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$900 Lėktuvu Perlėkė Atlantiką
DOUGLAS CORRIGAN IŠ NEW YORKO PA

SIEKĖ DUBLINĄ 128 VALANDAS
Įveikė Kelionę, Kur 100 Kliūčių Stovėjo 

Prieš 1 Progą Laimėti
DUBLIN, Airija, liepos 18— 

Senas, vienu motoru Amerikos 
lėktuvas nusileido čia Baldom- 
nei ėrporte pirmadienį popiet. 
Aerdromo viršininkai atbėgo 
pas lėktuvą. Iš jos išlipo besi
šypsąs lakūnas. v

“Aš esu Douglas Corrigan,“ 
pareiškė jis. “Ką tik atvykau 
iš New Yorko. Man ėmė 28 va
landas ir 13 minučių laiko.“

“Beje, kur aš esu?’’, paklausė 
jis pradėjusios rinktis minios.

Nustebę airiai žiurėjo į Cor- 
riganą, į jo mašiną, į beveik 
tuščius gazolino tankus, tai 
vėl į patį Corriganą.

Jau kuriam laikui praslinkus, 
atsipeikėję aerodromo viršilos 
susigriebė ir paprašė Corriga
ną parodyti popieras, leidimą 
lėkti. v

“Užmirškit ' jas“, žiovauda
mas tarė Corrigan. “Aš ma
niau, kad buvau visą laiką Ka
lifornijoj.“

Mat, jis išlėkė* iš New Yor
ko per Atlantiką, negavęs lei
dimo.

Veteranai lakūnai sako, kad 
Corrigan atliko kelionę, ku
rioj kliūtys stovėjo 100-tu prieš 
vieną progą laimėti. Jo lėktu
vas vienu motoru, 1929 metais 
pastatytas. Jame yra vos ke
letas instrumentų. Pats Corri 
gan, prieš savaitę laiko atlė
kęs į New Yorką iš Kaliforni
jos pasakė, kad jo lėktuvo ver
tė esanti apie $900.

Corrigan išlėkė iš New Yor
ko sekmadienio rytą 4:17 va
landą. Airijoj nusileido pirma
dienį, 8:30 vai. ryto, Chicagos 
laiku.

Sekmadienį Corrigan nesakė, 
kad jis planuoja lėkti per At
lantiką, ba tokiu lėktuvu lėk
ti per vandenyną jis nebūtų 
gavęs leidimo. Corrigan sakėsi

Nutarė Likviduoti
New Orleans 

Streiką
NEW ORLEANS, La., liepos 

18 — Paul Reide, CIO organi
zatorius, pirmadienį pareiškė, 
kad United Transport Workers 
unijos nariai vienu balsu nu
tarė likviduoti trokų ir taksi- 
kebų šoferių streiką ir sugrįž
ti į darbą. Darbininkai dirbda
mi stengsis sutvirtinti savo u- 
niją ir lauks Darbo Santykių 
Tarybos akcijos.

Streikavo daugiau negu mė
nesį laiko 800 New Orleans šo
ferių. Kompanijos nesako, ar 
jos priims darban streikierius.

ChiCagai ir apielinkei fede* 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuota; šilčiau; lengvi pa- 
sikeičią vėjai; saulė teka 5:30, 
leidžiasi 8:22 valandą.

grįšiąs į Kaliforniją, ir tik kai 
jis pakilo oran, stebėtojai pa
matė, kad Corrigan pasuko 
vandenyno link.

J. Valstijų pasiuntinys Airi
joj, John Cudahay, oficialiai 
“areštavo“ Corriganą, o neofi
cialiai priėmė kaip savo svečią.

Nežino Ar Bausti 
Transatlantini

Lakūną
WASHINGTON, D. C., liepos 

18 — Komercinės orlaivininky- 
stės biuro atstovai pirmadienį 
buvo taip nustebę Corrigano 
lėkimu per Atlantiką, kad kol 
kas nė negalvojo apie bausmę 
lakūnui dėl to, kad jis neturėjo 
leidimo lėkti. Vietoj kalbos apie 
bausmę Corriganui, vienas vir
šininkų pareiškė, kad dabar 
yra. kita problema — būtent, 
kaip sulaikyti jį nuo skridimo 
iš Airijos atgal į J. Valstijas. 
Antra problema—tai kaip su
laikyti kitus jaunus vyrus nuo 
panašių žygių ateity.

Didžiausią Klaidą 
Padare

DUBLIN, Airija, liepos 18— 
Douglas Corrigan, Amerikos 
lakūnas, nusileidęs Airijoj tvir
tina, kad jis padaręs klaidą, 
nes jis planavo lėkti į Kalifor
niją. Jo kompasas suklaidinęs 
jį. Kai pakilęs aukštai, tai ne
bematęs nė žemės, nė juros.

Niekas netiki Corrigano klai
da, bet “klaida“ gal pasiliks 
kaipo viena didžiausių klaidų 
istorijoje. O dėl padarytos 
“klaidos“ gal J. Valstijų komer
cinės aviacijos departmentas 
neatims iš jo laisnio lekioti.

Senato Komisija Ty
rinėja Plieno Kom

panijos Veiklą
WASHINGTON, D. C., liepos 

18 — Pirmadienį J. Valstijų 
senato civilių teisių komisija, 
kuriai pirmininkauja senato
rius La Follette, kvotė Charles 
M. White (iš Clevelando), vie
ną iš Republic Steel korpora
cijos viršininkų. White pareiš
kė, kad ir jis ir Tom Girdler, 
Republic korporacijos direkto
rių pirmininkas, yra priešingi 
“profesinėms“ unijoms.

White pasakė, kad Republic 
Steel nesiruošė 1937 metų strei
kui, bet senatorius La Follette 
parodė, jogei korporacija pri
sipirko amunicijos—revolverių 
ir ašarinio gaso—už $11,971.

Japonai Vartoja 
Gasus

SHANGHAI, Kinija, liepos 
18 — Nepajėgdami prasimušti 
per kinų eiles Yangtze upės 
fronte, japonai pirmadienį pa
leido į kinus chlorino ir gars- 
vyčių gasus.

INaujienų-Acine Teiephoto
NUSKRIDO AIRIJON—31 metų amžiaus lėktu

vų mechanikas iš Dos Angeles Douglas P. Corrigan, 
prie vairo savo senoviškos mados, 1929 metų modelio 
lėktuvo prieš pakilimą iš Floyd Bennett airporto- Pa
siėmęs 300 galionų gazolino Corrigan išskrido, pasa
kydamas, kad skrenda Californijon, bet nepasuko į 
vakarus, o traukė tiesiai į šiauryčius. Tas davė prad
žią spėliojimams, kad skrenda ne Californijon, bet 
per Atlantiką. Tie spėliojimai pasirodė teisingi. Vakar 
rytą Corrigan nusileido prie Dublino, Airijoje.

Gaisras Sinclair Aliejaus įmonėje >
4 ŽMONĖS UŽMUŠTI, 75 SUŽEISTI

WELLSVILLE, N. Y., lie-j N 
pos 18 — Sekmadienio vakare, 
gaisrui kilus $15,000,000 Sin
clair Oil Company įmonėje, mi-
nia žmonių stovėjo ir žiurėjo į monės viršininkai painformavo, 
gaisrą kitoj upės pusėj. Eks-‘ kad užsidegė dar 50,000, bačkų 
plozija numetė aliejaus tanką; įtalpos tankas. Be to, pranešta, 
per upę, į žiūrėjusių gaisro mi-ikad ugnis artinosi prie naftos
nią. Keturi žmonės buvo už- žmonės, kur smarkiai eksplo- 
mušti, o 75 sužeisti. duojanti medžiaga laikyta.

Tarnaitė Nyksta Iš 
Amerikos Namų

WASHINGTON, D. C., lie
pos 18 — Vadinamos “tipiškos“ 
Amerikos šeimos miesteliuose 
praeity samdydavo tarnaites, 
kurios samdytojams dirbdavo, 
pas samdytojus gyvendavo.

Ką tik pabaigtas 8,434 “ti
piškų“ šeimų gyvenimo tyri • 
nė j imas rodo, kad tarnaitė nyk
sta iš namų. Labiausia ji nyk
sta rytinėse valstijose.

Tarnaitę ii namų išvarė ko
mercinės skalbyklos, kepyklos 
ir įvairus įnagiai namų ruo- 
šiai palengvinti. Nemažai pri
sidėjo taipgi automobilis. Ažuot 
samdyti tarnaitę, tyrinėjimas 
rodo, mažesnes pajamas turin
čios šeimos greičiau nusipirks 
automobilį.

3,000 Vyru Kovoja 
Miškų Gaisrus

T '* ■

SEATLLE, Wash., liepos 18 
—Šiemet ruože nuo Kaliforni- 
jos-Oregon rubežiaus iki Bri
tanijos Kolumbijos yra dau
giau girių gaisrų, negu jų bu
vo jau per eilę metų. 3,000 vy
rų kovoja, gaisrus.

Didžiausias tų gaisrų siau
čia 19 mylių atstumoj j šiaurę 
nuo Longview, Wash. čia lį^ps-' 
nos sunaikino apie 25,000 dau
giausia atžalų miško. Gaisras 
sekmadienį dar plėtėsi.

Nauja ęksplozija, kilo pirma
dienio rytą. Eksplodavo tan
kas, kuriame laikyta 2,500 bač
kos naftos. Netrukus po to, į-

Harlan Kasyklų Tei
smas Eina 10 Savaitę

LONDON, Kentucky, liepos 
18 — Pirmadienį prasidėjo de
šimta savaitė, kai eina nagri
nėjimas bylos iškeltos- 56-ms 
Harlan kauntės kasyklų virši
ninkams ir šerifo pagelbinin- 
kams. Kaltinamųjų advokatai 
baigia savo pusės bylą. Pro
kuratūra dabar mėgins atrem
ti gynėjų argumentus. Taip gy
nėjai, taip prokuratūra išreiš
kė nuomonė, jogei byla užsi
baigs iki rugpiučio pradžios.

Šerifo pagelbininkai ir kom
panijų viršininkai yra kaltina
mi sąmokslu nepaisyti Wagne- 
rio darbo santykių akto.

Rusai Nušovė Japo
nų Žandarą, Su

žeidė Kitą
TOKIO, Japonija, liepos 18— 

Japonijos visuomenę labai su
jaudino pranešimas, kad rusai 
nušovė japonų kapralą ir su
žeidė seržantą prie Manžuri- 
jos rubežiaus, Manžurijos pu
sėje. Japonas tapo nušautas 
liepos 15 d.

Sovietų Vyriausybė atmetė 
japonė notą, kuri sako, jogei 
rusai įsiveržė į Manžurijos te
ritoriją ir pradėjo ManŽurijoj 
statyti savo sustiprinimus.

Rusi jos-Japonijos santykiai
įtempti.

Lojalistai Pasitraukė 
Pagal Teruel

Vieškelį
HENDAYE, Francuzija, lie

pos 18 — Pranešimai iš Valen- 
cijos ir Barcelonos pirmadienį 
pripažino, kad lojalistų kariuo
menė traukėsi atgal pagal Te
ruel-Viduržemio juros vieškelį. 
Sukilėlių komunikatas skelbė, 
kad visa lojalistų divizija buvo 
apsupta ir praktiškai, sunaikin
ta kalnuose į pietų vakarus 
nuo Morą de Rubielos.

Lojalistai traukėsi uosto Sa
gunto link, kurs randasi 15-ką 
mylių šiaurėj nuo Valencijos.

Japonai Neįveikia 
Užtvaro Yangtze

Upėj
SHANGHAI, Kinija, liepos 

18 — Pirmadienį svarbiosios 
japonų laivyno jėgos Yangtze 
upėje dar tebebuvo prie Matow- 
chen, 175 mylių atstumoj nuo 
Hankowo, laikinosios kinų so
stinės. Matowcheną japonų lai
vynas pasiekė liepos 5 d., ta
čiau iki šiol nepajėgė pralauž
ti upės užtvaro.

Japonų sausumos armija pa
lšis t ufn^^; kiek toliau. Bet ir ši 
armija tebėra žemiau Kiukian- 
go.

Kinų pranešimais, per pas
kutines dvi savaites japonai 
pražudė daugiau nei 10,000 ka
reivių. Tuo tarpu Geltonosios 
upės vandenys vis labiau plėtė 
sritį, kurioj japonų karo ope
racijos prieš kinus dėl potvinio 
pasidarė neįmanomos.

Sukilėliai Mėtė Bom
bas i Valenciją

HENDAYE,' Francuzija, lie
pos 18 — Pirmadienį, trečiam 
Ispanijos karo metui prasidė
jus, sukilėlių lėktuvai numetė 
į Valenciją 50 bombų. Tuo pa
čiu laiku civilis gubernatorius 
išleido proklamaciją, kuri sakė:

“Jei Valencija bus nusitaru
si nepasiduoti, tai visa Vokie
tijos ir Italijos aviacija nepa
jėgs sunaikinti jos pastatų.“

Apdovanojo Sovietų 
Lakūnus

MASKVA, Sovietų Rusija, 
liepos 18 — Michail Kalinin, 
sovietų prezidentas, pasirašė 
proklamaciją, kuri paskelbė 
Rusijos didvyriais Vladimirą 
Kokinakį ir A. Brijandinskį. 
šie du lakūnai iš Maskvos be 
sustojimo pasiekė Vladivosto
ką, atlikę 4,300 mylių kelionę. 
Kiekvienas lakūnų, be to, gavo 
po $5,000.

Antradienį Anglijos 
Karalius Išvvksta

Į Francuziją
LONDONAS, Anglija, liepos 

18 — Antradienį Anglijos ka
ralius Jurgis ir karalienė, jach
ta Enchantress, išvyksta Fran
cuziją atlankyti. Karaliaus vizi
tas Prancūzijai tapo suruoš
tas tikslu Britanijos ir Prancū
zijos draugingumą atžymėti.

Lietuvos Nauiienos
V. Teatro Artistai Pas 
Jaunuosius Ūkininkus

KAUNAS — Šią vasarą jau
nuosius ūkininkus aplankys 
Valstybės Teatro artistų trupė, 
kuriai vadovauja artistas Cha- 
deravičius. Valst. Teatro artis
tai jauniesiems ūkininkams pa
ruošė specialų S. Lauciaus vei
kalą “Žydinti Žemė“. Tą veika
lą, Jaunųjų Ūkininkų Ratelių 
Sąjungos remiami, artistai su
vaidins Trakų, Alytaus, Seinų, 
Klaipėdos, Kretingos ir Telšių 
apskrityse. Pirmieji jaunie
siems ūkininkams vaidinimai 
bus birželio 19 d.—Varėnoje, 
birželio 26 d.—Vievyje ir bir
želio 29 d.—Semeliškėse, šiais 
vaidinimais susidomėjimas jau
nųjų ūkininkų rateliuose yra 
nepaprastai didelis.

Birštono Vasarvietė 
Jau Turi Apie 400 

Svečių.
BIRŠTONAI — šiemet iš pat 

ankstyvo pavasario Birštono 
vasarvietę pradėjo važiuoti ne
maža įvairių Ligonių Kasų dar
bininkų ir šiaip laisvų profesi
jų žmonių. Birželio 12-13 d. mi
nėtoje vasarvietieje jau gyve
no apie 400 svečių kurių tarpe 
yra vienas kitas ir užsienietis.

Šiuo laiku Raudonojo Kry
žiaus gydyklos kasdien išduoda 
apie 220-240 įvairių vonių.

Lėktuvas Nukrito, 1 
Užmuštas

ST. JOSEPH, Mich., liepos 18 
—Lėktuvas nukrito sekmadie
ni ežero pakrantėje. Jo pasa- 
žierius, Edward Perry, 30 m., 
žuvo, o 'vairuotojas James 
Hupp, 29 m., tapo sužeistas. 
Nelaimė lakūnus ištiko 17 my
lių atstumoj nuo St. Joseph.

Viskas Karo Reika
lams Vokietijoj

BERLYNAS, Vokietija, lie
pos 18 — Pirmadienį Vokietijos 
vyriausybė išleido patvarky
mą, kurs įpareigoja visus ša
lies piliečius ir asmenis esan
čius Vokietijos jurisdikcijoj 
duoti armijai reikmenų, jeigu 
tokių reikmenų bus reikalau
jama.

225,809 Asmenys 
Pražuvo J. Valstijose

WASHINGTON, D. C., liepos 
18 —< J. Valstijų Teisingumo 
Departmentas pirmadienį pa
skelbė, jogei pernai buvo ra
portuota* pražuvimas 225,809 
žmonių visoj šaly. Iš jų nesu
rasta 16,141 asmuo.

