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AR TIK NEIEŠKO LENKIJA IR VOKIETIJA 
NAUJU “DIPLOMATINIU” LAIMĖJIMU?

- KLAUSIA STEBĖTOJAI

Danzigo koridorius bus panaikintas 
į šešis mėnesius

ikieti- 
audo-

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 20. — Lenkija ir 
ja pradėjo kampaniją 
je prieš Lietuvą ir Klaipėdą.
Stebėtojai kelia klausimą, ar 
tik Vokietija ir Lenkija nesi
ruošia naujų “diplomatinių” 
laimėjimų ieškoti.

Vokietijos spauda skundžia
si, kad lietuviai persekioją vo
kiečius Klaipėdos krašte- Ti
piškas vokiečių riksmas pasiro
do laikraščio antraštėje, kuri 
skamba:

“Kaip dar ilgai Klaipėdos 
kraštas kęs spėkos tvarką?”

Laikraštis “Deutsche Dieust” 
sako, kad Klaipėdos seimelio 
nariai, kurie susirenka penk
tadienį, pareikš “liepsnojantį 
protestą ir atkreips visuomenės 
dėmesį į nepakenčiamą suvar
žymą.”

Kitoj pusėj, būtent Varšu
voj, vedama taipgi kampanija 
prieš Lietuvą.

Vokiečiai pa ėm ė 
10,885 ketvirtaines 
mylias čekų žemės
BERLYNAS, Vokietija, spa

lio 20. — Vokietijos statisti
kos biuras paskelbė, kad Hit
leris atėmė Čekoslovakijai zu- 
dėtų žemių plotą, kurs siekia 
10,885 ketvirtainių mylių. Šio
se srityse, pagal 1930 metų 
cenzą, gyvena 3,595,000 žmo
nių.

Šiandien visos Vokietijos te
ritorija, įskaitant Austriją ir 
Zudetus, apima 225,096 ketvir
taines mylias, o gyventojų Vo
kietija turi 78,700,000.

Įsakė padaryti Broo- 
klyno policijos de

partamento tyri
nėjimą

ALBANY, N. Y., spalio 20.
— Gubernatorius Lehman ket
virtadienį įsakė padaryti nuo
dugnų tyrinėjimą veiklos visų 
Brooklyno įstaigų, kurios yra 
įpareigotos įstatymų vykdymą 
prižiūrėti.

Areštavo 7 pikie- 
tuotojus

SIOUX CITY, Ia„ spalio 20.
— Policija ketvirtadienį areš
tavo 7 asmenis pikietavusius 
Swifto kompanijos skerdyk
las.

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

Giedra; truputį šilčiau; sau
lė teka 6:08, leidžiasi 5:01 va
landą.

Čia aimanuojama, jogei’-lie
tuviai persekioją lenkus Lie
tuvoj. Pranešama, kad Lenki
jos pasiuntinys Lietuvai pa
reiškęs stiprų protestą dėl me
namo lenkų persekiojimo Lie
tuvoj. šio protesto pasėkoj lie
tuvių-lenkų santykiai pablogė
ję-

Neitraliuose diplomatiniuose 
rateliuo^ reiškiasi nuomonė, 
kad gal būt lenkų spaudos va
jus ruošia Lenkijos publikos 
opiniją “stiprioms priemonėms” 
Lenkijos-Lietuvos ginčą likvi
duoti.

Savaitinis laikraštis “žinių 
Apžvalga” rašo, kad Lenkijos 
užsienio reikalų ministeris Beck 
diskusavo pereitą 'savaitę su 
maršalu Goeringu Lenkijos ko
ridoriaus ateitį. Pasak to laik
raščio, Varšuvoj kalbama,, jo- 
gei koridorius busiąs panaikin
tas į šešis mėnesius.

Lenkijos ministeriui 
nepavyko Rumu

nijoj
’ BUCHAREST, Rumunija, 
spalio 20. — Lenkijos užsie
nio reikalų ministeris Beck 
trečiadienio vakare turėjo ke
lių valandų pasikalbėjimą su 
Rumunijos karalium Karoliu 
ir užsienio reikalų ministeriu 
Petrescukomnen. Beck norėjo 
gauti rumunų pritarimą Kar
patų Rusų provincijai atimti 
iš Čekoslovakijos ir padalinti 
ją Lenkijai ir Vengrijai.

Rumunijos karalius ir užsie
nio ministeris nesutiko parem
ti Becko užsimojimų. Po to 
Beck pareiškė, jogei derybos 
su Čekoslovakija turėsiančios 
pr»cidėti neužilgo ir išreiškė 
vilti, jogei Rumunijos-Lenkijos 
santykiai pasiliks draugiški.

20 nuošimčių žmonių 
pamišėliai

NEW YORK, N. Y., ■ spalio 
20. — Dr. Rene Fuelope-Mil- 
ler, autorius plačiai išgarsėju
sios knygos “Triumph Over 
Pain”, sugrįžęs iš Europos pa
reiškė, kad pamišimas yra la
biau paplitęs pasauly, negu bet 
kuri kita liga. Pasak daktaro, 
tokios garsenybės, kaip Jona- 
than Swift, Van Gogh, Schu- 
mann ir dauguma Rusijos ca
rų buvę pamišėliai.

Areštavo lietuvį
CHICAGO, spalio 20.—Jungt- 

Valstijų pašto inspektoriai ket
virtadienį areštavo laiškanešį 
Joseph Yanevich, 38 metų, gy
venantį adresu 3530 S. Union 
avenue, kurs per 16 metų iš
nešiojo laiškus. Yanevich atro
do esąs lietuvis. Jis yra kal
tinamas tuo, kad naikinęs paš
to siuntinius.

Atidėjo Strachey 
deportavimą

NEW YORK, N. Y., spalio 
20. — Neseniai atvykęs į Ame
riką Anglijos rašytojas ir lek
torius John Strachey tapo su
laikytas nuo įvažiavimo. Kalti
na jį esant komunistu. Jungt. 
Valstijos nutarė deportuoti 
Strachey atgal į Angliją. Bet 
ketvirtadienį teisėjas Edward 
A. Conger išleido įsakymą pri
statyti Strachey ateinantį an
tradienį teisman. Tuo budu 
Strachey deportavimas, numa
tytas įvykdyti penktadienį, ta
po atidėtas.

Valdžios darbinin
kai grūmoja streiku

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 20. — Stipri valdžios dar
bininkų unija įspėjo premjerą 
Daladier, kad ji nutarusi im
tis akcijos, jeigu vyriausybė 
neišpildys darbininkų reikalą* 
vimų. Darbininkai reikalauja 
algas jiems pakelti, nes gyve
nimo reikmenos pabrango.

Valdžios konfliktas su dar
bininkais dirbančiais aviacijos 
pramonėje irgi aštrėja. Darbi
ninkai sako, kad valdžios pa
stangos pailginti darbo laiką 
nuo- 40 valandų savaitėje iki 
45 esančios neteisėtos.

Tuo tarpu Daladier šiuo me
tu labiausia rūpinasi klausimu, 
ar paleisti parlamentą. Jei jis 
paleis parlamentą, tai tuo su
metimu, kad nauji rinkimai su
stiprins jo paties ir jo parti
jos pozicijas.

15,000 vežikų aplei
do Hankową

HANK0W, , Kinija, spalio 
20. — Chicagoj ar kuriame ki
tame didesniame Amerikos 
mieste susisiekimui tarnauja 
gatvėkariai, taksikebai, busai, 
elevatoriai ir požeminiai keliai. 
Hankowe, laikinojoj Kinijos 
sostinėje, susisiekimui tarnavo 
15,000 vežikų,' kurie tempdavo 
vežimėlius vadinamus rikišo- 
mis ir tuo budu gabendavo pa- 
sažierius. Dabar, numatant kad 
japonai paims Hankową, tie 
vežikai apleido miestą. Han- 
kow neteko susisiekimo prie
monės.

Likvidavo laivelių 
streiką New Yorke

NEW YORK, N. Y„ spalio 
20. — Kompanijoms ir darbi
ninkams priėmus mero La 
Guardia taikos planą tapo lik
viduotas New Yorko laivų -vil
kėjų (tugboats) darbininkų 
streikas. Viso streikavo dau
giau nei 1,000 darbininkų. Jie 
reikalavo pakelti jiems algas.

Rekomendavo Ker- 
nerį teisėjo vietai
WASHINGTON, D. C., spa- 

lio 20. — Illinois valstijos gu
bernatorius Horner rekomen
davo valdžiai paskirti 7th Uni
ted States Circuit Court of 
Appeals* teisėju (Chicagoj)- 
Otto Kernerį, Illinois valstijos 
generalį prokurorą.

Hitleris studijuoja 
riaušes prieš bažny
tininkus Austrijoj

1 -Į X• • *

VIENA,. Austrija, spalio 20. 
— Adolfas Hitleris atvyko į 
Linzą trečiadienio vakare. Jis 
turėjo konferenciją su Seyss- 
Inąuartu, Austrijos provinci
niu gubernatorium ir su kitais 
Austrijos nacių vadais. Sako
ma, Hitleris asmeniškai studi
juojąs paskutiniųjų dienų riau
šes Austrijoj, atkreiptas prieš 
katalikų ir žydų bažnyčias.

Kiti pranešimai sako, kad 
artimoj ateity bus suruoštas 
viešas teisnįias trylikai Salz- 
burgo minykų. Minykus na
ciai kaltins ! nemorališku elge
siu. Kitiems šešiolikai minykų 
jau paskirtos bausmės kalėti 
nuo 10 dienų iki mėnesio, šie 
minykai būvio 1 kaltinami tuo, 
kad blaškę rakandus pro vie
nuolyno langus ir tuo budu 
naikinę turtią, kurs priklausė 
valstybei. Mat, vyriausybė pa
skelbė paimanti tą pastatą sa
vo žinion ir paliepė minykams 

\ .

išsikraustyti ‘ iš jo.
. ------ \

Jungt. Valstijos ir 
Meksika baigia 

. susitarti
*•    ■ 4 . I >«<>■> M • J,

MEKSIKOS'MIESTAS, Mek
sika, spalio 20.. 4-. Tarp Jungt. 
Valstijų i£ Meksikos buvo ki
lusių rimtų nesusipratimų dėl 
to, kad Meksikos valdžia ati
minėjo žemę Meksikoj iš ame
rikiečių savininkų ir dalino ją 
valstiečiams1 bežemiams.

; Dabar pranešama, kad abi 
valstybės baigia susitarti že
mės ekspropriacijos klausi
mais. Meksika mokėsianti ame
rikiečiams už atimtas žemes 
tani tikromis mėnesinėmis mo
kestines. Palieka dar susitarti 
dėl visos atimtos žemės kai
nos.

Komunistu įtakoj 
yra ir John Lewis
WASHINGTON, D. C., spa

lio 20. — Iki šiol John Lewisą 
kaltino šiuo ir tuo, diktatorium 
ir kitu kuo. Bet komunizmu 
jo nekaltino, nes jis nebuvo 
komunistu ir nėra.

Ketvirtadienį betgi tūlas 
James Mitchell, iš Detroito, 
Jungt. Valstijų atstovų buto 
komisijai, tyrinėjančiai “prie’š- 
amerikonišką veiklą”, paaiški
no, kad John Lewis pasiduoda 
komunistų įtakai-

Mitchell praeity yra turėjęs 
automobilių darbininkų unijoj 
apmokamą darbą, bet prieš ku
rį laiką jo neteko.

Naciai skaudžiai už
gavo kunigus

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 20. — Hans Kerrl, Vokie
tijos bažnyčios reikalų minis
teris, išleido skaudų protesto- 
nams ir katalikams kunigams 
patvarkymą. Pagal tą patvar
kymą Vokietijos ir Saar sri
ties kunigai, kurie nusikalsta 
naciams, gali netekti /algų ir 
pensijų. Pensijos gali būtį at
imtos taipgi pastorių našlėms 
ir vaikams.

Japonai apsupa ki
nus Kantono srity
HONG KONG, Kinija, spa

lio 20. — Pusiau oficialus ja
ponų pranešimai ketvirtadienį 
skelbė, kad japonai, vengdami 
tiesiogio susirėmimo su kinais 
įsitvirtinusiais stipriose pozici
jose, aplenkė jų pozicijas.

Šiaurėje japonai buvo tik 20 
mylių atstumoj nuo Kantono. 
Kita japonų kariuomenės da
lis buvo 50 mylių toly nuo 
Kantono.

Kinų kariuomenė, pasilikusi 
užnugary, sakoma, gręsianti 
japonų susisiekitno linijoms.

Milicija padeda 
streiką laužyti

SIOUX CITY, la., spalio 20. 
— Nuo rugpiučio 29 dienos 
streikuoja čia Swift kompani
jos skerdyklų darbininkai. Pe
reitą' antradienį kompanija pa
skelbė priimsianti į darbą no
rinčius dirbti. Atsirado skebų. 
Streikieriai pradėjo pikietuoti 
įmonę- Kompanijai pagalbon 
pasiskubino gubernatorius Kra 
schel, kurs atsiuntė miliciją j 
streiko apimtą 'vietą. Milicija 
trečiadienio vakare stojo dar
ban. Ji prižiūri, kad: skebai ga
lėtų nekliudomi įeiti į skerelyk-

Francuzija šaukia
ma vienytis

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 20. — Francttzijoj vysto
mas vajus, kurs kviečia visus! 
šalies gyventojus vienytis prieš- 
išorinį pavojų, suglausti šalies] 
pajėgas, bendromis spėkomis, 
sustiprinti jos apsaugą. Tačiau: 
šauksmai kįla iš dešinės pu-; 
sės. Publikoj reiškiasi abejo-! 
nes šauksmo nuoširdumu. Gal,! 
kalbos eina, norima tik sustip-i 
rinti amunicijos išdirbėjus, o 
ne šalį, ne Francuzijos jėgas 
fašizmui kovoti.

Čekai-vengrai likvi
davo ginčą

PRAHA, Čekoslovakija, spa
lio 20. — Čekoslovakijos dras
kymas, sakoma, pasibaigęs ket
virtadienį. Vokietijos užsienio 
reikalų ministeris von Ribben- 
trop ir slovakų delegacija su
sitarę dėl naujų rubežių tarp 
Vengrijos ir Čekoslovakijos.

Pagal tą sutartį rUtėnų pro
vincija pasiliks Čekoslovakijoj, 
nežiūrint lenkų pastangų ati
duoti ją Vengrijai. Tačiau Ven
grija gaus kai kurias Slovaki
jos dalis.

Hitlerio užsimojimai 
platus

RICHMOND, Ind., spalio 20. 
— Frank E. Gannett, Ročhes • 
terio laikraščių leidėjas, kalbė
damas ketvirtadienį Earlham 
kolegijoj pareiškė,’ kad prieš 
keturis metus jis matė Hitle
rio slaptą žemėlapį.

Hitlerio žemėlapis numato 
praplėtimą Vokietijos nuo Rei
no iki Rusijos rubeŽių, šiaurė
je iki Baltijos juros, o pietuo
se iki Balkanų ir Italijos ru- 
bežiaus.

Lietuvos Naujienos
VISAI APLEISTI SEN- 

. KAPIAI.

UTA, Švėkšnos vai. — šio 
kaimo viduryje yra kapai, ku
riuose yra likęs vienas kryžius, 
statytas apie J853 met. Jie yra 
visai apleisti, medžiai nukirsti, 
kryžiai išvartyti, šakų visur 
pilna, gyvuliai teršia šią vietą. 
Reikėtų * susirūpinti sutvarkyt 
šiuos bočių kapus. Labiausiai 
turėtų susirūpinti vietinės or
ganizacijos.

Indorsavo prez. Roo- 
sevelto kandidatūrą 

3 terminui
BEAUMONT, Tex., spalio 

20. — Texas valstijos Darbo 
Federacija ketvirtadienį indor- 
sa’vo prezidento Roosevelto 
kandidatūrą treciam terminui.

Popiežius kritikuoja
Hitlerįv.

spa-
kal-

VATIKANO MIESTAS, 
lio 20. — Popiežius Pius 
bedamas ketvirtadienį savo vi
loj Castel Gondolfo išvadino 
Hitlerį brutaliu krikščionybės 
persekiotoju, kuriam teprilyg- 
stąs tik Romos imperatčrftis 
Julionas gyvenęs ketvirtame 
šimtmetyje.

Alfredą Rosenbergą, H i tie-' 
rio artimiausią patarėją, po
piežius išvadino Judošium. Po
piežiaus žodžiai buvę taip stip
rus, kad iš karto jo kalbos ne
skelbta spaudoj. Ji buvo pa
skelbta penktadieni jau sušvel
ninta.

Del viesulo žuvo 
450 žmonių

TOKIO, Japonija, spalio 20. 
— Pereitą sekmadienį viesulas 
užgavo pietinę Japonijos dalį. 
Iki šiol nustatyta asmenybė 
213 žmonių, kurie žuvo. 240 
kitų žmonių pasigendama. Ma
noma, kad ir jie yra žuvę dėl 
viesulo. Tūlas skaičius sodžių 
visiškai sunaikinta.

