADVOKATAI

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

dargi draustinas vartoti mais
tui. Butų gėra, kad gyventojai 
šituo reikalu butų įspėti, nes 
antraip gali kilti visokiausių 
nelaimių.

r

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

P. ŠALTIMIERAS.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
A IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCE,
;? ĮMENĄ IR NAKTĮ I, ,. .

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
................... - I I l.l.li ■ ■■■■  „fO.I i.... I... ■ ■ ........ . .... 

T—V 1 4 koplyčios visose
1—' ■-Y X Chicagos dalyse

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

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

DR. ST. N AIKELIS
Physician and Surgeon 

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

JOSEPH J. GRISK
METU VIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

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

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

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

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

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

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

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

AKIU SPECIALISTAI

. j_________________________________________________________________________ ________________ _ _______________ _

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos,

Cicero i
Lietuvių I 

Laidotuvių ’ 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance
Bk Patarnavi- 

mas Dieną 
ir Naktį

F TURIME
, KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone YARDS 1373

____ KHt^ Lietuviai Dakterai____

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

Marąuette Medical Building 
6155 So. Kedzie Avė. 

HEMLOCK 8700
Rezidencija PROSPECT 6232

Dr. Walter M. Eisin
PHYSICIAN AND SURGEON 

OFISO VALANDOS
ir 6-8 P. M. Antrad. 3-4 ir 6-7 

Treč. Susitarus
kiti telefonai neatsakys šauk 

MIDWAY 0001

2-4
Jei

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

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

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

DR. G. SERNER
. LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tek Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

8

KITATAUČIAI

Yards 1139
Yards 1138 LIETUVIAI

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23ird Place Phone Ganą! 2515
SKYRIUS: 4Ž-44 Kast 108th Street Tel. Pullitian 1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituąnica Avenue \ Phone Yards 4908
............................................  ....-------- --------------- M . ----------- ------- - . ______________________________________________________________ _________ ______

ANTHONY B. PETKUS
Phone GrovehilI 0142

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

. . ---- ~
J. LIULEVIČIUS

434$ So. California Avenue Phone Lafayettę 3572

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Pitone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefoną* Rnnuhllr 7R6J*

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

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

niais pagal susitarime.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tet Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

Nuo 10 iki 12 vat ryto, nuo 2 iki 
4 vai. po. piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 13 
valandai dieną.

Phone MIDVVAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vaL Ned, nuo 10 iki 11 

Res. Telephone PLAŽA 1400
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Clevelando ir Ohio Žinios Iš Lietuvos
KAUNO APSKR.

NENORĖJO TURTŲ. — PELNOSI IR ŠIAIS RECESI
JOS LAIKAIS. — IR CLEVELANDE PERSEKIO
JA BUKIUS. — NORI PASTATYTI MAIRONIO 
BIUSTĄ.—-NEPASITENKINA VIETOS LAIKRAŠ
ČIU. — DUOS RADIO PROGRAMĄ. —

CLEVELAND. — Jaunas 24 
metų vyras Hugh Nesbitt dirba 
už patarnautoją gąsdino stoty 
prie Sears Roebuck Co. ir gau
na nedidelę algą iš kurios sun
ku pragyventi. Bet jo žmona y- 
ra turtinga. Jai yra palikta ar
ti dviejų šimtų tūkstančių dol. 
turto. Tad tarp jų ir kilo gin
čai ir jie atsidūrė perskirų teis
me. Vyras sako, kad man ne
reikia jos turto ir ji turi iš ma
no algos pragyventi. Bet jo jau
na pačiutė nori pasinaudoti pa
liktu turtu ir nori gerus laikus 
turėti. Taigi teisėjas viską iš
klausęs nusprendė, kad tegul ji 
gyvena iŠ jai paliktų turtų, o 
vyras gali gyventi iš savo už
darbio, reiškia davė jiems per
skyras. Moteries advokatas pa
sakė, kad jeigu jis butų buvęs 
geraširdis, tai abu butų galėję 
gyventi iš jai palikto turto ir 
jam nebūty reikėję dirbti.

Pelnas recesijos laikais
CINCINNATI, Ohio. — Viena 

muilo firma paskelbė, kad per 
tris šių metų dalis ji turėjo 
daugiau pelno, negu per perei
tus metus.

Reiškia, nežiūrint kokie lai
kai butų, kompanija vis turės 
pelno. Bet ne jos darbininkai. 
Ji iš visų moka pasinaudoti. 
Darbininkai negali tikėtis gero
vės prie dabartinės kapitalisti
nės sistemos.

Džiaugiasi maisto “nu- 
piginimu”

Kapitalistų spauda vis džiu
gina ir mulkina žmones, kad 
maistas buk žymiai nupigęs. O 
tas atpigimas yra tokis. Kom
panijos pakelia du centus, o 
paskiau numuša pusę cento.

Atėjo Nauja 
Kultūra No. 8

TURINYS:
Gamtiniai moralės principai — P. 

H. Holbach.
Astronomijos tikslas ir reikšmė — 

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

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

t. t.
KAINA 45 CENTAI 

Galima gauti

NAUJIENOSE
1739 S. HALSTED ST., CHICAGO.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Laikraščiai tada ir rėkia visa 
gerkle, kad viskas atpinga. Prie 
dabartinių uždarbių viskas yra 
perdaug brangu ir darbininkai 
negali įpirkti užtektinai reik
menų.

Steigia miliomnį golfo 
lauką

Neužilgo bile kas galės nu
važiuoti į North Royalton lošti 
golfą. Nuo miesto atkirto apie 
300 akrų žemės ir WPA darbi
ninkai ten padarys golfo lauką. 
Prie darbo žada pastatyti apie 
porą tūkstančių bedarbių. Gol
fo lauko įrengimas kainuosiąs 
apie milioną dol. Kokiomis są
lygomis bus galima ten lošti 
dar nėra paskelbta.

Persekioja bukins
Policija labai krečia bukius, 

arklių laižybų vietas (bookie 
joints, kaip policija juos vadi
na). Jau daug jų areštavo. 
Daugiausia jų randa vidurmies- 
čių cigarų sankrovose, alinėse 
ir poolruimiuose.

Susilaukė dukters
Laidotuvių direktoriaus Wil- 

kelio šeima susilaukė antros 
dukrelės. Mamytė ir dukrelė 
jaučiasi gerai.

Nori statyti Mairon’o 
biustą

Universiteto Kliubas darbuo
jasi, kad pastačius Maironiui 
biustą Liet. Kultūros daržely. 
Dabar ten jau stovi Dr. Basa
navičiaus ir Kudirkos biustai.

Nepasitenkinimas vietos lai
kraščiu. Duos radio 

programą
Spalių 21 d. bažnytinis cho

ras duos programą per radio iš 
VV.H.K. stoties 10 vai. vakare. 
Kitų kolonijų lietuviai galės iš
girsti gražių dainų.

Ką daugelis lietuvių mano a- 
pie šiame mieste leidžiamą lai
kraštį “Lietuvių Žinias”? Nuo
monių yra, kad yra reikalas 
leisti kitą laikraštį daugiausia 
dėl vietinių reikalų. Yra daug 
lietuvių ir daug visokių drau
gijų, tad ir reikalų pasitaiko. 
Bet daugelis taipgi mano, kad 
laikraštis gali būti paįvairintas, 
jeigu jame tilptų daugiau apra
šymų, ne vien tik parapijų rei
kalai. Kitos draugijos irgi netu
rėtų būti pamirštos, neigi jų 
veikimas. Tada susidarytų arti
mesnis veikimas su visais.

—Jonas Jarus

ŠANČIAI- — Skaitant spau
doj apie laisvamanius įvairių 
atsiliepimų: teigiamų ir neigia
mų, išdrįstu ir aš pasidalinti 
su visuomene savo įspūdžiais. 
Laisvamanių etinės kultūros 
draugija įsisteigė Šiauliuos 
1924 m.; 1936 m. ji persiorga
nizavo pagal tais metais iš
leistą “Draugijų įstatymą” su 
savo centru Kaune. Draugija, 
kaip matome iš jos pavadini
mo, yra etinės kultūros orga
nizacija, nepolitinė; ji stengia
si plėsti žmonėsi mokslu pa
grista pasaulėžiūrą, kovoja su 
prietarais ir burtais- Nežiūrint 
nepalankių aplinkybių, neloja
lių, nekorektiškų, dažnai net 
nekultūringų kovos būdų iš kai 
kurių sluoksnių, laisvamybes 
idėja sparčiai plinta liaudy. 
Draugija jau turi įregistruotų 
apie 150 savo skyrių. Kiekvie 
nas skyrius pirmoj eilėj sten 
ginsi įsteigti nekonfesines ka
pines. Daugelis skyrių jas Jau 
turi ir gražiai tvarko. Laisva
manių kapinėse visi padorus 
žmonės po mirties randa sau 
nemokamai vietos- Pravažiuo
jant teko matyti laisvamanių 
kapines netoliz Raudondvario. 
Prie pat plento gražus, puše
lėmis apaugęs kalnelis, apie 
hektaro ploto. Nors kapinės tik 
šiemet įsisteigė, bet gražiai jau 
tvarkomos: aptvertos gražia 
gelžbetonine tvora su geleži
niais vartais, viršuj vartų iš
kaba “Laisvamanių E. K. D- 
nekonfesines kapines įst. 1933 
m.” Draugija ruošia viešas pa
skaitas Kaune ir provincijoj, 
šių metų lapkričio pabaigoj 
ruošiamasi sušaukti skyrių at
stovų suvažiavimą plačia dar
botvarke. Suvažiavimo metu 
bus iškilmingas Kauno nekon- 
fesinių kapinių atidarymas. 
Nuo 1933 m. laisvamaniai lei
džia savo organą “Laisvoji Min
tis”; nuo ateinančių 1939 m. 
pradžios “L- M.” žada jau tap
ti dvisavaitiniu laikraščiu; me
tinė prenumerata bus 4 litai, 
atskiras numeris 20 centų. Pa
ruošiamieji darbai sparčiai va
romi. Turiu konstatuot, kad, 
sekant laisvamanišką literatū
rą, draugijos darbuotę, susidu
riant su vadovybe ir atskirais 
nariais, įgavau įspūdžio, kad 
laisvamanių organizacija yi-a 
rimta kultūrinė, kūrybinė, val
stybei lojali ir visiems toleran
tiška organizacija; dėl tokių 
savo savybių yra verta dėme
sio ir paramos.

e Lenkų spauda rašo, kad Vil
niaus krašto lietuviai ir gudai 
nedalyvausią Lenkijos seimo 
rinkimuose, nes rinkimų įstaty
mas yra toks, kad nors mažu
mos sudarančios daugumą Vil
niaus krašte, jos neturinčios jo
kios vilties pravesti savo atsto
vą-

Tsb.

NEPABLOGINKITE VIDU
RIŲ Užkietėjimo su Netin

kamais Liuosuotojais!
Niekas negali uždrausti Žmogui ihiti 
kartų, nemalonų liuosuotoją. Bet ko
dėl? Kas sakė, kad jums reikalinga 
turėti nelaimingas patyrimas iš pa
prasto vidurių užkietėjimo?
Paimti liuosuotoją gali būti lygiai 
taip malonu, kaip ir suvalgyti gar
daus šokolado šmoteli—jeigu jus i- 
mat Ex-Lax. Jis išgauna visiškas 
pasekmes — bet švelniai, lengvai, be 
sukrėtimo jūsų vidurių, be pasibiau- 
rėjimo ar vidurių skaudėjimo.
Daugiau kaip 30 metų Ex-Lax buvo 
Amerikos mėgiamiausias šeimos vi
durių liuosuotojas.. Dabar jis yra 
Moksliškai Pagerintas. Ištikrųjų da
bar jis yra daug geresnis, negu kada 
nors pirmiau. Jis turi GERESNI SKO
NI, VEIKIA GERIAU ir yra DAUG 
ŠVELNESNIS, negu kada nors buvo.
Lygiai geras ir vaikams, ir suau
gusiems!

Margumynai
' ' '____________ l

Kur Tyrinėjama, Kas 
Kuriam Darbui 

Tinka?

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JĮ 
PAKEIČIANČIŲ!

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

10 ir 25 centų dėžutės yra pas 
jūsų Vaistininką.JUOKAI

Teisėjas: Tai tu pavogei šio 
žmogaus vištą? -

Jurgis: Taip, aš pavogiau.
Teisėjas: O ką tu darysi kai 

ateis sudna diena ir tu pama
tysi šį vyrą, su višta?

Jurgis: Aš pasakysiu jam: 
še tavo višta, dabar bukime 
draugai.

— John Faiza-

DUODAME
PtHIGUS:

t D'i . .. .
■ ... > ; .4 .

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

Kreipkitės. i NAU
JIENŲ S PULKĄ. 
Gausite ant lengvą 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.

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

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

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

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

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

blanką ir būt jos skaitytoju.

INSURANCE
(APDRAUDA)

Rudeninių Madą 
Knyga
I

iŠ

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

Čia prisiunčiu _____už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

ardas   , r, . .............
Numeris ir gatvė __________________ __________
Miestas ir valstija________________——_ - ____ _

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

GAUSITE

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St.

Raštinė atdara kas vaka
ras 4ki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. 

po pietų.

pSk ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus už 15 centų. Siųskit navų 
orderius:,

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St

mmml

I............................HM*

Ncatspėsite, jei sakysite, kad 
taip daroma Amerikoje, nes tai 
yra Austrijoje. Vienoje yra 
Psichotechnologijos Institutas, 
ten yra daugybė labai sudėtin
gų aparatų, kuriais tiriama, ar 
žmogus 
darbui ar 
pat, kurio 
ir kuriam 
padarytus 
rūpestingai 
įvairius 
listai turi būti gerai susipaži
nę su įvarių verslų reikalavi
mais. Institute tyrinėjama pir
štų jautrumas, sugebėjimas 
derinti judesius, palinkimas nu
vargti ir daugybė įvairių kito
kių žmogaus savumų. Tyrinė
jimų tikslas yra ne surasti i- 
dealų darbininką — meistrą, 
bet apsaugoti darbą nuo neti • 
kusio trukdytojo.

tinka pasirenkamath 
ne; pasakoma taip

► darbo reiktų siekti 
ruoštis. Tų aparatų 
tyrimus specialistai 

peržiūri ir daro 
skaičiavimus. Specia-

Ar rudakiai anksčiau 
miršta, negu kiti

Vokiečių mokslininkai nagri
nėja klausimą, kokių akių žmo
nės, ar rudų, ar mėlynų, ilgiau 
gyvena. Vokietijoje kaip tik 
manoma, kad rudakiai anks
čiau miršta, negu mėlynakiai, 
žmonės iš pat gimimo yra ar 
rudų, ar mėlynų akių. Bet vė
liau akių spalva pamažu kinta. 
Tai ypač labai žymu mėlynakių 
tarpe, nes mėlynosios akys vė
liau pasidaro dar šviesesnes.