Rumunijos Karalie
nė Mirė

BUCHAREST, Rumunija, 
liepos 18 — Pirmadienį mirė 
buvusi Rumunijos karalienė 
Marie. Mirtis ištiko ją 63 me
tų senumo.

Nusišovė Restorane 
Darbininkas

KAUNAS — Viename Duo- 
nelaičio g. estorane—valgyklo
je d&l nežinomų priežasčių nu
sišovė 27 m. amžiaus vienas 
žJaliakialnio darbininkas. Tuo 
reikalu vedama kvota.

IŠKILMINGAI SUTIKTI UŽ
SIENIO LIETUVIŲ SPOR

TININKAI

KAUNAS, liepos 12 dien. iš
kilmingai sutikti Amerikos lie
tuvių sportininkai Klaipėdoje 
ir Kaune. Kelione visi labai pa
tenkinti. Be to, liepos 14 dien. 
atvyko Anglijos Lietuvių de*- 
vyni sportininkai.

LENKIJOS UŽSIENIO REIKA
LŲ MINISTRAS BEKAS BU

VO SUSTOJĘS KAUNE

KAUNAS, liepos 13 dien. — 
Skrisdamas i Rygą Kauno ae
rodrome buvo sustojęs Lenki
jos užsienio reikalų ministras 
Bekas. Jį aerodrome pasitiko 
užsienio reikalų ministerijos 
generalinis sekretorius p. Urb
šys ir Lenkijos pasiuntinybės 
Kaune personalas.

UŽSIENIO SKAUTAI PAGER
BĖ LIETUVOS NEŽINOMĄ 

KAREIVĮ

KAUNAS, liepos 14 dien. — 
Tautinės lietuvių skautų sto
vyklos trylikos užsienio valsty
bių skautų atstovai padėjo vai
nikus prie nežinomo kareivio 
kapo.

ATVYKO VILNIJOS LIETU
VIŲ SPORTININKAI

KAUNAS, iepos 16 dien. — 
Į Tautinę Lietuvos Sporto O- 
limpijadą atvyko 26 Vilniaus 
lietuviai sportininkai, vadovau
jami žinomo skauto žižmaro. 
Jie buvo ypatingai šiltai sutik
ti.

LIAUDĖS UNIVERSITETĄ 
LANKĖ 3873 DARBININKAI
KAUNAS, liepos 15 dien. — 

Šiais mokslo metais Darbo Rū
mų įstaigą liaudies universite
tą lankė 3873 darbininkai, ku
riame dėstė 160 lektorių.

• Lenkai nori tvarkyti savo 
karių kapus Nepriklausomoje 
Lietuvoje. Nedaug lenkų karių 
palaidota tiktai širvintų-Gied- 
raičių rajone 1920 m. Tsb.
• Lietuvos ir Vokietijos mišri 
komisija susitarė kartu remon
tuoti Tilžės tiltą per Nemuną. 
Tilto remontas jau pradėtas.

LIEPOS IR 
RUGPIUČIO MEN.

Naujienų Raštinė 
SEKMADIENIAIS 
bus uždaryta
Atidaryta Kasdien 
nuo 8 iki 8 ir

ŠEŠTADIENIAIS nuo 8 
ryto iki 6 vai. vakaro.

NAUJIENŲ ADM.
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Darbininko Akimis Žiūrint
(Tęsinys)

Selassie vadiną Mussolirį 
galvažudžiu

.....'i;./.

dėih nekaltus galvijų ganyto
jui. Tai netiesa. Jų rankos 
kraujuotos; ne musų-. Musų są
žinė tyra. Etiopijos pozicija

Italams pradėjus pulti ėtio-! aiški ir mes niekuo nėprasižen- 
pus ir deginti miestus ir kai-’gėm, kad pateisinti šį užpuo- 
mus, Selassie turėjo pasikalbė
jimą su spaudos atstovais. Ji
sai sakė:

“Mussolini mumis kaltina, 
kad esam barbarai ir jis nori 
mumis civilizuoti. Ar tai pa- 
leistuvingas žudymas bombo
mis, tankomis, mašininiais šau
tuvais musų moterų ir vaikų 
skaitosi civilizavimas ? Ar to
kios rųšies civilizaciją mums 
nori duoti? Aš negaliu many
ti, kad per tiek amžių pagar
sėję Italijos dideli žmonės, mu
zikai, tapytojai, rašytojai, 
mintytojai taip mažai turėtų 
užuojautos moterims. Aš taip 
pat netikiu, kad visi Mussoli
nio žmonės pritaria jo tokiai 
kampanijai.

“Mes tikėjome, kad kuomet 
italai pradėjo savo kampaniją, 
taikys operacijas musų karei
viams. Ką pasaulis mano apie 
aviatorius, kurie, kuomet ma
to bejėgias moteris ir vaikus 
bėgant gelbėdami gyvastis nuo 
baisenybių ir bombų, tiksliai 
atsuka mašininius šautuvus ir 
pila iš oro kulkas, tarsi lietų? 
Ar jau nebeliko pasauly kar- 
žygiškumo ir vyriškumo?

Prie to, ką mes padarėme, 
kad išprovokuoti tokias žiau
rias atakas ant žemės ir ore? 
Italai sako, kad mes išsker-

Aukciono Išpardavi
mo Kainos

BE FINANSINIŲ MOKESČIŲ 
Tiktai Mažos Palūkanos. 
CHEVROLET Sedan .... $215 
BUICK Trunk Sedan.... $265 
CHRYSLER Sedah ..  S115
OLDSMOBLLE Sedan.... i«115

34
33
31
31
31
31
31
30
30
30
29
ERSKINE sedan, kaip liaujas $65
50 KITOKIŲ PASIRIN-

KIMUI PIGIAI KAIP
Taipgi Oldsmobiles, Fords, Chev- 
rolets, Convertible, gedans, ir 

Coupes.
1622 N. PULASKI ROAD, 

pirmiau Crawford AVe.
______ Visuomet atdąra.

DODGE Sėdau ........ JS95
CHEVROLET .Sedan .......
FORD Sedan  .........  $95
FORD panel truck ......  $95
CHEVROLET Sedan ......  $60
FORD Sedan ................. $60
ROLLS ROYCE sedan .... $295

limą.”
Selassie tiesiog nustebo, kuo

met Mussolini įsakė bombar
duoti Adowa, kiiris buvo vi
są! neapgirikluotas įr čia buvo 
likę tik patys sepėliąi, mote
rys, vaikai ir sergantieji, nes, 
paskelbus mobilizaciją, visi vy
rai buvo iššaukti į frontą.

“Nėra klausimo kuris butų 
kilęs tarp jtąlijos ir Etiopijos, 
kad nebūtų galima, greitai ir 
tinkamai išspręsti, jei tik bu
tų nuoširdžiai pageidauta tai
kos abiejose pdsėse. Net ir da
bar dar nėra pervėlu disku- 
suoti dėl taikos Mussoliniui, 
8r tai tiesiog su Etiopija, ar 
per Tautų Sąjungą.

Pasitikėjo Tautų Sąjunga
“Nežiūrint to fakto, kad mu

sų imperiją palietė sunkiausias 
krizis, kokis galėjo įvykti jos 
ilgoje ir garbingoje istorijoje, 
— krizis išprovokuotas tautos, 
su kuria mes visuomet sten
gėmės taikiai ir atvirai sugy
venti, — mes vis dar laikome 
savo likimą Tautų Sąjungos 
rankose, kurios pasižadėjimai 
yra apginti savo narius, ma
žas ir dideles šalis nuo netei
singų užpuolikų. Mes vis žvel
giame į žmoniškumą, sąžinę ir 
širdį, kad išgelbėti nekaltus 
žmones nuo baisiosios nelai
mės ir galingo prispaudėjo.”

Džiaugėsi užuojauta ir 
padrąsinimu

Pažiūrėjęs į tūkstančius iš 
įvairių šalių atsiųstus padrąsi
nimus ir užuojautas, Selassie 
kalbėjo:

* * “AŠ niekuomet nepAmtrŠiu 
pakartotinų draugiškumo ir 
simpatijos pareiškimus iš di
delių šalių, kaip tai šiaurės ir 
Pietų Amerikos, kurios, kaip 
ir mes, kentėjo ir pasiaukavo 
šventam nepriklausomybės tik
slui,”

Kreipėsi i kitų šalių širdis
“Mes trokštam, kad šis pa-

[ ACME-NAU.T IENŲ Koto J

NAUJAS PAŠTO ŽENK
LAS — s Pavyzdys naujų 5 
centų pašto ženklų, kuriuos 
paštas paleis apyvarton lie
pos 21 d. Atvaizdas yra Ja
mes Monroe, U. S. A. prezi
dento nuo 1817' iki 1825 m.

V ■ • -

neįkainuojamai

savo tikslo tei- 
turim nepajudi-

dėkos ir įvertininio pareiški
mas pasiektų visų širdis užjū
riuose, kurie simpatizavo mums 
nelaimėj, ir kurių širdys pla
kė |cartu su musų stengiantis 
mums išlaikyti savo namus, 
sąVp gyvybės ir laisvę prieš 
valstiją, kurios ant musų už
puolimas konstatuoja didžiau
sią tarptautinę nemoralybę 
šilime moderniškame amžiu
je.

“Bejėgiai dėl trukumo gin
klų, o galinga militarė maši
na jau inusų šaly ir grąsina 
mumis į durnus paversti, rgies, 
tačiau į ateitį žiūrim drąsiai. 
Jei, apgailėtina, Italija atsisa
ko klausytis pasaulio balso, 
šaukiančio taikos ir teisybės, 
ir nepaiso Tautų Sąjungos, 
mes pasirengę didžiausiam pa
siaukojimui išlaikyti savo lais
vę, kuri yra 
brangi.

“Mes tikime 
singumti. Mes
namą pasitikėjimą savo kariuo
mene ir žmonėmis. Mes nei 
kiek hestimažinam pasitikėji
mą Visagaliu4! Dievui.”

Selassie ir pasauliui skundė
si, ir Tautų Sąjungai atsida
vė, ir iškėlęs rankas meldė 
dangaus, bet tas nieko nepa
dėjo. Jei butų supratęs, kad 
tokios maldos tik laiką gaiši
na, tai butų iš seniai prisiren
gęs bile užpuoliką fiziškai at
remti, — butų atrėmę ir ita
lus. Meldimasis prieš pavergė
ją ir prieš molio ar kad ir auk
so stabus bažnyčioje dar iki 
šiol niekam nieko gero neda- 

1 ve ir niekuomet neduos. Tą 
turėjo žinoti Selassie, tą turi 
žinoti kinai, tą turi žinoti Lie
tuva ir kiekviena silpnesnė ša
lis. O ypač tai turi suprasti 
kiekvienas darbininkas. Darbi
ninkas neturi džiaugtis stipria, 
didele šalimi, kurioje jis gy
vena, ir neturi baugintis ma
žos šalies darbininkas. Juk dar
bininko barščiai .tie patys, ar 
jie įpilti į paauksuotu bliudą, 
ar į medinį dubepj^y^ų dar
bininkų Užduotis vienoda — 
kovoti- už savo laisvę. Jei lais
vę brangina tokia Etiopija, jei 
laisvę brangina tokia Kinija, 
tai kodėl viso pasaulio darbi
ninkija neturėtų trokšti lais
vės ir už ją kovoti?

Laisve visiems brangi
Pažiūrėkim, kad ir į Kiniją. 

Čia pažiurėjus atrodo, kad tie 
žmonės tik jau neturi ką pra
laimėti. Tai šalis didžiausio 
vargo, prietarų; burtų, vergi
jos. Moteris apsivedus lieka 
vyro vergė. Motina žeminama, 
jei ji pagimdo mergaitę. Pati 
Thotina neužkenčia savo dukre
lių, nes žino, kad jų toks pat 
likimas laukia, kaip ir visų mo
terį). čia dažnai pamatysi nu
plyšusią, alkaną motiną besto
vinčią pakely ir pintinėj lai
kančią vieną ar daugiau vaikų 
pardavimui, tarsi kokie kačiu
kai... Didžiuma senesniųjų mo
terų sunkiai vaikščioja, nes dar 
visai neseniai panaikintas pa
protys moterims nuo pat ma
žens kojas varžyti, tuomi mo
terų kojos būna sugadintos ir 
visą savo amžių turi virstu- 
liuodamos vaikščioti.

Čia ir parėdalai įsigijami tik 
tokie, kurie kitose šalyse jau 
seniai išėję iš mados. Pavyz
džiui, čia skaitosi puošni skry
bėlaitė, o Amerikoj ar Fran
ci joj jau mažiausia dešimt me
tų kai nebevartojamos.

Nors Kinija praeityje buvo 
kaip ir civilizacijos lopšys: kiek 
čia išradimų atidengta! Kad ir 
patsai parakas, nuo kurio jie 
patys dabar žūna, juk tai ki
nų išradimas. Arba akim stik
lai, arba kad ir šakmatai, ku
rių pradžia siekia net 2345 m. 
prieš Kristų! Ir daugybė kitų 
mokslinių išradimų čia padary
ta, tai yra Kinijoj. Bet tai bu
vo praeityje. Dabar čia tik
riausia letargą vięšpatauja, 
Dabar vien tik didžiausias tam
sių, vargingų žmonelių išnau
dojimas.. R kapitalistai jau

nebegali iš vargšų atimti, tai 
paliekama kunigams, o šie jau 
dešimtąjį ir paskutinį kailį ne
ria. Jų kunigai didesni biznie
riai ir Už mūsiškius. Jie čia 
pardavinėja įvairius daiktus ir 
“abrozdėlius” nuo visų ligų ir 
kitų nelaimių. Prietaringumas 
didžiausias. Jie visus drabu
žius, uždangas, įrankius ir ki
tokius daiktus vis daro įausto
mis, įdrukuotomis, įpiautomis, 
įmūrytomis kreivėmis juosto
mis, sunarpliotais vingiais. Ir 
visa tai daroma *tik tam, kad 
“suklaidinus piktąsias dvasias”, 
esą, piktos dvasios galinčios 
eiti tiktai tiesiomis linijomis. 
Sukraipytomis linijomis dva
sios eidamos paklysta ir prie 
žmogaus neprieina.

Kur tik nepažvelgsi, — vien

tik vergija, badas, prietarin
gumas, nešvara, ligos, — vien 
tik .gyvenimo kartybės. O vis
gi jie nenori būti kitos tau
tos pavergti. Jie skaitosi lais
va tauta ir savo vargelius kan
triai neša — Vis tai sava, ką 
turi, kaip gyvena — vis sava, 
priprasta, įgimta.

Ir dabar japonams užpuo
lius, jie patys ginasi ir šaukia
si kitų pagelbos. Bet kitų ša
lių pagelbos nesusilaukia, iš
skiriant amunicijos gaminto
jų, kurie už sfeptts, ihehkos ver
tės ir visai be. vertės ginklus 
ima didžiausius pinigus. O tai 
dėl to, kad kitos šalys gal jau 
seniai yra susitarusios Kiniją 
praryti. Jos tik liežuvio galu 
paplepa, neva protestuoja, ne
va konferuoja, bet tas viskas 
tik tam, kad pavilkinti daly
ką, o tuo tarpu japonai sku
binasi kuodaugiausiai užimti 
Kinijos žemės. Jeigu jau ir ne 
visą kini ją pasiims japonai, 
bet tai liks tik maža Kinija. O 
su maža šalimi kokis čia 
būti rokundas, kam čia tas 
tarimasis, arba “ugados”?

Kaip kitos šalys leido 
lijai pasiimti- Etiopiją, tai
ponams leidžia naikinti kinus. 
Juk Tautų Sąjunga tuomet 
“draudė” Italiją, jai net sank
cijas pritaikė, įvairias “bloka
das” garsino. Net kapitalisti
nėj spaudoj buvo paleista pa
sipiktinimas Mussoliniu, ir taip 
toliau, ir taip toliau. Bet tai 
viskas buvo daroma, kad pa- 
muilinti darbininkijai akis. 
Nes tikrumoje pasirodė, kad 
Etiopija Italijai buvo “atiduo-

dar

Ita- 
ja-

ta” nuo pat pasaulinio karo, 
net prieš Etiopijos priėmimu 
į tą pačią Tautų Sąjungą, net 
prieš atsiradimą Mussolinio!