Apeliavo Darbo Ta
rybos įsakymą

CLEVELAND, Ohio, spalio 
20. —. Republic Steel korpora
cija įteikė United States Cir
cuit Court of Appeals Phila- 
delphijoj apeliaciją ryšium su 
Nacionalios Darbo Santykių 
Tarybos įsakymu korporacijai 
priimti į darbą 5,000 darbinin
kų, kurie ' buvo pavaryti dėl 
streiko 1937 m.

Vokiečiai nušovė 
penkis čekus

PRAHA, Čekoslovakija, spa
lio 20. — Vokietijos muitinės 
viršininkai trečiadienį nušovė 
penkis čekus susirėmime įvy
kusiame ties Leitmeritzu, išly
ginant rubežių. žuvę čekai bu
vo: vienas kareivis, trys poli
cininkai ir apskrities mėras.

Del Nelaimingos Meilės 
Pasikorė Ant ObeUes 

Šakos
JĖZNAS — šiomis dienomis 

Jėzno valšč. Sakonių km. sa
vo kieme ant obelies šakos pa
sikorė Antanas Raškevičius, 
28 m. amž. 28 ha žemės ūki
ninko sūnūs. Prieš nusižudy- 
damas, jis prie obelies prilip
dė raštelį, kad žudosi dėl ne
pavykusios meilės. Iš pradžių 
manyta, kad velionis buvo 
kieno nors pakartas, nes jo 
rankos{ buvo diržu surištos, 
bet vėliau paaiškėjo, kad jis 
žudėsi labai keistai. Prie obe
lies pasistatė malkinius ožius, 
ant jų užsilipo, virvę pririšo 
prie šakos ir užnėrė sau už 
kaklo, po to susirišo diržu 
rankas ir nuspyręs ožius, pa
kibo ore. Plačiai kalbama, kad 
jis žudęsis dėl nelaimingos 
meilės.

NEMAŽAS GAISRAS
UŽVENTIS — Rugsėjo 23 

d. naktį, Rrauzgų km. ūkinin
ko Petro Pulkio ūkyje kilo gai
sras, per kuri sudegė jauja, ku
rioje prieš keletą valandų buvo 
kuliami javai.

Nors gaisro priežastis, aiš
kiai. nežinoma, bet manoma, 
kad gaisras kilo rūkoriams už- 
kretus- Sudegė jauja su šiau
dais, padarydama nemaža nuo
stolių. Turtas buvo neapdraus
tas.

Tenka pastebėti, kad kuliant 
javus, daugumas nėra atsar
gus, būdami arti šiaudų ruko 
ir dėl to daug kyla gaisrų. Y- 
paČ tai pastebima jaunesniųjų 
tarpe, kur kiekvieną pienbur
nį matai dantyse įsikandusį pa
pirosą ir drąsiai vaikščiojantį 
po šiaudus.

Reiktų griežtai uždrausti rū
kyti kūlimo metu, nes ne vie
nam ūkininkui dėl neišmanėlių 
kaltės tenka skaudžiai nuken
tėti.

—Kunigiškių km. ūkininkas 
Pertarus, norėdamas nuleisti 
vandenį iš žuvų prūdo, dalinai 
prakasė pylimą ir tikėjose 
vandenį palengva išleisti. Ta
čiau per daug nukasus pylimas 
lūžo ir didelis prūdas per trum
pą laiką visu smarkumu išbė
go, išnešdamas žuvis, velėnas, 
dumblus ir apsemdamas kelių 
ha žemės plotą.

• Rugsėjo 21 dieną statybos 
komisija Klaipėdoje perėmė 
naujuosius sporto rumus, kurie 
pastatyti prie Respublikos Pe
dagoginio Instituto. Rūmais be 
instituto studentų ir jų mokyk
los mokinių, galės naudotis ir 
sporto organizacijos, kurios1 iki 
šiol daug vargdavo dėl patalpų 
stokos.

Dabar
SEKMADIENIAIS
Naujienų Raštine
BUS ATIDARYTA

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

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

—NAUJIENŲ ADM.
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Penktadienis, spalių 21,1938

Arba Juozo pasikalbėjimas su Jonu apie 
depresiją ir kitus dalykus

(Tęsinys)
—Pirmiausia, Juozai, aš no

riu nurodyti kai kuriuos tavo 
argumento netikslumus. Sakai, 
kad valdžia aukštais mokes
čiais smaugia pramonę ir iš vi
so biznį. Tai sena pasaka, ku
rią diena iš dienos kartoja did* 
lapiai. Bet tiek to. šiuo atveju 
mums svarbu patirti, ar taria
moji mokesčių našta privedė 
kraštą prie ekonominės krizės. 
Mes visi atsimename Hooverio 
laikus. Tada niekas nebandė 
kontroliuoti kapitalistus bei 
juos dideliais mokesčiais ap
krauti. Faktiškai iš lengvos 
Meliono rankos daug milijonų 
doleritj buvo grąžinta stambie
siems kapitalistams pavidale 
permokėtų mokesčių. O vis dėl
to kas atsitiko? Biržoje kilo 
baisiausia panika. Užsidarė tuk
siančiai bankų, o dėlei to, žmo
nės pražudė milijonus ir mili
jonus dolerių. Bankrutavimas 
neįmanomai padidėjo. Visoje 
šalyje atsirado vadinamieji 
“Hooverio viešbučiai“, kur be
darbiai gyveno tiesiog lyg ko
kie gyvuliai: priversti buvo į 
urvus susimesti. Tie baisus 
vaizdai po truputį pradėjo nyk
ti tik lada, kai prezidentas Roo- 
seveltas atsistojo valdžios pry- 
šakyje. Aš nematau taip pat 
jokio reikalo lieti ašaras dėl ka
pitalistų skriaudimo. Man atro
do, jog valdžia tikrai gerai da
ro apkraudama kapitalistus di
desniais mokesčiais. Tik pama
nyk: šalis paskendusi turtuose 
ir nežino ką su jais daryti, o 
tuo tarpu milijonai žmonių, at
sidūrę bedarbių eilėse, neturi 
ko valgyti. Ką jie turi daryti: 
mirti badu? Aišku, kad ne. O 
jeigu bedarbiais neikas nesirū
pina, lai valdžiai tatai 
daryti. Aišku, kad tam reikia 
daug pinigų. Iš kur tie pinigai 
galima paimti? Tik jau ne iŠ 
milijonų darbininkų, kurie vos- 
ne-vos prasimaitina. Juo la
biau, kad ir tiems darbiniu-

Atėjo Nauja 
Kultūra No. 8 

TURINYS:
Garrt’niAi moralės principai — P. 

H. Holbach.
Astronomijos tikslas ir reikšmė — 

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

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

t. t
KAINA 45 CENTAI. 

Galima gauti
NAUJIENOSE

1739 S. HALSTED ST.. CHICAGO.

kams tenka visokie mokesčiai 
mokėti. Rodosi, negali būti jo
kios kalbos apie skriaudimą 
kapitalistų, kurie milžiniškus 
pelnus padaro: jiems ir taip 
daug lieka.

—Išvedžiojimai, Jonai visai 
neblogai skamba. ' Tęsk savo 
mintį ir toliau.

—Gerai, Juozai. Visada apsi
moka giliau į reikalą pažiūrė
ti. Sakoma, kad ne vien tik 
šventieji gali puodus lipdyti. Ir 
mes paprasti žmonės galime 
atskirti grudus nuo pelų, jeigu 
tik vartojame savo protą ir 
bandome logiškai protauti. Pa
vyzdžiui, prieš kiek laiko pa
liškei abejojimą dėlei to, kad 
kapitalistai tyčia trukdytų pra
monės atgijimą. Bet kiek vėliau 
turėjai pripažinti, jog toks truk
dymas pasireiškia. Esą, dėl di
delių mokesčių kapitalistai ne
nori pramonės plėtoti. Išeina, 
kad radikalų priekaištai yra 
teisingi: kapitalistai stabdo pra
monės atgijimą, nes jie jokio 
kooperavimo nerodo. Jeigu jie 
negali didžiausius pelnus sau 
traukti, tai jie nieko nepaiso a- 
pie bendrą krašto gerovę. Nela
bai man atrodo tikslus ir kitas 
aiškinimas, būtent, kad šioje 
šalyje ekonominė krizė kilo dė
lei to, kad eksportas labai su
mažėjo. Kitais žodžiais sakant, 
dėlei to, kad kiti kraštai mažai 
iš Amerikos beperka įvairių 
dirbinių. Pačioje Amerikoje y- 
ra milijonai žmonių, kurie pirk
tų daugybę įvairiausių dalykų, 
jei lik turėtų pinigų. Keista, 
pavyzdžiui, atrodo, kad ferme
riai dažnai turi labai skursti, 
nors jie pagamina tiek daug 
maisto produktų, kad neturi 
kur juos dėti.

; ■ —Bet palauk, Jonai. Ką far- 
1 meriai turi daryti, jeigu jie ne
turi rinkos, neturi kam savo 
produktus parduoti. Išeina taip, 
jog šalyje negerovė įsivyravo 
dėl to, kad visko pagaminama 
daugiau, negu reikia, negu gali
ma parduoti.

—Tavo samprotavimas, Juo
zai, yra juokingas. Tik pagal
vok: farmeriai maisto produk
tų pagamina tiek, jog nežino 
ką su jais daryti, o tuo tarpu 
bedarbiai nepavalgę tinkamai, 
r.e; jie netari pinigų maistui 
nusipirkti. Ir vienų ir kilų būk
lė nepavydėtina. Tačiau jokiu 
badu negalima sakyti, kad far
meriai daugiau pagamina, negu 
reikia. Visa bėda čia yra ta, 
kad milijonai bedarbių neturi 
pinigų.

(Bus daugiau)

NAUJIENOS, ..Chicago, PI

SKAUDA/NEGALIU KO J U 
PAJUDINTI. BAISIAI SKAUOA 

KOJŲ MUSKULUS.

IUMIKIA PAIN-UPIIIMIC.
Kusisreeesir kaip omai 
PALSNOVIHS SKAUSMĄ 
VIKKUS ISSITRVNIMAS 

ŠIUO LINIMINTU

Taip, brangus draugo!. Jei jus IcahUna tltauimas Ir sumi
rimai jūių muilulų, kaipo pat.ka orotroukio p.rpūtimo, 
nuovargio ar pBrtidirbimo, n.lt.ntoltit. iių tltauimų b.r.L' 
kalingai. Naudokite linimenfg, kurj |ūių Hvai Ir Ievų t.vat 
naudoĮo nuo 1867 metų. • PolilauiIūtB tavo draugų koip 
ir kuomet įie naudoja Pain-Expellerj. Be atidėliojimo nuti* 
pirkite bonkutf Pain-Eupellorio artimiau,Joje jum, voilti- 
nėję. Reikalaukite Poin-Expellerio tu Inkaru ant kiekvieno, 
dėžutės.

Acme-Naujienu Telepnoto
FOTOGRAFAMS KARTAIS NEKAS — Kai laik

raščio fotografas Los Angeles, Cal., bandė nutraukti iš 
buto išmestos šeimynos fotografiją, mergina Maxine 
Barnett puolė jį mušti. Motina stovi sale.

Lietuva saugo savo 
mišką ir laukų 

gyvūniją

riųjų žvėrių ar* kitų gyvių. Už
tat čia daug yra šiaip įvairių 
žvėrelių ir daugybe visokiausių 
paukščių — paukštelių. Miškų 
ir laukų gyvūnija karų laikais 
buvo labai sumažėjusi. Kai ku
rių gyvulių ir paukščių rūšys 
pradėjo visai hykti. Nepriklau
somoji Lietuva pasirūpino ap
saugoti savo girių, laukų ir 
vandenų naudingus gyvius. Į- 
statymais ir įsakymais yra už
drausta medžioti ir žuvauti tam 
tikrais laikotarpiais. Yra nuro
dyta kada kokius žvėris ir 
paukščius galima medžioti ar 
žuvis gaudyti. Keliose vielose 
miškuose yra įstėfįti žvėrių ir 
paukščių apsaugos, punktai, vd- 
dinami rezervatai, kur niekad 
neleidžiama medžioti, kad ra
miai galėtų veistis ir gyventi 
retesni paukščiai ir žvėrys. To
dėl dabar vėl pilni miškai, pie
vos ir laukai įvairių žvėrių žvė
relių ir paukščių.

Pernai labai aštri ir sunki 
žiema buvo kurapkoms ir ki
liems paukščiams. Daug jų nuo 
bado ir šalčio nugaišo. Šiemet 
jų jau yra aiškiai mažiau. To
dėl žemes ūkio ministras J. Ta
belis paskelbė įsakymą, kad 
kurapkos medžioti draudžiama 
nuo spalių mėn. 1 dienos iki at
einančių metų rugpiučio 31 die
nos. Kitais metais kurapkos 
buvo leidžiama medžioti iki

NAUJIENOS 
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

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

vo galima kurapkas medžioti 
tiktai vieną rugsėjo mėnesį.

Užtat visai nuima t apsauga 
šernams (laukinėms kiaulėms). 
Šernų yra daug privisę ir jie 
ūkininkams daro nuostolių. 
Šernus leista medžioti ištisus 
metus. Neturi įstatymų apsau
gų ir vilkai, tie baisiausi Lie
tuvos žvėrys, laukiniai šunų 
broliai. Tsb.

Šias eilutes berašant dar tebe
kybo ant Europos karo šmėkla.

Tsb.

VISUR PUKŠI MOTORAI.

Nutrauktas Lietuvos
Susisiekimas su
Čekoslovakija

Anksčiau Lietuva susisiekda
vo su Čekoslovakija per Vokie
tiją. Kai užsimezgė santykiai su

Lietuvos — Čekoslovakijos su
sisiekimas ir susižinojimas ir 
per Lenkiją. Pastaruoju laiku

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

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

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

Atidaryti Dar Du Nau
ji Pradž. Mokyklų 

Komplektai
MARIJAMPOLĖ — šiemet 

Marijampolės pradž. mokyk
lose pastebimas nepaprastas 
mokinių pagausėjimas, ko pa
sėkoje daugiau, kaip 100 mo
kinių pradžios mokyklose ne
liko vietų. Miesto s-bė pasku
bom įsteigė dar du pradž. mo
kyklos komplektus ir nors lai
kinė! išspręs susidariusią kri
zę. Vienas komplektas atida
rytas prie Petro Armino pr. 
m-klos, kur mokytojaus St. 
Viliunienė, iki šiol dirbusi Gu
delių pr. mokykloj, o kitas 
komplektas prie IP. Kriaučiūno 
pr. mokyklos, ir čia mokyto
ju paskirta p. Barauskienė, ir 
ki šiol mokytojavusi Trakiš
kiuose.

tarp Vokietijos ir Čekoslovaki
jos, tarp Lenkijos — Čekoslo
vakijos santykiai taip paaštrė
jo, kad buvo uždaryti rubežiai 
tarp tų valstybių ir Čekoslova
kijos.

Lietuva turi, nors nedidelių, 
ryšių ir su Čekoslovakija. Sie
nų uždarymą pirmiausiai paju
to “Pienocentras“. Pienocent
ras, dar apie sienų uždarymą 
nieko nežinodamas, per Lenki
ją pasiuntė į Čekoslovakiją va
goną sviesto. Po poros dienų 
lenkai pranešė, kad per Lenki
jos — Čekoslovakijos rubežių 
tas vagonas negalės būti per
siųstas ir klausė* ką su juo da
ryti. Vagonas su sviestu buvo 
persiųstas į Dancigą. Beveik 
tuo pačiu laiku Pienocentras 
buvo išsiuntęs 400 statinių svie
sto, taip pat į Čekoslovakiją, 
per Dancigą. Bet netrukus ir iš 
Dancigo gavo pranešimą, kad 
sviestas į Čekoslovakiją negali 
būti 
tas“

PILVIŠKIAI. — Suvalius tš 
aukų, šiemet beveik visur ge

rai užderėjusius javus ir su
mažėjus buvusiems didiesiems 
ūkio darbams jau kuris laikas, 
kai visuose plačios Pilviškių 
apylinkės kaimuose girdėt puk
šint motorus. Senieji žmonėm 
sako, kad dabar tie žmonės ir 
išdykę, girdi musų laikais, žmo
nės išsikaldavo spragilais, kul
dami dienom ir gaigystėmis ir 
iškultuosius grudus patys susi
maldavo naminėmis girnomis. 
O dabar jau niekas nenori nei 
spragilo, nei girnų imti į ran
kas. Nieko nepadarysi, tai žmo 
nių padarytosios pažangqs 
šiai ir juo toji pazanj, 
didesnė, juo ir žmonėms 
venti bus lengviau.

Ofise TeL Yards 5921

DR. BERTASH '
756 West 35th St

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.
_______ TfcL Kenwood 5107_______

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residenoe Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vaL vakaro
Rezidencija:

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

rus val
ga bus

gy-

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvvick 0597

toliau siunčiamas. “Mais- 
buvo suruošęs Čekoslova

kijai didesnes siuntas 
bet jų išsiuntimą turėjo 
dyti.

sustab-

Lietuvoje taip pat nebuvo 
gaunami iš Čekoslovakijos laiš
kai ir kita korespondencija.