Tas pats atsitinka su žmonė
mis, kurie turi ir’ rudas akis. 
Jų akių spalva taip pat pakin
ta arba pasidaro žymiai švie
sesnė ar net mėlynesnė. Tokiu 
budu, visi žmonės, baigdami 
savo amžių, turi šviesesnes a- 
kis ir todėl atrodo, kad ruda
kiai anksčiau miršta, negu 
mėlynakiai.! žfno'nių akių ' spal
va nesikeičia tiktai pačiais or
ganizmo stipriaisiais metais, kai 
žmogus yra pilnas jėgų, kaip 
dvasinių, taip fizinių. Vėliau 
spalva pradeda kitėti ir todėl 
yra kilęs sakytas burtas, kad 
žmonės su rudomis akimis I 
trumpiau gyvena, negu mėlyn
akiai.

Kalėdinė Ekskursija 
į LIETUVĄ

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

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš 
BREMEN ar HAMBURGO

MES JUMS PAGELBĖSIM GAUTI VIZITI
NIŲ IR IMIGRACIJOS VIZAS JŪSŲ 

EUROPOS GIMINĖMS
INFORMACIJŲ KLAUSKITE PAS 

VIETINĮ AGENTĄ ARBA

130 W. Randolph St, Chicago

HAMBURG- AMERICAN LINE R 
O NORTH GERMAN LLOYD t®

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

JUMS PRIE NAMŲ REIKALINGA

2817 West 63rd Street
TEL. PROSPECT 1297

-TJETUVTTT KRAUTUVĖ

xxxxxxxxxxxxxxx
K

PRANEŠIMAS!
VISŲ LIETUVIŲ DŪMEI!

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

Biznieriai ir profesijonalai mokėdami po dolerį ar 
daugiau gauna vertingą pasigarsinimą.

THE CHICAGO LITHUANIAN 
TELEPHONE BOOK CO.

3326 South Halsted Street, Chicago, III.
Telephone Yards 0123

MXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TAIIDVIZ kur apsauga 
lAUr Yri <rnauda!
Pats Sau Padėsi... Jei 
Rūpesčius Mums Pavesi

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

r OF VOVR ' 
INVC1TMCNT

INSURED

Užtikrink savo indeliams tikrą apsaugą 
ir pelną

Čia visų INDELIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

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

■ .kva h i h
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Ketvirtai., spalių 20, 198?
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GELTONASIS FAŠIZMAS

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

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St„ Chicago, 
III. Telefonas ) Cana* 8509.

UfaakyKo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metama ........ ...................
Pusei metų___________
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams •••to
Vienam menesiui _____

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija __u------------Bei ------------- -
Savaitei 18c “Montana Labor News” ra-
Mčnesiuj ---- ~------- šo, kad pietinėse valstijose

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, smarkiai pradėję veikti japo- 
psštu: nų agentai. Jie vedą sistema-

----- "" $2TO tin8^ propagandą tarp juodu- 
Trims menesiams_____.___ 1.60 k1- Tle agentai siūlą įsteigti
Dviem mėnesiams 1.00 “spalvotų rasių fašistų interna- 
Vienam mėnesiui —---------- .75 cionalą”, kuris paliuosuotų neg-

Lietuvoje ir kitur užsieniuos. rus iš baltųjų vergovės. 
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metų _______------------ 4.00
Trims mėnesiams .......______ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto MonCy

Orderiu kartu su užsakymu.

Auksas

Kai inteligentiŠkesni negrai 
pastatą klausimą, kokiu budu 
Japonija galėtų pietinėse vals
tijose nuversti baltaodžius ti
ronus, tai geltonojo fašizmo 
agentai pašnibždą jiems į ausį, 
kad atvyksią vokiečiai ir pada
rysią Čia tvarką.

Jungtinių Valstijų aukso rezervas jau pasiekė $14,- 
000,000,000 vertės. Per paskutinius tris mėnesius tas re
zervas padidėjo vienu bilijonu dolerių.

Tai vis karo baimės pasėkos. Juo daugiau Europoje 
buvo kalbama apie karą, juo daugiau aukso iš ten buvo 
siunčiama į Ameriką.

Kaip greit augo Amerikos aukso rezervas, bus nu
manu iš to, kad prieš dvylika metų jos aukso vertė sie
kė tik apie penkis bilijonus dolerių. Tada ėjo savotiškas 
lenktyniavimas tarp Amerikos ir Prancūzijos, kuri turė
jo aukso už keturis bilijonus su viršum dolerių. Dabar 
ne tik Prancūzijos, bet ir kitų Europos valstybių aukso 
rezervas pusėtinai sumažėjo. 0 sumažėjo dėl to, kad tas 
auksas liko atgabentas į Ameriką.

Jei aukso judėjimas eis ta pačia linkme ir toliau, 
tai netrukus Amerika atsidurs tokioje pat padėtyje, kaip 
anas pasakiškas Midas, kuris nežinojo nė ką bedaryti su 
auksu.

DRĄSUS KUNIGAS

au- 
kuris 

gana nepalankiai 
katalikų bažnyčios

Barbarizmas

Prieš kiek laiko nemažą 
drą sukėlė kun. Jakas, 
“Židinyje” 
nušvietė 
veiklą Lietuvoje. Savo straips
nyje klm. Jakas faktais nuro
dė* kaip netikusiai katalikų 
bažnyčia šeimininkavo praeity
je ir kiek daug žalos ji padare 
Lietuvai.

Dėl to straipsnio labai suju
do bažnyčios vyresnybė. Kun. 
Jakas, kaip sakoma, tuoj liko 
pašauktas “ant karpeto”. Jis 
buvo pašalintas iš savo parei
gų. Prikišama jam buvo here- 
zija. Pagaliau iš jo pareikalau
ta, kad jis užsičiauptų ir dau
giau nieko neberašytų. O savo 
straipsnyje paskelbtų “hereli- 
jų” jis turėjo viešai išsižadėti.

Kun. Jakas atsisakė tai pada- 
suspenduo- 

“Liet. ži-

tai. Kongresas praėjo gana ra-l 
ihidi. Jis priėmė ' rezoliuciją 
prieš fašizmą ir nacizmą. Siū
lydamas tą rezoliuciją priimti, 
prof. Joad pareiškė, jog lais
vamaniai visais galimais bu
dais turi kovoti prieš fašizmą, 
kuris draudžia žmonėms lais
vai protauti.

Ryšium su tuo kongresu čia 
bus pravartu priminti, kad sa
vo laiku dėl jo šaukimo buvo 
kilęs nemažas triukšmas. Sep
tyniasdešimt penki parlamento 
nariai buvo įteikę vyriausybei | 
peticiją, kad toji neleistą lais-l 
vainaniams Londone kongresą1 
laikyti, nes tai labai “įžeisiąs 
tikinčiųjų jaUsmus”.

“Jautriųj ų” parlamento na
rių pastangos nuėjo niekais. 
Ministras Simon jiems turėjo 
pasakyti pamokslą ir paaiškin
ti, jog Anglijoje dar nėra pa
naikinta žodžio ir sąžinės lais
vė, todėl laisvamaniai turi to
kią pat teisę rinktis ir savo rei
kalus spręsti, kaip ir tikintieji.

NEPATAIKĖ

Svorį turi tik tie protestai, kurie yra paremti jėga. — 
Lenkijos žygis. — Spėliojimai, kurie išsipildė. — Hit
lerio evangelija. — Čekoslovakijos sudraskymas. — 
Balkanų valstybės atsidurs nacių įtakoje. — Sovietų 
Rusijos arklinė politika. — Vokietija eis Europos 
žandaro pareigas.

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

Sakoma galvą nukirtus dėl h 
plaukų nerauda. Tai ir dėl ap- < 
karpytos Čekoslovakijos jau da
bar netektų daug apgailestauti. 
Jos istorijos likimo rato atgal 
nepasuksi. Jokie čia protestai ir 
apgailestavimai nepadės, šiame 
amžiuje protestai tik tie reikš
mingi ir turi savo svorį, kai 
protestuoja galingieji. Štai ir 
Čekoslovakijos išleis tasai atsi
šaukimas į pasaulį pasiliks tik 

į istorijai dokumentu. Ir dar ko
kiu dokumentu! Čekoslovakija 
nespėjo išleisti, o Lenkija ge
sindama karu pareikalavo jai 
atiduoti kelių dešimtų tūkstan
čių lenkų apgyventas žemes ir... 
atsiėmei Pasaulis tylėjo ir ne
protestavo ! Pasaulis tuo pačiu 
metu iš Lenkijos nepareikala
vo, kad ji savo pavergtoms tau
toms duotų autonomiją, kad 
svetimas užgrobtas žemes grą
žintų tiesioginiams jų savinin
kams, šiuo atsitikimu Lietuvai 
jos kraštą — Vilniaus sritį. Ma
tykite, pasaulis džiaugiasi taiką 
laimėjęs! Ir šio džiaugsmo sū
kuryje, jei dar viena didelė ne
teisybė giliau įleis šaknis, tai 
nėra ko galvą sukti, nes ateis 
laikas ir vėl bus galima pašau

Dar visai neseniai žmonės su pasibiaurejimu prisi
mindavo tuos laikus, kada savo tikslo buvo siekiama }- 
kaitų pagalba. Pavyzdžiui, pasigaudavo totoriai ar tur
kai kitų tautų žmones ir laikydavo juos įkaitais. Už tų 
įkaitų išlaisvinimą jie pareikalaudavo tam tikro' atlygi
nimo.

Bet tokie dalykai dėjosi prieš kelis šimtus metų ir 
juos praktikavo mažai civilizuoti žmonės.

Bet kai musų laikais grįžtama prie įkaitų* tai tie
siog? šiurpu darosi. Štai Italijos fašistai grūmoja, jog jie 
paversiu savo rųšies įkaitais visus ten gyvenančius žy
dus. O tai dėl to, kad Amerikos žydai organizuoja anti
fašistinę lygą. Girdi, tegul žino pasaulis, jog tos lygos 
veikimas užtrauks fašistų rūstybę ant Italijoje gyvenan
čių žydų. Kitais žodžiais sakant, fašistai sieksis uždaryti 
Amerikos žydams burnas grūmodami dar labiau perse
kioti Italijoje gyvenančius žydus! Vadinasi, Amerikos 
žydams tiesiog sakoma: jeigu nenorite, kad jūsų kraujo 
broliai nukentėtų Italijoje, tai neorganizuokite antifa
šistinės lygos.

buvo pri-

Hitleris diktuoja
»«»■• ...ii . I

Čekoslovakijos prezidentas Beneš buvo priverstas 
rezignuoti dėl to, kad jo negalėjo pakęsti Hitleris. Savo 
paskutines isteriškas kalbas Hitleris specialiai pašventė 
tam, kad galėtą Benešą išniekinti ir melagiu išvadinti.

Kai Prancūzija ir Anglija kapituliavo ir palaimino 
nacius Čekoslovakiją sudraskyti, tai prezidentui Beneš 
nieko daugiau nebeliko daryti, kaip tik rezignuoti. Jis 

• gerai suprato, kad pasilikdamas valstybės pryšakyje jis 
tik pakenks savo kraštui, nes jam su Hitleriu bus daug 
sunkiau susiprasti nei kitam asmeniui, kuris mažiau na
ciams tėra “nusikaltęs”. Buvo galima laukti, jog keršy
damas Benešui “fiureris” gali dar griežčiau nusistatyti 
Čekoslovakijos atžvilgiu.

Kad taip atsitiko Čekoslovakijoje, kuri liko visų .ap
leista ir paaukota naciams, tai stebėtis netenka. Ji buvo 
bejėgė. Tačiau pasirodo, jog pastaruoju laiku Hitleriui 
pradeda pataikauti ir jo valiai nusilenkti ir kitos valsty
bės. Tai daro net Prancūzija, štai laikraščiai praneša, 
kad iš prancūzą užsienio reikalų ministerijos pasitraukė 
du gabus ir aukšti pareigūnai, būtent, Rene Massigli ir 
Pierre Comert. Pasitraukti jie, sakoma, priversti buvo 
dėl to, kad Hitleris jais buvęs labai nepatenkintas. Mat, 
jie visą laiką stoję už tai, kad Prancūziją griežtai nusi* 
statytų ir neleistų naciams Čekoslovakiją draskyti.

Atrodo, kad netrukus pagal Hitlerio dūdelę pradės 
šokti nemažas Europos valstybių skaičius.

ryti ir už tai liko 
tas. Apie tą įvykį 
nios” rašo taip:

“Kauno kurija
siuntusi kun. Jakui raštą su 
bažnytinių^ ęęnzorių nuomo
ne dėl jo straipsnio “Židiny”. 
Kun. Jakas dėl to straipsnio 
kaltinamas herezija: kam 
netikįs bažnytinės vyresny
bės neklaidingumu. O tai 
einą iš to, kam jis matąs 
skirtumą tarp Kristaus žo
džių ir jo atstovų darbų.

“Dar įdomiau, kai bažny
tiniai cenzoriai išdėsto savo 
istorinius samprotavimus. 
Jie priešingai kun. Jakui 
tvirtina, kad popiežiaus sos
tas nebuvęs perkeltas į Avin
joną, kad viduramžiais ne
buvę vergijos, kad vienuo
liai lietuvius krikštui buvę 
puikiai parengę, kad Vilnius 
jau prieš 1386 m. buvęs 
krikščioniškas miestas ir ki
tokių istorinių nesąmonių 
prirašė.

“Po tais teigimais liepta 
kun. Jakui pasirašyti; tada 
dėl savo straipsnio jis busiąs 
išteisintas. Bet kun. Jakas, 
užuot pasirašęs, pasiuntė ku
rijai raštą, sugriaudamas Vi
sus bažnytinių cenzorių tvir
tinimus.