Tai štai, ir tiesk pasauliui 
ranką, prašydamas pagelbos. 
Tai ir ieškok teisybes, užuo
jautos; žmoniškumo; Ieškoti 
gali, bet jos pas dabartinius 
valdonus nerasi. Jei šalis val
dytų didžiuma, o ne mažuma, 
kaip kad dabar daroma, tai 
žmonių užuojautos ir teisybės 
ieškodamas, rastum, nes tie 
dalykai, kaip teisybė, širdin
gumas, kurię dabar gali būti 
tik sapne, tuomet jau butų 
tikrenybėje ir kiekvienas ga
lėtų atrasti. Dėl to, kad tuo
met žmonės patys dirbtų, pa
tys valdytų; patys birtų ga
mintojai, patys vartotojai; 
įvertintų ir atjaustų darbo 
rankas, nes jų pačių rankos vi
sa turėtų pagaminti; įvertintų 
gamybą ir statybą, nes patys 
jais naudotųsi; atjaustų skriau
džiamuosius, nes patys butų 
skriaudžiamieji. Mat, tuomet 
butų darbininkiška tvarka.

Prie to tatai darbininkai tu
rime siektis.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

ĄMBULANCE
- ■ ■ , Pieną ir naktj"’’v """ ■ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727

—x . -a , • koplyčios visose) 1-1 Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

Senelis.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Fhone Canal 6123

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 Wešt 22hd Street
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas Republic 7868
Ofiso TeL Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th Ši

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. 

TeL Kenwood 5107
Ofiso TeL Virginia 0036 

Residence TeL BEVERLY 8244
DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR*CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 

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

Rezidencija:
8939 SOUTH CLAREMONT AVE.

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

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. VVestern 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Petnyčioj, Suba
toj ir Nedėlioj 
Kreipkitės Seka

mu Adresu:
CENTRAL AVE-1 
NUE, BEVERLY 
SHORES, IND. 

Tel. Michigan Ci
ty 2799-3X

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

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 

1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen Hemlock 6699

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvvick 0597

Garsinkites “N-nose”
ADVOKATAI

, Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014 

Valandos nuo 2 iki 4 vai. p. p.
4735 Š. Wcstern Blvd. Laf. 0361-8016 

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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn .
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų Ofisas — 3323 So. Halsted St. 

1 Valandos r vakarais nuo 6 iki 8:30
Telefonas Boulevard 1310

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį.

st.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

DR. STRIKOL’IS
Gydytoj’as ir Chirurgas
Ofisas 4645 ĄO. ASHLAND AVĖ.

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Prospečt 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone YARDS 7299KAL & ZARETSKY

LIETUVIAI ADVOKATAI
6322 So. Western Avė.

VALANDOS:
Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 

nuo 2 iki 9 vai. vakare. 
Seredoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 6 v.v.

Subatoj nuo 12 iki 6 v.v.
Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI KITATAUČIAI

6834 So. \Vestern Avė.
1410 South 49th Court

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

TURIME
, KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

Yards 1139
Yards 1138

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayetfe 3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LitUanica Avenue Phone Yards 4908

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituąnica Avenue

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phoriė Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovehill 0142

Cicero Phone Cicero 2109

L J. ZOLP Phone Boul. 5203
1646 West 46lh Street ' Boulevard 5566 Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki

81 pietų, 7 iki 8 vaL Ned. nuo 10

Telefonas Yards 0984

Dr. Maurice Kahn 
4631 SOUTH ASHLANb AVĖ.

Ofiso valandos

__  ___ __ 1 iki 12
Rcz. TelepNme PLAZA 2400

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street Boulevard 4089
n i * 1*101 r* i ■■■ ■■ ■ ■ i ■ *

' s J;- ~ ’ l

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

NARIAI
Chicagos,

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

DR. VAITUSH, OPT.
Lietuvis

Mano 20 dietų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone YARDS 1373

DR. HERZMAN
iŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas pet 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 Labbratoria
1034 W. 18th St, netoli Morgan St 

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

Tęl. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

DR. G. SERNER
LlfcTŪVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tėl. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivąs Akis 
Ištaiso

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

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-roš lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2880
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Namai ir Žemė
Veda W. V. MANKUS

TAS “PIRMAS ŠIMTAS”
Kalbant apie gyvenimo var

gus, pas amerikiečius plačiai 
vartojamas juokingas išsireiš
kimas, kad “pirmas šimtas me
tų yra sunkiausias.” Nes, mat, 
vėliau priprantama prie Bile ko 
ir pasidaro nebesunku.

savaime neša pelnų — nuošim
čius, kas prisideda prie auklė
jimo su taupų sąskaitos, duoda
ma daugiau ūpo ir tvirtesnio 
pasiryžimo taupyti uoliau. Ne
prabėga ilgas laikas ir susida
ro “pirmas šimtas”.

mom. Randant neparanku at
vykti ypatiškai, galima tai pa
daryti prisiunčiant per krasą — 
Lokių yra geras skaičius, net ir 
iš tolimesnių kolonijų. Kiekvie
no nario — taipytojo sutaupos 
yra apsaugotos nuo pražuvimo 
per federalę apdraudos kompa
niją iki $5,000 dolerių.

Iš to bendro sutaupų fondo 
>pulka daro paskolas taip jau 
darbininkams ant gyvenamų 
namų lengvais išsimokejimais 
ant ilgesnių terminų. Tai yra 
dvigubas pasitarnavimas, kuris 
abiem pusėm yra praktiškas ir 
naudingas. Spulkos vadovybė

priklauso nuo pačių narių — 
taupytojų, kurie kas metai sa
vo metiniuose susirinkimuose 
renkasi spulkos direktorius.

ši spulka yra narė Federal 
Home Loan Banko ir josios di
rektoriai ir valdyba susideda iš 
visuomenei plačiai žinomų ir 
patyrusių savo pareigose žmo
nių. ,

Raštinė randasi Naujienų na
me. Norint tapti nariu ir pra
dėti taupymo sąskaitą, ieškant 
informacijų ar reikalaujant pa
skolos visuomet reikia kreiptis 
Į spulkos sekretorių T. Rypk'e- 
vičių.

Šios 4 Tiesos Pasako Kodėl
SERVEL ELECTROLUX

GASO REFRIGERATORIUS
yra tokio pat žiemių Illinojaus žmonių skaičiaus 4 sykių pasirin

kimu, koks buvo per pirmus 5 šių metų mėnesius, kaip 
ir per tą pat laiką 1937!

BARA UŽ “BAKŪŽES”
Tą patį išsireiškimą galima 

pritaikint kalbant ir apie pini
gus. Pirmas šimtas dolerių su
taupyti yra sunkiausia. Darbo 
žmonių uždarbiai niekuomet 
nebuvo ir dabar nėra pergau- 
sųs, kasdieninio gyvenimo pa
reikalavimai visuomet esti ga
na platus, — ir iš kur tu čia 
žmogus taupysi?

Mes visi svajojame kaip bu
tų gera turėti šiek tiek sutaupų 
“juodai dienai”, visi turime pri
gimtą ilgesį, kad kaip nors — 
kuomet nors įsigyti nuosavą 
pastogę kur galėtume jaustis 
viešpačiais savo namuose. Bet 
kaip sutaupyti? Žydai turi šio
kį išsireiškimą: “nėra tokio už
darbio, kuris negalėtų būti dar 
mažesni u — tat nuo kiekvieno 
uždarbio galima atidėti nors 
mažą dalelę, kuri laikui bė
gant išaugs į didelę sumą.”

Pradžia sunkiausia, ypač “tas 
pirmas šimtas”, kaip pradėti, 
kur? Kaip tik patenkinimui šių 
klausimų ir yra išsivystę tau
pomosios kasos, paprastai vadi
namos “spulkos”. Šios yra stei
giamos ir valdomos tankiausiai i 
pačių darbininkų, kur bendrai I 
yra auklėjamas paprotys siste-1 
matiško taupymo ir savitarpi
nis kooperatyvis sutaupų suvar
tojimas. Žmogus, pradėjęs tau
pyti, nors po mažą sumą, po 
keliolika centų į dieną ir tas 
sutaupąs pasidėdamas spulkoje 
kas savaitę greitai pajunta, kad 
sutaupytoji suma jam jau pati

Kaip mat, jau ir tūkstantis!
Tuomet taupytojas pasižvel

gęs atgal pamato kaip nedaug 
tenustota kasdieninių paranka
mų ir jau antras šimtas esti 
daug lengviau susidėti. Metas 
po meto, šimtas prie šimto, ga
baus? pasidaro permatoma, kad 
bus galima savo sutaupų są
skaitą išauklėti ir iki tūkstan
čio. Kokia tai rodosi milžiniš
ka suma! Dar metai, dar vieni 
ir štai, jau tikslas atsiektas. Su 
tokia suma jau daug kas gali
ma nuveikti: galima įsikabinti 
šiokio tokio verslo — “biznio”, 
galima priauginti sūnų ar duk
terį išleisti į aukštesnį mokslą, 
galima jau savą pastogę apsi
pirkti ir likusią dalį nuomos pi
nigų išsimokėti, arba nors jaus
tis, kad nelaimingas rytojus už
klupęs su liga, susižeidi/"u ar 
bedarbe — jau nebebus taip 
baisus ir bausmingas.

Tai mintys, kurias tenka 
kartkartėmis girdėti nuo tų, 
kurie jau yra pergyvenę pir
muosius taupymo įspūdžius ir 
su pasigerėjimu apie tai atpa
sakoja. Kodėl nepabandyti?

“Naujienų” Spulka
Viena iš daugelio panašių 

taupymui įstaigų yra Lietuvių 
Budavojimo Skolinimo ir Tau
pymo Bendrovė (“Naujienų” 
Spulka), kurioje kasdieną, nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro, 
galima pasidėti savo sutaupąs, 
nepaisant kaip dideliom su-

Kodėl Bakūžės ir Koks Šio Skyriaus Tikslas
Vienas pilietis rašo laišką, 

bardamas šio skyriaus vedėją 
kam tiek daug čia rašoma ir 
planai pateikiama vis apie “ba
kūžes”’. Sako: “nejaugi tu ma
nai, kad visi ‘Naujienų’ skaity
tojai yra skurdžiai ir nieko ge
resnio negali pirkti ar budavo- 
ti, kaip lik bakūžes? Kodėl ne
rašote dauj.au apie miesto nuo
savybes, apie didesnius namus, 
apie progas padaryti pinigų 
perkant apartmentus, kurie da
bar galima gauti apydykiai?”

‘“Well,” patarlė sako: “vi
sam svietui neįtiksi”. Mes pil
nai su tom mintimis sutinka
me; tikime ir žinome, kad ne 
visi “skurdžiai”. Yra žmonių 
su pinigais, kurie perka didžiu
lius namus, juos vėl parduoda 
ir gerai uždirba, arba laiko ir 
puikius pelnus daro. Geriausio 
jiems pasisekimo. Kad tokių 
butų kuodaugiausiai. Jei gali 
kitataučiai tai padaryti, tai ko
dėl ne lietuviai.

Nori Būti Naudingas Didžiau
siam Skaičiui Skaitytojų

Bet, mat, “Naujienos” yra 
toks jau laikraštis, kuris sten
giasi didžiausiam žmonių skai
čiui daugiausiai būti naudingu. 
Tat ir šis skyrius yra panašiai 
vedamas. O tokių kurie perka 
didžiuosius namus šiais laikais

ar daug jų yra? Antra, tie ką 
šiandien turi didesnes sumas 
pinigų, tai jie jau turi ganėti
nai žinojimo ir patyrimo. Vie
nok ir tų žiniai laikas nuo lai
ko pateikiamo šiokių — tokių 
informacijų, žodžiu — bando
me būti proporcionališki,

Didžiuma Tegali Pirkti 
“Bakūžes”

Paskutiniais keliais metais 
tai pvadinamų “bakužių” pirki
mas yra gana skaitlingas ne 
vien tarp lietuvių, bet ir abel- 
nai. Mat, visgi randasi nema
žas skaičius žmonių, turinčių 
tūkstantį — kitą ir pasinaudo
dami dabartinėmis pigiomis na
mų kainomis juos perka. Iš tų 
randasi geras skaičius, kurie y- 
ra “pirmakarčiai”, perka dar 
pirmą namą ir manome, kad 
tiems daugiausiai reikalingdš 
įvairios informacijos, kad be
perkant “bargeną” netektų pra
rasti paskutinių sunkiai uždirb
tų sutaupų.

Kurie turi kuomi, o bijo pirk
ti tam pateikiame pirkusiųjų 
sąrašus, paimtus iš pavieto re
kordų, kad tuomi butų paskati
nimas ir kitiems. Mat, randasi 
pažįstami, kaimynai, kurie pa
siteiravę pas pirkusiuosius gaus 
geresnį nusivokimą ir sau kas 
verta pirkti. Žinoma visiems, 
kad tuščių butų, ypač pigesnių

1. DRASTIŠKAS KAINOS NUMU- 
ŠIMAS už 1938. Dabar galit gauti 
visą Gasinio Refrigeratoriaus nau
dą už žemesnes išlaidas negu bet 
kada pirmiau.
2. NETURI JUDOMŲ DALIŲ šal
dymo mechanizme, kad 'kas galė
tų nusidėvėti. Tas reiškia mažas 
išlaikymo ir operavimo išlaidas— 
ekonomiškas šalčio pasidarymas 
ateinantiems metų metams.
3. NUOLATINE TYLA. Dėlto, kad 
Servel Eleclrolux šaldo be judoinų 
dalių, negali kelti triukšmo.
4. VISI PASKUTINIOS MINUTĖS 
PARANKUMAI— automatinis kubų 
ir geldelių padavimas—tempera’u- 
ros dial—d<urų rankena ir daug 
kitų.
Užeikit šiandien ir pamatykit tą 
gražųjį, naująjį modelį jūsų Servel 
Electrolux dylerio ar Public Serv
ice krautuvėse. Patys patirkite, ko
dėl Servel Electrolux yra prasiki- 
šusi refrigeraįorių vertybė.

Public Service Company
OF NORTHERN 1LUNO1S

Dviaukštis Namas
jų, yra stoka, jų kainos kyla, 
ir jei tik kiek darbai ir uždar
biai pagerės, tai su nuomoms 
bus tikrai vargo.

Namai Dygsta Kaip Grybai 
Po Lietaus

Kalbant apie naujus irgi tas 
pat: lai bite kas šiek tiek pa
važinėja po priemiesčius, o pa
matys, kad nauji namai dygsta 
‘“kaip grybai po lietaus”, juos 
stato spekuliantai', Stato ir pri
vatus žmonės sau. Tame tarpe 
randasi nemaža ir lietuvių. No
rint statytis sau gyvenimo na
mą, nemažai tenka galvas suk
ti; kokį, kaip jį suplanuoti, ko
kią išvaizdą duoti, kas vėliau
sio praktiško ir pastovaus? 
Tad, ir stengiamės parinkti po
puliariausių planų, kad pagel-

Dviaukščiai namai vienai šei
mai, pigesniųjų namų tarpe,! 
yra retenybė. Šiame atvaizde i 
matote namą gana praktiš-? 
kai ir jaukiai suplanuotą, 5 
kambarių ir su garadžium iš 
vieno, arba vietoje garadžio 
gali būti įrengtas dar vienas 
miegamasis kambarys apa
čioje. Tinkąs ant neperpla- 
taus kampinio loto. Turįs net 
pusę tuzino didesnių ir ma
žesnių drapanoms ir sandė- 
7iui glazetų. Pavyzdys paim-f 
tas iš Charleston, W. Va. Į-' 
kainuotas, kaip stovi, tik $4,-’ 
500, turi F. H. A. apdraustą^ 
morgičių $3,600 ant 20 metų, 
išsimokėjimui po apie $30.00 
į mėnesį priskaitant sumą, 
taksus, nuošimčius, apdrau
dę ir kitus kaštus. Nors tai 
atrodo daugelis metų mokėti, 
bet kokį pasitenkinimą ir 
kuo pasirodyt turi žmogus 
per tiek pat metų mokėjęs 
nuomą? Pluoštą kvitų — ar 
ne?

TAISYKIT SAVO NAMUS ’

SUTAUPYKI! 30%
Nereikia pinigų, 5% palūkanų 

1-2-5-10 metai išmokėjimui 
DYKAI APSKAIČIAVIMAS

PILNAS PERTAISYMAS
Namų pakilimas 
Belementai 
Plytų darbai 
Cemento darbai 
Porėtai 
Viškų flatai 
Garažai

Stogų dengimas 
Asbestas kalimas 
Plumbingai 
šildymas 
Malevojimas 
Krautuvių priešakiai 
Nauji namai

KONKRYTO PAMATAS 
EXTRA TURTINGAS MIŠINYS 

DYKAI PRIZAI 
VISAS DARBAS CO’JK ir aukšč

Musų Kainos žemiausios 
TELEFONAS BOULEVARD 2440

ATLAS BUILDERS CO.
Laisniuoti ir apdrausti kontraktoriai 

Statytojai nuo 1918

5040 ŠO. RACINE AVĖ.
~ nu '■ i' i' i ■ i n i

■■■

bėjus tuos galvosūkius išrišti. 
Ne vienas yra pareiškęs dėkin
gumą už tai. Ką mes daugiau 
galėtumėm padaryti? Beje, nu
rodome apie budus pirkimo, fi
nansavimo, vielų pasirinkimą. 
Norint daugiau žinių bei infor
macijų kreipkitės pas sau pa-| 
žįstamus, pasitiketinus lietuvius! 
“real estatininkus”, kurių Chi-j 
cagoje yra nemaža — tik gaila 
kad jie nevisi garsinasi ir ne
daug kam yra žinomi.