• i >

Dyk
i Klausykite musų Lietuvių radid programų šeštadienio vakarais

7 vai. vakar6 iš W. H. F. C. stoties (1420 K.)—-Pranešėjas 
P. ŠALTIMIERAS.

1 LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
a 9 S" B "B ■John F. Eudeikis

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
. ..J'y DIENA IR NAKTJ...........-

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
460.5-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

' Tel. LAFAYETTE 0727

• koplyčios visose 
- J- 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. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

3103 SOUTH HALSTED ST. 
Res. 8261 So. Halsted Street

JOSEPH J. GRISK
J IETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yard“1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St 
Telephone: Republic 9723

Dr. A. J. Stanikus
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. Nedčlioj pagal susitarimą 

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

KAL & ZARETSKY 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Westcrn 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.

AKIŲ SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos 

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi- 
tnas Dieną 
ir Nakt|

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
Dalyse

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

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd PĮace Phone Ganai 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

.  .............................i i ■  ......................... ................................... ..... . , ■ ■ —. — - ■ ■ ■■

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Western Avė. Phone Virginia 0883. ..... . . - - ..... • -

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LituaDica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovehill 0142

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

J. LIULEVICIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayettė 3572

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone YARDS 1373

K>tt Lietuviai Daktarai_____

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Marųuette 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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir ned51. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefone* ttennhlir TSfiP

DR. BRUNO J. 
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

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

niais pagal susitarime.
Telefonas HEMLOCK 6111

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

TeL Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

Nūn 10 iki 12 vaL ryto, nuo 3 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 13 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 ikt 3 po 
pietų, 7 iki 8 vaL Ned. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 84H

teisingaiakinius.Visuo.se
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PRASTI IR LIŪDNI BROOKLYNIŠKES 

 

“VIENYBES” REIKALAI
Trečioko Vargai — Vitaičio Dienos “.Vienybėj” 
Nekokios — Laikraščiui Žūt Būt Reikia Pinigų

BROOKLYN, N. Y. —Į tų laiko redagavo SLA orga- 
Brooklyno lietuviai įdomaujasi 
kokia “šventa dvasia” laikosi 
fašistinė “Vienybė”. Jiems įdo
mu žinoti kaip gali išsilaiky
ti laikraštis, kuris visai neturi 
skelbimų ir į kurio parengimus 
visai mažai žmonių ateina. Pa
vyzdžiui, į pereitos 
“Vienybės” pikniką 
ne susirinko apie 300 
Kai paklausi vieno 
žmogaus, kodėl Vienybei taip 
nesiseka, tai gauni trumpą, 
bet gana aiškų atsakymą, “O 
kas gali įdomautis laikraščiu, 
kurio įtaka ir vedėjų Įtaka vi-'landą 
suomenėj yra lygi nuliui.”

Laikraščio bėdos ne naujas 
dalykas, bet jos padidėjo, kai 
“Vienybė” pateko į biznieriaus 
A. S. Trečioko rankas- Viduj 
prasidėjo trynimasis, ir laikra
štis pradėjo smukti. “Vienybės” 
markė ėmė pulti žemyn šuo
liais paėmus ją redaguoti Vi
taičiui. Turinys pasidarė nu
blukęs ir neįdomus. Vitaitis, 
matyt gimė po labai nelaimin
ga žvaigžde. Jis net per 18 me-

vasaros
Brookly- 
žmonių. 
ar kito

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ

GAUSITE

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.
GYVASTIES

Raštinėje per
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

ną “Tėvynę”. Rodos, per tą 
laiką jisai galėjo daug ko iš
mokti. Ten sąlygos buvo geros, 
atlyginimas nemenkas, ir jis 
galėjo pasidaryti pirmaeiliu lie
tuvių žurnalistu. Bet kas 
Rašydamas straipsnius ir 
va redaguodamas laikraštį 
su viena koja šoko.

Dabar, kaip teko patirti iš 
patys 

atšalti 
kalbė- 
užper- 
Cleve- 
tikslo 

kelionę darė. Ji buk buvo in
struktuota surasti buvusį Vie
nybės redaktorių Tysliavą ir 
parsigabenti jį atgal Brookly- 
nan perimti Vienybės vairą. O 
kai dėl Vitaičio, tai vienybie- 
čiai skundžiasi, kad jis taip re
dagavo Tėvynę, jog SLA na
riams teko jo nusikratyti. O 
dabar paėmęs' redaguoti Vieny
bę ją taip nuredagavo, kad lai
kraštis pavirto gyvu nabašnin- 
ku. Tie patys vienybiečiai—tau
tininkai privatiškai kalba, kad 
Vitaičio karjera “Vienybėj” 
busianti gana trumpa ir jis 
darbuojasi tik laikinai. Kai 
rie šneka, kad namie Zosė 
duodanti Vitaičiui ramybės, 
jis nebeparsine'ša algos, kaip 
kitados iš Susivienijimo.

Bet kur tu čia žmogus algą 
parsineši, šiomis dienomis “Vie
nybės” sekretorius Pius Buk- 
šnaitis išsiuntinėjo visiems 
“Vienybės” šėrininkams despe
ratiškus laiškus. Ragino juos 
susirinkti “seniausiam lietuvi
škam laikraščiui gelbėti.” Še- 
rininkai suvažiavo, o “Vieny
bės” bendrovės pirmininkas 
Trečiokas sako: Gerbiamieji 
padėtis yra kritiška: reikia pi
nigų. Bet šėrininkai tik pasi
šaipė ir sako: “Mes tamstai, 
p. Trečiokė, atidavėm savo 
‘prokses’, kad mums apie ‘Vie
nybės’ reikalus bei jos ‘triube- 
lius’ nereikėtų rūpintis.”

“Prokses”

pačių vienybiečių, net 
laikraščio vadai pradėjo 
nuo Vitaičio. Daug kas 
jo, kad p a Trečiokienė 
eitą savaitę išvažiavusi į 

ir Chicago, nebe

tau- 
ne- 
lyg

ten 
kū
ne- 
nes

šių” (įgaliojimų) reikalą. P-s 
Trečiokas manė, kad iškirto 
“Vienybės” šėrininkams labai 
gudrų triksą, bet pasirodo, kad 
šėrininkai buvo dar gudresni. 
Trečiokas gana ilgai svajoj apie 
“Vienybės” administracijos vie
tą. Svajonėms galiau pavirtus 
kurni, Trečiokas atsisėdo admi
nistratoriaus vieton ir naujos 
svajonės jam užėjo. Jis užsi
manė “Vienybę” kontroliuoti- 
Susišaukė “Vienybės” šėrinin
kų susirinkimą ir jiems pareiš
kė, kad jis, Trečiokas, įnešiąs

daktorius p. Vitaitis taip prie
šingas SLA centro kėlimui į 
Pittsburghą. Visais atžvilgiais 
“Vienybei” reikalinga, kad SLA 
centras butų New 
“Vienybė” gauna 
“Tėvynę”. Čia ir 
toriaus p. Viniko
taip pat didžiulį namą turi p. 
Bajoras, kuris pats apie save 
rašo straipsnius tautiškuose 
laikraščiuose.

mato abejoti, kad Vinikas ati- Į£„ Reiškia PitkimO 
davė “Tėvynę” spausdinti “Vie-^“., 
nybės” bendrovei tik tuo tikslu, (jrtlllcl 
kad tam fašistiniam laikraš-j 
čiui pagelbėtų. Ir kurgi negel
bėsi. Juk SLA rinkimai būna kaina, t. y. perkamąja, 
gana dažnai. Juk reikia lai- perka gamintojas žaliavą 
kraščio, kuris p. Vmiką gale--dirbtuvės, arba gamintojo kai
tų apginti.

Tai tokios tokelės-
“Vienybe” ir SLA Centro 

Pęrkėlimas
Dabar, ar galima stebėti, ko

dėl dabartinis “Vienybės” re-

4f.i'

Prekių kaina remiasi savo 
kuria 

ir

MIDWEST STORES"
TURI GERIAUSIUS

bendrovėn p.nigų, jeigu šėrinin- 
kai atiduos jam savo Šerų bal
sus—“proxy” penkių metų kon
trolei. Numanydami, kad “Vie
nybės” šėrai nėra vienas iš ge
riausių investmentų, šėrininkai 
su Trečioko pasiulymu sutiko 
ir jam savo serus pavedė reika
laujamam terminui—tai yra— 
penkiems metams. O kai atėjo 
metinis šėrininkų suvažiavimas, 
tai p. Trečiokas, kontroliuoda
mas didžiumą balsų, išsirinko 
save “Vienybės” bendrovės 
prezidentu.

Čia ir prasidėjo p. Trečioko 
bėdos, kaip pasakoja patys yie- 
nybiečiai. Nepraėjus nei porai 
mėnesių, skolininkai pradėjo 
zuiti. Trečiokas, vėl susišaukęs 
šėriniųkus, prašo pinigų. Bet 
šėrininkai, parodę jam špygas 
kišenėj, nusijuokė i saują ir sa
ko: “Tamsta giriaisi esąs gabus 
biznierius, žadėjai ‘Vienybę’ pa
statyti ant bizniškų 
Tai 
Net 
kiu, 
vėjo 
61

sta- 
blo- 
nei

Trečiokas ten tiek

turėjo daugiausia

Yorke. čia 
spausdinti 

SLA sekre- 
namas. Čia

Čia ir p. Strimaitis, netekęs 
džiabo Atstatymo Bendrovėje, 
dažnai nusigriebia kokį džia- 
belį- Čia ir p. Trečiokas taiko
si įlįsti į SLA iždininkus, žo
džiu, jiems negerai, kad Pildo
moji Taryba nori perkelti SLA 
centrą ten, kur jis legaliai pri
klauso.

Prasti vienybiečių reikalai. 
Bet dar prastesni popieriai Vi
taičio ir Trečioko, kurie var
dan tautiškumo, vardan lietu
vybės, norėjo pasidaryti kar
jeras ir įsiveržti Susivieniji
mam Šios organizacijos nariai 
pradeda suprasti vilkus avių 
kailiuose. Nuo jų kratosi, kaip 
nuo kokios ligos. Ir kaip ne- 
sikratysi. Juk jeigu tokius 
Strimaičius ar kitus panašius 
“vienybininkus” prileisi prie 
Susivienijimo, kas gali žinoti 
kas su juo atsitiks. Juk visi 
žino, kas atsitiko su Atstaty
mo bendrove jr kitomis jų 
įkurtomis įstaigomis.

Pagaliau, kaipjie gali val
dyti Susivienijimą, jei net sa
vo dienraščio “Vienybės” ne
pajėgia tinkamą! Vj&tvarkyti-

Brooklyno Rep.
_________________ L____ '______ * M ■'__________ u

na. Tai yra ta, kuria jis, priskai- 
tęs savo darbą ir išlaidas, par
duoda. Ši vadinasi parduoda
mąja kaina.

Čia suminėta tik du daviniai, 
kuriais remiasi kiekvienos pre
kės kaina. Bet yra dar ir kitas 
dalykas, kuris, taipgi, reiškia 
labai daug, būtent, užsakymo 
dydis. Mums yra gerai žinoma, 
kad kiek daugiau pirksi, tiek 
yra mažesnės išlaidos ir 
perkamoji kaina mažesnė. Per
kant pigiau, galima pigiau par
duoti.

Taigi, kiekvienas pirkėjas tu
ri būti gerai susipažinęs su 
prekių vertybėm rinkos sąlygo
mis ir turima pirkimo galia, 
kad jis galėtų gamintojui arba 
dirbtuvei ką nors pasiūlyti. O 
jau, paskui, seka tasai pagrin
das, ant kurio pasiremia pa
tenkinančios pirkimo-pardavi
mo sąlygos.

Ir taip, mes prieiname prie 
mums visiems gerai 
krautuvių junginio, t. 
west Stores bendros 
galios. Pirkėjas, kuris 
šių krautuvių vardu jis gamin
tojui pasiūlo tokią, pasiūlą, ku
ri remiasi virš keturių šimtų 
krautuvių pasiūla, arba reika
lavimu. Jis gali statyti didesnį 
reikalavimą, suprantama, ir 
gauti žemesnes kainas.

Ir taip tad kasdien plaukte

tiek

žinomo 
y. Mid- 
pirkimo 
užperka

Moterys, Indų Ku 
ponai Už Sąvaitės- 
Kitos Pasibaigs

mų j Midwest Grocery ofisą, 
arba tą didžiulį Midwest Stores 
kooperatyvę organizaciją, kas 
ir yra ir ta perkamoji, tų virš 
pasakytų krautuvių, pirkimo 
galia. Paskui, patyrimas, rinkų 
žinia. Tie visi dalykai bendrai 
sudėti sudaro tą pirkimo galią 
Midwest Stores prekes pirkti 
žemesnėmis kainomis, kuo taip 
jos pasižymi, 1M|

Štai kad ir šios savaitės iš
pardavimas. Miltai, pavyzdžiui, 
parsiduoda labai nupiginta kai
na, nes buvo užpirkta labai 
daug žemesne kaina... net 37 
kroviniai. Tai pilnas traukinys. 
Visa tai dabar eina ant išpar
davimo pirkėjų naudai.

(Skelb.)

- - BARGENUS - - 
KOKYBES MAISTAI UŽ ŽEMAS KAINAS

IŠPARDAVIMAS! PENKT. IR ŠEŠTAD., SPALIŲ 21 IR 22__

“CERESOTA” GRYNI NEBALTINTI

MILTAI 73c
“WILSON’S” LAUREL-LEAF
RTRRAEAT ____________  Sv. Pak. R3/4ft
«MIDWEST”
SRIUBA TOMEICIų AR DARŽOVIŲ Reguliaris’

Kenas O C
“Midwest” Tomato Catsup 1Dideli O OEp

Buteliai fc UŽ

“MILNUT”C I SQ RICH IT WHIps Aukštas C/*
Kenai 00

“Midwest” CHILI CON CARNE 2 ken. 15c
“GERBER’S” KŪDIKIAMS MAISTAS ...... 3 kenai 250
FANCY GELTONI SKELTI ŽIRNIAI ........... 2 Sv. 130
FANCY ŽALI SKELTI ŽIRNIAI....... .................. Sv. 50
“DROMEDARY”
Citron-Orange Lemon Peels3 uncPak.2UŽ19c
“SALADA” BROWN LABEL
JUODA ARBATA Mažas 9c. 1/4 sv. pk. 18c
šokolado~arba~ reguliario" SKONIO
OVALTINE Didelis 59c. Mažas 33c
“ELMDALE” KIRPTRžALl”BYNSAI N~2~Kenai ....... 3~už 25c
“ELMDALE” TOMEIT6S No. 2~Kenai .........................  3 už 25c
‘ RED TAG” SLYVOS No. 1 Aukšti Kenai .................. 2 už 19c
“MIDWEST” GRAPEFRŪIT No. 2 kenai .... 2 už 250 
FANCY CALIF. VALENCIA GRANDŽIAI 252 Dydžio tuz. 17c 
FANCY CALIFORNIA TOK A Y GREIPSAI .... 3 S~170 
EXTRA FANČY’šPINAKAI .............   2 S\T150
FAJ^Y^INNE^TA’SAUSršVOGUNAlTZZ‘5 SvT90 
“Š7ioTs?'užrašams“KNYGELĖS MažaJnPak“13<0 
“ŠĖMINOLE” Toiletui Popiera 4 roliai 25c 
“REAL” DEŠRELĖS  ........................................ S~240
įLINČOLNSHIRE” PORK SAUSAGE~LINKS  ............. ŠvT!25c
“BLUE LABEL” GRETINĘS SŪRIS 3 unc. Pakeliai 3 už 25Č 
“OCTAGON” PRAUSTIS MUILAS ................. . 3 už 140
“O"CTA'GON”~CLEANSER ................   3 ken. 140
CONCENTRATED-SUPERTsUDS Didelis-Pakas .............. 20c
“B0WLENĖ” Išvalo Toiletų Indus Maži 2 ken. 190
“CLIMAŪNĖ” 2mažif7ČT~DidTpak?20Č

$100 UŽDYKA KIEKVIENA SAVAITĘ 
TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

<BwePIRK NUO IBWE NES PIGIAU

MIDWESTCDSTDRES

400
ONĮffT W|tS

nn

G ARSINKITES “NAUJIENOSE”
Moterys, kurios pradėjo tau

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

pa-

Adm.
tokius didžius darbus, ži- 
ir “nagrados” reikia. Bet 
atsakyta, kad jeigu Ame- 
lietuviai gali duoti milio-

Aiškumo dėlei čia reikia pla
čiau pakalbėti apie tų “prok-

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

po pietų.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

TeL Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.50

SMULKESNĖS DAUG PIGESNĖS 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

Naujos “Naujienų” 
Raštines Valandos

TAIIOVtf kur aPsauSa lAUrlh irNAUDA!

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

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

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

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

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

blankų ir būt jos skaitytoju.

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

čia prisiunčiu $.............. už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu jų siuntinėti sekamu adresu:
• Vardas ________

Numeris ir gatvė
Miestas ir valstija

pamatų- 
kur dabar tie pamatai?” 
ir Strimaitis su Strums- 
kurie taip energingai sto- 
už Trečioko priėmimą į

Vienybės” bosus ir už refor
mas, pradėjo suprasti, kad re
formos gal nebuvo tokios vy
kusios ir naujų vedėjų sumany
mai ir planai “Vienybę” 
tyti ant tvirtų kojų buvo 
fas, nevertas pasitikėjimo 
už centą.