“Tada iš kurijos jam bu
vo pranešta, kad jo argu
mentai esą niekam tikę ir 
kad nuo dabar jam uždrau
džiama visiems laikams ra
šyti. Be to, pastatomas jam 
ultimatumas iki rugsėjo 25 
palikti Kauną ir prisistatyti 
Krakių klebonui, šių reika
lavimų nčišpildęs, jis tuo 
pačiu suspenduojamas. Ulti
matumo terminas baigiasi 
šiandien. Kun, Jakas į Kra
kes nevažiavo. Taigi, nuo 
šiandien jis suspenduojamas. 
Pasirinkdamas tiesą, tas 
naujas Strazdelis pasirinko 
kartu ir sUSpensą. Toks, ma
tyt, visų ‘priešsrovininkų* li
kimas !”

«1* A* Mi*Hi ii i to ■ M

LAISVAMANIŲ KONGRESAS

Prieš kiek laiko Londone 
įvyko pasaulio laisvamanių 
kongresas, kuriame dalyVttvO 
kelių dešimčių valstybių atsto-

Yra toką priežodis: taiko į 
kelmą, o;^ pataikė į kartę. 
“Strielčiai” iš “Vilnies” irgi 
dažnai pž^ižymi panašiu ŠaU- 
dmu: jie taiko į vieną dalyką, 
o pataiko visai į ką kitą.

Pirmadienio “Naujienose” 
buvo perspausdintas iš “L. Ž.” 
ilgas Bruno Kalninšo praneši
mas apie įvykusius Švedijoje [lis nuo katastrofos gelbėti ir 
miestų tarybų ir provincijų ta
rybų rinkimus. Pastebėta bu
vo, kad socialdemokratai tuo
se rinkimuose laimėjo absoliu
čią daugumą.

“Vilnis” dėlei to padare to
kią pastabą: \

“Švedijoje kapitalizmas 
aukšta^, išsivystęs. Sulyg so
cialistų (programų dabar Šve
dijoj yr^ visos sąlygos ir ga
limybės (absoliuto daugu-

kartu kitas neteisybes pasėti, 
nes šis buržuazinis pasaulis tik 
iš neteisybių gali zpistis ir lai
kytis. Atimkite iš jo tas netei
sybes ir nebus kas veikti, ne
reikės. pasaulis nuo katastrofų 
gelbėti ir nebus kuo ir kaip a- 
kis muilinti. '

gyvenimo tikrovės. O pagaliau 
dėlko taip nesielgti, jei tie jos 
žygiai vien tik pasisekimais ly
dimi. Juk Hitleris iki šiol už
sienio politikoje nėra turėjęs 
nei vieno nepasisekimo. Jo 
knygoje išdėstyta vokiečių e- 
vangelija labai nuosakiai ir pa
sekmingai vykdoma. Sakysime, 
net pasekmingiau ir geriau vyk
doma, negu, tur būt, patsai Hit
leris norėjo, štai Austriją jisai 
paėmė be jokio mūšio. O juk 
tikriausiai nesitikėjo, kad taip 
lengvai jam pavyks padaryti. 
Čekoslovakijos zudetams siekė 
iš pradžių vien tik autonomiją 
įgyti ir paskui per tą autono
miją šitą kraštą sau prijungti, 
o tikrovėje jį atgavo greičiau, 
negu patsai tikėjosi ir taip pat 
neteko jokio šūvio išleisti.

Pati Čekoslovakija ne tik li
ko apkarpyta, bet jos reikšmė 
ir galybė visai sumurdyta.

Čekoslovakija tai buvo tvir
tovė, pro kurią butų buvę sun
ku vokiečiams veržtis į Balka
nus, o vėliau iš tenais į rusų 
žemes. Dabar šita tvirtovė iš
ardyta. Jos nebėr. Nebėr jos ir 

i politinės reikšmės. Ji jau netu- 
• ri tų sąjungininkų, kuriuos iki 
‘ šiol turėjo. Lenkams puolant 

Čekoslovakiją jau net nemėgi
no atsispirti ir SSSR pagelba 
pasinaudoti.

(Bus daugiau)

Lietuvai bebaigiant savo n< 
priklausomybės dvidešimtmeči 
jubiliejaus įvairias iškilmes, k 
lo Europos karo audros didel 
pavojus. Tiesa, Lietuva šį ka 
tą tiesioginiai niekieno negrąs* 
ma puolimais. Bet kai musų t 
vyne yra apsupta didelių ka 
mynų, kurie gali įsivelti į žu 
butines kovas, tai ir Lietm 
gali būti įtraukta į karo suki 
rius.

Bendrai dėl karo grėsm 
Europai Lietuvos gyvenimas n 
pasikeitė. Kiekvienas eina ša’’ 
pareigas, visur viešpatauja r 
mamas. Paprastai karo pav 
jaus aky vaizdo j e pirmiaus 
pastebimas indelių iš bankų i 
ėmimo padidėjimas, mais 
produktą pabrangimas, iu i 
sargai didesnis užpirkimas 
dloki visuomenės susijaudii 
mo reiškiniai. Lietuvoje šit 
kių reiškinių nepastebima. L 
tuvos gyventojai rodo, did> 
šaltumą bei šaltakraujiškur 
ir pasitikėjimą savo vyriausy 
ir savo jėgomis, kad visi pas 
jai bus pašalinti ar atremti.

Vienas amerikietis lietuv 
ilgesnį laiką viešėjęs Lietuve 
ir skubėdamas dabar grįžti į 
meriką, pareiškė:

—Aš labai stebiuos Lietus 
žmonėmis. Kai atrodo jau < 
pat visos Europos, o gal ir j 
saulinis karas, jie nerodo jol 
susijaudinimo, jokios baim 
lyg gyventų nepasiekiamose < 
dvėsė ar neįveikiamose tvir 
vėse. Ar čia pripratimas, ar 
tas kuris galas. Mes Amerika 
būdami už vandenynų, pri 
skaitę laikraščiuose apie vi

Iš Lietuvos
gali būti ateityje, net netolimo
je ateityje?

Rodos, metai atgal šių eilu- 
ma). vykdyti toj šaly sočia-| čių autoriui pasisekė toksai spė- 
lizmą. i

“Bet skaudžiai nusivils tie, 
kas ir lauks ten socializmo 
vykdymo.

“Butų1 gerai, jei Švedija

liojimas. Buvo tuomet kalbėta, 
kuriais keliais Vokietijos agre
sija į rytus veršis, ir buvo nu
žymėta tie keliai pro 
Čekoslovakiją. Buvo 

bent nenueitų Vokietijos ke-lkad lenkų koridorius 
liais.” Baltijos valstybės kol

uxr t • t v m t paliktos “ramybėje”.Del “Vokietijos kelių” gali- 1 ? J
ma štai kas pasakyti: Švedijos šitas autorius galėtų dar dau- 
fašistai nėra tiek laimingi, kaip | giau pasigirti. Savo laiku jisai 
buvo vokiečių naciai, kuriems 
atėjo į tallltį komunistai ir pa
dėjo nuyersti demokratinę val
džią (Vokietijos komunistai 
drauge balsuodavo su naciais 
ir reikšdavo vyriausybei nepa
sitikėjimą) .

O dabar apie “sąlygas ir ga
limybes”. šiaip ar taip, o vis 
dėlto reikia perskaityti, kas pa
rašyta, ir tik tada savo nuomo
nę reikšti arba pastabą daryti.

Švedijoje yra sudaryta dar
bininkų ir valstiečių vyriausy
bė, kadangi parlamente social
demokratai daugumos neturi. 
Kalninio straipsnyje tatai aiš
kiai pasakyta. Be to, straips
nyje pasakyta ir tai, kad ren
kamas buvo ne parlamentas, o 
miestą ir provinciją tarybos. 
Provinciją tarybos vėliau rinks 
senatą. Kadangi parlamente, 
kuris buvo išrinktas 1036 m., 
atstovą partinis sąstatas nepa
kitus, tai nepakitės "‘sąlygos ir 
galimybės”: vyriausybė pasi
liks tokia pat, kaip ir iki šiol.

Universiteto Sekreto 
riumi Išrinktas Prof. 

Purenąs
KAUNAS — Vakar Įvyku

siame VDU-to tarybos posėdy
je buvo renkamas naujas VD 
U-to sekretorius vietoj*e buvu* 
šio prof. Blažio, kuris dabar 
yra studentų reikalams prore
ktoriumi. Naujuoju u-to sek
retoriumi taryba išrinko proL 
Pureną.

Naujūoju u-to sek

Ugniagesių Vadovams
Kursai

Austriją, 
spėliota, 
ir kartu 
kas bus

ir dėl Etiopijos likimo buvo la
bai abejingas.

Štai dabar galėtume visa tai 
patikrinti ir turėtume šaunią 
progą įsitikinti, kad tie visi spė
liojimai vienu ar kitu budu gy
venime pasitikrino. Bet mano 
likimas toksai,, kad tai, kas ra
šyta ir atspausdinta, neturiu 
galimybės skaityti ir tai dabar 
pacituoti. Tik tai, kas atminty
je yra užsilikę, galiu tvirtinti, 
kad tie mano spėliojimai, kurie 
tuomet daug kam iš skaitytojų 
atrodo nepatikimais, štai- dabar 
įsikūnijo.

Ne todėl tai čia suminiu, kad 
pasigirti, bet tik todėl, kad skai
tytojas juos galėtų prisiminti, 
jog tuomet neklydau, žinoma, 
jei kas nors tuos mano laiškus 
skaito ir jei kas nors turi juos 
galimybės dabar patikrinti.

Tai kas toliau?
Vokietija netolimoje ateityje 

visai nemėgins savo politikos 
atleisti vadeles. Jos bus visą lai
ką įtemptos. Vokietija tarptau
tinėje dirvoje nesiliaus ir atei
tyje agresingai veikusi. Jos vi
daus padėtis, reikalaute reika
lauja, kad ji visą laiką budėtų 
tarptautinėje dirvoje. Jei ji tik 
nustos agresingai veikusi tarp
tautinėje politikoje, tai vidaus 
reikalai taip pradės braškėti, 
kad tektų šių,dienų jos šeimi
ninkams greitai be užsienio pa
so per sieną svetur išsinešdin
ti.

Reikia gi kuo nors savo gy-l
ventojų dėmesį atitraukti nuo tingai.

KAUNAS — Lietuvos Ugnia
gesių organizacijų sąjungos 
vadovybė tarp kitų svarbių su 
ugniagesyba ir priešgaisrine 
apsauga klausimų labai daug 
rūpinasi ugniagesių apmoky
mu, kad jų pasiruošimą ug- 
niagesybos darbui pakelti. 
Tuo tikslu kasmet ruošia ug
niagesiams kursus. Trumpalai
kius kursus išklausė ir pažy
mėjimus gavo apie 600 žmo
nių—ugniagesių.

Šiais metais bus ruošiami 
ugniagesių vadovams: koman
dų viršininkams ir brandmei- 
steriams kursai. Kursai įvyks 
Kaune, numatoma antroj spa
lių men. pusėj ir truks 30 d. 
Kursuose bus dėstoma: ugnia- 
gesybos taktika, technika, prie
šgaisrinė apsauga (profilakti
ka), priešcheminė apsauga, 
organizacija, pirmoji medici
nos pagalba ir kiti dalykai su
siję su ugniagesyba. Kursuose 
bus stengiamasi klausytojams 
suteikti daugiau praktiškų ži
nių, todėl .gana žymi dalis va
landų kursų programos nu
matoma praktiškų pratimų.

Darbininkai Prašo Įs- 
• teigti Kulturklubą

PLUNGĖ — šiuo laiku Plun
gėje priskaitoma per 1500 dar
bininkų, iš kurių trečdalis—- 
per 500 darbininkų dirba akc. 
b-vės “Kučinskis-Pabedinskai” 
audinių fabrike. Visi šie dar
bininkai, artėjant žiemai, no
ri kaip ir kiti kultūringai pra
leisti ilgus vakarus mokyda
miesi, lavindamiesi, skaityda
mi spaudą. Kadangi pavieni 
darbininkai visų kultūrinių 
priemonių įsigyti negali, nu
tarė organizuotai kreiptis į 
Darbo rumus, kad Plungėje 
butų įsteigtas kulturklubas. 
Akc. b-vės “Kučinskis-Pabe
dinskai” darbininkai iš savo 
tarpo išrinko 5 asmenis, ku
rie šiuo reikalu įpareigoti ak-

čus, daugiau baiminamės ne 
čia.

Tikrai, Lietuvos gyvento 
karo pavojais labai nesijau 
na. Jie, kaip sąmoningi pi] 
čiai, žino, kad baime nuo J 
kokių pavojų yra prasčiaus 
vaistas. Tačiau negalima pa 
kyli, kad jie Europos įvyki 
nesidomėtų. Laikraščių ši 
metu išperkama žymiai di 
giau. Gaudomos naujienos j 
radiją ir iš užsienio spaud 
Visur kalbos nukrypsta į Eu 
pos įvykius, bei karo galin 
mus. Žinoma, netrūksta spėl 
tojų ir pranašautojų: kas pr 
ką karu eis, kas ką nugai 
kukios bus to pasekmės,, ir j 
prastai išvedama, kad Lietu 
vis bus gerai; kas bus, kas i 
bus, o lietuvis nepražus. Niel 
netiki, kad Lietuva per Eu 
pos karą ką nors pralaimė 
priešingai, laukia Vilniaus at1 
davimo ir Lietuvos Šviesėsi 
rytojaus. Suprantama, kad L 
tuva iš baisių kuro griuvę; 
vos atsikėlusi, nenori tuoj 
vėl pergyventi naujo karo b 
senybių. Bet jeigu likimas le 
tų, kiekvienas pasistengtų i 
riausiai atlikti savo pareų 
tėvynės labui. T;

Šiemet Įsisteigė Apie 1
Naujų Plytinių

apie 
60 kaili 
nespės j 
pareika

KAUNAS — Yra 
pramoninių ir apie 
kurios vis dėlto dar 
tenkinti viso plytų 
vimo.

Mūrinei statybai vykdyti j 
yra įsisteigusi akcinė b- 
“Nuosavybė” su 100,000 Lt a 
ciniu kapitalu. Be to, steigi 
ma jau stambesnė akcinė si 
tybos b-vė “Namas” su 2! 
000 Lt ir studijuojamas kla 
simas įsteigti stambią b-vę 
4-6 mik litų akciniu kapita 
šioje b-vė j e dalyvautų su f 
vo kapitalais valstybės ižd: 
savivaldybės ir privatus asm 
nys. Akcinę b-vę “Namas” c 
ganlzuoja E. Galvanauski 
inž. Eisbergas ir kt.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 -1927)
(Tęsinys)

Pakely aplankėm Kuliuose 
kun. Tumų, drauge su jo ma
loniu klebonu Jarulaičiu. Rado
ne ten klebonijos valgomajam 
kambary pakabintą Palangos 
buvusiojo spektaklio afišą. Ma
lonus buvo mums toks užuo
jautos ženklas. Pasveikinome jį 
džiaugsminga širdimi. Ir kaip 
nesidžiaugti?! Juk tat aiškus 
ženklas, kaip lygiai brangi 
mums visiems tėvynė, nors bu
vome juk žmonės labai skirtin
go nusistatymo politikos daly
kuose.