Pirko ir 
Pardavė

Bėgyje paskutiniųjų dviejų 
savaičių pavieto rekorduose pa
sirodė sekančios pavardės lietu
vių, pirkusių bei pardavusių 
nuosavybes Ghicagoje ar prie
miesčiuose:

“Lietuva” spulka pardavė 
Napoleonui Poczulp, ant So. 
Marshfield avė. prie W. 46th 
St.,

Geo. Rozanski pirko ant N. 
Kilpatrick avė., prie W. Bel- 
mont avė.

Walter Matys pirko ant N. 
Talman avė., prie Fullerton 
avė.

Anna Semanavič pardavė 
Henry Kujui ant S. Honore 
St., prie W. 71 St.

Anton Podžiunas pirko ant 
S. Rockwell St., prie W. 72 St.

Jos. Mitrius pardavė ant S. 
Western avė., prie W. 70 St.

Kasaninas Marcinkus parda
vė John Paukštai ant W. 41 pi., 
prie S. Albany avė.

“Lietuva” spulka pardavė W.
17 St., prie Armitage avė.,

Waclovas Brazauskas parda
vė ant W. 65 St., prie S. Spring- 
field avė.

Jos Chelkis pirko ant W. 
Pershing Rd., prie S. California 
avė.,

Bruno žilinski pirko Cicero, 
111.

Anna Markus pardavė, Cice
ro, III.

Naujienų Piknikas
SEKMADIENI

Rugpiučio 14,1938 
Sunset Park Darže 
135th IR ARCHER AVENUE

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

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

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

2415 W. 64th Street. Tel. Hemlock 6240

Naujas Pirkimo
Budas

Viskas turi savo keblumus: 
nueini į krautuvę, apsižiūri no
rimą daiktą ir vėl, kaž ko pa
būgęs, išeini nepirkęs. Tai yra 
baimė nusipirkti nenorimų 
daiktų.

Tą nesmagumą pasiryžo pa
šalinti Bim Merles, 1451 W. 
63 gt. Jis prekiauja radijais, 
skalbyklomis, refri gera toriais 
ir kitais būtinais namų daik
tais. Norint tokį daiktą pirkti, 
užtenka pasirinkti ir pasiimti 
kuriam laikui išbandyti. Pas
kui, perkant duoda išmokėji
mui, 25c įmokėjus. Šis būdas 
yra naujas ir vertas dėmesio. 
Telefonas Republic 2269.

(Skelb.)

Bandė
Nušauti

Chelsea viešbutyje, prie She- 
ridan ir Wilson gatvių 32 me
tų piktadaris Edward Rothman, 
5020 Winthrop St., sunkiai o 
gal mirtinai pašovė 35 metų 
salesmoną Herman Tager.

Incidentas įvyko būrio pra
eivių akivaizdoje ir te praei
viai piktadarį suėmė. Jis da
bar užsigina, kad Tagerio ne
šovė. Tager ir Rothman turė
ję nesusipratimą piniginiais 
reikalais.

FulMlavored

# Kraft American has a mellow, 
full-flavored richnesa that makes 
it perfect for sandvviches. And fbr 
cooked dishes you can depend on 
this American Cheese to mėlt 
perfectfy.

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti i tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienom.

Preferred by millions 
to mayonnaise..

dauj.au
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Užsakymo kainai
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I nukapoti tarnautojų algas ir šituo klausimu netrukus’ LIETUVOS STUDENTŲ LAIŠKAS VISO 
įvyks konferencija tarpe kompanijų atstovų ir tarnau- OAOAifTTm 0nniTirwivirr a 11c
tojų brolijų atstovų.

Bet štai kokį pavyzdį įduoda Kanadą. Viena jos di
džiųjų geležinkelių sistemų yra privatinėse rankose, 
antra valdžios rankose. Pastaroji vadinasi Canadian 
National Railroad. Prieš 15 metų šitą geležinkelių tink
lą perėmė valdžia, kai jisai buvo nusigyvenęs. Nuo to 
laiko Canadian National geležinkeliai ne tik padengia 
savo išlaidas,, bet dar kasmet duoda ir peilio. Vidutiniš
kas jų pelnas nuo 1922 metų iki pabaigos 1937 m. — 
per gerus ir per blogus laikus — buvo $24,000,000 kas
met. K .

Kodėl privatinėse rankose ta geležinkelių sistema 
nėšė nuostolius, o valdžios rankose neša pelnus?

tas pats vaistas, gal būt, išgydytų ir Jungtinių 
Valstijų geležinkelius.

PASAULIO STUDENTAMS

Viena barbarizmo liekana panaikinta
Valstija Georgia padarė stambią reformą savo bau

dimo sistemoje, panaikindama grandines (retežius) ka
liniams darbo stovyklose.

Tai buvo žiaurus, tiesiog barbariškas būdas bausti 
kalinius. Georgia turėjo 118 darbo stovyklą. Tose sto
vyklose kaliniai turėdavo dirbti, prirakinti vienas prie 
kito už kojos geležies grandine. Amerikos spaudoje lai
kas nuo laiko pasirodydavo vaizdingi aprašymai apie tų 
kalinių kančias, ir Georgijos “chain gąng” sistema se
niai buvo smerkiama.

Pagalios, viešoji opinija privertė Georgiją tą žiau
rią praeitų laikų liekaną panaikinti. Nauji patvarky
mai apie nusikaltėlių baudimą Georgijoje draudžia ne 
tik rakinti kalinius vieną prie kito geležinėmis grandi
nėmis, bet ir juos plakti arba vartoti kitokias nežmoniš
kas bausmes.

Taigi ir pietinėse valstijose civilizacija palengva 
ima viršų. • > . . , , ■ . t„

STAMBIOS ATMAINOS SO
VIETŲ ŽVALGYBOJE

Vokietija “ginasi”

ri

Esą, Austrijos kalėjimai pil
ni katalikų ir žydų. Armijoje 
vokiečiai padarė valymą, paša
lindami iš jos senuosius 
niūkūs.

kari

aust- 
luose

E. B. Žaliu — 
to, buvo paša- 
viršininkai šio-

Šių metų gegužės mėn. 21 d. Europos nervai buvo 
įtempti, nes Vokietija grasino maršuoti' į Čekoslovakiją 
“gelbėti” savo viengenčius Zudetų vokiečius nuo čekų 
“priespaudos”. Bet Čekoslovakija buvo sumobilizavusi 
savo armiją, o Fr&ncuzija pranešė Berlynui,-kad ji pa
dės čekams gintis, jeigu Vokietija juos užpuls.

Todėl Hitlerio maršavimas i Čekoslovakiją neįvyko.
Dabar Europa yra vėl nusiminusi dėl Čekoslovaki

jos. Šios vyriausybė baigia gaminti tautinių mažumų 
įstatymo projektą, kuris už kęleto dienų (bene liepos 
24-tą) bus pateiktas parlamentui. Parlamentas jį, be 
abejonės, priims, kadangi partijos, sudarančios parla
mento daugumą, kooperuoja su vyriausybe to projekto 
gaminime.

Naujas įstatymas suteiks Čekoslovakijos tautinėms 
mažumoms, taigi ir vokiečiams, daugiau teisių, negu 
kad jos turėjo iki šiol. B.et jisai neduos zudetams auto
nomijos ir neleis Vokietijai kištis į Čekoslovakijos už
sienių politiką. Todėl zųdetų vadai, kurie apie tai žino, 
yra labai nepatenkinti. Jie savo prakalbose ir spaudoje 
gąsdina Čekoslovakijos vyriausybę visokiomis baiseny
bėmis.

Taigi Europa ir vėl prisibijo, kad Hitleris gali su
manyti maršuoti į Čekoslovakiją savo viengenčių va
duoti. Bet šį kartą Europos baimė nėra tokia didelė. 
Berlynas nėra toks karingas, koks jisai buvo gegužės 
mėnesį. . , I ;! 'į

Vokietijos spauda (kurią visą, žinoma, kontroliuo
ja naciai) skundžiasi, kad Čekoslovakija mobilizuojanti 
savo armiją, t. y. kad čekai grasina užpulti Vokietiją!

Biednas Hitleris. 75, milionų žmonių “vadas” bijo, 
kad penkis kartus mažesnis už Vokietiją kraštas ją už
puls !

“Gindamasis” nuo. Etiopijos, anąmet Mussolini pa
siuntė prieš tą Afrikos valstybę savo ginkluotas jėgas 
ir ją užkariavo. GaH tokiu pat budu ir Hitleris bandyti 
“apsiginti” nuo Čekoslovakijos. Bet Vokietijos 
apetitas pulti čekus šiandie yra daug mažesnis, 
buvo pereitą gegužes mėnesį.

Hitleris ir ja generolai žino, kad, užkabinus

Kuibyševo. (Sama 
ir—šiauri nės< Oseti

slaptosios policijos
Maskvoje ir Lenin-

nacių 
negu

Čeko- 
Slovakiją, britų karas. O eiti j didelį karą jie nėra pasi
ruošę. Jie atsimena, kas atsitiko su kaizeriu, kuris mė
gino užkariauti Europą.

Vokietija šiandie yra daug silpnesnė, negu 1914 m. 
Hitleris iki. šiol laimėdavo ne jėga, bet blofavirtiu. Jeigu 
Europa jo blofų nepaisytų, tai jisai greitai priliptų liep
to galą.

Sovietų politinė policija, ku- 
pirmiaus vadinosi 0. G. P. 

U. (arba trūmpai — GPU), da
bar yra paversta Vidaus Rei
kalų komisariato departamen
tu ir vadinasi Narodiiyj Komi- 
sariat Vnutrennįch Diel — N. 
K. V. D. (Vidaus Reikalų Liau
dies Kom išaria tas).

Per kelis paskutinius mėne
sius, kaip rašo “The Manches- 
tet Guardian” Maskvos kores
pondentas, žvalgyboje įvyko 
daug pakeitirilų, daūgiąusia to
se ąutonominęse Respublikose, 
kurios prieina prie svetimų val
stybių sieųų. M. IĮ Rerman ta
po pašalintais iš savo yietoš 
Baltgudijoje; L 
— Ukrainoje;
Kazakstane. Be 
tinti žvalgybos
se gubernijose: Kalinino
(Tver), Voronežo, Sverdlovsko, 
Krasnojarsko, Kursko, Irkuts
ko, Omsko, Novosibirsko, Sta
lingrado, 
ros), Altai 
jos.

Pakeisti 
viršininkai 
grade. L.
perkeltas iš Leningrado ir pa
skirtas Jcžovo padėjėju, kaipo 
Vidaus Reikalų vice-komisaras. 
Redens perkeltas iš Maskvos' ir 
paskirtas žvalgybos viršininku 
Kazakstane.

Apie treji metai atgal, lapkri
čių, mėn. 26 d. 1935 m., buvo 
viešai pagerbti 20 pasižymėju
sių “čekistų”. Iš tų 20 žvalgy
bos veteranų šiandie tik 3 te
bėra žvalgyboje — Redens Ka
zakstane, Goglidze Gruzijoje, 
ir Belsky N. K. V. D. vice-ko
misaras. Iš kitų septyniolikos 
garsiųjų “čekistų” buv. virši
ninkas Jagoda yra sušaudytas; 
Slucki, buv. užsienių skyriaus 
viršininkas, mirė; septyni buvę 
Jagodos padėjėjai — Prokof- 
jev, Molčanov, Mirono v, Agra- 
nov, Paucher, Gai ir šanin —■ 
yra viešai pasmerkti, kaip šni
pai ir išdavikai; o. likusieji tą-1 
po pašalinti, bet už ką, viešai 
nebuvo paaiškinta.

Toks yra trumpas “didvy
rių” amžius Sovietų Sąjungoje.

Vidąųs Reikalų komisariatę 
svarbiausias departamentas yrą 
Valstybes Saugumo. Jisai turi 
šešis skyrius. Visi tų skyrių vir
šininkai, kurie tose viętose bu
vo prieš dvejetą metų, šiandię 
yra išmesti.

“'the Manchester Guardian’’ 
korespondentas sako, kad šitoš 
atmainos soviętų žyalgyboję 
yra pravedamos su tikslu pa
statyti žvalgybą po visiškai 
partijos (t. y. Stalino) kontro
le.

“Visa, kas tik buvo 
riško”, sakoma toliaus 
nusiskundimuose, “dabar ne
gailestingai naikinama.

“Net pats valstybės pava
dinimas ‘Austrija’ dabar iš 
Austrijos visomis jėgomis 
gujamas. Aukštoji ir žemoji 
Austrija dabar virto Aukš
tuoju ir Žemuoju Padunoju. 
Draudžiamos labai gražios ir 
švelnios austrų dainos. Goe- 
ringas neseniai paskelbė, kad 
Austrija turi užmiršti savo 
jaukumą ir paskęsti ‘herojiš
kame darbe’. *

“Nyksta ir austrų kultūra. 
Austrai labai mėgo skaityti. 
Dabar knygų pardavimas su
mažėjo pusiau.

“Rašytojų ir žurnalistų 
daugumai iš Austrijos pabė
go...”
Iš tiesų, liūdnas vaizdas. Ji

sai butų dar liūdnesnis, jeigu 
klerikalų špauda neužmirštų 
pajninėti, kaip žiauriai Austri
joje yra persekiojami socialis
tai ir darbininkų judėjimo vei
kėjai, 
džiau,

Bet 
ištiko

vių Mokslo Draugiją Vilniuje 
ir jos turtą konfiskavo. Tai 
žiaurus finalinis aktas po visos 
eilės kultūrinių ir ekonominių 
staigų likvidavimo Lenkų val

domajame Vilniaus krašte.
Težino Lenkijos* studentija, 

<ad Lietuvių mokslo draugija 
veikė imperialistinės Rusijos 
laikais, tos Rusijos, kuri lygiai 
kaip Lietuvių, taip ir Lenkų 
tautos atgimimą žiauriai slopi
no. Bet Rusija nedrįso. Ji gėdi
josi prieš pasaulį pasikėsinti 
Lietuvių mokslo draugiją užda
ryti. Ši Draugija pergyveno vo
kiečių okupaciją ir beveik 20 
metų Lenkija jos nepalietė. Ir 
dabar, Lenkija jėga privertusi 
Lietuvą užmegzti diplomatinius 
santykius, neparodo Lietuvai 
geros valios ir negerbia jos kul
tūros, bet vėl iš naujo demons
truoja savo brutalią jėgą, užda
rydama Lietuvių mokslo drau
giją ir nusavindama jos tomus, 
kuriuos lietuvių atgimimo pio
nieriai savo krauju pašventė.

Skelbdami šį Lenkijos admi
nistracijos antikulturinį žygį, 
mes nenorime tikėti, kad aka
deminis Lenkijos jaunimas* tą 
žygį galėtų pakęsti arba jam 
pritarti savo pasyviu tylėjimu.

Viso pasaulio studentai, ne- 
, didelė Lietuva, kurioje lygiai, 

kiek lietuviškai, taip ir kitaip 
i kalbą gražiai išsitenka, šaukia-

Tsb.

Lenkų valdžia pąskutiniaip 
metais uždarę visas lietuvių or
ganizacijas Vilnijoje. Dar neži
nia, ką padarys su kitų organi
zacijų turtu. B.et Lietuvių Mok
slo Draugijos didžiulį kulturinį 
bei mokslinį turtą jau nutarė 
konfiskuoti. Tiesą, Lietuvių 
Mokslo Draugiją tokį lenkų val
džios įstaigų žygį apskundė vy
riausiam lenkų teismui. Dar y- 
ra vilties, kad teismo sprendi
mas gali būti lietuviams pa
lankus. Reikia pripažinti, kad 
lenkų teismai jau daug kartų 
lietuvių skundus buvo patenki
nę. Lenkų teismo garbei, ma
tyt, kad jis neina ranka ran
kon su valdžios įstaigų dažnai 
labai barbariškais užsimoji
mais. Daroma taip pat pastan
gų ir dėl kitų lietuviškų orga
nizacijų.