Tai tokie liūdni dalykai pra
ėjusį pavasarį privertė Vieny
bės prezidentą Trečioką bėgti 
į Lietuvą. Ten nuvažiavęs p. 
Trečiokas pradėjo .nebūtus da
lykus pasakoti, manydanias 
tuo padaryti didelį įspūdį ir 
Lietuvos galvas nušluoti nuo 
kojų. Bet štai kas įvyko, pasa
kojo šiam korespondentui vie- 
nybiečiai.
prikalbėjo, kad rezultate pati 
“Vienybė 
nukentėti. Jis tikėjosi gauti pi
nigų, bet išėjo kitaip.

Trečiokas Lietuvoj
Nuvažiavęs į Kauną jisai

sigyrė, kad Amerikos lietuviai 
ginklų fondui jau baigia sudė
ti milioną dolerių. Jis pasakė, 
kad Amerikos lietuviai rengia
si steigti ištisą tinklą lietuviš
kų mokyklų kolonjose. Tai bus 
išimtinai “Vienybės” nuopelnai, 
o už 
note, 
buvę 
rikos
ną dolerių ginklų fondui, tai 
kodėl jie negali sumesti kele
tą tūkstančių “Vienybei”? Jei
gu Amerikos lietuviai gali 
steigti ir išlaikyti kiekvienoj 
kolonijoj po mokyklą, tai ką 
jiems reiškia išlaikyti tokį dien
raštį kaip “Vienybę”.

P-s Trečiokas beveik nieko 
negavo.

Grįžęs iš Lietuvos Trečiokas 
pradėjo ^siuntinėti po 200 '“Vie
nybės” egzempliorių vienai Kau
no įstaigai. Bet vieną gražią 
dieną “Vienybė” gauna laišką 
su pranešimu nebesiuntinėti 
tų 200 egzemplorių. Vadinas, 
Kauno valdžioj ponai staigiai 
nutarė neturėti jokių finansi
nių “tranzakcijų”, o tam turėjo 
būti kokia nors svarbi prie
žastis.

Taigi, “Vienybės” reikalai 
labai liūdni, labai prasti. Ne
siseka pinigų gauti, o šerinin- 
kai tik juokiasi. Pavasarį “Vie
nybei” buvo riesta, o dabar— 
riesčiau. Tiesa, “Vienybė” dar 
laikosi, čia, žinoma, jau p. Vi
niko nuopelnas. Apie tai viešai 
giriasi nevienas vienybietis.
|Sako jie, o tam nėra didelio pa- yra naudingos.

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.

ČESNAKAI-PETRUŠKOS nuo 
AUKŠTO KRAUJO spaudimo

Medikai! raportai sako, wad Česnakų-Pet- 
ruSkų koncentratas turi dvigubą veikimą 
aukštam kraujo spaudimui mažinti. Pirma, 
jis linksta atleisti sustingusias arterijas. An- 
tra, jis patikrina ar sutrugdo atmatų bu* 
sistovGjimą žarnuose, vieną ir aukšto kraujo 
spaudimo priežastį. Norint gauti koncen
truotų česnakų ir petruSkų bekvapčj, be
skonių formoj, klausk savo vaistininko ALL- 
IMIN, Garlic-Parsley tablečių. Didelčs d6- 
žčs 50 c. begalo pinigus taupantis pakelip 
$1.00. ALLIMIN vartojamas pakartotinai su 
regruliariomis pertraukomis padeda sumažin
ti aukšto kraujo spaudimą, ralvos gėlą ir 
svaigul). paeinančius nuo aukšto spaudimo. 
Kad sužinoti kas pakelia kraujo spaudimą 
Ir gydymą, klausk Rrydytojaus. Del dykai 
sampelio ir knygelčs apie vertingas aukšto 
kraujo spaudimo žinias rašyk
VAN PATTEN CO., 54 W. Illinois. Dept. F.

Chicago

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

MiŠ 'r;

Pats Sau Padėsi ... Jei 
Rūpesčius Mums Pavesi

iOI'iiif i.!♦ - ‘ vi* ! J t , l 
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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.
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INSURED
Užtikrink savo indeliams tikrą apsaugą 

ir pelną
Čia visų INDELIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

UTHUANIAN BUILDING, LOAN AND SAVINGS ASS'N
1739 SOUTH HALSTED STREET

TELEFONAS, CANAL. 8500
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The Lithnanian Daily News 
Publisbed Daily Except Sunday by 
The Lithnanian News Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

$8.oo 
_ 4.00 
_ 2.00 
.... L50 
_ .75

Subscription Rates:
$5.00 per year in Cąnada
$5.00 per year outsida of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St„ Chicago, 
III. Telefonas Ganau 8500.

Užsakymo fttap
Chicago je — paštu:

Metami ______________
Pusei metų ------- --- -----
Trims mSnesiams _____
Dviem mėnesiams_____
Vienam mėnesiui _____

Chicagoj per išnęšiotojus:
Viena kopija________________ 8c
Savaitei ----------------- 18c
Mėnesiui ____1......................  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ...............  $5.00
Pusei metų ______________  2.75
Trims mėnesiąmą _________  1.50
Dviem mėnesiams _________  1.00
Vienam mėnesiui ________ .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ____ ___________ — $8.00
Pusei metų ...-------------------- 4.00
Trims mėnesiams ....------- - 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.• • J S’ * z •

Pildosi
Musų specialus korespondentas Lietuvoje keliais at

vejais savo pranešimuose pabrėžė, kad netrukus galima 
laukti Lietuvos užsienio politikos persiorientavimo. Va
dinasi, kad tai politikai gali būti nustatytos kitoniškos 
gairės nei iki šiol.

Korespondento spėjimas visiškai pasitvirtino. Štai 
laikraščiai praneša, kad šios savaitės gale iš visų Euro
pos sostinių suvažiuos į Kauną Lietuvos pasiuntiniai 
konferuoti. Toji konferencija esanti susijusi su užsienio 
politikos keitimu. Vyriausiai toji politika busianti pakeis
ta Vokietijos ir Lenkijos atžvilgiais.

Kalbami pranešimai aiškiai sako, kad Lietuva yra 
nusistačiusi savo užsienio politikos gaires keisti. Žinoma, 
vargu galima abejoti, kad tas pakitėjimas bus nukreip
tas Vokietijos linkme. Juo labiau, kad su pastaraja Lie
tuva turi “nebaigtų sąskaitų”. Juk vos prieš kelis metus 
Hitleris nacių suvažiavime labai sielojosi dėl Klaipėdos 
ir pareiškė, kad anksčiau ar vėliau kultūringi vokiečiai 
bus išlaisvinti iš “necivilizuotų” lietuvių nevalios.,

Neseniai buvo paskelbta, kad Klaipėdos rinkimai į- 
vyks gruodžio 12 d. Galima is anksto numatyti, kad na
ciai laimės. Klausimas tik kyla, kaip jie nusistatys rinki
mus laimėję: pareikalaus plebiscito, atseit; prisidėjimo 
prie Vokietijos, ar ir toliau “toleruos” Lietuvos šeiminin
kavimą ?

Lietuvai tai labai* opus klausimas. Jeigu Hitleris ga
lėjo sudraskyti Čekoslpvakiją, tai kas galės ji sudrausti, 
je> jis sumanys “išlaisvinti” Klaipėdos vokiečius?

Žinoma, kad niekas. s • ' •? /
Yra tokia daina apie panelę, kur sakoma: “Jei no

rėsiu, tai mylėsiu, jei nenorėsiu — nemylėsiu”. Klaipėdos 
atžvilgiu Hitleris gali būti tiek jau įnoringas (kapriziš- 
kas), kaip anoji panelė. Būtent, jis gali pasakyti: “Jei 
norėsiu, tai atsiimsiu Klaipėdą, o jei nenorėsiu, tai palik
siu ją ramybėje”.

Tiesa, vienoje savo kalboje jis pabrėžė, kad po Če
koslovakijos sudraskymo jis daugiau nebereikalausiąs 
Europoje sienų pakeitimo. Tačiau Hitlerio pažadais nie
kas negali pasitikėti. Nuo savo įsigalėjimo jis suląųžė 
bent kelis savo pasižadėjimus. Todėl ir paskutinis pasi
žadėjimas neliesti daugiau Europos valstybių sienų ne
gali būti paimtas už gryną pinigą.

Žinoma, Lietuva tatai gerai žino. Štai kodėl dabar ir 
eina jos užsienio politikos persiorientavimas. Visai gali
mas daiktas, kad dabar Lietuva bandys kiek galima la
biau susiprasti su Vokietija įr tuo budu išlaikyti Klaipė
dą savo rankose. Jei toks susipratimas įvyks, tai Lietu
va faktiškai atsidurs nacių įtakoje: ji turės daryti tai, 
kas jai bus liepiama daryti.

Su Lenkija irgi greičiausiai bus bandoma labiau “su
siprasti”. O toks susipratimas gali privesti prie to, kad 
Vilniaus klausimas bent oficialiai turės būti užmirštas.

Tai vis Čekoslovakijos sudraskymo pasėkos. Mažo
sios valstybės galutinai įsitikino, kąd jos negali pasitikė
ti didžiosiomis valstybėmis, kurios labiausiai kritišku 
momentu nusigręžia ir nusiplauna rankas. Tąs įsitikini
mas ir spiria mažąsias, valstybes persiorįentioti užsienio 
politikoje. Tatai pastebiama Balkanų valstybėse. O da
bar, kaip atrodo, tokiais pat keliais pradės eiti ir Pabal
tijo valstybės.

Tą savo “sensacingą” žinią, 
kuri yra niekas daugiau kaip 
liktas prasimanymas ir melas, 
“Vienybė” atspausdino juodo
mis raidėmis, kad skaitytojai 
labiau atkreiptų dėmesį. Be to, 
iridėjo dar tokį paaiškinimą:

“Šią telegramą prisiuntė 
labai patikimas asmuo, todėl 
apie SLA Daktaro Kvotėjo, 
Dr. J. S. Stanislovaičio rezig- 
navimą iš urėdo jokių abejo
nių nėra. Dabar SLA pildo
mąją! tarybai kitos išeities 
nėra, kaip tik užgirti SLA 
Daktaru Kvotėju sekantį rin
kimuose daugiausiai balsų 
gavusį Dr. Steponą Biežį iš 
Chicago, III. Taip patvarko 
SLA konstitucija ir reikia 
manyti, kad pildomoji tary
ba prisilaikys konstitucijos 
patvarkymų užpildydama at
sitikusią tuščią vietą pildo- 
moj taryboj”.
Pirmiausia konstitucija pa

tvarko, kad sekamas daugiau
sia balsų gavęs rinkimuose j 
kandidatas turi tik “pirmybę”. 
O tai dar nereiškia, kad Pildo
moji Taryba jį būtinai turi 
rinkti. Bet tiek to, — šiuo at
veju tatai nesvarbu. Kur kas 
svarbesnis dalykas yra tas, kad 
“Vienybė” paskelbė piktą me
lą. Iš New Yorko, kur dabar 
vyksta Pildomosios Tarybos 
suvažiavimas, mes gavome te
legramą, kuri griežtai nuneigia 
“Vienybės” pranešimą apie 
Dr. Stanislovaičio rezignavimą. 
Telegramoje sakoma, jog to 
laikraščio paskelbta “ekstra” 
žinia yra piktas prasimanymas.

Yra toks posakis: “Be mano 
žinios mane apženijo”. Maž
daug panašiai elgiasi ir “Vie
nybė”, kuri be Dr. Stanislovai
čio žinios siunčih Pildoma j ai 
Tarybai jo rezignaciją.

Daladier ir pasirašys doku
mentą, kurį priėmus visoje 
Čekoslovakijoje buvo pa
skelbtas tautos gedulas. O 
dar, rodos, taip neseniai tie 
patys prancūzai ragino če
kus spirtis prieš vokiečius, 
ginti savo valstybės neliečia
mybę.

“Čia ir prisimena žmonės, 
kad istorija kartojasi. Kato- 
vicuose leidžiamas savaitraš
tis “Zwrot” šio mėn. 2 die
nos numeryje (26) įdėjo 
straipsnį, kurį išvertę musų 
kalbon, dedame ištisai. 
Straipsnis pavadintas “Du
rez” (išlaikykite). Ten skai
tome:

“ T863 metai. Kunigaikš- 
Čartoriskio

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)

(Tęsinys) 
tikriausiai SSSR butų

ISTORIJA KARTOJASI

Panašių atsitikimų, koks da
bar įvyko su Čekoslovakiją, yra

prieš 75 metus savo rųšies dra
mų turėjo pergyventi lenkai. Ir 
įdomiausias dalykas yra tas, 
kad to įvykio sūkuryje stovėjo 
beveik tos pačios valstybės, 
kaip ir dabar. Nenorėdamos įsi
velti į karų, jos atsisakė gelbė
ti Lenkiją. Vadinasi, pasielgė

SLA DAKTARAS KVOTĖJAS
NEREZIGNAVO

“Vienybė” paleido “antį”, 
kad SLA daktaras kvotėjas 
Stanislovaitis rezignavęs iš sa
vo pareigų. Ryšium su tuo ji 
spalio 19 d. atspausdino “ekst
rą” telegramą, kurią, esą, ga
vusi iš Waterburio. Štai kas to
je telegramoje teigiama:

1 1 l'J-L,!/ nį ■■'■■■"i........

“SLA Daktaras kvotėjas, 
Dr. J. S. Stauislovaitis, šian
dien pasiuntė SLA pildomo
sios tarybos suvažiavimui į 
New Yorką savo ręzignaciją 
iš urėdo. Priežastys joj re- 
zignavimo' kol kas neaiškios, 
bet spęjama, lęad jįs. negali 
ilgiau toleruoti kai kurių 
SLA viršininkų akiplėšįšku- 
mo ir bendro fronto politi
kos SLA reikalais.”

s* ** * - A ♦ ’V % 4b. * įf ■ • • ;

kosloyakija. Apie tar vilniškis 
“Aidas” rašo štai ką:

“Paprastai sakoma, kad 
nieko pasaulyje nėra naujo, 
kad daugelis dalykų, kuriais 
mes gęrimės ar biaurimes, 
kaip kažkuo' nepaprastai gra
žiu ar šlykščių, istorijoje yra 
jau buvę. Tai ne pirmiena, 
tai tik kartojasi tokie patys 
reiškiniai.

Vadinasi, istorija kartoja
si. Ir tai visame kame, kaip 
mažuose, taip ir dideliuose 
dalykuose. Tik mažų dalykų 
mes dažniausiai nepastebi
me, o didelius ne tik paste
bime, bet ir atjaučiame, pei? 
gyvename.

“Vienas iš tokių dijęlių 
istorinių dalykų, yra, ofięią- 
liškai apibrėžus, Čekoslova
kijos sienų pakeitimas (isto
rijoje tai bus vadinama tik
resniu vardu). Tai įvyko, po
lankiai, netikėtai, ko ne( la
biausiai įpaslaptinti poli(įkąi 
nenumatė, kaip nelimpa to 
staigios audros labiausiai 
įgudę inetereologai.

'‘Čekoslovakiją ilgus metus 
globojo Prancūzija ir piršo
si į sųjun^įninkes dabarti
niai Rusijos valdovai. Ir kas 
atsitiko? Sunkiausiu čeko-! 
Slovakijai momęhtu Rusijps 
valdovai piršta nepakėlė, ę, 
Prancpzijos valdovai pasira
šė dokumentą, kuriuo atėpie 
iš Čekoslovakijos tai, ką jai 
buvo davę 1919 metais Ver
salyje pasirašytu dokurpęh" 
tu. Čekoslovakija, turėdama 
reikalo su senos ir kultprm- 
gos tautos vadais, nenumątė, 
kad taip atsitiks, nenujautė,

į ątyąžiuęs
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čio Vladislovo 
(lenkų atstovo) pasikalbėji
mas su grafu Aleksandru 
Valevskiu, Napoleono III mi- 
nisteriu. Buvo kalbama apie 
skerdynes, rusų organizuoja
mas Lenkijoje. Kova tęsiasi 
ir tai tenka pakloti daug au
kų. Reikalinga skubi inter
vencija.

Valęvskis: Tuo geriau, jei 
liejamas kraujas. Išlietas 
kraujas nužymės nepriklau
somos Lenkijos sienas.

Čartoriskis: Tai, ką man 
grafas sakote, yra labai rim
tas dalykas.