Pirmą sykį pamatėm ten So
fiją Kymantaitę (dabartinę 
Čiurlionienę) ne per senai, ma
tyti, per 10 metų slenkstį per
siritusią. Nesakau, kad tada pa
sižinome su ja, nes mergina su 
mumis nė šnekėti nepanorėjo, 
o kaži kaip tik skersakiavo. Ir 
kur buvo jai su mumis tada 
dėtis?... Mes, seni veikėjai, o 
ji mokinėlė... nebemenu kelin
tos klasės. O gal vien tik besi
rengianti mokyklon keliauti.

Pasilsėję ir širdingai privai
šinti patraukėm į Lazdynų Pe
lėdos vienkiemį. į ją nukelia
vome jau su savo raštų pun
dais, kuriuos, kaip buvo žadė
ta, Plungės klebonijoje mums 
įteikė. Dar pakely į gelžkelio 
stotį aplankėme Simano Dau
kanto kapą. Papilėj, Nemunu, 
kokioje gelžkelio stotyje atsi
sveikinome su Višinskiu; o Juš-

Sveikiname Musų 
Darbščią Sandarbi- 
ninkę L. Narmon- 
taitę

Šio skyriaus sandarbininkė 
L- Narmontaitė — sandarbi- 
ninkauja netik šiame skyriuje. 
Ji dabar rašo ir Argentinos 
lietuviams, jos straipsniai tilps 
einančiame Buenos Aires laik
raštyj Argentinos Balsas. Bra
vo Louise—pasakyk kur suran
di liuoBo laiko—per dieną mo
kytojauji High School, vaka
re rengies prie lekcijų—tai ka
da rašai? ~-M. Sk. Red.

kytė, Avižonis ir aš nukeliavo
me į Pernaravą Juškytės kvie
čiami jos tėviškėj dar pasilsė
ti nuo įgytų įspūdžių ir darbų.

Vargšui Avižoniui, važiuo
jančiam gelžkeliu’, teko gero
kai pasitampyti su musų raštų 
pundais. Bijojome juk duoti 
nešikams į rankas tą taip bran
giai įgytą turtą. Juk ryšulys 
buvo nedičkis, bet sunkumo jis 
nepaprastai sunkus. Nešikas 
butų galėjęs lengvai pastebėti, 
kad tai literatūra gabenama... 
Butų galėjęs atkreipti žandarų 
akis į tokią mantą... O anais 
laikais visi žinodavome, kuo 
kvėpavo toks uždrautos litera
tūros gabenimas.

Avižonis ir studentaudamas 
nėra Herkulu buvęs; kol tokį 
pundą išnešdavo iš stoties į va
goną arba iš vagono į stotį, pa
rausdavo jam ne tik veidas, bet 
užkaisdavo ir ausys ir spran
das. O vilkdavo... net pakrypęs 
nuo sunkiai velkamojo svorio... 
Net nesmagu darėsi žiūrint iš 
šalies. Bet ką darysi? Silpnos 
krutinės Višinskiui nebuvo ko 
nė mėginti toks krepšys kelti; 
o mums su Juškyte irgi nebu
vo kaip. Per daug durtų į akis 
iš šalies žiūrintiems, o to mes 
visi ir bijojome... Buvome iš 
tos rųšies veikėjų, kurie supra
to, kad nieku kitu taip gerai 
ncapsisaugosime nuo valdžios 
tarnų akių, kaip nesiskirdami 
nuo pilkosios minios.

Paviešėję kokią savaitėlę ty
liame, ramiame, tarsi praėju
sių ruku aptrauktame Pernara- 
vc, grįžome prie savo paprastų 
pareigų: aš — į Joniškėlį, į 
vaistinę, ir į šimtą dar kitų 
darbų darbelių (kuriais, tur 
būt, dėl kaži kokios budo ydos 
ir iki šios dienos neįstengiau 
nusikratyti, o kurių jei ne dau
guma, lai bent gera dalis mo
ters ir namų šeimininkės parei
gomis vadinasi), o Avižonis — 
pro Joniškėlį pas tėvus į Pasva
lį, ir iš ten jau į Jurjevą (Dor
patą), į universitetą. Juškyte 
Jadvyga nuvežė mus savo tėvo 
arkliais iki Kėdainių gelžkelio 
stoties.

(Bus daugiau)

liuoja naujausios mados “negliže”. Jis ružavas su mėly
nais kraštais*

■ ............ ,.,1 '1.1 ■*,**..,I ; r-., į

MANO KLAIDA!
Rašo Liepa

KINO
Kas Naujo “Daun 
Tauri”

pasak 8, Viliutės
Rytoj prasidės Balabun and 

Katz Chicągos teatre istorinis 
spektaklis — “tf 1 Were King”*

Ronald Colman vaidink rolę 
to nepaprasto poeto Frahčois 
Vitlon, kuris 500 metų atgal, vi
duramžių Paryžiuje, iškilo nUo 
skurdo ir slapstėsi nuo polici
jos iki visos Prancūzijos val
dymo per ištisą savaitę ir iš
gelbėjo ją nuo užpuolikų.

MOTINA IR DUKTĖ
(Tęsinys)

-‘-Labai gerai, dukrele, kad 
susidomėjai Zigmutės gyveni* 
mu ir gal tikrai galėsi įnešti į 
jos gyvenimą spindulėlį to 
džiaugsmo, kuriuo kiti net ir 
perdaug plačiai naudojasi.

Yra žmonių, kurte gyvena 
tik sau. Tokie dažniausiai krau
na turtus ne tik iš savo lega
laus uždarbio, bet ir kitus 
skrlausdami ir pataria kitiems 
nesikišti į jų reikalus, nes, esą.

RAŠO LIUDA 
.................. ■»>*.’>".t .

per gatvę. Kol aš susivokiau 
kas atsitiko, Verutė kėlė nuo 
žemės vieną seną girtuoklį, ku
ris begrįždamas namo, sugriu
vo ir išbarstė savo pirkinius*

—Kelkis, dėde, kelkis, nes 
tave dar suareštuos — kalbėjo 
Verutė, bandydama jį pastaty
ti ant kojų. Įdavusi jam lazdą 
ir surinkusi jo pirkinius, pave
dėjo Jį iki kampo gatvės, ku
rioje senas girtuoklis gyveno 
ir liepė skubėt! namo.

MEZGINIAI DĖL KĖDĖS

COPR. I0«, NEEDLECRAFT SERVICE. INC.

FILET CROCHET PATTERN 1834
No. 1884 — Gražus mezginiai kėdei apkloti. Jie papuoš 

jūsų kambarį.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No* 1884 I
. 1739 So. Halsted St, Chicago, 111. J |

(Tęsinys)
Parvažiavus namo, norėjau 

mergaitei kuo tai pasitarnauti, 
gavau atsakymą: “Tamsta ne
mokėsi, bobutė padarys0. Nu
vedžiau kambarin, ji greit už 
lėlės pastvėrė, atsisėdo supa
moji kėdėn ir sako: “Bobute, 
aš savo lėlę supu kaip tu ma
ne kaszvakaras migdai.”

Man buvo smūgis, smūgis, 
kad aš jaučiausi turėjus tuos 
darbus padaryti, ne bobutė. Kai 
atsiskyrimo su bobute laikas 
atėjo, tai buvo diena, diena, 
kurią amžiai iš mano širdies 
neišdildys.,.

Nors nuo mergaites buvo 
slepiama, kad tai paskutinis jos 
pasimatymas su bobute, vienok 
ir savaitę nenorėjo skirtis, kaip 
buvo įtikinama. Mergaitė ver
kė: “Bobųt, kas man galvelę 
iššukuos, kas kojas numazgos, 
kas po sodą vaikštinės su ma
nim? čia ir sodo nėra, nepalik, 
bobut, pas mamą, nepalik!”

Išgirdau tariant “mama”, bet 
ar tokiose žodžiuose aš troš
kau išgirsti?! Širdis, rodos, 
plyš, jeigu ji savo rankelių ant 
mano kaklo neužners. Motinos, 
pagalvokite kaip jaustumėtės 
išgirdę: “Nepalik pas mamą”.

Praslinko savaitė, o bobutė 
dar negrįžta. Dukrelė kur nors 
atsiskyrus ašaruoja ir kalba: 
“Bobute, pasigailėk, ar tu ma
nęs nemyli, sugrįžk, pasiimk 
mane, aš nenoriu čia be tavęs 
būti...” Suraminti jos tokiose 
momentuose neįmanoma, nes 
puldavo istorijon, geriau pali
kus ją, pati nuošaliai išsiverk
davau ir kaltindavau save kart
kartėmis Už nepasiėmimą drau
ge penkis metus atgal.

Ėmė daug laiko pripratinti 
ir įtikinti mergaitę, kad aš ga
liu viską taip, kaip bobutė pa
daryti. Jau praslinko gana 
daug metų, vienok bobutės už
miršti visiškai negali. Nors 
mudvi esame surištos nepa
prasta meile viena kitai ir ji

sus tuos metus niekas neišdil- 
dys ir gal nesupras, kaip aš 
sau dovanoti negaliu, kad sa
vo šeimą ilgiems metams bu
vau suskyrusj.) ■,

Dabar7 Uš'ič dienos nenoriu 
praleisti be škvb bet katro šei
mos nario, bijodama panašių 
pasekmių.

Ir nuo širdies prašau, nors 
ir didžiausiame varge neduoki
te savo vaikučių auklėti nie
kam, nes ims metų metus vie
nas kitą suprasti ir pažinti ir 
jūsų gyvenimas amžinai neš 
juodą dėmę tų prarastų metų.

GALAS

nemainytų mane į bobutę ir

Bikiny Gražios 1
•. RaŠO Madame X. 
-*•*-*■■ ■ ■ ■■■ J

Daili Eisena
Ir daili moteris gali būt ne

daili, jei ji nemoka užsilaikyti, 
gražiai stovėti ir vaikščioti.

Dailumas nėra vien gražus 
veidas. Moteris gali būt daili, 
jei ji gražiai užsilaiko, gra
žiai ir mandagiai kalba, nepa
keldama per daug savo balso. 
Bet to dar neužtenka, žmonės 
daugiausia pastebi gražią figū
rą ir gražią eiseną. Figūrą ir 
eiseną galima lengvai Išvysty
ti, tik reikia truputį nuovokos 
ir kantrumo.

Jums nekartą teko matyti, 
kaip sakoma, į kuprą susime
tusių moterų. Arba moTėrų ir 
merginų, kurios eina arba sto
vi pilvą atslačiusios. Ar jus 
pavadinsite tokias moteris gra
žiomis, jei jas pamatysit sto
vint arba einant gatve? Ne!

Bet tos pačios moterys leng
vai gali Išsitiesti ir pilvą įtrauk
ti, jei jos apie tai pamąstytų. 
Tas nesunku.

Kreipki t daugiau domės, kad 
gražiai išsitiestumėte. Ištieskit 
kaklą ir užversk! t galvų. Pasi- 
stengkit įtraukti pilvą ant kiek 
tik galit; tegul jūsų nugarkau^-

Jis kurčiame j padare su sa
vo pasigyrimais tokį įspūdį į 
karalių Louis XI, kurį vaidina 
lošėjas atvykęs iš Anglijos, 
kad pastarasis nutarė duoti 
jam progą pakaraliauti. Ir tas 
išimtinas poetąs-filosofas negan; 
iškėlė į aikštę karaliaus valsty
binius priešus, bet ir tuo tarpu 
sužavėjo karalaitę Katherine 
De Vauceiles, kurios rolę gra
žiai išpildo buvusi čikagietė 
Franues DeC. Eilėmis, kurias 
jis jai rašė, dar dabar tebesi
gėri pasaulis. Prie Villon su
organizavo savo skurdžius pa
sekėjus iš Paryžiaus užpakali
nių gatvių ir atmušė ataką 
Europos didžiausios tais laikais 
armijos, vedamos Burgundijos 
kunigaikščio.

Frank Lloyd, kuris sukure 
tokius reginius kaip “Gavai- 
cade”, “Mutiny on the Boun- 
ty” ir “Wells Fargo” ir tris 
kartus laimėjo Academy devo
ną, perviršijo šį kartą spektak
lio didumu visus pereitus ban
dymus. Lošėjų sąstatas suside
da ne vien iš didžių žvaigždžių, 
bet ir milžiniškos minios —. 
net apie 2,000 žmonių, ši isto
rija sustatyta iš kasdieninių 
įvykių, taip kad veikalas leng
vas sekti. Vaikai norės jį ma
tyli, kad surišus su Europos 
istorija, kurią dėsto mokykloj* 
Padarykite “deitą” su jais dėlei 
šeštadienio ryto — kada rasit 
geresnių kėdžių ir pigesnes kai
nas.

Visiems tiems, kuriems rūpė
jo kada nors svajonės įvykinti, 
rekomenduoju “If I Were 
King”. ’ ■

MOTINOS, MOKINKIT 
SAVO VAIKUČIUS
ŠOKTI
Tai smagus laiko 
praleidimas

■ i- ..... u- į r. .a,

Pratinkit savo vaikučius jau 
nuo mažens kuo nors užpildy
ti savo liuoslaikį. Prirašykit 
juos prie lietuviškos mokyk
los, šokių mokyklos arba cho
ro, ttiomet sugrįžę iš mokyk
los jie pames notą gatvėmis 
bėginėti, bet sUsiįdomės gėrės-; 
niais dalykėliais. Kodėl jums 
nepasiųsti savo sūnelį ar duk
relę į p. Andrejevo šokių mo
kyklą? P-as Andriejevas yra 
širdingas ir getas mokytojas. 
Jis myli jaunuomenę ir yra 
jai atsidavęs. Už keletą centų 
į savaitę j Ūsų suims ar dukre
lė išmoks gražiai ir gracioziš- 
kai šokti lt tuomi ne vien 
JUiUsį bet ir kitiems žmonėms 
suteiks malonumą pamatyti 
juos scenoje. KM. B.