Žinoma Lietuvos studentiją 
labiausia jaudina Lietuvių Mok
slo Draugijos Vilniuje uždary
mas ir jos turto konfiskavimas. 
Be kitų protestų, Vytauto Di
džiojo Universiteto studentų at
stovybe pasiuntė viso pasaulio 
universitetų studentam įvairio
mis kalbomis, šitokį laišką — 
pranešimą:

Lietuvos studentija jausdama 
mokslo meilės ryšį, kuris jun
gia viso pasaulio studentus, 
praneša jiems skaudžią žinią: 
1938 m. birželio 1 d. Lenkų 
valdžios organai uždarė Lietu- si į jus šiandien.

KąŽmonės Mano
Romos Kunigai Kaipo Kristaus 

Armijos Karininkai

AUSTRIJA PO HITLERIO 
LETENA

Geležinkeliai Li.etuvos klerikalų spaudai 
apverkia Austrijos vargus, pa
tekus jai po Vokietijos naciiį

Jungtinių Valstijų geležinkeliai yra tokioje apverk- j„rtgu. tūos jos verksmus kar-
tinoje finansinėje padėtyje, kad daugeliui jų, gręsia ban
kroto pavojus. Cleležinkelių kompanijos todėl rengiasi

toj^t ir Amerikos liėtūvių 
rikalų laikraščiai. v

Jie kenčia dąug skau-» 
negu katalikai.
kas kaltas, kad Austriją 
šitoks likimas?

Ar ne Austrijos katalikai pa
ruošė kelią šitai savo krašto 
vergijai?

1934 metais kancleris (kleri
kalas) Dollfuss’as, paskatintas 
Mussolinio, padarė ginkluotą 
perversmų Austrijos respubli
koje, anuotomis sušaudydamas 
Vienos darbininkų rezidencijas 
ir nuversdamas Vienos socialis
tinę administraciją. Katalikų 
bažnyčia Austrijoje visa širdi
mi rėmė šitą kruviną Dollfuss’o 
“pučą”.

Nuo to laiko Austrija pasi
darė žaislas Italijos fašizmo 
rankose. Jos nepriklausomybė 
paliko tik šešėlis. 0 kai Hitle
ris užsimanė Austriją' pagrobti, 
tai jos “užtarėjas” Mussolini 
neišdrįso ją giųti — ir ji žuvo.

Klerikalizmas Austriją pra
žudė, o. dabai* jisai rauda.

Austrijai atgaus, laisvę, bet 
tuomet ji jau nebebus klerika
lų. valdomą.

Jo Malonybė Pralatas M. L? 
Kruszas “Drauge” birželio 24 
d., 1938 m., savo broliams Kri
stuje, kunigams, padarė pasta
bą apie tai, kad bažnyčia drau
džia octavo šventėmis vilkėti 
juodos spalvos arnotus, ypač 
prie šoninių altorių, kuomet 
laikomos trejos mišios* vienu 
sykiu už to, pąęi.o. mirusiojo 
sielą. Patarią klebonams pažiū
rėti į šių metų Ghicagos arki* 
vyskupijos Ordo, puslapis 17, 
paragrafas 2.

Jei šią praloto pastabą teko 
skaityti kokiems laisvama
niams, komunistams ar kreiva- 
tikiams, tai,Tie abejonės*, jie ši
taip galvojo: “Kaip tai, mat, 
Romos katalikų bažnyčioj vis
kas rupeątingąi sutvarkyta. 
Griežtai nustato net kada ir ko-

• Š^ėdijoo įiąūddnasis Kryžius 
pasiūlė tJėluvos. ir Eeųkijos vy- 
riausybėiųs ampe&tuoti politi
nius kalinius. Lietuva turėtų 
paleisti nubaustus už Šnipinėji
mą lenkų naudai, o lenkai gu
rėtų paleisti nuteistuosius Vil
nijos lietuvius.
9 LiėtUVoš agronomų ękskur- 
šjją 2/ ašmens, išvyko į Dani
jos jubiliejinę žemės ūkio pa
rodą.
& Lietūkis baigė 1937 metų 
derliaus grudų supirkimą. Iš vi- 
,so supirko 60,630 tonų grudų, 
už kūrinos ukihihkams sunio-

[ĄCMĘ-NĄUJIENŲ Foto]

GELLBiUO HITLERIO
AUKOMS— 
dytoja Dr. Zeną 
Alabama valstijos, 
leido devyniaįs savaites Eu
ropoj pagelbėdama “n.e-ari- 
jonams” gydytojams bėgti iš 
Austrijos. Ji studijavo Vie
noje kelis metus laiko.

Joann iš

susirūpino šį popiežiaus palie
pimą įvykinti? Pralotas M.'L. 
Kruszas savo džiariitoriui mo- 
kd tik $50 į mėnesį. O džiani- 
torius dirba kasdieh ir šventė
mis ilgiausias valandas. Kas pa
sakys, kad už tokį darbą $50 į 
nilėnešj yra deramas atlygini
mas darbininkui su šeima?

Vėl, štai, praėjusį pavasarį 
kardinolas Muųdelein savo ar
kivyskupijos klebonams palie
pė parapijos* salėse ir parapijų 
parengimuose nevartoti degti
nės. Ar kas matė “Drauge” pra
loto pastabą klebonams ir vi
siems Romos katalikams, kad 
tą kardinolo parėdymą privalo- 
ine vykinti? Tokios pastabos 
niekas nematė, o visi parapijo- 
nai matė, kaip praloto vado
vaujamos šv. Jurgio parapijos 
piknike degtinė liejosi po se
novei.

Matome, tad, kaip Romos ka
talikų bažnyčios kunigai rubri
kos* nurodymus sąžiningai vyk
do, o Kristaus pamokymus, po
piežiaus enciklikas ir kardino
lo paliepimus blaivybės reikale 
ignoruoja ir tiesiog mindžioja 
kojomis.

Tai va, kokie Kristaus armi
jos karininkai yra Romos kata
likų bažnyčios kunigai.

Romos katalikas

i^Iargumynai

klos spalvos arnotus kunigai 
privalo vilkėti. Romos katalikų 
bažnyčioj tai taip, kaip ir ka
riuomenėj.”

Mes, paprasti parapijonai, tik 
riusišypsotūmėm iš tokių lais
vamanių išvedžiojimų. Mums 
parapijonams, perskaičius* sa
kytą praloto pastabą dėl arno
tų spalvos, visai kitokios du
rnos brukasi galvon. Broliams 
laisvamaniams, komunistams ir 
visokiems kreivatikiams nies 
pareiškiame, kad mes savo kur 
nigūs* rokuojame labai menkais 
Kristaus armijos karininkais.
“Kunigai vykdo tik Rubriką”

Mes gerai žinome, kad, kuni
gų skrupulai, tai yra sąžinės 
jautrumas, apsireiškia tik tada, 
ka.dą emąiš.i. apįe cėremonijas, 
appigač, potepius, škaplerius, 
rožančiuą ii; tj.t. Kunigai sąži
ningai seką ir vykdp, tik rubri
ką. Bėį apie Šventu Raštą, apie 
KrisUūs pąmbkijliitids*, tai ku
nigai nek.vaXŠmaL sąvo galvų, 
feunigąi hedąRO ęeųętnoju’jų nęį 
su popiežių, enciklikomis.

Visi žiųome, kad Krislus 
pč nekrauti turtų čia ant 
mes, apaštalams, o kartu it 
njgajjis. Jis Vepė neturėti 
ąįųkso nei Sidąįto. Kristus
kė: dykai, gavote, djskai ir dą- 
iihkitė. 0 kaip, kunigai vykdo 
šiuos it ki.tūS ^anąšiųs’ Kristaus 
pąRfcityj$fc? ifcį(#įgai gyvena 
taip, lyg KHšįųs tokių dalykų 
visai nebūtį pasakęs. Sakysi
me, kuris šv. Jurgio parapijos 
parapijonaš daugiau turtų sui
ma ir kuris savo, asmeniškam 
gyveniriiūij daugiau pinigų iš,- 
lėidzią įuĮ' pralotą M. L. Kru- 
szą.?

Popiežių^ savo enciklikoj 
apie ateistinį kohinnizmą sako: 
“Soęiąlinis teisingumas ręika- 
lauja, kad detaūiu atlyginimu 
darbininkui butų patikrintas 
pragyvenimas, jaiii pačiam ir 
jo šeimai; kdd jis. pajėgtų įsi
gyti kuklią nuosavybę ir tuo 
bądu apsisaugotų nuo visuoti
no pauperizmo, kuris yra tikra 
nelpimė.”

Ar kunigai, kaipo darbdaviai,

Iš akių sprendžiama 
apie smegenų ligas

šiomis dienomis Budapešte 
iškilmingai atidarytą “Tarp
tautinė-, medicinos akademija”. 
Prie šios akademijos priklau
sys apie 50 valstybių, iš ku
rių 40 jau per pereitų metų 
tarptautinį medicinos kongre
są sutiko šioje akademijoje 
bendradarbiauti. Praktinis dar
bas čia bus dirbamas beveik 30 
atskirų dalykų grupėse. Jos 
apims visas svarbiausias medi
cinos sritis, kaip vaikų gydymą, 
gimdymo pagalbą, chirurgiją, 
rentgenologiją ir daug kitų.

Ta proga užsienio spauda ap
rašo naują garsiojo Švedijos 
smegenų chirurgo prof. Olive- 
cronos naują būdą ligų žy
mėms įspėti. Ten pabrėžiama, 
kad smegenų chirurgija yra 
visų sunkiausia. Kadangi žmo
gaus mąstymo organas yra ne
paprastai jautrus, tai opcrąto- 

rei- 
jis 

vie- 
kiti

pa-

lie- 
že- 
ku- 
nci 
sa-

rius tik tada tegali kaip 
kiant ligoniui padėti, kai 
visąi tiksliai žno, kurioje 
toje, yra putmenys arba 
negalavimąt

Vienas pačių garsiausių
šaulio, smegenų chirurgų Stok
holmo profesorius Oliveęrona 
yra išradęs būdą iš akių tėmi- 
jimo visai tiksliai įspėti, ku
rioje smegenų vietoje esama 
putmenų. Pvz., jėi viena arba 
abidvi akys, kitaip ir Basldowo 
ligos atsitikimu, smarkiai išli
pa į. priekį, tai to. reiškinio, prie
žastis esanti tam tikroje vieto
je atsiradę smegenyse putme
nys. Tuo atsitikimu, jei akis 
sunkiai pakreipti į viršų, va- 
dinomojo vertikalinio žvilgsnio 
paralyžiaus atsitikimu, tenka 
prisibijoti, kad putmenys yra 
kur nors kaukolės užpakalyje. 
Jei akių nebegalima pakreipti 
nei į viršų nei į apačią, tai 
putmenys yra tam tikrose 
smegenų liaukose. Matymo aš
trumo sumažėjimas, akių už
pakalinės dalies pakitėjimai 
yra ženklas, kuris smegenų 
chirurgui atneša daug aišku
mo. Jei chirurgas moka tai ge
rai įvertinti, tai jis gali dau
geliu apveju laikomus žuvusius 
ligonius savo išmintinga pagal
ba vėl išgydyti ir grąžinti jiems 
sveikatą.

Naujienų Piknikas 
sekmadienį 

Rugpiučio 14,1938 
Sunset Park Darže 
135th IR ARCHER AVENUE
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LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultiiros Draugija 

Draugijos Ofisas, 1739 So, HalSted Street Telefonas Canal 0117
VALDYBA

K. KAIRIS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. AUGUSTAS, vice-prezidentas P. GALSKIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLER, finansų sekretorius
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas,

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

•met visi kur nors važiuoja, rei
kia būti labai atsargiai^, kad 
nepakliūti po adtdiii.oŲiliį ra
tais.

Pašalpų ligomaitbS' ųž birže
lio mėnesį bjL,ųš išįųOkėta $1,- 
106.25; bėgyje riiėd-Mp įvyko 
trys mirtys- i£ b&tįių WrP°, l*p" 
teiit pasiiriirė: Si. Steponaitis, 
A. Butkus ir P. Allan.

Gana vaizdų ir platų rapor
tą pateikė delegatai iš Am. Lie
tuvių- Kongreso, konferencijos į- 

:vykusios 24 d. birželio, Scraų- 
foji, Pa., nurędydąmi, kad kon
gresas savo darbuotėje yra at-

Margos Žinias Iš 
“I8-tos”Lietuvių 
Gyventa
Ligoninėje — “Relivas”, — Ko
ja su “Tu Bay For” — “Bul

varai” — Ė te.

H,

f
' n , i i, i ,v l.i s

iįlOte Paielhiiiinkai INSURMGE
(APDRAUDA)

PĮKNIKAS
Šiuo tarpu Chicagos Lietuvių 

Draugija daugiausia savo jėgas 
koncentruoja tam, kad pasisek
tų piknikas^, kuris įvyks liepos 
31 d.

Kaip jau keliais atvejais bu
vo minėta, piknikas yra ren
giamas moksleivių fondui į- 
steigti. Vadinasi, sušelpimui la
biausiai pasižymėjusių jaunuo
lių, priklausančių musų organi
zacijai.

Kadangi numatoma ne vien 
tik Chicagos, bet ir kolonijų 
pasižymėję jaunuoliai šelpti, tai 

. dėlei tos priežasties ir buvo 
kreiptasi į kultūros* draugijas, 
kad jos piknikui parūpintų ta
lentų.

Talkininkauti jau pasižadėjo 
kelios kultūros draugijos. Pa
vyzdžiui, kenoshiečiai atvyks 
net su visu savo choru.

Žinoma, rockfordiečiai nie
kam neapsileis. P-as Petrauskas 
organizuoja savo armiją, su ku
ria jis* žada piknike pasirodyti 
Taigi, kiek galima spręsti, viso
kių talentų piknike turėsime 
pakankamai.

Reikia tikėtis, jog visi drau
gijos nariai darys viską, kad 
sakytas piknikas kiek, galima 
geriau pasisektų.

TIKIETAI IR KUPONAS
Draugijos nariams liko iš

siuntinėti pakvietimai į pikni
ką. Tie pakvietimai, kaip juose 
pažymėta, atstos ir tikietus, at
seit, tai bus įžangos tikietai į 
pikniką. i

Tačiau į pikniką yra kviečia
mi taip pat ir draugijos narių 
draigai bei pažįstami. Tuo tiks
lu čia ir yra spausdinamas ku
ponas, kurį išsikirpkite, nes jis 
atstos tikietą. Kitaip sakant, tą 
kuponą turėdami jus galėsite į- 
eiti į daržą kaip ir stu įžangos 
tikietu.

pešti, jog knygyno steigimo rei
kalas nebuvo visiškai užmirš
tas. Šiuo tarpu tik tiek galime 
pranešti, jog atrodo, kad gal vi
sai netolimoje ateityje mes jau 
galėsime eiti prie khygyho stei
gimo. Ir tai bus galinga pada
ryti daug lengviau, negu dau
gelio buvo manoma. Reikia tik 
noro ir pasiryžimo.

ROGKFORD, ILL.
Nuo Rockfordo Liet. Kultū

ros Draugijos sekretoriaus S. J. 
Petrausko gauta sekančio turi
nio laiškas:

“Artėjant liepos* 31 d. rock
fordiečiai stropiai jau ruošiasi 
vykti į Chicagos Lietuvių Drau
gijos busimąjį pikniką, kuris į- 
vyks Sunset puikiame darže. Ir 
čia, jaukioje vasaros nuotaiko
je turėsime auksinę progą vėl 
asmeniškai pasimatyti ir atnau
jinti senas pažintis; drauge pa
sidalinsime tais gyvenimo įspū
džiais, kokius mes jaučiame 
savo širdyje.”

Taigi numatoma, kad Rock- 
fjordo kolonija bus gausi repre
zentacija, ruošiamam Chicagos 
Lietuvių Draugijos piknike, 
pos 31 d. Sunset darže.

li.e-

RAGINE, WIS.
Racine Liet. Kultūros Drau

gija rengia šaunp pikniką su 
šokiais, dovanomis ir kitokiais 
paįvairinimais liepos 24 dieną, 
Riverview Parke, geriau žino
mam kaipo Mocįausi darže. 
Prip Roąp 4, į vakarus nuo ke
lio 42, pradžia 10 vai. ryte, į- 
žanga tik 10c. ypafai.

Kviečiame kaimyrtJniiis kul
tūros draugijos skyrius, kaip 
tai: Ęenoshą, Waukegap, įhį- 
cagos atsilankyti, pas mus ii:

'fašizmą, ir yra pįįsiryžęš ir to
liau darbuotis, kąd; ątstęigus 
demokratišką tvąi’kį LięUivojė.