Valevskis: čia 
grafas Valevskis, 
liaus minis teris.
gaikštis man netikite, pakal
bėkite su grafu Drouyn de 
Lahuys (užsienių reikalų 
ministeris), pakalbėkite su 
karaliumi.
Čartoriskis audiencijos me

tu pas karalių išgirdo neuž
mirštamą žodį: Durez! Tasai 
žodis ilgai buvo kartojamas. 
Tuo tarpu išnyko paskutinė 
viltis 
miją 
Trijų 
tinę
fiasku, .nes’dęl to galėtų kil
ti karas. Mat, Anglija dėl 
Lenkijos’ nenori sukelti karo 
Europoje. Prancūzija remia-

kalba ne 
bet kara- 
Jei kuni-

gauti Lenkijai autono- 
susitariant su Rusija, 
didžvalstybių diploma- 
intervencija baigiasi

Juk 
tą pagelbą suteikusi, nes SSSR 
pati labiau negu kas kitas yra 
užinteresuota neleisti vokie
čiams Balkanų valstybėse savo 
įtaką sustiprinti, bet štai čekai 
Šitą frontą visai atidarė.

Tai reikia manyti, kad čekai 
skaudžiai nusivylę savo sąjun
gininkais patys saugodami savo 
nepriklausomybę, kad ir kitose 
sienose jau nebenori su vokie
čiais pyktis ir ruošia dirvą bu
simoms sutartims su vokiečiais, 
visai apeidama Prancūziją ir 
SSSR.

Tik todėl čekai visai nesiryžo 
Lenkijos agresijai priešintis. 
Juk Lenkijos ir Vokietijos su
tartis dar veikia, o šioji sutar
tis iš esmės yra nukrenpta prieš 
SSSR politiką. Tai išrodytų, 
kad čekai jau nesiryžta Vokie
tijos didesniems užsimojimams 
priešintis.

Iki šiol šiokia Čekoslovakijos 
varyta politika jai labai bran
giai atsiėjo ir dar brangiau kaš
tavo. Čekoslovakijai sustiprini
mai gašlavo 50 milijonų ster
lingų svarų. Prancūzų spiriama 
Čekoslovakija laikė didžiulę ar
miją, darė galingus sustiprini
mus ir galų gale dėka anglų 
klastingos politikos ir prancū
zų daliuos veidmainybės če
kams visai net neteko grumtis 
ir besąlyginiai turi visko, ką 
buvo apsigynimo srityje sukū
rusį, išsižadėti. Tai Čekoslova
kijai, kad išsaugojus bent tai, 
ką turi, palieka jau orientuotis 
į vokiečius. Kitaip tarus, stoti 
į reakcingų valstybių eilių tąr-

ilgam

yra ir
(Len-

na. Jėga triumfuoja. Pasiti
kėjimas Prancūzija, 
laikui išhyko.

Yra skirtumo, bet 
panašumo tarp musų
kijos) 1863 metų tragedijos 
ir šiuonietinės Čekoslovaki
jos tragedijos. Neseniai ga
lėjo dar1 sudaryti su Vokie
tija nepuolimo sutartį. Pasa
kė jiems: nepasiduokite hit
lerininkų valdomai Vokieti
jai. Sudetų klausimą galėjo 
išspręsti kompromiso keliu 
išgelbėdami valstybės nelie- 
čiąųiybę. Tada jiems pasakė: 
spirkįtės. Paskui sužinojome, 
kad Beęęhtesgadene čekų 
valstybės neliečiamybė ir su
verenumas buvo pašvęstas 
taikos gelbėjimui. Nęs Ang
lija vėl nutarė, kad dėl Če- 
koripyakijos negalima sukel
ti Europoje karo. Nes Pran
cūzija vėl savo moralius ir 
formalius pasižadėjimus su
jungė su Anglijos n,ųsistaty
mu.”

Kaip matome, istorija kar
tojasi. 1863 metais Anglija 
su Prancūzija atsisakė gelbė
ti Lenkiją nuo Rūsį jos — 
nenorėdamos kąro; po 75 
metų tos. pačios valstybės at
sisakė gelbėti Čekoslovakiją 
nuo Vokietijos - — nenorėda
mos karo.

Štai ko yęętas pąsUikėji- 
pias ątipręsni.UOju.

SKAUDI NELAIMĖ

rug- 
Pet-

ŽAGARĖ- — šių metų 
sėjo mėn. 18 d- 14 4ą vai. 
raitelių kaime Radausko ūky
je kilo gaisras. Sudegė nauji, 
vos pernai statyti tvartai, dar
žinė su šienu įr javais ir prie 
daržinės buvusios javų kau
gės. Padaryti nuostoliai siekia 
10,000 litų, Gaisro sunaikintas 
turtas apdraustas nebuvo. Gai
srą gesinti padėjo, Skaistgirio 
ugniagesiai.

Pasielgimas jos su Lenkija 
lyg ir šiuos spėliojimus patvir
tina. Balkanų valstybės dabar 
taip pat pradės persiorientuoti 
ir ieško sutarčių su Vokietija. 
Juk joms rupi taip pat savo 
nepriklausomybę išsaugoti ir 
ramiau gyventi. Juo labiau, kad 
Ruiųunija dar turi nebaigtų 
ginčų su SSSR dėl sienų, — tai 
Besarabija. Juk SSSR nėra dar 
viešai atvirai deklaravusi, kad 
visam Besarabijos išsižada.

Tai reikia laukti, kad dabar 
visas Vokietijos politikos svo
ris atsidurs Balkanų valstybių 
tarpe. Tuo pačiu metu Vokieti
ja pasistengs savo įtaką liek u- 
kiškai, tiek politiškai sustiprin
ti Baltijos valstybių tarpe. Gal 
esminiai šių valstybių nepri
klausomybės ji nepažeis, bet 
čia savo įtaką turės tokią, kad. 
šios valstybės turės jos dikta
tui pasiduoti. Vokietija su 
Skandinavų valstybėmis jau iš 
seno ūkiškai bendradarbiauja. 
Šios valstybės iš viso stengia
si galimai .išlaikyti tokį neutra
litetą, kuris ne tik užtikrina jų 
nepriklausomybę, bet leidžia 
joms dar gerai pasipelnyti.

Kas, kas bet SSSR joms kai
po partneris visai nepakeliui. 
Juk SSSR kur tik savo įtaka 
sustiprina, teiiais ji eina su sa
vo vidaus santvarkos piršimu 
ir {veisia savo kovos žiaurius 
metodus su savo priešais.

Štai imkime, kad ir tokį ma
žutį pavyzdį, kaip Trockio a- 
nuo metu Norvegijoje apsigy
venimas. Juk SSSR privertė ma
žulę Norvegiją Trockį išgyven
dinti, nes jai pagrasinę, jog ne
turėsianti jokių prekybiškų Rei
kalų. Ir po šių grąsinimų Tręc- 
I<ls turėjo išsinešdinti į Meksi-

KM

randa arti medicinos pagalbų 
už prieinamų atlyginimų. Žm< 
nės pradėjo plačiau naudot 
gydytojų ir akušerių patarnav 
inąis. Deja, likusiuose valsčių* 
se punktų steigimas susitrukd 
nes nerandama gydytojų ir ; 
kušerių. Savivaldybes per lai] 
raščius ir kitais budais iešl 
sveikatos punktams mediciin 
darbuotojų, bet nelengvai . 
suranda. Miestuose gydyto, 
skaičius sumažėjo, bet čia . 
dar vis gana daug.

Vytauto Didžiojo Universit 
tas šiemet jau priėmė daugis 
studentų į medicinos fakultet 
nes tenka rūpintis gydytojų, 
kušerių ir dantistų trukun 
pašalinimu. Ts

SSSR politikos ir su ja nenori 
įeiti į bet kokius glaudesnius 
santykius.

Prancūzija su maskviniais 
komunistais taip pat nemaža 
vargo turi. Juk lik komunistų 
veikimo įtakoje, reikia spėlio
ti, Daladier rado geriau busią 
vokiečiams nusileisti, ir 
laikinai turėti atvangos, 
visą laiką kovoti dviem 
tais: vidaus gyvenime su 
leviniais komunistais ir 
niai su Vokietija.

Visa tai sumetus atrodo, bent i Sybč, žemės ūkio rūmai ir 1 
šiuo metu taip atrodo, kad Vo- tos ūkiškos organizacijos, be; 
kietijos rankos atsipalaidojo ir stengdamos skleisti žemės uk 
ji laisvai galės mėginti SSSR mokslą bei žinias ūkininkų ta 
išsprogdinti. pe>

Ar jei tai pavyks, tai jau čia Tas darbas vykdomas per 
kitas klausimas. Viena dabar vairias mokyklas, spausdintu 
aišku, kad dėl SSSR būklės var- gyvu žodžiu per žemės uk 
gu kas iš Europos valstybių parodas> jaunuosius ukinink 
sielosis ir vargu ji jų tarpe su- ir kitais budais. Dabar kiekvi 
ras užtarėjų. Vokiečiams paža- nas Lietuvos ūkininkas turi 
dėjus neliesti Britų imperijos sirašęs bent vieną laikraštį, 
reikalų, reikia laukti ir tikėtis, kiti išsirašo ir po du, po tr 
kad Anglija artimoje ateityje žemės ūkio rūmai, yra paskl 
sušauks visų koloniajalių vals-1 dę ūkininkuose daug šim 

tūkstančių įvairiais klausimi 
ūkiškų knygelių. Agronom 
konlrolasistentai ir namų ru 
šos instruktorės ūkininkai 
ir šeimininkėms ruošia daug 
bę paskaitų visokiais ukininl 
vimo klausimais ir į juos 1 
sikreipiantiems duoda nemol 
mai patarimų bei nurodymų.

Įvairiose krašto vielose n 
šiami žiemos žemės ūkio ki 
sai, kurie tęsiasi po 5 mėnesii 
Šiuos kursus lanko jau suau 
ūkininkaičiai. Kursai ruošia: 
dvaruose ar šiaip didesniuo 
p'irv^'zdingai tvarkomuose 
kiuose. Žiemos žemes ūkio ki 
sus jau yra perėję tukstanč 
ūkininkaičių.

Jauniems ūkininkams yra 
steigta septyniolika žemesnių 
žemės ūkio mokyklų. Šios m 
kyklos per dvejus melus iš! 
džia jau gerai pramokslintus 
paruoštus ūkininkavimui jaui 
kaičius. Iki šiol žemesnias i 
mes ūkio mokyklas jau y 
baigę, apie 3300 mokinių. Ši 
met tas mokyklas lanko 15' 
berniukų ir mergaičių. Moky 
los įsteigtos buvusių dvarų ce 
truose; prie visų jų mokiniar 
yra bendrabučiai; kur pragyv 
nimas labai pigus, (apįe 30 
tų mėnesiui).

Tiktai žemosioms žemės u k 
mokykloms vąldžia jau yra i 
leidusi apie Į1 milijonų litų.

Vyriausia žemės ųkio mokyi 
lų Žemės Ūkių Akaclemija Dc 
navoje. Čia ruošiami visa

Žemės ūkių švieti 
mas Lietuvoje

bent 
negu 
fron- 
mas-
išori- Sunku suskaičiuoti visas t

Į priemones, kurių imasi vyria

lybių konferenciją ir lenais bus 
iškeltas klausimas dėl kolonijų 
valdymo pertvarkymo. Labai 
galimas daiktas, kad Vokietija 
lokių kolonijų gausianti iš Bel
gijos, Olandijos, Portugalijos ir 
gal kaip ką, kas visai pačiai 
Anglijai yra nereikalinga, bus 
atiduota Vokietijai.

(Bus daugiau)

Iš Lietuvos
Lietuvoje trūksta 

gydytojų

Tai tokių faktų akivaizdoje 
nę tik Norvegija, bet ir kitus 
Skąndiųavų valstybes stengiasi 
kaip galima' toliau laikytis nuo

L ■<

Kai Rusijoje įsigalėjo revo
liucija bei bolševizmas ir ten 
pasidarė nepakenčiamos gyve
nimo sąlygos, visi lietuviai ir 
iš Lietuvos kilę kitataučiai gy
dytojai sugrįžo į Lietuvą. Su
grįžo net tie, kurie Lietuvą jau 
buvo visai pamiršę ir negalvo
jo kada nors grįžti. Be to, per 
kelioliką metų Lietuvos univer
sitetas išmokslino šimtus jau
nų gydytojų akušerių, daktarių. 
Deja, kaip senieji, taip ir jau
nieji gydytojai stengėsi apsigy
venti didesniuose miestuose, o 
mažųjų miestelių bei sodžių 
vengė. Tiesa, mažesniuose mies
teliuose, be pašalpų gydytojams 
buvo sunkoka gyventi.

Jau buvo pradėta kalbeli a- 
pic gydytojų . perteklių, nes 
miestuose jų tikrai buvo gana 
daug ir ne visi turėjo pakanka
mai darbo. Bet dabar staiga 
paaiškėjo, bąd Lietuvai dar gy
dytojų trūksta.

Nuo šių metų vyriausybė 
pradėjo vykdyti didelį planą — 
spdžiąu^ gyventojus api’upiųti 
prieinama medicinos pagalba. 
Pągal tą planą, kiekviename 
valsčiuje turi būti įsteigtas svei
katos punktas. Kįekviename 
ptmkte turi būti gydytojas, a- 
kųšcrč ir gailestingoji seselę. 
Jiems pašalpos bei atlyginimus 
moka vyriausybė per apskričių 
savivaldybes. Savivaldybės duo
da sveikatos punktams butus.

Sveikatos punktų gydytojai 
ir akušerės beturčiams teikia 
pagalbą nemokamai, o kitiems 
valsčiaus gyventojams už nedi
delį valdžios nustatytą atlygini
mą. Pradžioj melų išleidus 
sveikatos punktų steigimo įsta
tymą, tuojau buvo pradėta to
kius pifhktus steigti. Iki šiol du 
trečdaliai valsčių jau turi svei
katos punktus. Valsčių gyven
tojai labai patenkinti, kad jie

šqs instruktores. Šie žemės i 
kio spęęiąlistai vadovauja x 
sam žemės ūkio švietimui b 
ūkininkų mokslinimui.

Per nepriklausomybės dvid1 
šimtmetį ir Lietuvos ūkininke 
savo dvasiniais privalumais ž; 
miai pasikeitė, šiandien Lieti

ninkaųja, jo darbas daug i 
mani ilgesnis, o per tai ir m 
šesnis. Be to, ir šiaip dabar b< 
veik visi ūkininkai jau žymi: 
labiau prasilavinę, apsišvietę. < 
ateina naujoji ūkininkų kark 
kuri bus dar šviesesne, suim 
nesnę. Ūkininkų gi šviesuliu 
sumanumu ir darbštumu r< 
miasi visos Lietuvos gerove i 
ateitis. Tsl

žagrei
dirvo

• Lietuviškos miško 
naudojamos miškuose 
purenimui, pasirodė labai pate 
gios ir praktiškos. Latvijo 
miškų departamentas savo miš 
kų darbams pirko Lietuvoje ! 
tokias žagres. Tst
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Naujas Lietuvis 
D-ras Apsigyveno 
Fernwood Kolonijoj

Iš Chicagos Liet 
Laisvamanių 
Veikimo

Ruošia Kalbų ir šokių 
Vakarą

Dr. Ernest Jonaitis

Apie mėnesį laiko atgal Dr. 
Ernest Jonaitis atidarė ofisą 
prie 103rd St. ir So. Wallace, 
Fernwoode. Teko sužinoti, kad 
daktaras E. Jonaitis 1937 me
tais užbaigė mokslus, bet bū
damas gabus medicinos moks
luose jau 1936 metais prakti
kavęs Inland Steel Co. Einer- 
gency ligoninėj, kur tekę at
likti įvairių chirurgijos ope
racijų.

Iš Northwestern universiteto, 
kur Dr. E. Jonaitis baigė mok
slus, gavo Bachelor of Science 
laipsnį ir Doctor of Medicine 
laipsnį nuo Northwestern uni
versiteto medicinos mokyklos. 
Prie to vienus metus praktika
vęs Engletvood ligoninėj.

Dr. E. Jonaitis užaugo ant 
Bridgeporto, 3138 So. Union 
avė., kur ir dabar jo sena mo
tulė gyvena. Tėvukas jau se
niai miręs ir daktarui Ernestui 
teko dirbti dirbtuvėje, kad ap
simokėti universitetui.

L. E. K. dr. centro komite
tas yra paskelbęs vajų naujų 
narių gavimui ir turi paskyręs 
gana geras dovanas tiems, ku
rie daugiausiai narių gaus va
jaus laiku.

I

Vajus prasidėjo su pirma 
diena rugsėjo ir tęsis du mė
nesiu. Taigi, organizatoriai, į 
darbą, kad laimėtumėte tas pui
kias dovanas. Kas bus pirmu
tinis ?

NAUJIENOS, ChicaEO.

vienam muzikos mylėtojui šį 
veikalą pamatyti ir išgirsti grau

THE BRIDGEPORT 
KNĮTTING MILLS

moję yra apgyventa švedų ir 
olandų, bet naujas daktaras tu-

Centro komitetas taipgi bu
vo nutaręs surengti prakalbų 
maršrutą ir pasiųsti net du 
centro komiteto narius su pra
kalboms. Tai yra H. Jagminą 
ir A. Matelionį. Maršrutas, ro
dos, jau eina prie pabaigos ir 
kalbėtojai yra sugrįžę į Chi- 
cagą.