— ■ - - ,.u. ■ ——-

šEIMININKfiMS...

ir jie Į kitų nesikiša. Esą, net 
nepadoru įdomautis kitų, ma
žiau pažįstamų ar ir visai ne
pažįstamų žmonių asmens rei
kalais. Ir jie taip atsimindami 
tik save, visai nemato kitų ne
laimių Ir vargų; jų jausmai už
anka, it tas senai begulįs apsa
manojęs akmUo. Bet yra ir to
kių žmonių, kurie matydami 
gyvenimo pakelėj suklupusį 
žmogų, ištiesia savo ranką jam, 
visai nepaisydami, ar tai jų 
reikalas, ar ne, ar patogu, ar 
ne., Jie^tiki tik j vieną, kad ne
laimėje, nežiūrint ką ji išliktų 
—reikia pagelbėti.

Kartą, kai aš buvau dar vi
sai jauna, tokia kaip tu dabar, 
Elenut, aš ir mano draugė Ve
rutė ėjome į koncertą. Mes bu
vom gražiai pasipuošusios. Ve
rutė dėvėjo geliuoto lafeto va
karinę suknelę, o aš ripsinę, 
tamsiai rožinės spalvos. Musų 
plaukų šukuosena, naujutėlės 
pirštinaitės, elegantiški bateliai, 
tartum prašėsi būti neliečia
mais. Kadangi sale nuo musų 
namų buvo visai arti, lai ėjo
me pėsčios. Staiga Verutė su
dejavo: — o-o-o! — ir metėsi

—Aačiu, pnanaitėle, aaČiu *— 
keistai mojuodamas dėkojo 
girtuoklis. — Vargžas Antanas 
— tarė man Verutė. O dar 
nelaimingesnė jo šeima...

Aš niekuomet neužmiršiu to 
gražaus Verutės pasielgimo. Ji 
nepaisė savo padėjimo lame 
momente. Ji visai užmiršo, kad 
ji tik jaunute, iškilmėms pasi- 
pŪošUsi mergaitė ir gelbėjo ne
laimingam girtuokliui, nes jo 
šeima gal ašarodama jo laukė. 

(Bus daugiau)

“Haitiburger*’
l.sv. hamburger
2 aukštukai Smulkiai sukapotų svo

gūnų
% šaukštuko sukapotų žalių pipirų 
1 šaukštukas druskos n
1 šaukštas prirengtos muŠtSTdos .
1 šaukštas prirengtų krienų.

Viską kartu sumaišyki!. Padary
kit apvalų ritulį, kokltv colio 
pločio. Suvyniokit į vaškuotą popie- 
rą ir padėkit į ledaunę. Vėliau rei
kia gražiai riekutėm supiaustyti ir 
pakepti. - L.

PASKIAUSIOS MADOS SUKNELES.

No. 4852 — Augesnei moterei rudeninė suknelė. Sukirptos mietos 
16, 18, 20, taipgi 36, 88, 40 ir 42 colių per krutinę.
No. 4904 ~ Graži sporto suknelė. Sukirptos mietos 18, 14, 16, 18 ir 
mieros.

• Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No..............
I I
| Vardas ir pavardė .*»... .. ........     j

I Adresas ....................    >
I * I
i Miestas ir valstija *....... ........ .............................................................................

M* ** M* m «■ ■■■ HM mmm ■■■ («■* m, ■■ ■■■ » ■■■ ■■ ■■ (M aM ■■

nebegali suprasti, kaip ji se- lis išsitiesia. Natūralūs stove- 
niau taip galvojo, vienok jos j imas ir eisena pagelbės ir svei- 
pakrikę nervai sužabojo širdį kutai — kraujo cirkuliacijai, 
ir mano širdies kančių per vi* virškinimui ir kvėpavimui.

■■■

.r • *• ' ■■■

Mėsos Taryba šią savaitę re
komenduoja šviežią kiaulieną. 
Kiaulieną pigiau nusipifksit 
hegU kitą mėsą.

Kiaulieną galit pakepti pe
čiuje su bulvėm arba virti su 
kopūstais ar pupom. Taipgi ga j 
lit sumalti ir padaryti dešras 
arba kotletėlius.

14, 
20

Norint gahti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti m i erą Ir aiš* 
kini 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 teikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
$o. Halsted SU* Chičago, I1L j



Ketvirtad.,, spalių 20, 1938

Diena Iš Dienos

Bowling-Billiardai
20 Aslų

MALVAZ DARO MONARCH BEER ALUDARIAI

SUS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ
an

DIRECTORYKalbės

Vardas.

Adresas.

PETER PEN

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

DAR VIENOS
VESTUVES

LIGONINES— 
HOSPITALS

•<&»>>< x

ant
au-

Kam Turistai 
Išleidžia Pinigus

Pirkimui drabužių 
s reikmenų tenka

Padėkos Žodis
Advokatui : Kai
Zaretskiui ’,ij

KAS SAKĖ, 
KAD GRYBŲ NĖRA

TiTTECL 
Gbme*?

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms 
(Chicago j)

Republikonų Mitin 
gas Marąuette , 
Parke

kuri 
eina 
eina

*W|4
33(190 ot

Bunco ir Card Party rengia Lietuvių Moterų Dr-ja “Apšvieta”, 
sekmadienį, spalio 23 d. Mildos svetainėje, 3142 S. Halsted 
St. Pradžia 4:00 vai. popiet. Įžanga 35c. Kviečiame publi

kų skaitlingai atsilankyti. Rengimo Komisija

cigaras ar ne—sveikinu naujus 
tėvą ir motiną ir linkiu nau
jagimiui gražiai, 
augti. Jo vardas 
Richard.

Mr- and Mrs. John Šlageris 
329 West 11 Str., labai džiau 
giasi irgi susilaukę sūnaus spa
lio dieną Roselando ligonbuty

lonijoj dirba anglių sandėlyje, 
Southfield Coal Co., 9100 South 
Park Avė. kaipo anglių išvežio
to jas.

SUT TMIS IS 
m-ia MOhze Swe 
REAI-UV uovas 

Nesz MEBE .SUE 
OZMES S4OW/

Humboldt Park Lietuvių Politikos Kliubo įvyks susirinkimas 
Oct. 20 d. 8 vai. vakare, svetainėj 3600 W. North Avė. Chi- 
cago. Khibiečiai nepamirškite būti, turėsime svarbių reika
lų. Taipgi yra kviečiami ir buvę khibiečiai. Be to, bus ir 

teisėjas J. T. Zuris. Valdyba

Mr- and Mrs. Anthony Plau 
kis, 10611 Throop Str. sušilau 
kč sunaus spalio 4 d. Bose 
lando ligonbuty j e.

Frank Girtautas, .23
Peppers, 23

Theodore Vobrin, 
Charlotte Kukša, 20

liną, mes 
duosnumo 
svarbi.

pavyzdingai
bus Lance 
Draugas

Marąuette Parke, 
parapijos salėj, prie 

Washtenaw gatvių. 
2 vai. po pietų.

Dabar A. Balchunas turi pui
kiai įrengtą ir didelę taverną, 
kuri kiekvienam atsilankusiam 
daro gerą įspūdį, ypatingai lie
tuviams, kadangi lietuvis už
laiko tokį puikiai įrengtą biz
nį. Sprendžiant pagal “grand 
opening” parės, kuri turėjo la
bai daug svečių, tai A- Balchu 
nas turi daug pažįstamų ir bi
znio rėmėjų. Linkiu, kad pono 
A. Balchuno biznis visada bu
tų taip skaitlingai lankomas, 
kaip buvo aplankytas atidary
mo dieną. —Untanas

Sekmadienį, spalio 23 d., re 
publikonų partija rengia masi 
nį mitingą 
lietuvių 
68th ir 
Prasidės

NAUJA SVEIKATA
ŽIBANTI JĖGA

STIPRI ENERGIJA

Bandykite jį. Pa
šauk savo vietinį 
dylerį arka šauk 
C A Na! 6500.

DAILY
BUSINESS

Čionai Lietuviai Perka!!!
APŠILDYMĄ — PLUMBINGĄ — MALEVĄ 

LINK-BELT STOKERIŲ CENTRAS

MALVAZ po vei
klios dienos jums 
priduos sveikatos 
ir ganėtinai gyvu
mo, kad ir špo
sams laiko turėti.

GYDYMAS $^n.00
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje --  $15-00

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 į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
gaukit Tel. YARDS 3408

Uosb/

it on 
.jait;

Tai yra žibantis, 
energingas g ė r i- 
mas, kuris padeda 
nuodingas atmatas 
pašalinti ir suteikia 
naują ir vėl atgai
vinančią energiją.

republikonų kandida- 
senatorius Richard J. 

Lyons, Geo. O. Lehr, ir kiti 
kandidatai. (Sp).

LUCKY INN 
SCHLITZ ALUS 

Lietuviška užeiga dėl jaunų ir 
senų.

Gėrimai, užkandžiai ir muzika. 
Kviečiame mus atlankyti

3203 So. Halsted St.

O jus grybai, grybai, 
Jus pa tieka mano 
Kas jumis nevalgo 
Nieko neišmano.

— Steponas

Lietuvis Plumberis 
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

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

Pasak Berth Vanderwarf, 
viršininko Chicago Motor Club 
keliavimų biuro, štai kaip Ame
rikos turistų armija, kiekvie
nais metais išleidžia savo pi
nigus apžiūrinėdami savo ša-

20c 
20c 
ar turistų

ATLANTIC 4290 — VISI TELEFONAI

ir kelio- 
apie 25c, 

maistui tenka kiti 21c ir pasi
linksminimai ir gėrimai suima 
6c ir 8c.

“Pasiremiant tuo apskaičia
vimu, apskaičiuojama, kad tu
ristai šiemet išleido keliavi
mams $1,800,000,000, sako Van-

Užvakar
Tas savaimi yra 
bet drg. Gaspero atvėjyj įvy
kis turi daug didesnę reikšmę. 
Geroji drg. Cecelia Casperienė 
pagimdė jam sūnų!

Motina ir naujagimis jaučia
si kuo geriausiai. Laikinai gu
li St. Mary of Nazareth ligoni
nėj, bet netrukus žada grįžti 
namo- Pp. Casperai gyvena ad
resu 3339 So. Wallace St.

Manau, kad už šią žinutę ir

Gimimai Tarpe 
Lietuvių

ROSELAND - BURNSIDE—
Mr. and Mrs. Julius šūkis 

yra labai smagus, kad sulaukė 
dukterį. Ji gimė Burnsidės li- 
gonbutyje. Pavardino Dorothj 
Anne

Julius šūkis gyvena 9415 St. 
Lawrence Avė. Burnsidės ko-

IŠKILMINGAS A. BALCHUNO 
ĮSTAIGOS ATIDARYMAS

ROSELAND — Antanas Bal
chunas turėjo daug svečių sa
vo biznio “The Rosemoor Buf- 
fet”, 10314 Michigan Avė., 
“Grand Opening” parėj, kuri 
įvyko penktadienį ir šeštadie
nį, spalio 14 ir 15 dienoms.

MALVAZ suderi 
na nusilpusią sis 
temą.

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.

Šeštadienį, spalio 22rą dieną, 
Walter Wenckus, 2649 West 

>43rd St., “paima sau už žmo
ną” Aldoną Adomaičiutę, 5650 
So. Bishop St.

Vestuvių puota įvyks pas 
’jaunuesios tėvus viršpažymėtu 
antrašu. Yes, meilės dievaitis 
Amūras šiuom laiku yra labai 

i“bizi”. ‘ — Steponas.

RAUMATIZMAS $9.00
greitai palengvinama -----“

VISAS LIGAS GYDOMA $4.00
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Ave^ Chicago.

Tel. Lavndale 5727.

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS— BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTALĖS

“Iš kiekvieno dolerio 
p. turistas išleidžia, 
transportacijai, .kiti 
kambariui koteliuose 
kempėse.

jisai paliko tėvu 
gana svarbu

Ofiso tel. Yards 0706
Rez. tel. Lafayette 4557

P. KLUJKA, vedėjas

Columbia Roofing Co. 
NOT INC.

Žvyrinis Dengimas ir ant Gon
tų Paruostas Dengimas 

Felt Gutters ir Bičkų Darbas 
Tai Specialybė

3319 So. Morgan St., Chicago

Wm. Kriščiūnas, 9257 Cot- 
tage Grove Avė-, Bungalow Ta- 
verno savininkas parsivežė 13- 
ka maišų grybų.

Marcella Walantas, 3245 W. 
63rd St., parsivežė 7 maišus.

Ona Bruzgulienė, 2645 West 
43rd St., parsivežė 5-kis mai-

SVEIKATOS KLINIKAS

TONSILAI IŠIMAMI $^£.50

MIKADO
NAUJOS GADYNES 

CHORAS
NO V. 6, 1938
SOKOL SVETAINĖJE

Boy, Oh Boy! 
Berniukas!

Jeigu kam įdomu kodėl drg. 
Adolfas Casperas cigarus da- 

pranešam, kad to 
priežastis yra labai

STANLEY BOGUSH ir LEO 
VAIČEKAUSKIS. 
Tel. Calumet 6579.

Šiuomi reiškiu didęlę padėką 
advokatui Kai ir Zaretskiui už 
teisingą patarnavimą man ma
no byloje su juodveidžiu, ku
riam aš buvau pardavęs namą 
ant kontrakto ir kuris per 10 
metų nieko nemokėjo. Per 6 
metus po teismus tąsiausi ir 
bylą buvau pralošęs. Tada pa
ėmiau advokatus Kai ir Zaret- 
skį, kurie bylą išlošė mano 
naudai.

Kas norėtų daugiau apie tai 
sužinoti, prašoipė kreiptis: An- 
ton Palyanskis ir Agnės Paly- 
anskis, 7840 Lowe avė., Chi
cago. (Skelb.)

1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTU PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI

RADIO PROGRAMŲ
PENKTADIENI
ŠEŠTADIENĮ—
SEKMADIENĮ—

Mes galime jums pa
rūpinti puikios 

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

Dėl pakeitimų ir permodeliavi- 
mo kreipkitės i

D. C. LA VINE
LUMBER CO.

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

I CHICAGO, ILL.
I Phones: HEMLOCK 0030—0031

TMlS « H®2- 
ee»uTiFuL

VVUIICM SMB 
l_lSEsS 0-4 

STZCTE 
OCCASIONJS.

Mr. and Mrs. Fleming Kir
kus irgi yra laimingi tėvai. 
Susilaukė dukters rugsėjo 30 
dieną Burnsidės ligonbutyje- 
Kirkai gyvena po antrašu 10632 
Edbro-ok Avė., Roselando ko
lonijoj. —B. S.

.   p p j yy J

Pirkite kur visi Lietuviai Perka!