Buvęs paskutinės, dalies kop
tos to vedėjas J. Degutis pakeikė 
platų raportą iš kontesto eigos 
už visą kontesto pėrijodą. Skait
linėmis n urodydaigas, kad koų- 
testas pilnai apsimpkėjo finan
siniai, draugijai davė virš 2200 
naujų narių, gauta daug jauni
mo ir davė pl’ogų draugijai pla
čiai išsigarsdhti ir supažindinti 
visuomenę su savo veikla, taip 
kad ir dabar, kontestui pasibai
gus, naujų narių gaunama po 
apie 50 į. menesį.

Prie pabaigos susirinkimo 
sukelta kiek diskusijų reikaįe 
išmokėjimo pašalpų ir skirtin
gus mokėjimo periodus prime
nant, kad kiek metų atgal buvę 
kitaip sutvarkyta. Paaiškinta, 
kad dabartinė pašalpa mokėji
mo tvarka jau yra nustatyta 
1934 metais, tas* sutvarkymas 
buvo susirinkimo, konstitucijos 
komisijos ir valdybos užgirta, 
yra konstitucijoje visų žiniai į- 
rašyta ir tų patvarkymų griež
tų atgal buvo kiek kitaip pe
lai prisiįlajkonia. Kąd kiek me- 

. pioęlai sujyąrkyta taus senes- 
ihięmš lįąl’iąųis žiripmą. Patyri
mu, laiko aplinkybėms diktuo
jant ir tvarka esti n.ustatęiiųi 
tikslu patobtdinti, air apsaugoti 
draugijos, ir pačių natrių gerbū
vį. Nąrys

18 APYLINKĖ — šiomis die
nomis teko, atsigulti ligoninėj 
.(pavieto). 75 watdoje, p. Domi
ninkui Pečkaičiui, broliui An
tano Pečkaičio 733 ,W. 18 Str. 
Mes jau turimfe pavieto ligo
ninėje p. Pranciškų Zulpą, ku
ris gdli ant “patalo” nuo per
eito lapkričio. Linkiu jiems pa
sveikti.
PO “ATOSTOGŲ”

Reng. Komisija

KULTŪROS DRAU- 
GIJOMS

Netrukus bus sušaukta kul
tūros draugijų konferencija. 
Todėl draugijų valdybos nariai 
yra kviečiami su savo sumany
mais. Butų pageidaujama, kad 
tie sumanymai gaįętų dieno
tvarkėje pasirodyti. Vadinasi, 
pageidaujaina, kad tie sumany
mai butų prisiųsti centro val
dybai iŠ anksto.

KNYGYNAS
Pernai kultūros 

konferencijoje būvi 
stengtis įsteigti 1/nyg

Tuo reikalu tųči; 
nieko konkretaus ne' 
ryta. Bet vis dėlto, galima pra-

draugijų 
x nutarta

Iš DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMO

Praėjusio antradienio vakarą,, 
lįepos 12 dieną įvyko draugijos 
mėnesinis — pusmetinis susi
rinkimas Nortli West Masonic 
Temple svetainėje, 1547 N. Lea- 
vift Št. Dėl šilto oro ir esant 
vakacijų sezonui narių atsilan
kė neskaitlingai.
C. Kairiui tvarką vedant išklau
syta valdybos ir komisijų ra-

Pirmininkui

šalpų ii* 1.1.
Pažymėtina, kad šiuomi me

tų laiku randasi nemažas skai
čius ligonių ir pagal daktaro 
A. Montvido pareiškimą, gana 
didelis nuošimtis ligonių serga 
nito susižeidimų automobilių 
ųelaimėsė. Vasaros laiku, kuo-

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS

KILTUROS OĘAUGUŲ 
VEIKLA 

/ *14

’ Kultūros Draugijos tapo su- 
organi^Uotųs skirtingose ligtu- 

’vltį sodybose — miesteliuose 
•tdomi tikslų, kad fraldikyti ten 
;li,eįū,vybės veiklų; mažęsnėse ko
lonijose paskutiniais laikais la- 
:bąi mažai kas beveikiama, kas 
lietuvius, rištų arčiau vieni prie 
kHų. Yhąč jaunajai kartai vi
sai; nebuvo kuomi interesuotis 
.(arpę lieiuvių. Matėsi būtinas 
j reikalas kaip nors susilaikyti 
nito galutinos stagnacijos.

KultUros Draugijų įsteigimas 
didžiumoje kolonijų įnešė nau
jos vilties; tapo pritraukta ge
ras skaičius jaunimo, duota 
jiems proga dirbti organizaci
joje sykiu su senesniąisiais ir 
rezultatai darbo gana pasigėrė
tini. Bet keleto j e kolonijų, kaip 
atrodo, turėta pasireikšti dau
giau gyvumo ir veiklos. Labai, 
mažai girdime ką veikia Kul
tūros Draugijos St. Charles, 
Auroroj, Gary, DcKalb, India
na Harbor ir Chicago Heiglits. 
Kodėl? Ar jie tik nepraneša ą- 
pie savo veiklą, ar iš tikro rije- 
ko neveikiama? Nors ir vasa
ros metu neverta apsileist, ga
lima surengt piknikus, ekskur
sijas, “bėačli parties” ir 1.1.

Neužilgo įvyks draugijų kon
ferencija — ką turėsite rapor
tuoti?

METINIS PIKNIKAS
Moksleivių Fondo Naudai

Įvyks Liepos 31 d„ Sunset Park Darže
135th Street ir Archer Avenue.

Programa susidės didžiumoje iš įvairaus sporto dalyvaujant 
ddugybei Kultūros Draugijos skyrių iš skirtingų kolonijų, šo
kiai prie geros orkestfos. Kviečia visų dalyvauti.

Rengimb Komisija

Pramogų 
Suvažiavimas

Į pabaigą lapkričio mėnesio 
Chicagos universitete įvyks 
prahnogų kongresas, šaukjanias 
Chicago Recriaiion ComniijSion 
su pritarimų Chicago Plaii, 
Copimision. ,

Kongreso svarbiausias tikslas 
bUs apsvarstyti WP/į projek- 
ittis tinkamesniam sutvarkymui 
jprąpiogų-

Kongresui vadovaus sociolo- 
. gijps profesorius Dr. Louis 
į Wirth.

Daktaras Petras » ^igmontas 
Zajatorius, 1821 So. Halsted 
gatvė, grįžo iš Scrantorfo, Pa., 
iš seimo SLA, labai patenkin
tas visuo kuo. Sako, kad šis 
seimas jam buvo tikras “vikei? 
šinas.” Jaučiasi gana Stiprus 
ir priiminėja pacientus, kaip 
pirmiau.
“RELIVAS”
Juozas Kuzmickas vis dar dar

buojasi, kamuojasi su tais “re- 
liviniais”. Tai aplikacija “reli- 
vui,” tai aplikacija darbui “do- 
bliu pi ei”, ar tai “citenship”. 
Vis atsiranda ir traukia pas 
Juozą. Jo “kostumierių” yra ne 
tik 18 kolonijoj, bet pradėjo 
eiti nuo Madison iki šautų ga
lo ir nuo “Labash aune” (Wa- 
bash Avė.) į vakarus. Visi 
kreipiasi pas Juozą, 1938 Ca- 
nalport Avė.

Dabar jau naujos aplikaci
jos atsirado ir dar bus naujų 
daugiau. Permainos ant per
mainų. Reikalai ant reikalų, o 
kenčia tas paprastas žmogus. 
“Politišinai” patys sudoroja la
šinius, o nel^b^nsus duoda žmo
gui. O kaip čia reikėtų bent 
geros nagaikos ar bent vieno 
pulemioto.
KOJA SU “TU BAY FOR” ...

Čia neseniai atsitiko štai 
koks dalykas. . (Tulas “mecha
nikas” eleksiro lašų paėmęs, 
nuriedėjo tropais žemyn. Spro
go kaulas. Ką daryt? Drau
gams padedant aptvarkyta su
daryta iš beismonto paimta 
lentelė ir koja surišta su “tu 
bay for” .. Sako, daktaras per 
daug kaštuoja. Well, well...
MUSŲ “BULVARAI”

Visa Chicago turi bulvarus. 
Mes irgi jų turime ... Štai, ei
ni iš darbo nepasirėdęs ir ne
nori, kad tave kas matytų ... 
eini “bulvarais”—ielomis. Ačiū 
musų aldermonui p. Juozui Ro- 
pai jis mus apdovanojo “bulva
rais—parkais. Musų vaikai tuo
se “bulvaruose” turi žaisti ir 
iš ten “sveikatos” mikrobus 
semti.
ATVIRAS LAIŠKAS POVI
LUI AMBROSE, 1843 So. Hal
sted Street

* t’ *

Gerbiamasis:
Tamsta esi savininkas taver- 

no—vienas. Antra, esi savinin
kas hotėlio viešnamio. Tamsta 
turi tas įstaigas prie 19--tos ir 
Halsted gatvių tai yra, 1843 S. 
Halsted St. Tamsta esi geras 
tautietis, geras dainos mylėto
jas ir dainininkas. Tamstos 
širdžiai lietuvybė yra maloni 
ir už lietuvybė tamsta viską.' 
padarytumei, ar ne?

Tad aš, paprastas Bynsa/3, 
labai “pakarniąi” tarįstos pra
šau, pataisyk sąvę “sąin$’”— 
užrašą, kuri yra prie tahistos 
užeigos, dhrų, nuo, 19 $atvęs. 
Prašau padaryti ją lietuviška. 
“Spelling is very bąd”. Šian
dien yra, gerų lietuviškų “meiS.- 
trų”. Thaųk you. Bytišaš

Naujienų Piknikas
SEKMADI^į 

Rugpiučio 14,1938 
Sunset park Darže 
į35< ® 4S.CRM AVĘNŲE

PILNĄ APDRAŲPĄ AU- 
TOMOBILIĄMS.

A^DA NAMV NW

• ĄPDftAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ,
• apdKAudą gyvasties 

GAUSITE

Skalbiama Mašina ir Elektrinė 
Ledąunę sutaupo pinigus ir už- 

vadunjją. laiįą, ir sveikatą.

Raštinė atdarą kas vaką-? 
ras Lki 8 vai. Sekinadie^ 
niais nuo 9 ryto iki 1 vat 

po pietų.

Sutaupysite $65.00 ant 1938 Elek
trinio Ręfrigeratoriaus 6. pėdų sų 
5 metų garantija už $89.00.
General. Electric 5 pėdų už $99.00 
Nopge 4 pėdų 10 metų garant 

už .’....................... '........ $99.00

Sutaupysi^ $40.00 ant geros, 
naujos Nęrge, ar Thor Skalbia
mos mašinos, jnrkdanų dabar. 
Skalbiąjna masina pati per sa
ve apsimoka.

Skalbiamos mašinos ir radi- 
jos sutaisomos jūsų namuose.

A. RYPKEVICIV

1739 S. Halsted St

Pamatykit Budriko Krautuvėje naujas 
1939-38 Radijas.

Pamatykit naujus vėliausios mados 
rakandus.

DIDĖLIS IŠKROVIMAS

Jos. F. Budrik te
3409-17 So. Halsted Street

Permainytas Naujas Telefonas:

Yards 3088-9 ir 2151

NAUJIENOS
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

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

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

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

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

NAUJIENOS yra visuo,menęs organas. — jūsų dien
raštis, Todėl skaitykite jas, slcleiskite jas ir 
remki.te biznierius, kurie garsįnąsi NAUJIE-. 
NOSE.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

.... ..................... 4 .lujvii-*
GĄRANTŲdTI

Pasauly Pagarsėję 
Sidabriniai Setai

ROGERS-ONEIDA
I LIMITED
' Vienam Gražu?
Asmeniui Faun”

parsiduoda po

6
 ŠMOTŲ $2.75 

SETAS!

NAUJIENŲ Q Q O 
Skaitytojams V V U 

TIKTAI
SU 6 KUPONAIS

Į Kitus Miestus 15c Extra 
Persiuntimas

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED STREET

SIUNČIU ..................  KUPONUS
SIUNČIU ..................  PINIGŲ
Atsiųskit man
Vardas ...........
Adresas ..........
Miestas
Valstija

l)oubleTtgfaį/Į^oub/eAdipnf 

• BAKLFJM o
ffkv POWDER

Šame bke Today as 45 
25 ouncės for 254

FuII Pack ••• No Slack Fillifig
MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 

b’SED 3YOUR GO/EKrtkiENT

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

GERB. Naujienų skaitytu 
jot ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbia^ Naųjiėridsė.

Itt Celių
CARE D1SH

Sviestui Padėti
Indas

I . i»
Viena 

t^ielkąttė
Kompotui ar 

Vajsiams 
ĮMtai

'b," *

.. ' r'A. ■ .

1 j j ų i

INDAMS KUPONAS
šią savaitę sų. šiuo kuppnų ir 44 ceųtais gausit Čia pažymėtus indus. Be 

jų setas bus nepilnas. Šusitauęykjtę pilną setą. Likusi setui indai 
eis Kas savaitę.

. SŲ šIUO KŲP4ŽNŲ ■
Galite dar gaud ir pirmiau garsintus ineįus 

Pažymėkit ką norite.

1739 So. Halsted Strėėi
Chicago, Illinois < ; , »

JEI ŲŽSISAĘYSIT PER P^^^I^KLTJ^CĘNTŲ PEIlSlŲNTIMO

Adresas,

L -jis. A L



NAUJIENOS; Chicago, UI.

Diena Iš Dienos
Svečiai iš 
Cambridge, Mass.

Liepos pradžioje draugai J. 
Piktužiai, 4407 So. Union avė., 
susilaukė svečių iš Cambridge, 
Mass. valstijos.

Atvyko drg. J. Piktužio švo- 
geris ir sesuo Pranas ir Julia 
Girdvainiai ir Girdvainiu žen
tas su duktere drg. Stanislovas 
ir Anna Drevinskat kurie gy
vena 61 Allston St., Cambridge, 
Mass.

Svečiai viešėjo apie porą sa
vaičių. Aplankė gimines ir 
draugus ir visur turėję “good 
taip chicagiečiai yra linksmi, 
kad gavo sueiti ir draugiškai 
pasikalbėti. Buvo per daug me
tų nesuėję.

Senas Petras

Aldona Cukur
Sugrįžo iš Ligoninės

18 APYLINKĖ — Liepos 13 
d. panelė Aldona Cukor, 732 
W. Cermak Rd., sugrįžo iš 
švento Kryžiaus ligoninės, kur 
Dr. St. Biežis buvo padaręs pa
sekmingą aklos žarnos operaci-

Ligonė būdama ligoninėj su
silaukė daug lankytojų ir gyvų 
gėlių bukietų. Kaip ligonės tė
vai, drg. Antanas ir Vera Cu
kur, taip ir p-lė Aldona yra vi
siems lankytojams ir gelių au
kautojams širdingai dėkingi.

/ Senas Petras

M. Daukša Atidarė 
Naują Taverną

BRIDGEPORT — Drg. M. 
Daukšas, 3238 S. Halsted S t., 
atidarė naują taverną savo na
me. Gražiai ir naujai ištaisė 
užeigą su naujais barais.

M. Daukšai per 5 metus už
laikė tavern ir valgyklos biznį 
2701 W. 35th St., o pirmiaus 
laikė tavern, o paskutiniu lai
ku bolinės biznį Mildos sve
tainėj, kas reiškia, kad yra se
ni Bridgeporto gyventojai. Nuo 
savęs linkiu Drg. M. Dauk
šams gerų pasisekimų biznyje.

Senas Petras

Išsiėmė Leidimus 
Vedybom's 
(Chicagoje)

Alexander Girdenis, 26, su 
Theresa Rerdt, 24

Peter Bamberth, 26, su Alice 
Wolsky, 22 ✓

Arthur Hmort, 32, su Mary 
Sweda, 25

Charles Kralik, 23, su Jose- 
phine Buttice, 20

Raymond Sapuski, 26, su He- 
len Walashim, 22

Nušoko nuo Tilto 
ir Prigėrė

Nuo Wabash avenue tilto 
nušoko ir prigėrė nežinomas 
jaunas vyras. įvykį ma’e tilto 
sargas Salvatore Miceli, 3618 
Leavitt s t., bet jis nespėjo jau
nuolį sustabdyti.

Valandai praėjus nuo to til
to norėjo nušokti kitas jau 
nuolis, 24 metų Charles Mey- 
ers, 1910 N- Sawyer, be,1, polici
ja jį laiku sučiupo ir uždarė 
centralinėj nuovadoj.

Pavojingai Serga 
Jaunas Lietuvis 
Dainininkas

SUSIRINKIMAI
— ■ 1,1 I... ■ l.l I..................  ■ ■■ —■ ■■■■ ...................... ............................................................... .........