Kad sužinoti maršruto pa
sekmes, visi Chicagos laisvama
niai ir pritarėjai yra kviečiami 
atsilankyti į Mildos svetainę, 
šeštadienio vakare, rugsėjo 22 
dieną. Ten H. Jagminas papa
sakos įspūdžius iš savo prakal
bų maršruto veiklos. O prie to, 
pasiklausę prakalbų galėsite pa
sišokti prie geros muzikos.

Šis vakaras tam ir yra
giamas, kad išklausius II. Jag
mino raportą ką draugai 
no kolonijose apie L. E. Kultu- 
ro draugiją. —P. K.

Tai garsusis Dono Kazokų Choras, kuris atvyksta Chicagon koncertuoti spa
lio 23 d. Choras sudainuos dų koncertus Civię Opera Rųmuose, 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.

ren-

Parengimas
Prakilniam
Tikslui
Moterų Kliubas ruošia 

rybės šokius
labdą-

T
šį šeštadienį 9 v. v. Del Prft- 

do viešbuty, 53 & Hyde Pkį. 
blvd., Chicagos Lietuvių Mo
terų Kliubas rengia linksmu^ 
šokius, kurių pelnas skiriamas 
išimtinai sušelpimui suvargusių

F. Selemogavioh 
Svetelių ir drobių 
dėl paklodžių ir už
valkalų krautuvė at
darą kasdieną te va
karą^ —. te sękmą- 
dleniais.

Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

Indų Ir Sidabro 
Rinkėjoms

Indai ir sidabrų setai* kurie 
per Rugelį sąvąič|ų b«YQ gar
sinami Naujienose, neųžŲgę bus 
nutraukti, pąųgįąų jų nebe-

jo pirmieji gydymai pavykę, la
biausiai dvi vidurių operacijos, 
kurios prisiėjo padaryti pirmo
je jo praktikos savaitėj.

Daktaras laisvai vartoja lie
tuvių kalbą, todėl gera naujie
na ir apylinkės lietuviams tu
rėti arti gabų gydytoją.

ma-

p. Rakštį ir jo žmoną Ulyssa A- 
lice Pakštienę pažadino.

Ji atsistojo budėti prie vienp 
lango su 22 kalibro revolverių 
(ji gabiai ginklus naudoja), o 
p. Rakštis pašaukė policiją ir 
atsistojo budėti kitam namo 
gale. Pp. Rakščiai gyvena vir
šuj vaistines.

Pasitaikė, kad įr policijos 
skvadas buvo visai netoli, vos 
už šimto pėdų nuo namo.. Ap
supti piktadariai neturėjo pro
gos nei pasprukti nei pasislėp
ti. Bandė slėptis vaistinėj, bet 

| p. Rakščiai ir policistams neil- 
j gai tetruko juos surasti.

Pas Klovainiečius
Iš Klovain’.ečių Kliubo pa

minklo fendo aukotojų sąrašo 
per neapsižiūrėjimą praleista 
pora vardų,'būtent, Ona Kasi- 
niaųskienę ir Jonas Petraitis. 
Aukos priduotos per p. Tąšin- 
skienę.

Atsiprašau už padarytą ne
smagumą.

Kliubo susirinkimas 30 d., 
šio menesio, 
d., lapkričio, 
nėj.

Raudonos

o parengimas 5 
p. ša meto svetai-

Rožes Vakaras

Nepasekmingai 
Bandė Apiplėšti 
Rakščio Vaistinę

Įvairios Žinios Iš 
i Cicero Lietuvių
Gyvenimo

šio mėnesio 29 d., Ciceron 
atvažiuoja Šakar-Makar grupė 
pildyti programą Raudonos Ro- 

kliubo metiniam parengi- 
Įžangos bilietai labai spar- 
platinami. Eina gandai, 
Liuęsybės svetainėj susi-

šį kartą bus daug lengviaus 
duoti geresnį suvaidinimą.

Sekantį choro nariai užimą 
vadovaujamas roles: merginos 
— p-lės Florence Balsiutė, An- 
toinette Mankevičiutė ir Aldo
na Grigonis. Vyrų rolėse: Al
iau Downs, John Romanas, Jo- 
seph Valentas, John Virbickas 
ir Edward Budraitis.

Jų roles atpasakoti nėra rei
kalo, nes jų vardai yra japoniš
ki ir nebus suprantami nepa-

Yisi gerai žiųoiųe, kad Clų- 
cagoje randasi gana daug ne
turtingų lietuvių, reikalingų 
pagelbos, kurią mažai kas teF- 
kią. Chicagos Lietuvių Moterų 
Kliubas jąų nuo seniai, pasižy
mėjo stambia labdarybės veik
la ir ateity rengiasi dar labiau 
ją praplėsti, kad tie nelaimin
gieji vargšai ir vargšės nors 
kartas nuo karto galėtų turėti 
linksmesnę valandėlę. Juk ir 
jie tokie pat žmones, kaip ir 
tie laimingesnieji.

dekime įvykinti šį aukštą lab- 
mačius paties veikalo scenoje, darybos tikslą atsilankydami šį 
Veikalas yra labai turtingas ge- subatvakarį į šokius Del Pra- 
ra muzika ir gražiomis daino- do viešbuty, kame visi prąlei- 
mis. Patartina ir verta kiek- sime linksniai laiką. —*-Narė.

DYKAI 
PRISTATYMAS

ESTABLISHĘO 1*04

H/EXBERlTS Telefonas

CANAL 4738

---------------------------I . .-nL

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVISP”
Ar žinai, kodėl vieni H gi

rią, kiti keikia* bet visi mėgstą 
jj skaityti?

Net kunigą! pasilipę jį 
studijuoja, nors savo parapi
jom m$ draudžia j) i rankas 
paimt. .'i

“Keleivį” žmonės, mėgsta <161 
to, kad jis niekam n e pataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pksi- 
gai Įėjimo

Be to, jame rasi vįsokių pa
tarimų, pamokinimų, grvžių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iŠ viso pasaulio.

Kainuoja tik $2.00 trietamą.
Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

— SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos 
Lietuvių Balsas”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujię- 
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

Du Jauni Piktadariai buvo 
Areštuoti

18 APYLINKĖ — Du jauni 
piktadariai vakar rytą bandė 

Juliaus P. 
1900 South

bet jų šansai

Naujas Biznis

žos
me
čiai
kad
rinks liek publikos ir bus iš
pildytas tokis programas, ko
kio iki šiol neteko matyli.

Argi taip bus?
K. P. Deveikis.

‘ a;

WEXBERG’S

“A. L. Balsas
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

apiplėšti lietuvio 
Rakščio vaistinę, 
Halsted slreet, 
buvo labai menki.

Jie nieko nepelnė ir šiandien 
sėdi kalėjime.

Suimtieji jaunuoliai yra
John Tūlo, 16 metų amžiaus, 

ir |
DeWitt Kandel, irgi 16 m. a.
Jie įsigavo vaistinėn per an- 

I glių šliūžę prie vaistinės, namo. 
• Ret vos spėjo jie įsigauti vidun, 

Luoj pradėjo veikti tylus aliar
mas, kurį p. Julius Rakštis, sa
vininkas, turėjo įrengęs. Pikta
dariai negirdėjo aliarmo, bet jis

CICERO. — Frank Sable 
vo tuščią krautuvę adresu 4919 
West 14th st., jau išnuomavo. 
Buvo daug spėliojimų koks 
biznis ten bus atidarytas, bet 
šiomis dienomis jau paaiškė
jo. Lange pasirodė iškaba, kad 
tai bus “Pirmos Rūšies Liąuor 
House”. Kas bus tos įstaigos 
savininkas, kol kas nežinoma, 
bet ilgai nereikės laukti.

Jau 
seniai

sa-

kad

VU

Kas Yra “Mikado?”
Sužinosim Lapkr. 6

.. -7T.---------------------

Veikalą stato “Naujos 
Gadynės” choras

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

OLD QUAKER
2 METŲ SENUMO

PAINTŪ

DUODAME
PINIGUS!
U "

Jeigu reikia atnaujin
ti morgičius; jeigu, no
rite taisyti namą;':jeigu 
norite pirkti namą; jei
gu budavoti namą,— 1.

Kreipkitės į N ĄU- 
JIENŲ spulka. 
Gausite ant lengvų, iš
mokėjimų ir lengvomis 
sąlygomis.
Lithuanian Building 
Loan and Savings

Assocjation
1739 S. HALSTED ST.

Atdara kas. dienų nuo 8 ry- 
o iki 8 vakaro, išskyrus ne- 
lėldionius.

Gįlbcrt ir, Sullivan parašyta 
komiška opėra “Mikado” bus 
suvaidinta lapkr. 6 d. Sokolų 
svetainėje. Veikalą statys 

■‘Naujos Gadynės” Choras po 
vadovyste Jurgio Steponavi
čiaus. Opera “Mikado” yra pa
imta iš japon iečių gyvenimo. 
Satyros formoj yra atvaizduo
jama karaliaus garbinimas.

Choras yra
pirmiauš statęs tą operą, todėl

PORT WINE 
MUSCATEL

dabar visi kalba
čia tokios įstaigos rei-
kur butų galima pasi- 
nebrangiai gero “štofo”.
Sable labai patenkintas, 

kad susilauks švaraus biznio 
savo name. Gero pasisekimo “Naujos Gadynes 
naujam biznieriui-

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

ALUS REISAIS
Aukštos Rųšies sta
lo alus stein bu
teliuose. Niekad 
pirm tai taip pigiai 
neparduota, šven
tėms tiktai

.09 
iš 24 
Keis.

pirkti

•-^. : •

jis
. j ■ ’ ’ y > v x'? 'f.-‘ '• 'r-.‘

NĄUJJENŲ-ACMK Tolephoto
Jauna moteris šiame paveiksle yra p-nia Margaret Sikora. Ji kalbasi su valstybes gynėjo ąsįs tentu Ipeslie 

Curtis. P-nia Sikora yra valstybės gynėjo liudininkė prieš savo vyrą Rudolph Sikora, kurs nušovė Edvvardą 
Solomaną, žmonos meilužį. Senoji moteris tai p-nios Sikora motina. Ji liudys žento apgynin^ui. Sikora 
byla nagrinėjama kriminaliam teisme Chicagoj Dešinėj įtariamasis žmogžudystę papildęs Rudolph

1908 SOUTH HALSTED STREET

i »<- I ...i, U, ■**.■

Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 
gali sutikti.

APSIDRAUSK pats save ir savo šeimos nartus, Ui.OUli ųltįkriųsi 8ąi». 
rytojų.

APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 
Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurįoje. ki,ekvienaip apdrauda 
ir pašelpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150 
iki $5,000.00. Ligoje pašelpos galį gaulįi $6 00. $9.Q0 ir $12.00 
savaitėje.

Apart apdraudos ir ligoje pašelpos, Susi vienijimas šelpia savo na
rius ir našlaičius, iš tam tikslui es^ųčių (p.’ųlų pinigais. 
Kiekvienas SLA. narys gauna savaitini laiKrastį, “Tėvynę“.

Informacijas suteikia veltinių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis I
LITHUANIAN ALLIANCE of AMERICA 

(SVSIVIENi.ll.MAS LIETUVIŲ AMERIKOJE)
307- W. 30th St, New York, N. Y.

Rudeninių Madų 
Knyga

Ir Amerikiečiai Skaito arba, Užrašo Saviesiems Lietuvoj 

“KULTŪRĄ” 
Mėnesinis Mokslą, Visuomenės ir 

Literatūros Žurnalus
Eina XV nietųs. Redaguoja garbės prof. P. LEONAS 
Beuęlradarbiąuja įžymiausi Lietuvos mokslininkai, rašy

tojai, kritikai, visuomenininkai.

1938 m, žurnąlo priedų specialiai išleidžiama 
įžymiojo rusų rašytoją Maksimo Gorkio 

gerausių kurinių rinktinė kųypa. '

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

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusnį. 8 litai.
Adresas j “KULTŪROS’’ Žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-v| 

Nr. 1£3. LITHUAN1A.

Tik ką gavome naują madų 
knygų, kurių galite fcautl pas 
mus ui 15 centų. Siųskit aayo

NAUJIENOS 
W» STpatsted SL,

^numini*
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Švęs Reikšmingas Sukaktuves
Diena Iš Dienos

Gal Uošvienė Jam
Nepatiko

Irene

Alex

Bowling-Billiardai

aso OT

MEKSIKONIŠKI MOTIVAI ABRUSAMS AR KITUR

MIKADO
galės

Alex LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

MEXICAN MOTIFS

VIENAS
DIDELIS
Apvalus

No. 1789 DIRECTORY
Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

VienaVardas ir pavardė Vardas.

DEZERTUI 'Adresas.Adresas

Miestas ir valstija

PETER PEN

FOTOGRAFAS

A0Soi.uT£Ly/

aiwy?

7 IKI 8 V AL. VAK.
7 IKI 8 VAL. VAK.
7 IKI 8 VAL. VAK.

Oueen 
litter.

Palmiskas ir 
TORIELKAITĖ

IbolI, 
land.

ant 
au-

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT, 
1739 So. Halsted St, Chicago, m.

“Frankenstein’as 
Valdo Europą

Gavo 
Perskiras

• LIGONINES— 
HOSPITALS

T M'
8SL

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago j)

Nicholas Maravolo,
Mary Plonis, 23

Frank Offelen, 27, s 
Lukšo, 24

Anthony Dubskis nuo Goldie 
Dubskis

PATTERN 1789

TAlfP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

CONRAD 
fotografas

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

420 W. «3rd St
TeL ENG. 5883-5840

St. Pradžia 4:00 vai. popiet. Įžanga 35c. Kviečiame pub’i- 
ką skaitlingai atsilankyti. Rengimo Komisija

A. L. Etinės Kultūros 3 kuopa rengia balių šeštadienį, spal’o 
22 d. 1938. Mildos svetainėje, 3142 S. Halsted St.

AU4- no 
eur

STANLEY BOGUSH ir LEO 
’ VAIČEKAUSKIS. 

Tel. Calumet 6579.

NMSL-i— / V7CL-LJ E 
COOD MQQ.N4IWC. 63 

KIKJC -JOUL-X/ ' 
| WAS JUST Out 
TO LXXX. 

hAV RjOWERS.

DAILY ,
BUSINESS

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

NAUJOS GADYNĖS 
CHORAS

NO V. 6. 1938
SOKOL SVETAINĖJE

No. 1789 — Margais siūlais nesunku bus išsiūti šiuos 
žius Meksikoniškus paveikslus. Jie tiks ant abrusų 
kalų ir tt.

Čionai Lietuviai Perka!!!
APŠILDYMĄ — PLUMBINGĄ — MALEVĄ 

LINK-BELT STOKERIŲ CENTRAS

Pasimirė 37 metų chicagie- 
čio ir WPA darbininko Arnold 
Jameson, 4516 N. Keatin, uoš
vienė. Jis buvo pakviestas į 
grabnešius, bet laidotuvių die
ną taip nusigėrė, kad negalė
jo ant kojų pastovėti.

Miesto teisėjas Bonelli pa
skyrė jam išsėdėti $150 baus
mę Bridewell kalėjime.

LUCKY INN 
SCHLITZ ALUS 

Lietuviška užeiga dėl jaunų ii 
senų.

Gėrimai, užkandžiai ir muzika, 
Kviečiame mus atlankyti 

3203 So. Halsted St.

gra 
ažuval

Miesto teisėjas ir vokietys! 
John Gutknecht, užvakar va--| 
kare kalbėdamas Beehivcj 
Lodge organizacijai, salėj ties 
32 W. Bandolph, pareiškė, kad 
Europą šiandien valdo “Fran
kenstein’as”. “Frankens tein”— 
tai filmų sukurtas kruvinas 
baisūnas. Teisėjas Gutknecht 
turėjo omenyj Hitlerį.

Jis pridūrė, kad šįmet pra
leido atostogas Europoj, bet tai 
nebuvo smagi, o labai skaudi 
ir šiurpi kelionė.

Yankauskas, pirmiau 
taverną 35th PI. ir 

St. per 4 metus, šiuo

“Bijūnėlio” choro pamokos prasideda su šiuomi šeštadieniu, 
spalio (Oct.) 22 diena, nuo 2 iki 5 valandos po pietų, 3349 
W. North Avė., arti Homan Avė., antros lubos. Mokyto
jauja p-lė Ona Skeveriutė. Jaunuoliai gali pristoti nuo 5 iki 
17 metų amžiaus. Tėvai yra kviečiami atvesti bei atsiųsti 
savo jaunuolius nuo pat pradžios pamokų, kad vėliau ne
reikėtų trukdyti pamokų. Kviečia “Bijūnėlis”

Lietuvių Piliečių Darbininkų Paš. Klubo susirinkimas Įvyks sek
madienį, spalių 23 d. 1 v. p.p. V. Neffo svetainėje, 2435 So. 
Leavitt St. Malonėkit visi nariai atsilankyti ir užsilikusius 
mokesčius užsimokėti. Taipgi ir naujiems norint į klubą 
įstoti yra gera proga įstoti veltui. S. Baranauskas

Spalio |inėn. 26 dieną Yuškos svetainėj (Hollywood Inn) 2417 
W. 43rd St. 8 valandą vakare, įvyks Lietuvių Jaunimo Kul
tūros Ratelio visuotinas narių mėnesinis susirinkimas. Na
riai pribukite punktualiai, ir užsimokėkite neužsimokėtas 
duokles. Sekretorius Alfredas J. Butkus

Laisvamanių Etinės Kultūros Draugijos 5-tos kuopos susirinki
mas įvyks sekmadienį, spalio (October) 23 d. 10 vai ryte, 
antrašu 3240 S. Halsted St. (Ramova Laundry). Visi nariai 
malonėkite dalyvauti. Kviečia L.M.E.K.D. 5 kp. Valdyba

Penkių Metų Sukaktis 
Tavernos Biznio

BKIDGEPORT. — Rodos, vi- 
sai neseniai kaip geras alus at
gal pargrįžo, bet jau pp. And
rius ir Mrs. Radiševičiai, savi
ninkai Liberty Tavernos, ant
rašu 700 W. 31 st S t., iškilmin
gai švęs savo penkių metų biz
nio sukaktį. Ta proga tikisi pa_- 
simatyti su savo draugais ir 
pažįstamais. Puota su gera mu
zika ir skaniais užkandžiais 
įvyks šį šeštadienį, spalio 22 d.