South Cenler Plu ibing & Keahng Supp’y GoM Ine
N. W. kampas State ir 55th St.

VIST TELEFONAI

n I I LABAIParduodu
HARDWARE

STORE
arba MAINYSIU i namą

ANTANAS BUTCHAS
4414 S. Rockwell St

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

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

• FOTOGRAFAS
CONRAD __ 

FOTOGRAFAS
Studija Įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood ■ 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. «3rd St ■BU
Tel. ENG. 5883-5844

10 Stalų
Gėrimai ir užkandžiai vietoje 

Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

7 IKI 8 VAL. VAK.
7 IKI 8 VAL. VAK.
7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

sM.sssjfcį

MIII
||W1■ 1 į < i/

1 : ' - <

rl' o * j

INDAMS KUPONAS
IKI SPALIO 22 D.

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.

VIENAS 
DIDELIS 
Apvalus

Palmiskas irS
Viena

DEZERTUI
TORIELKAITĖ• »



Ketyirtad., spalių 20, 1038

darbo Žiniosifcti
a

Jo spaustuvės darbininkai jau (tęsiasi ir toliau, bet 36 pagrim 
senai vra organizuoti. Redak-1 diniai miestai jau jaučia karo

Kiek reikia mažiausia ypač yra padidėjęs ned*- 
Maisto ^~7 u ~

New Yorko Budžeto Taryba 
nustatė, kad jokia vidutinė 
šeimyna iš dviejų suaugusių 
žmonių ir trijų vaikų negali pra
gyventi su mažiau kaip $8.73 
maisto į savaitę.

bas tarp Lenkijos moterų.
Čekoslovakijoj ir Vokietijoj 

nedarbas yra kiek sumažėjęs.
Prancūzijoj ir Anglijoj 

darbas sumažėjo tarp vyrų, 
padidėjo tarp moterų.

senai yra organizuoti. Redak-1 diniai miestai jau jaučia 
ei jos darbininkai jau tariasi krlzio pašėkas.
apie organizavimosi, bet dar;
nesvarstė apie prisidėjimą prie 
vienos ar kitos unijų federaci
jos-

ne- 
bet

pri-

Pasirašė Kontraktą 
su Unija

Durnce Famous Foods, 
klausanti Glidden Co., Norwalk,
O, pasirašė platų kontraktą su 
unija, einant kuriuo bus įves
ta 45 vai. darbo savaitė su pus
antros mokesties už viršlaikį.

Be to kompanija sutiko tar
tis su unija dėl algų ir darbo 
sąlygų, taipgi dėl atleidimo 
darbininkų. Kur darbininkas 
bus bereikalingai pašalintas iš 
darbo, kompanija netik priims 
j j atgal į darbą, bet ir apmo
kės už nedirbtų laiką.

Darbininkai beto pasižadėjo 
nestreikuoti, o kompanija 
skelbti jokių lokautų, visus 
susipratimus bus bandoma 
spręsti derybomis.

Šaukia Apygardines 
Rubsiuvių 
Konvencijas

Rubsiuvių unija, Amalgama- 
ted Clothing Workers, šaukia 
spalio mėn- įvairiose šalies vie
tose penkias apygardines kon
ferencijas.

Jos įvyks Philadelphijoj, 
Springfield, Mass., Chicagoj, 
Cincinnati ir Clevelande.

Pasirašė Kontraktą 
su Unija

American Stores Co., turinti 
kelis sandelius Wašhington, b. 
C., pasirašė sutartį su unija, 
užtikrindama minimumas algas, 
apribojo darbo valandas ir iš
vedė apmokamas atostogas-

ne-
ne-
iš-

Moterys Daugiau 
Kenčia' nuo Nedarbo 
Europoj

Internacionalio Darbo Biuro, 
Genevoje, surinktomis penkiose 
Europ 
Prane
nijoj ir Lenkijoj parodo, kad vi
sose šiose šalyse nedarbas žy
miai padidėjo, ypač tarp mote-

»

s šalyse—Čekoslovakijoj, 
fciJoj, Vokietijoj, Brita-

ALFONSE STAKENAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalio 18 d., 1:00 vai. ryto, 
1938 m., sulaukęs 22 metų 
amž., gimęs Chicagoje.

Paliko dideliame nuliudimė 
motinų -Johaną,, po r antru vy
ru Mazurienę, po tėvais Luko- 
sevičiutę, tėvą Joną Stakeną, 
brolį Algirdą, patėvį Motėjų 
Mazūrą, dėdę Raymondą Sta
keną, dėdes Juozapą ir My
kolą Lukoševičius ir jų šei
mynas, ciocę Anelę Tumonie- 
nę ir jos šeimyną ir 
minės.

Kūnas pašarvotas 
3515 W. 59 PI. Tel. 
9483.

Laid. įvyks šešt., Spalio 22 
d., 1:30 vai. po pietų iš namų 
į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Alfonso Stakeno 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, Tėvas, Brolis, 

tėvis, Dėdės, cioce 
giminės

Laid. dir. Lachawicz ir 
nai, Tel. Canal 2515.

didė- 
savo 
mo- 

iiidu-

Daugiausia bus svarstoma 
kultūrinis unijos veikimas, į 
kurį unija dabar kreipia 
lę domę ir yra įsteigusi 
nariams korespondencinę 
kyklų, kurioj dėsto rūbų
strijos ekonomiją, rūbų unioniz- 
mo nusistatymą, kolektyves de
rybas, darbai Amerikos istori
joj, unijų problemos, demokra
tijos siekiai-

Pernai kursus ėmė 2,500 na
rių. šiemet jie yra ruošiami dėl 
10,000 narių.

Bando Organizuoti 
Laikraščių 
Darbininkus

Nenorėdama apsileisti Ame
rican Newspaper Guild, kuri 
priklauso prie CIO ir yra suor
ganizavusi daugelio laikraščių 
redakcijų darbininkus, dabar 
laikraščių ir raštinių darbinin
kus ruošiasi organizuoti ir Am- 
Darbo Federacija.

Pirmiausia norima suorgani
zuoti Chicago Journal of Com- 
merce dienraščio darbininkus.

Užmuštas Darbininkas 
Privalo Gauti 
Kompensaciją

Jungt. Valstijų apeliacijų 
teismas nusprendė, kad darbi
ninkas užmuštas barnyje su ki 
tu darbininku, privalo gauti 
kompensacijų. Toks esąs pir
mas nuosprendis District of 
Columbia, bet jis veikiausia 
bus precedentu ir kitoms val
stijoms, kurios turi darbininkų 
kompensacijos apdraudos įsta
tymus.

. ,.>»>■■ ................

Darbai Pagerėjo 
Pennsylvanijoj

Dąrbo sarda Pa. dirbtuvėse 
padidėjo 4 nuoš., o algą išmo
kėjimas pašoko 9 nuoš.

Tai 'viršija lauktą sezoninį 
samdos pagerėjimą,

Pasirašė Kontraktu 
su Uiiija

D- M. Oberman Co., Spring 
field, Mo., pasirašė dviejų me
tų kontraktą su Uhited Gar* 
mėht Workers of Am. Derybos 
tęsėsi tris metus iki pasisekė 
priveikti kompaniją pripažinti 
uniją.

Priešinasi Sveikatos
Apdraudai

American Medical AsSn- 
legatai vienbalsiai pasisakė
prieš verstinų sveikatos apdrau-

de-

Bet jie pritaria savanorei li
gonines apdraudai, kada butų 
teikiama ligonines priežiūra, 
bet be medikalės priežiūros.

WPA Davę Darbą 
3,102,000 Bedarbio

Del padidSjusio nedarbo 
PA rugsėjo men. davė darbų 
3,102,000 bedarbių. Pernai 
laiku prie WPA projektų 
bo 1,458,830 bedarbių.

W

šiuo 
dir-

Organizuos 
Darbininkus

Dedama pastangų suorgani
zuoti dirbančias industrijoje 
moteris- Tuo tikslu Miss Brod- 
ziiiski liko paskirta organizuoti 
Chicagos pobierinių dėžių dar- 
bihinkes. Jos pastangas rems 
Amerikos, Illinois ir Chicagb 
Darbo Federacijos.

Ji atstovauja darbininkus 
Wisconsino industrinėj komisi
joj, ktirios pareiga yra nusta
tyti miriimurn algas ir apsaugo
ti moteris ir vaikus industri
joje.

Ūkininkai Nenori 
Komunistų

Southern Tenant Farmers 
Union, nuomininkų sąjunga, 
nenori komurtistų ir nori visai 
jų nusikratyti ir tuo tikslu iš 
tarybos pašalino kun- Claude 
C. Williams už priklausymą 
komunistų partijai, nes jis da
ręs sąmokslą pagrobti sąjungą 
ir pavesti ją komunistams.

WPA Stato Tūkstančius 
Mokyklų

Ž50,000 vaikų iš 30,000-000 
valkų, kurie sugrįžo į mokyk
las šį rudenį; sugrįžo į 1,000 
mokyklų, kūrins Šią vasarą pa
statė viešųjų darbų administra
cijų. 

U'.-

PWA paskelbė, kad 44 ntioš- 
iš statMnų 5,000 pastatų yra 
skiriami mokykloms. Jau pir
miau PWA yra pastačiusi 2,100 
mokyklų, baf ruošiasi viso pa
statyti 7,900.

u
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v SITUATION WANTED

PAIEŠKAU DARBO
Penteris ir popieruotojas iš vi

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

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

FARMS FOR SALE
_ ? , Ūkiai Pardaylmttl_______

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

JOSEPH EVINŠKY paieško dar
bo už bartenderĮ—sEsu gerai pa
tyręs—3431 S. Lowe Avė., pirmos 
lubos.

flELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių įteikia

Mašinų Naudojimo 
Didėjimas

Mašinų naudojimas Junge. 
Valstijose per pastaruosius 50 
metų padidėjo 12 ir pusę kar
tų- Dirbtuvėse naudojamų ma
šinų jėga pašoko nuo 8,500,000 
arklių jėgos iki 42,000,000 
kliu jėgos.

ar

Padidėjo Samda
Darbo sekretorė Perkins 

skelbia, kad rugp. mėn. darbi
ninkų samda padidėjo 320,000, 
o algos pašoko $12,000,000 
savaitę. Tai yra pirmas toks di
delis samdos padidėjimas nuo 
1932 ir 1935 in- m. Patvarių 
prekių gamyboje samda padi
dėjo 2 nuoš. Tai yra pirmas 
padidėjimas per 10 mčn.

MOTERIS 25 iki 35, lengvam na
mų darbui — kūdikiui prižiūrėti; 
būti. Patyrusi. Edgewatėr 0502.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI tavernas — geras 
biznis. Garo šildymas, renda $37.50. 
Kaina $650.00, 6844 S. Racine Avė.

PARSIDUODA . namas su taver
nų; gerai įrengtas. Labai pigiai — 
už $3500. Gražus 5 kamb. gyveni
mui, 2 karų garažas. 1739 South 
Halsted St. Box 893.

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

bu. uMb ,. ■ MM

FURNITURĖ-F1XTURE FOR SALF 
Rakąndai^ ir (failai Pardav^^ 
IŠPARDUODAME BARŲ FIK

ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksšis ir sinkom. Taipgi što- 
rų fikčeriuš dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
ice bakslus. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negi 
pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
1915 SO, STATĘ STREET 

CALumet 5269.

išleido

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobilial ir Trokai Pardavimai
NEREIKIA ĮMOKE9NIO—30 MftNESIŲ IŠ

MOKĖTI. VisHkaa peržiūrėjimas, male- 
▼o j imas bodr. fenderio _ darbu, baterės, 
radijo Ir priedu. Freimo, aiu sustiprini
mas. Viskas nuo ▼trftaus iki tairu. 15 
metų patyrimas, tnusų rarantija. Atdara 
vakarais, sek m. Apskaičiavimas, tosring 
dykai. Taipgi pilnas pasirinkimas nauju 
ir vartotų karų. Be (mokėjimo pinigų. 
2509 MILWAUKEE AV. Behnont 4844.

PARDAVIMUI VARTOTAS 4 
tonų General Motors trokas už 
$75.00. 3600 So. Emerald.

DAUGYBE VARTOTŲ KARŲ 
BUICK & PONTIAG

MILDA AUTO SALES 
806 West 31st Street 

Telefonas VICTORY 1696

ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimą. 
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių to

kiomis kainomis, kokių negalima 
niekur rasti. Kokio markete neieš
kotum—naujo ar seno karo—mes 
?;alime patarnauti gerai — ir su- 
aupyti 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 $$95.00—kai kurie 
naujutėliai. *

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

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

Nereikia jums ir grynų pinigų— 
mes imsime jūsų seną karą kaip 
įmokėjimą—likusią dalį mažais mė
nesiniais įmokėjimais iki dviejų 
metų. Nesvarbu kur gyventum, tie- 
!|praleisk Šicr didžio išpardavimo. ?

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

1340 W. 63rd Street 
prie Loomis.

2828 W. North Avė.
prie California.

PARDAVIMUI 4 kambarių fur- 
nišiai pigiai. 2301 West 21st St., 
1-mos lubos iš užpakalio.

Algos Sudaro 
Tik Mažą Dalį 
Gamybos Kaštų

Jungt- Cenzo Biuras
gamybos cenzą, kuris yra ne
paprastai svarbus darbinin
kams, nes parodo kaip tik visai 
mažytė dalelė gamybos kaštų 
tenka darbininkams.

Pav., 1937 m. cigaretų buvo 
pagaminta už $986,859,634, 
tuo tarpu algomis išmokėta 
$24,179,739, arba darbininkui 
teko po 3c iš kiekvieno $1, ku-

pats

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

Savininkai aukoja! Bizniavą nuo
savybę 3234 So. Halsted St,. 
derną krautuvę, 6 kambarių flatą 
garu apšildomą, 2 karų garažą. Kai
na $8500. Terminai.

E. S. LOEWENSTEIN 
160 N. LaSalle St. 

Randolph 4449

mo-

Gina Grandines 
Sankrovas

New Yorko vaistinių grandi 
nių suvažiavjtne; aštriai buvo 
pasmerktas. ijįright-Patnam bi- 
lius, kuris taikosi uždėti nepa
prastus taksus ant grandinių 
sankrovų, Pasak kalbėtojų, dar
bininkai, Ūkininkai ir pirkėjai 
labai nukentėtų nuo to biliaus, 
kuris sekiasL panaikint! gran
dines Sankrovas, Esą grandinės 
sankrovos samdosi abie 1$0OO, 
000 darbininkų ir parduoda 
pfėkes nuo 8 iki 25 nuoši 
giau už kitas sankrovas.