D. L. K. Vytauto Draugija laikys pusmetinį susirinkimą ant
radienį, liepos 19 d., 7:30 vai. vak. Chicagos Lietuvių Au
ditorijos svet., 3133 S. Halsted st. Susirinkimas bus svar
bus, kiekvienas privalote būtinai atsilankyti. Kurie esate 
pasilikę su mokesčiais, būtinai pasdrupinkite apsimokėti.

K. P., sekr.

YPATINGAS RANKŲ DARBAS

CUTWORK MOTIFS PAT^ERN 1806

No. 1800- — štai ypatingas rankų darbas. Prie jo reikia kant
rumo ir akuratiškumo. Jis gražus ir ilgai dėvisi.

MM* aMBBB ■■■■ ■■■» M MMBI MM MMV

j NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No- 1806
I 1739 So. Halsted St.’ Chicago, III.

| Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No------ ----------- |

| Vardas ir pavardi ------------------  |

| Adresas |

| Miestas ir valstija __________________________  |

Įsportas

Golfininkų Kova
• u - - ■ — , ---- .

Chicagos Lietuvių Golfinin
kų Sąjunga rengia Golfo Tur
nyrą. Taigi, Chicagos ir apylin
kės lietuviai golfo mylėtojai 
yra kviečiami dalyvauti rung
tynėse. Apie daugybes dovanų/ 
kurias sąjunga duos jau buvo 
rašyta pirmiau, bet dar turiu 
pastebėti, kad lame turnyre 
prasidės kova už labai gražią 
taurę, 'kurią duoda Metropoli
tan Banko savininkai, būtent, 
Jonas ir Julius Brenzai.

Antradienis, liepos 19, 1938

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run AQ

SMULKESNĖS DAUG PIGESNĖS 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

Chrysler-Plymouth

DAUGYBĖ VARTOTŲ AUTO
MOBILIŲ, NUO $10.00 

IR AUKŠČIAU
• LENGVI IŠMOKĖJIMAI
• TEISINGAS 

PATARNAVIMAS
• GERI MECHANIKAI

BALZEKAS MOTOR
SALES 

“U Will Likę Us” 
4030 Archer Avė. 
PHONE VIRGINIA 1515

*
I
Į

Liudvikas Tenzis
Liudvikas Tenzis yra jaunas 

Chicagoje gimęs ir augęs lietu
vis dainininkas, žinomas beveik 
viešiems Chicagos lietuviams. 
Gerai žinomas daugeliui ir jo 
malonus baritono balsas. Per 
metų metus jis dainuodavo lie
tuvių radio programuose, dai
nuodavo ir vaidindavo scenoje. 
Buvo populiarus chorų daini
ninkas. Daugiausiai veikė Dai
nos chore, bet kartais ateidavo 
į talką kitiems*. Kartą dainavo 
ir Pirmyn Choro parengime.

Bet Liudvikas Tenzis dau
giau nebedainuos. Jis guli aps
kričio ligoninėje, kur daktarai 
spėja, kad jis vargu tos ligoni
nės sienas apleis gyvas. O jeigu 
ir dalinai pasveiks, tai dainuot 
nebegalės.

Tenzis turi vėžį krutinėję: 
Vėžys taip plačiai išsišakojęs-, 
kad jau siekia gerklę, ir nėra 
kaip ligonį gydyti.

Vėžys vystėsi per ilgą laiką. 
Tenziui jau nuo seniai skaudė
jo krutinę, bet perdaug tuo ne
sirūpino, tikėdamas, kad pra
eis.

Liga yra iš dalies nepapras
ta, nes jauni žmonės, tokio am
žiaus kaip Tenzis, kuris turi a- 
pic 28 metus, paprastai vėžio 
negauna. G.

Taigi, golfo mylėtojai yra 
kviečiami nepamiršti sekančio 
trečiadienio ryto, kaip 9 vai. 
bus pradžia lošimo, Indian 
Head Golfo aikštėje.

Dėl platesnių informacijų 
pašaukite: Canal 6122, Grove- 
hill 0027, Virginia 1116 arba 
Beverly 1868.

Gerai Stovintis 
Kliubas

Iš Jaunų Liet. Ąm. Tautiško 
Kliubo

Skolinam Pinigus 
ANT PIRMU MORGIČių

TURTAS VIRŠ $2,500,000.00
r JH Atsargos Kapitalas (reserve) virš $196.575.00

Kiekvieno asmens pinigai
Apdrausti iki $5,000.00

TAUPYTOJA Af S
IŠMOKĖJOM J % 
DIVIDENTO .......

Duodam Paskolas Ant Saugių 
PIRMŲ MORGIČIŲ

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

2324 SOUTH LEAVITT STREET
Telefonas CANAL 1679
CHICAGO, ILLINOIS

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

Kai Kam Širdis 
Tikrai Skaudės

Northsidės ielose buvo tur
tai, bet turbut nei vienas jais 
nepasinaudojo. Daugumai tie 
turtai atrodė kaip nieko never
ti spalvoti stiklo gabaliukai, bet 
tai buvo tikri deimantai.

Policija apie tai patyrė suė
musi du Northsidės jaunuolius, 
Stanley Hoffman, 18, nuo 3114 
N. Monticello avė., ir Eugene 
Sciborski, 19, nuo 3736 Diver- 
sey. Jie padarė apie 25 plėši
mus. Vogdavo pinigus ir bran
genybes. Auksą parduodavo, o 
deimantus mesdavo ielon, nes 
už juos mažai ką tegalėję gau
ti.

Naujienų Piknikas
SEKMADIENI

Rugpiučio 14,1938 
Sunset Park Darže 

135th IR ARCHER AVENUE

BRIDGEPORT.— Jaunų Lie
tuvių Am. Tautiškas Kliubas 
laikė pusmetinį susirinkimą 
liepos 1 d., Ch. Liet. Auditori
joj.
- Pirmininkas J. Rūta atidarė 
susirinkimą, o raštininkas S. 
Kunevičius? perskaitė protoko
lą ir išdavė atskaitą iš pusme
tinio kliubo knygų patikrinimo.

Pasirodė, kad kliubas labai 
gerai stovi pinigiškai turi daug 
narių. Yra keli sergančių ir mi
rusių. Bet pašalpa ir pomirtinė 
yra išmokėtos. Vienas kliubie- 
tis susirinkime atsišaukė, kad 
jo aplinkybės labai pasunkėjo 
ir jis nebeįstengė užsimokėti 
šių metų duoklių. Kliubiečiai 
nutarė padaryti kolektą, gal 
tuo budu pasiseku sukelti sumą 
šių metų duoklėms.

Kliubas visuomet rūpinasi 
savo nariais, todėl jam ir se
kasi.

Birž. 26 d. Kliubas buvo su
ruošus pikniką. Bet gamta pa
sitaikė nepalanki, lijo smarkus 
lietus. Tcčiaus piknikas davė 
kliubui apie $100 pelno. Buvo 
ir laimėjimas 6 dovanų. Dova
nas laimėjo:

A. Bartkus,
J. Mitchell,
Mrs. Bendeck,
Helen Gailiunas,
J. Vaichulis,
P. Petrulis.
Ačiū Naujienoms už garsini

mą musų kliubo.'
Kliubo susirinkimai įvyksta 

kas pirmą penktadienį Liet. 
Auditorijoj, 7 v. v. Mes ragina
me visus lietuvius ateiti ir pri
sirašyti prie šio kliubo, nes jis 
teikia pašalpą ligoje ir moka 
pomirtinę už žemiausį mokestį. 
Ypač raginame prisidėti čia gi
musius jaunuolius. Neužmirški
me savo tautos, nes kiti mus 
nenori, tad dėkimės prie savų
jų. —W. Dulevich.

Moterys-žiureRit!
jus galit Lengvai įsigyti

ROGERS SIDABRĄ

GALIT GAUTI TIEK SETŲ KIEK NORITE.
TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ

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

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme
niui pristatyti j ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėže paš
tu, reikia atsiijsti ekstra 35c.

Siunčiu :...........  kuponus. Taipgi pinigais ......-.............—.............

Atsiųskit man .............................................................. ...........................

Vardas ................................................................. -...... —...... -..............-

Adresas ________________............... ..............................................................

Miestas ............................ ....... —................ Valstija ............................
______________________________________________________________ _______ J

PETER PEN .

Gražiai paklotas su gražiais 
indais stalas sužavi nors ir pa
prasčiausi asmenį. Todėl gera 
ir sumani šeimininkė dabar tu
ri gerą progą įsigyti gražus 
indus už mažus pinigus.

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

Taipgi už mažus pinigus ga
lite gauti augštos rųšies Ro- 
gers sidabrinius setus.

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE
Šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susiras
ti, kur galima nusipirkti {vairių 
paprastų ir nepaprastų daiktų, in- 
taisų ir reikmenų. Jeigu iš telpan
čių čia skelbimų negalite susirasti 
ko ieškot, pašaukite Naujienas, Ca
nal 8500 ir klauskite Biznio Pata
rėjo. čia jus gausite informacijų, 
jeigu tik jų bus galima gauti.

• FOTOGRAFAS’
CONRAD 

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywooa 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $12'50
GYDYMAS....... "................ŠRfl.OO
LIGONINĖJE .................... 3U
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ___  $15-oo
RAUMATIZMAS $0.00

greitai palengvinama ....... «
VISAS LIGAS GYDOMA $1,00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■ ’

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Ave^ Chicago.

Tel. Lawndale 6727.

• Restaurants
Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIU VALGYLA 

750 West 31st Street
A. A. NORKUS, Savininkas 

Tet VTGTORY 9670.

Tel. Boulevard 6327.
ZELVIS BUILDING CO

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Karpenterio, konkrito ir muro dar
bai, Perdirbimo ir taisymo visų rų- 
šių. Gaisro nuostolių apskaičiavimas 
3427 S. Emerald Avė. . OmOAGO, iu.
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NIEKŠIŠKAS VAGIES PASIELGIMAS 
IX-TOJ APYLINKĖJ

Pavogė Mirusios Lietuvės Qėies ir jas 
Išbarstė Patiltėj

18 APYLjNKB. — Pas nu|s,'ca|vės iriat^ tas gėles išbarsty- 
ir kitui; tarp lietuvių pasitaiko tas pitilteje, prie 15th ir Union 
mažai, labai mažai tokių atsi- avenue. Bėt trukšmadarių bu- 
tikimų kaip šis. ryje buvęs vieųas jaunas lietu

vis, vietos parapijos komiteto 
nario suntls.

Pas vietos laidotuvių direk
torių, Simoną SJkudą, 718 West 
18th, koplyčioje yra pašarvo
tas lavonas velionės lietuvės 
Onos Muhčinskaites. Prie kop
lyčios durų, kaipo šermenų 
ženklą, kabinama gėlių pluoš
tas su pilku (jauniems — bal
tas) kaspinu.

Dalykas paaiškėjo tik vakar. 
Naktį, iš šeštadienio į sekma
dienį, geriau tariant apie tre
čią valandą ryto koplyčios kai
mynai girdėjo triukšmavimą.

Triukšmui nutilus, kartu 
dingo ir gėlės nuo koplyčios 
durų. Piktadaris netik paėmė 
gėles, bet ir kaspiną, kartu ir 
ragažę, kurioj gėlės buvo su
dėtos.

Vagiui iš tų gėlių nebuvo jo
kios naudos. Jos buvo pavytę. 
Antra, sveiko proto žmogus ne
imtų gėlių, paskutinės pagar
bos ženklo, skirto mirusiam 
žmogui. O vienok atsirado nie
kšas vagis, kuriam tų gėlių 
prireikėjo- Neturėjo jų nei kur 
dėti, nei ką su jomis veikti, 
nebent patenkino savo žemus 
vagystės (troškimus ir padarė 
gyvybės netekusiai moteriškei 
žalos.

Spėjama, kad šis “dirty job” 
buvo atliktas svetimtaučių, nes 
žmonės grįždami nuo Max\vell

MADOS

No. 4820 — Elegantiška vasarai 
pritaikyta suknelė. Sukirptos mie- 
ros 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 30 
32, 34, 36, 38 ir 40 colių per kru
tinę.

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

Jeigu taip butų įvykę musų 
Lietuvoj, |ai butų galima pa
gąsdinti piktadarį, kad “nabaš- 
ninkas ateis nakčia prie lovos 
ir reikalaus savo gėlių.” Bet 
čia Amerikoje tokių dalykų 
nėra ir niekas tam netiki. Čia 
kumštis, lazda ar kalėjimas to
kius niekšus gali pamokinti.

—Bynsas.

Suėmė Brighton 
Parko Gyventoją Už 
Melagingą Liudymą
Nepavojingos Nelaimes Pavo

jingas Rezultatas
25 metų automobilių mecha

nikas John Kulikowski, 2351 
West 50th Place, užvedė bylą 
prieš Sprout and Davis, Ine., 
trokų bendrovę reikalaudamas 
$10,000 atlyginimo.

Kulikovvski skunde aiškina, 
kad tos Indiana valstijos fir
mos trokas jį suvažinėjo prie 
50th ir Damen, sp. 21 d. 1936 
metais. Jis tvirtino, kad nelai
mėje jam buvo perskelta galva.

Tvirtinimą paremti Kūliko w- 
ski atsikvietė teisman du liu
dininkus, mechaniką Joseph 
Matus, 37, nuo 4622 S. West- 
ern ir dėdę Andrew Dolejs, nuo 
1658 S. Millard avenue.

Byla buvo svarstoma prieš 
apskričio teisėją Brothers. Ku- 
likovvski‘bjflą pralaiftiėjo ir su 
savo dviejais liudininkais atsi
dūrė už grotų.

Jiems gręsia šešių mėnesių 
arba $300 piniginė bausme, ar
ba abi bausmės kartu.

Miesto automobilių teismas 
visus apkaltino, kad riielagin- 
gai liudijo apskričio teismui 
automobilių nelaimės byloje. 
Mechanikas Matus prisdėmė 
kaltę, bet kiti du ginasi.

Nusižudė du 
Chicagiečiai

Worth valščiuje- į šiaurę nuo 
Oak Lawn, ties adresu 5817 
88th place nusišovė 56 metų 
Charles Makal, pensijuotas 
Swift and Company darbinin
kas. Priežastis buvusi šeimyni
nė nesantaika. Nuo Parkshore 
apartmentų stogo. 1755 E. 55 
st., nušoko ir užsimušė broke
ris David D. Guild. Užlaikė ofi
są ties 120 S. La Šalie Street.

BANDYK—RENDUOK—PIRK! 
—25 CENTAI

Jokių kitų mokesčių, Naujos 
Skalbyklos, Valykliai, Radio ir 
Phono Kombinacijos, Refrigera- 
toriai. Bandyt galit be prievolių 
nors kelis, kad tinkamą išsirin
kti. Mes ir taisome visus tuos 
daiktus ir atrokuojame ką už
mokai; mums už pataisymą kai 
pirksit naujus išrengimus.

BIM MERLES
1451 W. 63rd Street
Tel. Republic 2269.

I I1VFIKISLUVLIllIU Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietam* 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314
■ 'MBi ■■■i ' ■ B! ’J' ' '

Pasidairius Po 
Michigan-Kanados 
Padangę
Kaminai nerūksta, bet kartu 
tuština darbininkų kišenius
Galiu pasidžiaugti, kad ir 

riiap teko proga būti vienam iš 
tų atostoginihkų.

Sulauktus liepos šiltų ir sau
lėtų dienų, kurios, mandu, 
kiekvieną vilioja iš namų, biz
nių ir dirbtuvių, sėdu tuojaUs 
į “limozlną” ir trankiu į tą pu
sę, iš kurios kvapus lauko Vė
jas pučia, nejutau kaip pasie
kiau Michigan valstiją, vėliau 
patį Detroitą. Na, manau sau, 
randuosi automobilių sostinėje, 
čia, kur yra gaminami šių die
nų puošnus ir greiti “limozi- 
nai.” čia matosi milžiniškos ir 
puikios jų dirbtuvės, tik gaila, 
kad mažai dirbančio šiuo lai
ku.

Pas Naujieniečius
Neturėdamas artimų pažįsta

mų, sustoju po antrašu 8883 
Pinehurst St., kur atostogauja 
viena iš Chicagiečių, be to žy
mi “Pirmynietė” p-lė Adelė Ra
kauskaitė pas savo te4ą, tai yra 
pas pp. Kasparkus.

Į trumpą laiką gavau supras
ti, kad pp. Kasparkai yra pa
žangus ir gana draugiški žmo
nės, taip pat Naujieniečiai- Be 
to, sūnūs Albertas pasirodo pil
nas lietuviškos dvasios ir lin
ksmo budo jaunuolis, priklau
santis Detroito Lietuvių “Aido” 
chorui.