Beje, pp. Radiševičiai 
miaus yra gyvenę Gary 
ir fenais turi daug gerų 
gų.----VBA.

Antanas ir Agota Chesnai
Antanas Czesna ir Agota Czesnienė, kurie ^užlaiko 

maudynes ir taverną Town of Lake, švęs 30 metų ženy- 
binio gyvenimo ir biznio uždėjimo sukaktuves. Taipgi 58 
metų Birthday. Atminčiai tokių svarbių sukaktuvių ren
gia party spalio 22 d. savo biznio vietoje, 4501 S. Paulina 
Street. Victor Bagdonas

LOCAL & LONG DISTANCE 
MOVING

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

3406 So. Halsted St.
Saukit Tel. YARDS 3408

Lietuvis Plumberis 
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

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.

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

A. F. CZESNA BATHS .-~jr?llį 
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ

Telefonas BOULEVARD 4552
Užlaikom elektrikinį Kabinetą, karštus ir garo kambarius; suteikiam 
elektrikiniųs ir švedų masažus; Pagelbėsim jūsų sveikatai V1OLET 
Spinduliais ir sieros vanom. Kainos labai prieinamos; Moterų diena 
utarninkais.

1657 West 45th St., kampas S. Paulina St.

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

JUMS PRIE NAMŲ REIKALINGA

2817 West 63rd Street
TEL. PROSPECT 1297

-LIETUVIŲ KRAUTUVE=

Reikalauja
Perskirų

Stephanie Gerčus nuo
Gerčiaus

Elenęr Lukša nuo John Lu 
kŠos

Ofiso tel. Yards 0706 
Rez. tel. Lafayette 4557

P. KLUJKA, vedėjas

Columbia Roofing Co. 
NOT INC.

Žvyrinis Dengimas ir ant Gon
tų Paruoštas Dengimas

Felt Gutters ir Bičkų Darbas 
Tai Specialybė

3319 So. Morgan St., Chicago

Naujoj 
Vietoj

John 
turėjęs 
Halsted 
laiku turi taverną 2259 West 
23rd PI. Kadangi savo biznį 
perkėlė į naują vietą, tai spa
lio 22 ir 23 dienas turės ati
darymo pokilį, kur prie gėri
mo duos skanius užkandžius, 
taipgi turės gerą muziką, ir 
kiekvienas atsilankęs 
smagiai praleisti laiką.

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

15-to Wardo Lietuvių Demokratų Kliubas 
Rengia 5-tą METINĮ BALIU

Bus daugybė brangių prizų išlaimėjimui, taipgi kilubas 
duoda pirmą prizą $5.00 pinigais.

Subatoj, Spalių-Oct. 22 d., 1938,6:30 v. v.
MARQUETTE IPARK HALL, 6910 So. Western Avė.

PUIKI ORKESTRĄ.
Įžanga 25 Centai. Kviečia visus KOMISIJA.

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

'O -po Valstijos priežiūra.
6755 SOUTH WESTERN AVĖ.

Tel. Grovehill 1038.

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI

GYDYMAS....... ~.................$£0.00
LIGONINĖJE ...................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ---- J $15-00
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama -----“
VISAS LIGAS GYDOMA $1.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■ 

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Avė., Chicago.

Tel. Lawndale 5727.

1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI

RADIO PROGRAMŲ
PENKTADIENI-
ŠEŠTADIENI— W. H. F. C
SEKMADIENI—

.. p j? j j

Atidarymas
SUBATOJ IRhNEDĖLIOJ, 
SPALIŲ 22 ir 23 D.

— įvyks
JOHN’S TĄVERN

2259 West $3rd, Place
Visus draugus (ir pažįstamus 

kviečiu atsilankyti, kur prie ge
ros muzikos galėsit praleisti sma
giai laiką.

JOHN YANKAUSKAS

Mes galime jums pa
rūpinti puikios 

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

□ėl pakeitimų ir permodeliavŲ 
mo kreipkitės į

D. C. LA VINE
LUMBER CO.

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

CHICAGO, ILL.
Phones: HEMLOCK 0030—0031

Du gerai apsiginklavę plėši
kai nušovė policistą John 01- 
son ir pavogė $2,000 nuo ap- 
draudos pasiuntinio vakar po 
pietų. Susišaudymas ir plėši
mas įvyko gatvėj, prie Metro
politan Life Insurance bendro- 

j vės. raštinės, adresu, 4000 W. 
1 North avenue.

1 Pirkite kur visi Lietuviai Perka!

South Center Pluntbirg & Heating Supp’.y Co., Ine
N. W. kampas State ir 55th St.

VISI TELEFONAI — ATLANTIC 4290 — VISI TELEFONAI

^4
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AUTOMOBILIAI UŽMUŠĖ DU CHICAGOS 
LIETUVIUS, KETURIS KITUS ŽMONES

“Kruvinos
Studijos”

Žuvo Albertas Šlapelis ir Jonas Vidrinas šarmadruskės tyrlaukiai. Įvyks Spalio 23 d.

Jau Artinasi To 
Garsaus “Ratelio 
Choro Debiutas

Jaunas, 25 metų amžiaus lie
tuvis Albertas šlapelis vakar 
anksti rytą žuvo automobiliaus 
nelaimėj prie Port Byron, Illi
nois valstijoj. Automobilis ku
riam jis važiavo su trimis kotn- 
panijonais, nuėjo nuo vieškelio 
No. 80 prie aukščiau minėto 
miesto, trenkė į telefono stul
pą ir apvirto.

Visi šlapelio' kompanionai 
buvo sužeisti, vienas iš jų D. C. 
Jonės. Jo ir kitų sužeistųjų a- 
dresai nežinomi, o Albertas šla
pelis gyveno ties 7048 South 
Campbell avenue, kur jo kū
nas šiandien bus pašarvotas.

rėlis, kuris gyveno lūšnelėj ties 
10324 Indianapolis bulvaro.

Vidrino kūnas buvo atrastas 
lūšnos viduj. Apžiūrėję velionio 
kūną, koronerio daktarai nu
sprendė, kad Vidrinas buvo su
važinėtas automobilio, gatvėj, 
bet arba jis pats kokiu nors 
budu dasigavo į butą arba kas 
nors jį įnešė ir paliko be me- 
dikalės pagalbos ir nepašaukę 
gydytojo.

Kokioje U.S.A. vietoje yra 
begaliniai šarmadruskės tyr
laukiai (alkali plains) ? kur jo
kia gyvybė nebeegzistuoja iš
skyrus “buzardus” ir kai ka
da užklidusį rudąjį lokį? Ko
dėl žmogui matosi miražai? 
Kur pirmieji Amerikos mar- 
monai kolonistai apsigyveno? 
Marmonų tikyba ir daugpaty
stė.

artinas spalio 23 dieną, 
Lietuvių Jaunimo Kul- 
Ratelio Choro rengiami 
su programų, kurie bus 

i x svetainėj

Jaunuolis paliko motiną Oną 
ir tėvą Napoleoną Šlapelius, dvi 
sesutes Oną Strakalaitis ir He- 
len šlapelis, švogerį, dvi tetas 
ir daug kitų giminių.

Laidotuvėmis rūpinsis laid. 
direktorius S. P. Mažeika. Šį
ryt įvyks koronerio inkvestas. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį.

Antrasis lietuvis, miręs auto
mobilio nelaimėj, Jonas Vidri
nas, 55 metų amžiaus atsisky-

Vakar ir užvakar naktį Chi- 
cagoj įvyko dar ir sekamos au
tomobilių nelaimės: 

f

e Eidamas skersai gatvę prie 
savo namų, 40 metų chicagietis 
Frank Canty, 8041 Vincennes 
avenue, žuvo po automobiliu. 
Vairuotojas John Byberg, 5931 
Perry avenue, buvo suimtas.
® “Hit and Run” draiveris 
prie Chicago ir Damen gatvių 
kryžkelės užmušė 50 metų chi- 
cagietį John Ceochetti, 700 N. 
Albany avenue.
• Apskričio ligoninėj mirė mo- 
torciklio nelaimėj sužeistas 30 
metų Arthur O’Connell, 3501, 
S. Van Buren St.

GERB, Naujienų skaityto- 
los ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, k n 
skelbiasi Naujienose

O Prie 435 S. Clark St., auto
mobilis užmušė virėją James 
Soon, 3100 N. Clark.
q Įvairiose Chicagos dalyse ke
turi lietuviai ir apie 10 kitatau
čių buvo sunkiau ar lengviau 
sužeisti autom, nelaimėse.

Į šituos klausimus atsako 
Conan Doyle’o istorinis roma
nas “Kruvinos Studijos” (2-ra 
dalis), kuris bus pradėtas 
“Naujienose” spausdinti 
dienį, spalių 22 d.

Sekmadienį SLA 
6-to Apskričio 
Konferencija

šeštiV-

SLA 6-to Apskričio konferen
cija įvyks šiame sekmadienį, 
spalio 23-čią d., 1 vai. po pietų, 
p- Gramonto salėje, 4535 So. 
Rockwell St., kampas 45th PI. 
Brighton Park lietuvių 
joje.

koloni •

Jau 
kartu 
turos 
šokiai 
surengti Yuškos 
(Hollywoėd Inn) 2417 W. 43rd 
St- •

Jeigu dar nenusipirkot bilie
tą, tai jau mažai laiko tėra, ne- 
tęskit, husipirkit šiandien, nes 
bilietai yra parduodami labai 
greitai. Pilkit išahksto, nes 
kam rriokėti brangiau prie du
rų ? bilietai išanksto perkant 
25c, prie durų 30c.

Pradžia šeštą valandą vaka- ' 'i- ‘.u '' ro.

persoNal 
Asmenų Ieško

Aš PRANCIŠKA EINIKIENfi 
paieškau draugės. Po pirmu vyru 
vadinasi Elemon; gyveno Roselan- 
de. Prašau atsišaukti šiuo adresu:

F. Einikis, Minonk, III., P. O.
.......... . į imi i ii i .mitim

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

PAIEŠKAU DARBO
Penteris ir popieruotojas iš vi

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

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

PAIEŠKAU DARBO KAIPO ja- 
nitoriaus arba paprasto darbininko 
darbo—Esu patyręs, atsakomingas. 
2909 So. Union Avė., Victory 7325.
..... —i. ......... h

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

FŪRNISHED ROOMS—TO RENT 
_____ GyvenimuiKambariai_____

RENDON KAMBARYS su ra
kandais švariam ir blaiviam vy
rui, afba ir vedusiai porai be vai
tų; dirbantieji. 3531 So. Halsted St-

RENDON KAMBARYS apšildo
mas vakinui ar ženotai porai be 
vaikų. 1646 N. Bell Avė., antras 
aukštas.

FOR RENT—IN GENERAL 
_ _____Rendai—Bendrai x
ANT RENDOS 4 kambarių fla- 

tas Naujai dekoruotas, mūrinis, 
pečium šildomas.

2900 Poplar Avenue.

MISCELLANEOUS FOR SALE

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

ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi što- 
afikčeriiu dėl bile kurio biznio 

aitant svarstykles, registerius ir 
įce baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

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

CALumet 5269.

Visi kuopų delegatai, 
jai, taipgi ir tų kuopų 
bos, kurios nepriklauso prie ap
skričio, žodžiu, visi atvykit su 
gerais sumanymais ir dalyvau
ki svarbioj konferencijoj.

K. J. Semaška, apsk. seki\
&

veikė- 
valdy-

žmones žino, kad Ratelio pa
rengimai vis ką nors naujo 
parodo. Taigi, šį kartą Ratelis 
prmą sykį pasirodys publikoj 
su savo milžinišku choru.

NepamirŠkti Spalio 23 d., at
važiuokit į Hollywood Inn ir 
išgirsti pirmą sykį Lietuvių 
Jaunimo Kultūros Ratelio Cho
rą dainuojant.

Koresp. Alfeid’as J. Butkus

IEŠKAU apysenio žmogaus dėl 
apvalymo taverno. 6500 So. State 
Street.

REIKIA PORTERIO TAVERNUI 
Turi žinoti kaip prižiūrėti furnasą. 
Kambarys ir užlaikymas. 5746 W. 
65th St.

Šįvakar Lithuanian 
Nat. Democratic 
Club Susirinkimas

“Bijūnėlis” Jau 
Ruošiasi 20-tą 
Metų Sukaktuvėms

Tai Įdomi ir Graži Vaikų 
Organizacija

H. BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 

CREDIT JEWELER nori laikrodė
lių, laikrodžių taisyti. Dykai ap
skaičiavimas—darbas užtikrintas.

4184 Archer Avė.
BUSINESS CHANCES 

Pardavimui Biznai
PARDAVIMUI tavernas — geras 

biznis. Garo Šildymas, renda $37.50. 
Kaina $650.00, 6844 S. Racine Avė.

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

GREITAM PARDAVIMUI ta- 
vern, išdirbtas per 10 metų—Gerai, 
pilnai įrengtas—Pilnas stakas ir li- 
cense. Turiu du biznius. Parsiduo
da pigiai. Canal 1799.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimai
NEREIKIA JUOKESNIO—30 NftNESIŲ 18- 

MOKftTI. VisUkaa pertlurčjitnae. mate- 
vojitnaa body, fenderio darbu, baterfie, 
radijo ir priedų. Freimo. alų BUBtlprini- 
niaa. Viskas nuo virkaus iki tairų. 15 
mėty patyrimas, musų rarantlja. Atdara 
vakarais, sekm. Apskaičiavimas. towin* 
dykai. Taipgi pilnas pasirinkimas naujų 
ir vartotų karų. Be (mokėjimo pinigų. 
2509 MLLWAUKEE AV. Belmont 4814.

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ 
BUICK & PONTIAG

MILDA AUTO SALES
806 West 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

Vėžio

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)'

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted Stų Chicago, IK

Čia įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No----
Mieros - . - per krutinę

No. 4958 Išėjimui suknelė. 
Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, 
taipgi 34, 36, 38, 40 ir 42 colių kru
tinę.

ulingos pamaldos 
sielą, o iš ten bus 
į Šv. Kazimiero

MADOS
ALFONSE STAKENAS

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

Paliko dideliame nubudime 
motiną Johaną, po 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 kitas gi
mines.

Kūnas pašarvotas randasi 
3515 W. 59 PI Tel. Republic 
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, 

tevis, Dėdės, ciocė 
giminės

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

Pa- 
ir

Su-

t ALEX AUGUSTINAVIC2J
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių 19, 1:30 v. r., 1938, su
laukęs 63 m., gimęs Pane
vėžio apskr., Naujamiesčio 
para)?., čiurų kaime.

' Pąliko ^dideliame' pulįudime 
brolį/ Kazimierą, • brolienę 
Mabel, 3 brolių vaikus Ed- 
ward, Charles ir Bessie, se
sers dukterį Oną Pauliukas 

Į ir šeimyną, 4 pusbrolius: Po
vilą Dambrauską, Petrą, An
taną ir Kazimierą Churus ir 
jų šeimynas ir gimines, o 
Lietuvoj irgi gimines.

Priklausė prie Simano 
Daukanto Dr-jos, 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 ge
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 giminės.

Laid. Dir. S. P. Mažeika, tel. 
YARDS 1138.

8 val-rvaka- 
svetainėjė,

tuom svar- 
baliau komi-

Lithuanian National Demo
cratic club posėdis įvyksta šį 
vakarą lygiai kaip 
re, Vingeliausko 
4500 So. Talman.

Šis posėdis yra 
bu, kad rudeninio
•tetas išduos raportą ką jisxyra 
nuveikęs surengimui baliaus. 
Kliubo nariams taipgi bus iš
duota bilietai platinimui. Taip
gi ir daugiau turime vidurinių 
kliubo dalyk-į apsvarstyti, o 
kad jau vasaros parengimai yra 
pasibaigę, taį butų gerai, kad 
kliubo nariai lankytųsi į po
sėdžius ir apvestų naujų na
rių prirašimui prie kliubo. Prie 
to, artinasi //rudeniniai rinki- 
mai, taigi ir klliubiečiai turi
me budėti.