Karo Krizis Trukdo 
Atsigavimą

Prekybos departmentas pra
neša, kad Europos karo krizis 
trukdo Amerikos ekonohlinį at
sigavimą. Nors lėtas gerėjimas

^ight-Patnam bi
josi uždėti nepa-

»kitas gi-

31
pi-

Su-

Tel. ARDMORE 6975kitose

■MM

randasi
Republic

turėtu 
nUoš.i

darbininkui yra tik $25.89 į 
savaitę.

Pa- 
ir

Siunčiam Gėles
Telegramų į 
Visąs Pasaulio

Numato Industrijos
Pagyvėjimą

Bureau of Agricultufai Eco- 
nomics numato didelį Industri-

fir-
me-

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

2918 West. 38th Street.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO.

tieji pradėjo šaudyti šra
A ,

pareikalavimo ūkio

PAŠAUKIT MUS TUOJAUS 
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakartojimus

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

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

PETRAS ROCUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių 18 d., 9:45 vai. ryto, 
1938 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Kauno gub., Paunde- 
nės parap., Užgirių kaime.

Amerikoj išgyveno 25 m.
Paliko dideliame nuliudimė 

moterį Agotą po tėvais Ge
čaitę, sūnų Julijoną, avi du
kteris Emiliją ir Petronėlę; 
brolį Leonardą, jo žmohą 
Zofiją ir jų šeimyną; du dė
des Leonardą ir Admonį Na- 
vickį; pusseseres, pusbrolius 
ir daug kitų giminių. Liet, 
paliko trįs seseris: Karoliną,
Marijoną ir Kazimierą ir jų 
šeimynas ir gimines.

Kūnas pašarvotas 6529 So. 
Kedvale Av., tel. Portsmouth 
8123. Laidotuvės įvyks šešta
dienį, spalių 22 d., 10:00 vai. 
ryto iš namų į Gimimo Pan. 
šv. parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Sv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Petro Ročiaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiąmi 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris. Sūnūs, Dukterys, 

Brolis, Dėdės, Seserys, Pus
broliai, Pusseserės ir gim.

Laid. Dir. I. J. Zolp, Tel. 
YARDS 0781.

JOSEPII
1350 N.

STRUMSKI 
Leavitt St.

su šiuo pasauliuPersiskyrė 
spalių 19 d., 9:00 vai. ryto, 
1938 m., gimęs Liet. Rokiškio 
apskr., Kalniškių kaime.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko velionę moterį Kazi

mierą, dukterį Josephine, sū
nų Edward, brolį Walter.

Kūnas pašarvotas 2315 W. 
North Avė. Jaeger koplyčioj.

Laidotuvės įvyks Šeštad., 
spalių 22 d., 9:30 vai. ryto iš 
koplyčios į St. Aloyslus par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. joseph Strumskio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Giminės.

Laid. Dir. Jaeger Funeral 
Service, Tel, Humboldt 0949.

Metinčs Mirties Sukaktuvės

ANTANAS NAVICKAS
Persiskyrė su šiuo pasau

liu 21 d. spalių men., 1937 
m., sulaukęs 54 m. amž., gi
męs Raseinių apskr., Pašalės 
parap., Kumpelkių kaime.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Antaniną, 2 sūnūs— 
Antaną ir Bruno, dukterį 
Adelę Bender, žentą ^Juozapą

Liūdnai atminčiai musų 
brangaus vyro ir tėvelio bus 
laikomos šv. Mišios šv. An
tano parap. bažnyčioje, spa
lių 22 d., 1938 m., 8:00 vai. 
ryto. Kviečiame visus gimi
nes, draugus ir pažįstamus 
atsilankyt į 'pamaldas. Mes 
Tave musų brangusis vyre ir 
tėveli, niekuomet neužmirši
me. Tu pas mus jau nebesu- 
grįši, bet mes anksčiaus ar 
vėliaus pas Tave ateisime.

Lauk mus ateinant!
Nuliūdę lieka:

MOTERIS, SUNAI, DUKTĖ 
IR ŽENTAS.

• ĄLEX AUGUSTINAVICZ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių 19, 1:30 v. r., 1936, su
laukęs 63 m., gimęs Pane
vėžio apskr., Naujamiesčio 
parap., Čiurų kaime.

Paliko dideliame nuliudimė 
brolį Kazimierą, brolienę 
Mabel, 3 brolių vaikus Ed- 
ward, Charles ir Bessie, se
sers dukterį Oną Pauliukas 
ir šeimyną, 4 pusbrolius: Po
vilą, Dambrauską, Petrą, An
taną ir Kazimierą Churus ir 
jų šeimynas ir gimines, o 
Lietuvoj irgi gimines.

Priklausė prie Simaho 
Daukanto Dr-yjos, Teisybės 
Mylėtojų ir Saldžiausios šir
dies Dr-jos, kurios rūpinasi 
laidotuvėmis.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
kopi., 3319 Lituanica Avė. 
Laidotuvės įvyks subatoj, spa
lių 22 d., 9:00 vai. ryto iš 
kopi. į Šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ąe- 
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines

Visi a. a. Alex Augustina- 
viez giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis ir kitos gimines.

Laid. Dir. S. P. Mažeika, tel. 
YARDS 1138.
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LOVEIKISI kvietkin
I Gėlės Vestuvėms, Bankietamtf
■ ' ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
tel. tARDS 7308

M Gėlės. Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laido
tuvėms, Tapuoši- 

.1 mama.
gėlininkas

4180 Archer Avenue

r| gąvę., fabrikantas. .Tas 
yra if kitose pramonėse-

Trijų didžiųjų cigaretų 
mų grynas beinąs per 22 
tus siekė $1,250,000,000. Rey
nolds Tobacco, Co. pelnas per 
tų laikų siekė $500,000,000, ant 
$16,000,000 in'vestmento/ arba 
pelnas viršijo investmentą 
kartų 4

Kompanijos Viršininkų 
Uždarbis

DARBO
MINTYS

e Aš tijtiu į laisvę žodžio 
karo inetii, kaip it taikos me
tų. Yta dabg( pavojingiau ban
dyti užčiaupti žmonėms burną, 
negu leisti jiems laisvai išsikal
bėti kas yra jų širdyje- —Eu
gene V. Debš.

• Niekad nebuvo gero karo 
ir prastos taikos. —Ben Frank- 
lin«

©Standard Oil Co- of Indiana 
turi patentą siųsti požeminė
mis tuntomis sutrintą anglį. 
Bet ji savo patentą dar nėra 
panaudojusi.

Pikietuoja Čeverykų 
Sankrovas

Klerkų unija pradėjo pikie- 
tUoti O’Čohnor ir Goldberg če
verykų sankrovas Chicago j e, nes 
O’Connor iškabino įspėjimus 
darbininkams nesirašyti į kler
kų uhijų.

Mušeikos Peršovė .
12 Streikieriu

Gihkllioti mušeikos Fėderal 
Crėošote Co. peršovė 12 strei- 
kierių prie kompanijos dirb
tuvės Toledo, Ohio- Du per
siautųjų yra sunkiai sužeisti.

Streikas toje dirbtuvėje tę
siasi jau penki mėnesiai pro
testui algų kapojimą.

Mušeikos buvo atgabenti iš 
Clėvelandą.

Strėikietlai sako, kad Įią JDti - 
vo už 50 mąštų nuo niūšeitfū 
kada tieji pradėjo šaudyti šra
tas

Bet visai kitokis uždarbis 
buvo kompanijos viršininkų.

Reynolds komp- išmokėjo 
kiekvienam savo darbininkui 
jo $1,500 dividendų. Kuomet 
darbininkai gauna tik trupi
nius, tai visai kitokios yra al
gos kompanijų viršininkų. 1933 
m. George Washington Kilt, 
prėzidentas American Tobacco 
Co., gavo algos ir bonusų $1, 
884,037, neskaitant' dividendų- 
Jo savaitinė alga siekė $24, 
693. Oficialės atskaitos parodo, 
kad Hill iš savo algos galėjo 
atmokėti visiems savo darbi
ninkams ir tai dar jam butų 
likę 12,500 į savaitę.

Tokia pat padėtis yra 
industrijose.

Cukraus refinerijos 
pakelti cukraus kainą 4
jei pakeltų savo darbininkų al
gas 100 nuoš-

NEPRALEISKIT Šios progos. 
Puikus 4 flatų plytinis namas, žie
mių rytų kampas, 58th ir.. .Sanga- 
tndn St. 2 keturi, 1 penkių ir 1 
šešių kambarių flatai ir garažas. 
Garu šildomi. Coal Master Stoker. 
Lotas 40x125. Puikios sąlygos. Kai
na $11,000.

NORMAN GEYER and C0., Ine. 
4801 So. Ashland Avenue.

Boulevard 7700.

2 FLATŲ mūrinis po 6 kamba
rius, 1 aukštas karštu vandeniu šil
domas, antras pečiais. Bungalovv 
stogas, 30 pėdų lotas, arti 46 ir 
Fairfield avė. Kaina tiktai $7800.00 

JAMES J. TAUBR 
1653 West 51st St.

,»■ ,■ t- i..... .u .

Vanduo Ir Pyragai 
Epidemijos Prie
žastys

Valstijos ir Chicagos medi- 
kaliai biurai skelbia, kad Elm- 
wood Parko epidemija išsivy
stė iš sugedusio vandens ir 
bakterijomis užkrėstų vienos 
kepyklos pyragų. Epidemija 
paguldė 200 žmonių lovon. Du 
mirė.

Tel. Victoty 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR B LEKO S 

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

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

=5=
t

BRIDGEPORT ROOFlNG AND 
SHEET MSE CO.

3216 So. Halsted Street.

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Alie J us

Kainos Numažintos—*
ANGLYS

EGG_________________46.00
NUT ________ _____ , $6.00
BIG LUMP___________ $6.00
MINE RUN___________ $5.75
SCREENINGS_________ $5.00

PIRKIT DABAR 1 — ŠAUKITE
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR
PRIEMIESČIUOSE.

Darbininkų Advokatas 
Universiteto 
Profesorium

Columbus universiteto LavV 
School viršininkas paskelbė, 
kad brofesorium tapo paskir
tas Joseph A. Padway, Anie- 
tikos Darbo Federacijos advo
katas. Jis buš profesorium 
darbo teisiį. Datbo įstatymus 
praktikuoja jau 28 metus ir 
yra pripažintas kutoritetu toje 
srityje.

Užvakar ir vakar Chicagoj 
lankėsi p a F- D. Roosevelt, 
prezidento RooseVelto žmoha. 
Užvakar vakare ji sakė kalbą 
Hammond, Ind., Liaudies Na
mų atidaryme. Ji pareiškė, kad 
“Karas yra bailių kelias į tai
kų.”

.»i» ,i < , i 'i i.... 11,.i

• Pasak Btlsinėss organiza- 
tion graadfni'h&s sankrovos 
Jungt. Valstijose Į metus algo- jos pagyvėjimą šį rudenį ir pa
tais išriioka apie $1,200,000,000. didėjimą 
Vidutiniška alga pilnalaikio produktų.

Ar Ieškot
• PIRKTI
• PARDUOTI

PAGARSINKI!
SAVO BARGENUS.
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ŠĮVAKAR SVARBUS CHICAGOS LIETUVIU 
SUSIRINKIMAS AUDITORIJOS REIKALU

Draugijų Atstovai, Bondholderiai Prašomi 
Būtinai Atsilankyti

>us susirinki- SLA 6-to Apskričio
Konferencija

Auditorijos perorga- Spalio 23 d. 
planą, 
yra paruoštas pagal
“77-B” bankrutavi-

BRIDGEPORT - 
įvyks labai svarbus 
mas visų bondholderių, draugi
jų atstovų ir kitų kreditorių, 
kurie svarstys naują Chicagos 
Lietuvių 
nizavimą

Planas 
vadinamą 
mo įstatymą.

Sulig tuo planu visi dabar-

Įvyks Gramonto Salėj, 
Brighton Parke

SLA 6-to Apskričio konferen
cija įvyksta šį sekmadienį, spa- 

tiniai bonai ir serai, taipgi ir,ij0 23-čią d., 1 vai. po pietų, 
skolininkų kreditai, bus panai-^Kuopų delegatai-tės ruoškitės 
kinti ir vietoj bonų bus išduo- dalyvauti šiame svarbiame su- 
ti nauji serai be nustatytos važiavime nes žinote, kad mu-- 
vertes, po vieną šėrą už kiek-|sy SLA organizacija jau yra 
vieną $100 vertės boną. Kiti paskelbus Pažangos Vajų, ku- 
nieko negaus. Planas taipgi nu- rįame vjsį darbštesnieji nariai 
rodo, kad bus sutverta visai 'ims dalyvumą. 
nauja korporacija užvardinta;
“Lithuanian Auditorium Com- l ši% koherenciją esate kvie- 

1 čiami visi veikėjai, kad ir ne
sate delegatais, o prie to, dar 
yra kuopų kurios neturi dele
gatų į Apskritį, tai jų organi
zatoriai ar valdybos nariai esa
tį prašomi atvykti į šią konfe
renciją. Gerbiamieji, pradėkim 
domėtis ir darbuotis tai orga- 
nazacijai, kuri ilgai-ilgai dar 
gyvuos ir ji pasiliks musų jau
najai gentkartei.

Konferencijos vieta, p. Gra
monto salėje, 4535 So. Rock- 
well

munity Center, Ine ” Viso bus 
tik trys Board Direktoriai. Du 
kitataučiai ir gal vienas lietu
vis. Jie turės pilną teisę iš
traukti naują paskolą atmokč- 
jimui taksų, advokatų ir teis
mo išlaidų. Pravedimui šio nau
jo plano yra reikalinga gauti 
66% nuošimčių parašų visų 
bondholderių ir kitų kreditorių, 
kitaip planas nebus pravestas.

šįvakar tas naujas planas 
bus svarstomas Lietuvių Au
ditorijoj- Visi kas turite bonų 
ar kitokių kreditų, būtinai bu
kite susirinkime. Labai svarbu, 
kad Lietuvių Auditorija nepa
tektų į kitataučių globą. Susi
rinkimas prasidės 8 vai. vaka
re. —Kaimynas

St., kamp 45th PI.
K. J. Semaška, ap. sekr.

4148 So Campbell

LUC Paskelbs
Avė.