Neužmirškite 
būti laiku, kad

NORTH SIDE. — Trečiadie
nio vakare, spalio 19 d., įvyko 
“Bijūnėlio” tėvų posėdis J. 
Grigaičio svetainėje, 3800 W. 
Armitage avė. Susirinko ge
ras skaičius užinteresuotų tė
vų, ir apkalbėję svarbą “Bijū
nėlio” pamokų, vienbalsiai nu
tarė neatidėliojant imtis dar
bo.

Iš praeitų metų darbuotes 
pasirodė, kad sekmadienių ry
tais pamokos nėra pageidauja
mos — ne paranku; tad šįmet 
susirasta patogi svetainė šešta
dienių popicčiams, nuo 2 iki 5 
valandai, kuomet visi turi liue
so laiko.
Pamokos Pradedant Spalio 22

PARDAVIMUI TAVERNAS lie
tuvių apylinkėje—geras biznis — 
apleidžiant miestą. 6954 Western 
Avė. Hemlock 7692.

PARDAVIMUI TAVERNAS su 
namu, 2 aukštų mūrinis, karštu 
vandeniu apšildomas, arba mainy
siu į bile ką. 739 E. 92nd PI.

LUNCH ROOM ir mokyklinė 
krautuvė labai nebrangiai- Savi
ninkas vietoj. 1937 W. 63rd St.

PARSIDUODA TAVERNAS. Pui
ki proga atsakantiems žmonėms. 
Savininkas vietoj, kampas 1932 W. 
63rd. St.

PIRK DABAR moderną, kampinį 
4 apartmentų namą garu Šildomą. 
Elektriką, refrigeratorius. Rendos 
$1680.00. Kaina $8,000.00. Libera
lus terminai.
FIRST STATE MORTGAGE CO., 

4752 FULLERTON.
Capitol 3020.

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

PETRAS ROČUS
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 nubudime 

moterį Agotą po tėvais Ge
čaitę, sūnų Julijoną, dvi du
kteris Emiliją ir Petronėlę; 
brolį Leonardą, jo žmoną 
Zofiją ir jų šeimyną; du dė
des Leonardą ir Admonį Na- 
vickį; pusseseres, pusbrolius 
ir daug kitų giminių. Liet, 
paliko tris 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 į 
už vėliom 
nulydėtas 
kapines.

Visi a. a. Petro Ročiaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
•esat nuoširdžiai kviečiami 
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.

Packards

ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi

Automobilių Išpardavimą.
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių to

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

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

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

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

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

Musų dvi krautuvės yra atdaros 
kasdien iki 10 P. A. ir visą dieną 
sękrųadionį.
COOK COUNTYFINANCE CO.

1340 W. 63rd Street
prie Loomis.

2828 W. North Avė.
prie California.

REAL ESTATE FOR SALE 
Nathaf-žemė PardavimuiPamokos bus laikomos 

šeštadienis, pradedant su 
lio (Och) 22 diena- Ant 
tos suregistruota apie 34 
kiniai, vienok numatoma, 
rasis daug daugiau. Visi 
kviečiami užsiregistruoti 
pat pradžios, kad 
eitųsi darbas.

kas 
spa • 
vie
nio-• 
kad 
yra 
nuo

sėkmingiau

šį vakarą pri
būtų galima k- 
paskirtą valan- 
Kotespondejatas

JOSEPH ŠTRUMSKI 
1350 N, Leavitt St.

šįmet apsi- 
p-lė Onuks 

lankydamasi

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

E. S. LOEWENSTEIN 
160 N. LaSalle St. 

Randolph 4449

ALBERT ŠLAPELIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių 19 d., 1938 m., sulau
kęs 25 metų atnž., gimęs Chi
cagoj.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Oną po tėvais Becu- 
naitę, tėvą Napaleoną, 2 se
seris: Oną Strakalaitis ir 
Helen Šlapelis, švogerį Vin
centą, 2 tetas: Elzbietą Petru
lienę ir Barborą Lapinskienę 
ir jų šeimynas ir daug kitų 
giminių.

Kūnas pašarvotas 7048 So, 
Campbell Avė. Laidotuvės 
įvyks pirmadienį, spalių. 24 
d., 8:00 vai. ryto iš namų į 
Gimimo Pan. šv. parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv- Kazimiero kapines.

Visi a. a. Alberto šlapelio 
giminės, ■ draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti. jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą,

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Seserys, švogeris, Te- 1 

tos ir Giminės.
Laid. Dir. S. P. Mažeika, 

Tel. YARDS 1138.

Persiskyrė< su šiuo pasauliu 
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.

•, t
Laidotuvės įvyks šeštad., 

spalių 22 d.A, 9:30 vai. ryto iš 
koplyčios į St. Aloysius 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 phskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Giminės.

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

I Telegramų'T*
LUaLoIltlV Visas Pasaulio

Dalis.
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms,- Bankietama 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
4 s Tel. YARDS 7308

UBU Gėlės Mylintiems 
O Vestuvėms, Ban-
I H O H klotams, Lfcido-
■ • ** tuvėnis,Papuoši

mams.
GĖLININKAS

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

Mokytojauti ir 
ėmė visų mylima 
Skeveriutė. Ji, 
Lietuvoje su Pirmyn Choru,
prisirinko ir parsivežė daug 
naujų dainų “Bijūnėliui” mo
kinti.

šie 20 metai 
vavimo uolima 
mingiausiais ir chorą sudaryti 
kuodidžiausį.

Ruošias Sukaktuvėms

Bijūnėlio” gy- 
padaryti sek-

Vietoj buvo išrinkta valdy
ba Iš tėvų tvarkymui visos dar
buotės. Valdybon įeina: pirmi
ninku — P. Skurkis; sekreto
rium — A. Vili$, ir iždininku 
— J. Budrys. Parengimų ko- 
misijon išrinkta: J. Bačiunas, 
K. Rypkevičiehė, M. švelfiienč 
ir Jasinskiene. Jaunuoliai iš 
savo tarpo išsirinks reikalln • 
gus viršininkus, koresponden
tus ir t.t.

SU- 
Va- 
vi • 
na- 
da-

Nutarta po Naujų Metų 
rengti didžiulį jubiliejinį 
kafą-koncertą pakviečiant 
sus buvusius “Bijūnėlio” 
rius-mokinius tame vakare
lyvauti ir pagelbėti sudaryti 
programą. Trumpoje ateityje 
komisija ryžtasi surengti ŠU- 
rum-burum vakarėlį geresniam 
tėvų ir mokinių susipažini
mui.

Nauja “Bijūnėlio0 buveinė 
randasi po num. 3349 W- North 
Avė., arti N. Homan Avenue, 
antram aukšte.

— Tėvo Brolis*

TIK $500 ĮMOKESTIS. Perka 
moderną Sun Parlor 2x5 kambarių 
apartmentą—garu šildomą. Platus 
lotas, 2 karų garažas- Pilna kaina 
$4500.

LOUIS MORRIS and CO. 
4006 Division St., 

Spaulding 7410.

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

2918 West 38th Street.

NEPRALEISKIT šios progos. 
Puikus 4 flatų plytinis namas, žie
mių rytų kampas, 58th ir Sanga- 
mon 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.

PARSIDUODA MAR Q U E T T E 
PARKE 6 kambarių mūrinis bun- 
[*alow, octagon frontas, karštu van
deniu apšildomas, ąžuolinis trimin- 
gas, $5,000.00J Taipgi 6 kambarių 
mūrinis bungalow, apšildomas su 
sąuare frontu, $4,500,00. Medinis 
namas 5 ir 6 kambarių, pirmas fia
las apšildomas, $2,800.00. 4 flatų pp 
5 kambarius, reirigeratoriai ir gesi- 
niai pečiai, geriausioje padėtyje, 
$12,500.00. 6 flatų po 4 ir 5 kamb. 
gražus mūrinis kampas, refrigera- 
toriai ir gesintai pečiai koznam 
flate. Rendos neša $2,800.00 į me
tus. Kaina tiktai $12,500,00- 
Matykite CHARLES UANIKĄ, 

4708 So. Westefn Avenue, 
Teisingas patarnavimas.

FARMS FOR SALE
_____  Ūkiai Pardavimui_______

“ARKLYS, 4 KARVES, Veršiai, 
kiaulės, vištos, pieno separatorius 
ir ūkės įrankiai visų rūšių—viskas 
80 akrų geroj žemėj, 2 mylios nuo 
Hart, Oceana apskričio viėtoš. 
Svarbiausieji pastatai. Viskas už 
$3200.00, terminai. Mrs. Osbom, 
Hart, Michigan.

BUSINESS SERVICE
Biznio ^Patarj^yima^

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

___$6.00
$6.00

_ $6.00
EGG ______
NUT .............
BIG LJMP _ 
MINE RUN .. 
SCREENINGS

PIRKIT DABAR I — ŠAUKITE
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975
________ I

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

a
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Kuriai Teks Laimė Būti
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P-lė Sofija Ambrozaitė

Merginos Ruoškitės Jau Artinasi 
Automobilių Paroda

Šįmet Vėl Rinks Gražuolę Parodos 
Iškilmėms

| Lietuvaitės, skubėkite, pas fotografus, pildykite ku
ponus, kuriuos rasite “Naujienose” ir registruokitės kon
kursui !

Vakar paaiškėjo, kad ir šiemet yra ruošiama didžiu
lė 1939 metų Automobilių Paroda, taipgi bus renkama 
gražiausia šių metų lietuvaitė — “Miss Lithuania”, Lie
tuvą ir lietuvius toj Parodoj atstovauti.

Automobilių Paroda prasidės lapkričio 12 d. ir tęsis 
iki lapkr. 19.

Laiko tad mažai beliko. Gražuolės rinkimai įvyks 
lapkričio 2 d., Chicagos Lietuvių Auditorijoj, po Auto
mobilių Parodos ir “Naujienų” priežiūra. ,

Bus renkamos trys merginos. “Miss Lithuania”, an
troji gražuolė ir trečioji. Visos trys bus gausiai apdova
notos, o pirmos vietos laimėtoja dalyvaus puošniose iš
kilmėse, kurios bus rengiamos Automobilių Parodoj.

Tad, merginos, pildykite kiuponus ir registruokitės, 
nes laiko mažai.

Kuponas randasi kitoj šio “N.” numerio vietoj. Jį 
išpildę atsilankykite asmeniškai “Naujienose” ir atsineš
kite fotografiją, arba kuponą su fotografija atsiųskite 
paštu.

Tolimesnės smulkmenos apie Automobilių Parodą ir 
“Miss Lithuania*’ rinkimus bus paduotos rytoj.

Gražuoliu Kontestas
ĮSTOJIMO KUPONAS

* «•* •

Vardas-pavardė ............................................................
Adresas ......................................... ..............................

Telefonas ..............-................................ ~..................
Amžius ...............................................................i............
Plaukų spalva ................... ........................................ u
Akių spalva ................................................................
Užsiėmimas ..........~....................................................

Šiuomi įstoju į “GRAŽUOLIŲ KONTESTĄ”. Prisiunčiu 
savo fotografiją. Sutinku prisilaikyti visų taisyklių ir jo 
vedėjų nurodymų.

Parašas ....v............................... . .............................
Fotografijos bus priimamos tiktai iki spalių 29 d., todėl 

TUOJAUS prisiųskite fotografiją.

P. S. Tiktai aiškios ir spaudai tinkanios fotografijos bus 
priimtos. .
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Chicagos Lietuvių
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MISS LITHUANIA
1939

(ŽIŪRĖKITE ŽINIĄ ŠITAM PUSLAPY J.).s,L

70 Metų Lietuvė
Tapo U.S.A. Pilietė

I 
Marijona Jcdienė

Kaip kas iš lietuvių, kad ir 
vidurinio amžiaus, nepaiso tap
ti šios šalies piliečiais, nes, gir
di, “politišihais” nebusią-

Bet Marijond Jotlienė, 70 
metų, amžiaus lietuve, kuri at
vyko į Ameriką prieš 7 metus 
ir apsigyveno Bridgeporte, pa
sirūpino išmokti reikiamas ži
nias Amerikos piliečiui ir šio
mis dienomis gavo pilnus USA 
pilietybes popierius.

P-a Marijona Jodiene gyve
na Bridgeporte, berods adresu 
650 W. 35th St. Jos pavyzdžiu 
turėtų pasekti ir visi kiti lie
tuviai nepiliečiai. —J. A. S.

CIO Ir AFL Remia 
Kandidatą

C.I.O. ir A.F.L- bent vienu 
klausimu Chicagoj susitaikė. 
Abi darbo organizacijos remia 
Raymond McKeough kandida
tūrą į kongresmonus iš Chi
cagos antro distrikto. Šįvakar 
prie 75th ir Exchange avenue, 
7-tam warde įvyks masinis mi
tingas to kandidato naudai.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

Paštą Ir Telegrama už 
, prieinamą kainą. Siun

tėjui pristatome kvitą 
su gavėjo parašu.
Ant pareikalavimo iš
siunčiame pasiuntimo 
kvitas ir pinigų pasiun
timo ratas.

. 1

Naujienos
1739 S. Halsted St
" CHICAGO, ILL.

kr -i-J

Penktadienis, spalių 21,1938

Gražuole 1939 Metams?
Į MISS LITHUANIA 1938

^PAGERBĖ PASIŽYMĖJUSĮ CHICAGOS
•i? nETITVI DP IIIRCI Wlf TRAKI .LIETUVĮ DR. JURGĮ WILTRAKĮ

Amerikos Chirurgų Kolegija Suteikė Jam 
Du Garbės Ženklus 

■ :—*----- -
... •

Dr. Jurgis VViltrakis

Laikydama savo metinį su- 
sirinkimfą Waldorf Astoria 
viešbuty, New Yorke, spalio

geons organizacija, kurią su- 
l 1 *

daro tik patys geriausi Ameri
kos chirurgai, prėmė dar vieną 
lietuvi gydytoją Jurgį VViltrakį 
į savo narius- 

‘ 1

Dr. Jurgis VViltrakis pasižy
mėjo ne tik tuo, kad jis buvo 
priimtas į šią garbingą orga
nizaciją kaipo narys, bet ir to
liau pasižymėjo gaudamas 
“Medical Records Honor Cer- 
tificate”. Šis antras pripažint-1 
mas buvo duotas tiktai pen
kiems iš 200 kandidatų, kurie 
buvo šiuo laiku priimti. Tai 
garbės ženklas už geriausius 
raportus apie atliktas operaci
jas.

Nuo 1930 metų Dr. VViltrakis 
eina vyriausio gydytojo parei
gas Elgin State ligoninėj, kur 
jis yra padaręs labai daug ir 
sėkmingų įvairių operacijų. 
Taipgi prižiūri visas daromas 
operacijas. Be to, jis yra pa
šventęs daug laiko mokytoja
vimui Loyola Medical school, ir

17-tą, American, College of Sur-| Chicago Post-Graduate School

Galit Nusipirkti Bilietus

Dono Kazokų Koncertui

Nedelioj, Spalio 23,1938
CIVIC OPERA BUMUOSE

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

f-'-/ . , • ’ ■ ■ . ‘

Bilietų Kainos — 88 centai, $1.10, $1.65 ir $2.20 
Užsisakykit iškalno, gausit geresnę vietą
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,P-le Julija Kazlauskaitė

of Surgery. Jau pusantri me
tai kaip jis užima pirmininko 
vietą Physician’s Association 
of the Department of Public 
Welfare of the State of Illinois.

Dr- VViltrakis taipgi yra veik
lus narys Amerikos Lietuvių 
Gydytojų Draugijos. Apart sa
vo regularių medikos veikimo, 
jis yra atsižymėjęs militarinia- 
me Veikime ir užima USA ar
mijos medikalio korpuso Medi- 
cal Reserve Corps of the Uni

ted State Army kapitono vietą.
Tarpe Chicagos lietuvių dak

tarų dabar randasi jau trys 
nariai priklausanti American 
College of Surgeons, iš kurių 
Dr. Jurgis A. Wiltrakis yra 
jauniausias. Todėl linkime jam 
geriausio pasisekimo dar di
desnės garbės atsiekti.

—O. J.

Pirkite §avo apielinkės 
krautuvėse

PASKUTINES KELIAS DIENAS
Dar Galit Įsigyti — Vėliau Nebegausite

ROGERS SIDABRĄ
MADE BY ONEIDA LYD.

tiOUVWOODVOOKA4

GALIT GAUTI TIEK SETŲ KIEK NORITE.

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ

6 ŠMOTAI
AUKŠTOS RŲŠIES

1 Peilis
2 Šakutės
1 šaukštas
2 šaukštukai

SU 6 KUPONAIS 
TIKTAI.

Dėžė $1.75-35c extra

Taupykit
Kuponus

Kitur 
Kainuoja 

$2.75

f-------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------  S.

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

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme
nini pristatyti i ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimą išlaidoms padengti, arba išviso $1.14 Užsakant dėže naš
tų, reikia atsiųsti ekstra 35c. Dėžė ir persiuntimas paštu $2.10.

Sfanėiu ................ kuponus. Taipgi pinigais ____________________

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

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

Adresas ------------------------....--------------------------- .

Miestas —------------------------------------- . Valstija , __
""1 1 'i 1 1 ■ .......