Siunčiame
Pinigus 4

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

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

Naujienos 
1739 S. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Stipendijos
Laimėtoja
šį šeštadienį Ruošia Bankietą

Lietuvių Universiteto Stu
dentų Kliubas (LUC) paskelbs 
laimėtoją šių metų Kliubo Sti
pendijos Bankiete Pizzeris Na- 
politana restorane, 907 W. Tay- 
lor St-; šio šeštadienio vakare.

Tai jau antra stipendija su
teikta šių darbščių studentų. 
Pirmoji, pereitais metais, buvo 
laimėta Antano Stelmoko, Chi
cagos Bridgeporto jaunuolio, 
kuris jau baigė žurnalizmo kur
są Northwestern universitete.

Studentų. Kliubas sudaro sti
pendijos fondui reikalingas su
mas daugiausiai koncertais ir 
veikalais, kuriuos jie patys pa
rašo ir suvaidina. Pernai su
rengė du koncertu su didžiau
siu pasisekimu, šįmet ir vėl jau 
turi veikalą parašytą 
narių, J- Balandos, A. 
ko ir Bunni Sovetskio.

i įdomiau, > visa muzika• • • 1 *

kliubo 
Stelmo- 

Kas dar 
šitame 

veikale yra originali, parašyta 
narės H. Pečiukaitės. —R. M-

NAUJIENOSE
Galit Nusipirkti Bilietus 

t

Dono Kazokų Koncertui

Nedelioj, Spalio 23,1938
CIVIC OPERA RŪMUOSE

Dono Kazokai duos Spalio 23 d. DU KONCERTUS 
3:30 vai. popiet ir 8:15 vai. vak.

Bilietų Kainos — 83 centai, $1.10, $1.65 ir $2.20 
Užsisakykit iškalno, gausit geresnę vietą

£

i

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
— Albie C. Wright, piktadaris areštuotas /Poplar Bluffs, 

Missouri valstijoj. nužudymą Oklahomos valstijos Nowata apskričio šerifo. 
Jį išdavė policijai Betty Jo Randolph. iš metų (kairėj) ir Elenora Griggs, 19 m. 
(dešinėj).

Turi 30 Metų, Bet 
Švęs Tik 8-ių 
Sukaktuves

Bilietai Kazokų
Koncertams Jau

Kai Šitie Grinoriai 
Uždainuoja, Tai Net 
Nuo Kėdės Pašoki

“Aido” Choras Rusia1 Vakarienę

ROSELAND — L. D. Aido 
Choras rengia vakarienę su 
programų paminėjimui 8 me
tų sukakties choro gyvavimo. 
Vakarienė rengiama Darbinin
kų svetainėj, 10413 Michigan 
Avė., spalio 23 d-.Prasidės 6 v.

Aido choras jau gyvuoja, ro
dos, arti 30 metų, o vakarienė 
rengiama pažymėjimui 8 metų 
sukakties. Tai labai juokingai 
atrodo, ir nemanykite kad tai 
kokia klaida įvyko. Visai ne- Su- 
žiniai Aido choras pajaunintas 
kokiu 20 metų, bet apie tai pa
rašysiu vėliau.

L. D. Aido Choras yra dai
lės organizacija, prie kurios 
priklauso daug jaunimo- Cho
ro praktikos laikomos penkta
dienio ' vakarais’,'n'r Darbininkų 
svetainėj, 10413 Michigan Avė. 
Choro mokytoju yra S. Leš- 
čauskas, jaunas, energingas 
jaunuolis. Patartina visiems 
progresyviems lietuviams pa
tarti savo vaikams priklausyti 
prie Aido Choro. Dabartiniu 
laiku eina vajus gavimui naujų 
jaunuolių prie choro žiemos se
zono pradžiai- —A. N.

Automobilių
Nelaimės

• Mihvaukee gelžkelio trau
kinys sudaužė keleivinį auto
mobilį ties 7700 Grand avenue. 
užmušdamas policistą ir jo 
kompanionę. Policistas buvo 
Raymond J. Schmidt, 32, nuo 
5040 Altgeld st. Moteriškės 
vardas nežinomas.

dviej u 
suėmė

Baigiasi
Dainuos šį Sekmadienį CiVic 

Opera Rūmuose

• Už pabėgimą nuo 
nelaimių vietų policija 
45 metų chicagietį August Dan- 
giellą, nuo 3849 West 66th st. 
Jis sužeidė bridgeportietį James 
Loveli, nuo 3405 So- Union 
avenue vienoj nelaimėj, o ki
toj sudaužė tvorą. Loveli buvo 
sužeistas prie 63rd ir 
ford avenue.

» » »
• 60 metų James 

1840 N. Mobile žuvo 
automobilio nelaimėj,
mašina jį parmetė, kita perva
žiavo ir užmušė.

» » »
• Prie Jackson ir Ashland 

kryžkelės automobilis užmušė 
57 metų Frank Dahl, 1310 S. 
Ashland

Craw-

Arens, 
keistoj 
Viena

Dono Kazokų Choro Vedėjas 
S. Jarov

Garsaus Dono Kazokų choro 
koncertai artinasi, jau visai ne
toli. Kartu baigiasi ir bilie
tai-

Koncertai įvyks šį sekmadie - 
nį, spalio 23 d., Chicagos Ci- 
vic Operos rūmuose, prie Ma- 
dison ir Wacker gatvių kam
po. Pirmas koncertas įvyks 
3:30 valandą po pietų, antra
sis — 8:15 vai. vakare.

Dono Kazokai yra skaitomi 
vienu iš geriausių chorų pa
saulyje. Jų dainavimo malonu 
klausytis, ir kuo daugiau klau
sai, tuo daugiau nori kad ir 
toliau dainuotų.

“Naujienose” dar yrą šiek- 
tiek bilietų ir popietiniam ir 
vakariniam koncertui, bet 
netrukus išsibaigs. Tad, 
ruošiatės Kazokus išgirsti, 
sisakykite bilietus tuojau,
taip, galite palikti be bilietų.

Kainos yra nuo 83c iki $2.20. 
Kitos kainos yra $1.10 ir $1.65.

jie 
kas 
už- 
Ki-

avenue.

metų jaunuolis Roberl 
4729 N. Whipple st., 
su motorcikliu krautu-

• 23
Thuerk, 
įvažiavo 
vėn ir persiskėle galvą.

• Prie Lake Shore ir Surf 
kryžkelės automobilis užmušė 
50 metų chicagietį Arthur Du- 
bois. Adresas nežinomas.
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Kodėl Cicero Valdi 
ninkai Apleido 
Lietuvių Koloniją?
Kalti lietuvių susiskaldymas ir 

asesorius Schwarzel, sako 
pilietis.

Sekmadienį Jie žada Publikai 
Pasirodyti

Teko sužinoti, kad sekmadie
nį, spalio 23 d-, Hollywood Sa
lėje įv>ks Lietuvių Jaunimo 
Kultūros Ratelio Choro šokiai 
su programų. Sako, jog rate- 
liečiai smarkiai rengiasi sve
čius pavaišinti ne tik su gėri
mais bei užkandžiais, bet ir su 
dainomis. Šis choras susideda 
daugiausiai iš lietuvių jaunimo 
atvykuso iš Letuvos vėlesniais 
laikais. Tai taip sakant “gri
noriai”. Ret tie grinoriai moka 
ir gali dainuoti- Aną penktadie
nio vakarą teko būti Holly- 
wood Inn ir man besrebiant alu
tį, kad jau sušuks “Kur Ne
munas ir Dauguva ten Musų 
brangi Lietuva...”

Taip smarkiai uždainavo, kad 
aš net nuo kėdės pašokau: “Po 
šimts plynių”, sakau į ponią 
Juškienę', “Nejaugi mes atsi
dūrėme Lietuvoj su visu ‘Aly- 
vudu’ ”. “Na ne, tai ‘grinoriu- 
kai’ praktikuojasi dainas” pa
aiškino man p-nia Juškienė ir 
pasiūlė įsigyti bilietą “grino- 
riukų” vakarui, ką aš, žinoma 
ir padariau.

Taipgi nutariau kandidatuo
ti į jų chorą, bet aš esu jau 
suamerikonėjęs grinorius, tad 
nežinau ar mano kandidatūrą 
priims.

Reikės sekmadienį nužygiuo
ti į Holly wood salę ir pasitei
rauti plačiau. Atvykite ir ji’.s.

—Aš Busiu

CICERO- — šiuo laiku ten
ka pastebėti daug žinučių iš 
Cicero. Neretai yra duodama 
vėjo ir Cicero valdininkams, 
ypač demokratams, už aukštus 
mokesčius ir už apleidimą mu
sų kolonijos. O kas už tai yra 
kaltas? Ne demokratai, bet 
mes patys už apleidimą musų 
kolonijos.

Mano supratimu, kitos Cice
ro kolonijos augštesnių mokes
nių už mus nemoka, jeigu ne 
žemesnius. Bet kaip tos kolo
nijos kas metai yra puošiamos, 
kiek gatvių pertaisoma! Vietos 
laikraštuke “The Cicero News” 
rūgs. 30 d. tilpo žinutė, kad 
dar vieną gatvę atidarė, bū
tent 31 gt. nuo Cicero Avė. iki 
Ogden Avė. ir bosai ta gatve 
važinėja- Vietos gyventojai esą 
labai dėkingi demokratų vald
žiai, ypač savo reprezentatoriui 
supervaizoriui A. F. Maciejew- 
ski. Tą patį daro ir kitų ko- 
lobi jų gyventojai, nes ir jie tu
ri daug 
bulvarų, 
apšviestų.

daryti ne slapta, bet viešstf, 
Improvement kliubo susirinki
me. Susirinkimas už tuos pri
žadus p. Schwarzel ir katučių 
paplojo.

Bet sena patarlė sako: ne- 
girk ryto be vakaro. Taip at
sitiko ir su musų džiaugsmu. 
Schwarzel kai kuriems pabėgė
liams davė laikinius džiabus, o 
tieji atsimokėdami, sudraskė 
kliubą. Valdininkai pamatę lie
tuvių jėgas pakrikusias pradė
jo visai nebekreipti jokios do
mės į lietuvius, ne tik į lietu
vių kolonijos gerinimą ir pil
dymą prižadų, bet kaip tenka 
iš Naujienų matyti, tai ir lie
tuviai biznieriai yra skriaud
žiami.

Tinkamai “N.” Rašejas pa
taria lietuviams biznieriams ko
operuoti su Lietuvių Namų Sa
vininkų Politikos Kliubu- Ben
drai veikiant butų galima daug, 
nuveikti. Negalima užginčyti, 
kad keli'metai atgal, kol buvo 
bendrumas veikimas, lietuviai 
šiame miestelyje buvo pirmoj 
vietoj, bet pasidčkojant pabė
gėliams viską praradome. No
rint alsteigti geresnę ateitį, 
pirmiausia turim atsteigti vie
nybę savo tarpe.

— Pilietis.
» »
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Užmetimai”
Norime atsakyti į p. X. X. už

metimus Morning Star Klubui. 
Per 25 metus nebuvo tiek pa
vienių asmenų užmetimų tam 
kliubui kaip pastaraisiais me
tais.

P-s X.X. ir jo pagelbininkas 
kaip ir visada, Naujienų nr 234 
prikaišioja mums, kad mes ne
mokam tvarkyti kliubo reikalų 
ir nieko gero neveikiam. Ir jei 
ateina kokie laiškai iš kitų 
draugijų, tai mes buk klausia- 
mės tūlų biznierių ką su tais 
laiškais daryti.

Tai yra tikras šmeižimas mu
sų kliubo.

Kliubo valdyba veda reikalus 
tvarkiai ir gautus iš kitų drau
gijų laiškus paveda spręsti dau
gumai balsų.

Laikydami susirinkimus mes 
laikomės konstitucijos ir jeigu 
narys nusižengia kliubo įstaty
mams, tai reikia dviejų trečda
lių balsų bausmę atleisti. <

Morning Star Kliubo valdy
ba:

Pirmininkas Anton Shinkus, 
Vice-pirm. J. Ambros, 
Nut. rašt. M. Chepul, 
Kontrolės rašt. S. Buneckis, 
Iždo Glob. Anton Lungevicz, 
Maršalka J. Milaszevicz.
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gerų pagerinimų ir 
gražiomis šviesomis

PAS
REPUBLIKONUS

Už ką musų kolonija turi 
būti dėkinga, už jos apleidimą? 
Pirmutinė padėka tenka Im
provement kliubo pabėgėliams 
už suardymą kliubo, antra — 
musų reprezentatoriui asesoriui 
H. R. §chwarzel už prižadus, 
kuriuos mums davė prieš porą 
metų.

Gražus Prižadai.
X

Jis pasižadėjo visas gatves 
pertaisyti, šalygatvius išlygin
ti, šviesas 14 gatvėj
taipgi apšviesti 16 gt., išcemen- 
tuoti 50 Avė- ir bulvarą pada
ryti ir tą viską padaryti be 
extra mokesnių. Ar ne gražus 
prižadai? Tie prižadai buvo pa

sudėti,

Cicero republikonai jau bruz
da. Pereito trečiadienio vakare 
Liuosybčs svetainėj susirinko 
būrys augusių ir jaunimo. Tai 
buvo rezultatas pastangų pre- 
cinklų komitymonų. Buvo ir 
statinė alaus.

Plačiai kalbėta kaip ir kas 
daryti atsteigti geruosius lai
kus. Tų gerųjų laikų visi iš
siilgę- Iš visko atrodo, kad šį
met vietos republikonams yra 
gera proga laimėti. Demokra
tais daug kas nepatenkinti.

šiame susirinkime nevien at
eiviai lietuviai, bet ir jaunuo
liai sako, eikim išvien, o turim 
laimėti. Susirinkimą vedė J. F. 
Kimbarkas, senas republikonų 
veikėjas.

“N” Rašėjas.

PASKUTINES KELIAS DIENAS
Dar Galit Įsigyti — Vėliau Nebegausite

ROGERS SIDABRĄ
MADE BT ONEIDAAtd.

NORITE.

PER

6 ŠMOTAI
AUKŠTOS RŲSIES

1 Peilis
2 Šakutės
1 šaukštas
2 šaukštukai

SU 6 KUPONAIS
TIKTAI.

Dėže $1.75-35c extra

Taupyki!
Kuponus

SĖT
Kitur 

Kainuoja 
$2.75

GALIT GAUTI TIEK SETŲ KIEK

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ

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

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme
nini pristatyti j ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba «vi s o $1.14 Užsakant dSže 
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c. Dėžė ir persiuntimas paštu $2.10.

Siunčiu kuponus. Taipgi pinigais

Atsiųskit man

Vardas

Adresas

Miestas — Valstija