Rytojaus dieną jis sako: na, 
ką jus Pirmynįečiai liūdit, kad 
jūsų draugai Lietuvoje trau
kia skambias dainas. Važiuo
jam ir mes j Užsienį, sudarę 
mišrų trio iš “Pirmyn” ir “Ai
do” chorų. Iš syk buvo keista, 
bet vėliau pasirodo praktiška 
ir įdomu. Ne, tik pašmukšt, ir 
atsirandam užsienyje, tik ne 
Lietuvojj.

Dar aš pasidrąsinęs klausiu 
jų, ką mes dainuosim '“Lietu
viais esame mes gimę,” ar 
“Tum tum.” Nutariam abi už
traukti, kurias be abejo, pui
kiai krito.

Kanada atrodo dalinai skir
tinga nuo Amerikos. Mažesnis 
judėjimas, žmonės atrodo rim
tesni, lėtesni, gal ir biednesni. 
Na, rtianati sau, gerai Detroite, 
neprastai Kanadoj, o kaip bu
tų pasiekus Lansingą, Michi
gan valstijos sostinę. Taip pat 
Grand Rapids, baldų sostinę, 
aplankyti brolius ir pažįsta
mus, kurių čia turiu gana daug.

Namo!
Notoms nenorams atsisveiki

nu su minėtais asmenimis, ku
riems ir šiandien esu dėkingas 
už malonų priėmimą, ir trau
kiu namų link, štai Lancing, 
vėliau Grand Rapids. Randu 
kad ir čia viskas ramų, puiku 
ir švaru, tikrumoje gal ir per
daug švaru, be jokių diitiių. 
Matotna didžiuma dirbtuvių 
nedirba arba mažai tedirba, 
kas valo čia gyvenantiems ir 
kišenius.

Laikas bėga, kaip vanduo. 
Gerai įdomautis Michigane, bet 
bėda, mano atostogos baigiasi- 
Sėdu vėl į “limuzyną”, pama
žu traukdamas sau mintyje 
solo, “Laikas namo, brolužiai, 
traukt.”

—Northsidietis M. O.

Naujienų Piknikas
SEKMADIENI

Rugpiučio 14,1938
Sunset Park Darže
135tn 1R ARCHER AVENUE

gerbiami Naujienų štai- 
tytojal Prašomi Pirkinių Rei
kalais’ , Eiti į tas šutųyeS, 
kurias Skelbiasi Naujienose.

- -------

I ACME-NAUJĮENfr Koto J

JUROS KŪDIKIS — Jean 
Jessiė Seligman, su savo 
motina Mrs. Adrian Selig- 
man, ikuri ją pagimdė laive, 
atviroje juroje. Mrs. Salig- 
man yra žmona kapi'iono, 
kuris savo laivu daro 40,- 
OOp keliohę aplink pasaulį. 
Šiomis dienomis tas laivas 
Cap Pilar lankėsi New Yor- 
ke. I

Cicero Policija 
ir Ugniagesiai 
Nerimauja
Ruošiasi kovai su miesto val

dyba už algas
CICERO —. Ilgai prižadais ir 

įvairiais kompromisais ramina
mi Cicero policistai ir ugniage
siai pradeda iš tikro nerimauti 
ir ruošiasi imti nagan mesto 
valdybą.

Nesusipratimas vystosi dėl 
algtį. Jau bUs. antri ar treti* me
lai kaip ugniagesiai ir policis
tai negauna reguliarių algų.

Miestelio* valdyba jiems at
moka kaip pasitaiko. Nežiūri 
reguliarių algos dienų, vieną 
kartą moka daugiau, kitą ma
žiau, bet nemoka pilnos algos, 
daugiausiai tįfc apie du trečda
lius. ‘X ' ’

u * •
Ta algų maišatis demorali

zuoja policiją, ugniagesius, o 
tarp valdininkų platinasi vagi
liavimas ir kyšių ėmimas, nes 
kitaip miesto tarhautojai nega
li suvesti galą su galu.

Miestelis skolingas ugniage
siams, policistams ir kitiems 
valdininkams apie $75,000, o 
tuo tarpu įplaukų turi daugiau 
negu kada nors pirmiau mies
telio istorijoje. Cicero dar ne
turėjo tokių aukštų mokesčių 
kaip dabar.

Cicerietis

Kalčjiman Nuteisė 
10 Plieno Streikierių

Lake apskričio teisėjas Ralph 
J. Dady Waukegane vakar nu
teisė 10 Chicago 1-Iardware 
Foundry streikierių ir simpati- 
zdtorių už indžionkšino sulau
žymą.

Tas pats teisėjas Dady už- 
pereitą savaitę išleido draudi
mą streikieriams pikietuoti 
dirbtuvę North Chicagos ir 
trukdyti streiklaužiams įsigauti 
dirbtuves vidun.

Nauja Gengsterių 
Auka• ■ < < •

Nušovė 28 metų barlenderj

Naktį, iš sekmadienio į pir
madienį, nežinomas piktadaris 
“gengs tėtis” prie Halsted ir 
Wellmgton gatvių nušovė 28 
nietų John O’Brien, nuo 1148 
N. Campbell avenue. O’Brien 
tarnavo už bar tenderį alinėje 
prie 501 Rush street.

(Policija spėja, kad nužudy
mo motyvas galėjo būti kerštas 
už kokią nors biznio tranząlę- 
ciją su gengsteriai arba už ne
teisėtą meilę. Jis draugavęs su 
kokia tai Diana. ■ »

O’Brien buvę vedęs ir turėjo 
17 mėnesių dukrelę.

Prarado Pusę 
liliono, Bet 
Pradeda Atsigriebti

Pasigėręs išsimiegojo ir vėl
,, stvėrėsi darbo

MĘLROSE PARK. — Kertėj 
Broadway ir Main gatvių yra 
gerai įrengta George Portes 
vaistinė.

Portes dar jaunas atvažiavo 
iš Ekalerinoslavo, Rusijos, bai
gęs tik pradinę mokyklą, bet 
čia stvėrės už mokslo ir patapo 
vaistininku. Vaistinės biznis 
jam sekėsi. Jis per kelis melus 
Chicagoj įsigijo kelioliką vais
tinių, kurias 1929 m. pardavė, 
gaudamas už jas virš pusės mi- 
lionb dolerių.

Foreman Loan, Trust and Iri- 
vęstment Čo. ėmė kurstyti pa
sidėti pinigus jų banke. Gir
di, mes padėjome jums pini
gus pelnyti, tai dabar padėki
te ir mums. Bet praėjo vos a- 
pie savaitę laiko, kaip bankas 
užsidarė, nunešdamas ir jo pu
sę miliono dol. Ištikus lai ne
laimei, Portes iš pradžių neži
nojo ir ką daryti. Bet būdamas 
gabus vaistininkas galvos ne
prarado, pasigėręs išsimiegojo 
ir vėl stvėrėsi už darbo. Po 
dviejų metų sunkaus darbo jis 
vėl ėmė atidarinėti vieną po 
kitos vaistines. Geriausią vais
tinę jis atidaro 1935 m. Mclrosc 
Park-

Lietuviai lanko vaistinę
Jis samdo registruotus vais

tininkus Petrą J. Genovese ir 
Charles P. Miller. Viso pas 
Portes dirba devyni vaistinin
kai. Lietuviai mėgsta lankyti 
Portes vaistines, nes čia randa 
naudingų patarnavimų ir že
mas kainas, taipjau gauna nau 
dingų patarimų.

Portes noriai prisideda prie 
lietuvių veikimo — darbu ir 
aukomis. Jis pardavinėja ang
liškus laikraščius.. Aš jį ragi
nau pasiimti ir “Naujienas.” 
Susipažinęs su lietuvių dien
raščiu, jis norėtų įsigyti jų a- 
genturą. Ir aš manau, kad kaip 
Portes, taip ir “Naujienoms” 
tas išeitų į naudą, net tada ke
leriopai daugiau “Naujienų” 
paskleisiu Melrosc Parke.

Stanley J. Rogers.

Teisybes Mylėtojų 
Draugijos Žinios A- 
pie Veikimą ir Stovį

Organizacija pakilo turtu 
$1,341.69

Viršui meta draugija laikė sa
vo pusmetinį susirinkimą 10 d. 
liepos, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj. Kadangi draugijos 
pirmininkas Juozapas Balčiū
nas dabar vieši Lietuvoj, tai 
laikinasis pirmininkas J. Race- 
vičia atidarė susirinkimą ir jį 
vedė a lydžiai ir tvarkiai.
Nutarė dalyvauti “Naujienų” 

Piknike

Iš ligonių raportų pasirodė, 
kad sergančių randasi nedaug, 
palyginus su draugijos narių 
skaitline. Toliaus buvo skaity
tas ląįškas nuo Naujienų su pa- 
kvietirtiu į pikniką. Laiškas li
ko priimtas vienbalsiai.

Antras laiškas buvo skaity
tas iš Lietuvos nuo draugijos 
pirminiiiko J. Balčiūno, iš ku
rio pasirodė, kad pirmininkas 
yra pilnai patenkintas savo at
silankymu tėvynėj Lietuvoj, 
taipgi širdingai sveikino valdy
bą ir visus narius.

Laiškas buvo priimtas rankų 
plojimu ir tapo nutarta, kad 
vardan draugijos duoti jam at
sakymas.

TuHo turi $22,459.69
Iš knygų revizorių raportų 

pasirodė, kad draugija per pe
reitą pusmetį finansiškai paki
lo $1,341.6b, tai dabar bendras 
turtas yra, su ių ves tuo,tais pini
gais ant namų, ■ $22,459.69.

|i«"—.. .

I CLASSIFIED ADS.
Ii i ii.............. ................... i i.-. ■ ■ i i. i’ ...... - ■ j n.

HELP VVANTED—FEMALE 
\ DarbiJūLtokių Reikia

REIKIA MOTERS skudurams 
skirstyti, geras mokestis. 869 North 
Orleans St.

REIKIA VIDURAMŽĖS MOTERS 
vaikui prižiūrėti; nėra skalbimo, 
virimo; kambarys ir užlaikymas.

5225 So. Long Avenue, 
Portsmouth 8956.

HELP WANTED—MALĖ
_______ Darbininkų i^ikia_______

PAIEŠKAU DUONKEPIO juodai 
ir baltai duonai kepti. 10502 South 
Michigan.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir Įfaisai Par^yini^ 
IŠPARDUODAME BARŲ FIK-

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

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

CALumet 5269.

PARDAVIMUI Bėauty Shop įrengi
mas, nebrangiai, šaukit Miss Baher, 
Monroc 3308.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

ATEIK j didžiausį naujų ir 
atimtų automobilių išpardavi
mą— tokį, kokio Chicago nėra 
bet kada mačiusi pas—

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY 

ties 1340 Wcsl 63rd St.
Virš 300 naujų ir vartotų karų 

bus parduodama tiesiog publikai. 
Jus galite nusipirkti tikrą 1938 me
tų karą už tik $395 ir 1937 karą už 
tik $295. Ne daugiau. Taipgi se
nesnių modelių karai už taip pi
giai kaip $35.

Nepirkite naujo ar vartoto ka
ro tol, kol nebusi matęs musų 
parodos kambarius. Mes užtikrina
me, kad sutaupysime jums šimtus 
dolerių.

Visi karai turi musų 90 dienų 
garantiją ir 10 važinėjimo bandy
mą. Jums nereikia ir grynų pini
gų, mes priimsime jūsų senąjį kai
po rąnkpinigius, o jus galite pa
siimti dviem metams išsimokėti.

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

Atdara kas vakarą iki 9:30 P. M. 
ir visą dieną sekmadienį.

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

DAUGYBE VABTOTŲ KABŲ 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
806 West 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

BUSINEŠS chances 
______ Pardavimui Bizniai______

DELIKATESŲ ir GROSERNĖS 
krautuvė su gyvenamaisiais' kam
bariais užpakalyj. Geras biznis. 3246 
S. Emerald Avė. Victory 0199.

GROSERNĖ ir mėsos marketas 
aukuojamas. Renda nebrangi, išdirb 
tas biznis. Gera vieta, lietuvių apie- 
linkė. 2542 West 45th Place.

GROSERNĖS, VAISIŲ, daržovių, 
aiskrimo ir kepyklos prekės. Geras, 
sėhas kampas, flatas ir vana — 
bargenas. 1935 W. Division St.

PARSIDUODA DELICATESSEN, 
mokyklos reikmenų, saldainių, ice 
cream krautuvė, prie mokyklos — 
su ar be gyvenimo rakandų. Va
žiuoju į ukĮ. 2320 W. 23rd Place.

REAL ESTATE FOR SALĖ 
Nate^^

BARGENO kaina 5 akrai, mo
dernas 7 kambarių namas, furnaso 
šildymas, elektriką, mažam mieste, 
1)5 mylios į vakarus, 1739 South 
Halsted, Box 857.

SPECIALUS BARGENAI 
(Forklauzuota nuosavybė) 

4-flatų kampinis naujų plytų na
mas garu šildomas—$10,500.00.

2-4 kambarių flatas, freiminis, 
gera transportacija, $300.00. Pini
gais—$2,250,00.

Ir daug forklauzuotų, kurie turi 
būti tuojau parduoti. (Sekmadie
niais ofisas uždarytas).

B. R. PIETKIEWICZ 
2608 West 47th St.

Narių draugija turi pilnai už
simokėjusių — 569. Tad pasi
rodo, kad draugija finansiškai 
it- nariais yra geram stovyje.

Tarp naujų sumanymų buvo 
nutarta surengti metinį puikų 
balių. Tai, žinoma, priklauso 
huo komisijos, ką ji suplanuos, 
nes komisija buvo išrinkta ant 
vietos tuo rūpintis. Į komisiją 
įėjo J. Antanaitis ir ponios 
Kvietkienė ir Kalainienė.

V. Kazlauskas, koresp.

REAL ESTATE FOR SALE

PARDAVIMUI namas 4344 So. 
St. Louis Avė. 5 kambarių plytinis 
bungalow, 11 metų senumo, $3600. 
$720 įmokėti, $36 į mėnesį. Robert 
B. Malone,, Harrison 2022.

PARSIDUODA BRIGHTON PAR
KE dviflatis mūrinis, 5 kambariai 
žemai, karštu vandeniu . apšildo
mas, namas geriausioj padėty, gra
žioje vietoje ir arti gatve«arlų. 
Kaina $4000.00. Mažai relKia įnešti, 
o kitus išmokėsite rendomis. KA
ZYS IJRNICH, 4708 So. Westem 
Avenue.

PARDAVIMUI 50x126 pėdų piet
ryčių kampinis lotas ties 109 ir 
Roman Avė. Kreiptis į 3116 Węst 
lllth St.

5 KAMBARIŲ BUNGALOW, 
furnaso šildymas, uždaryti porčiai, 
1 karo garažas, 125x30 lotas, gera 
transportacija, $4800. Matyti sa
vininką. JOSEPH WEST, 3252 So. 
Springfield.

Aš TURIU 2 AUKŠTŲ 4 flatų 
freiminį pardavimui pigiai ties 
1734 So. Desplaines. šaukū Repub
lic 2556.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

166 akrų 8 mylios nuo apskrities 
centro miesto, 3 mylios nuo mažo 
miesto. Geras ūkis, kiek miško, bu- 
dinkai sveiki. Nuosavybė. Tiktai 
$2000.00. Mrs. V. Misevicz, Hart, 
Mich.

PARDAVIMUI 120 akrų ŪKIS, 
17 karvių, 3 arkliai, 150 vibtų, ma
šinos, $3,800. Informacijos.

4215 West 55th St.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas
Tel. Victory 4965. 

STOGDENGYSTĖ IR BLfiKOS 
DARBAI

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

SHEET MSE' CO.
3216 So. Halsted Street

Pataisyk Stogą ir 
R YNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavi- 
mų. 25 metai patyrimo. Blėkorins ir 

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOL'cEVARD 0250.

Kl (*| 

CUAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos
ANGLYS

EGG ............... $6.00
NUT ................................. $6.00
BIG LUMP ................ $6.00
MINE RUN ...................- $5.75
SCREENINGS ................... $5.00

PIRKIT DABAR!— ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975
FINANCIAL 

Finansai-Paskolos

....JEIGU REIKIA PINIGŲ.-
Kreipkitės į Naujieną spul- 

ką. Duodame ant pirmų mort- 
gičių lengvais išmokėjimais. 
Lithuanian Building Loan and

Savings Association
1739 So. Halsted Street

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
S1MAN0 DAUKANTO 
FĖDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
Of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887
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Drąsus užsimojimas ant 
žmonią kišenių

Iš Lietuvių Parapijos Cicero, III.
CICERO — Daugelis lietuvių 

Ciceroje nusiskundžia, kad vie
linis klebonas kelia jų tarpe 
nesutikimą, kurstydamas para
pijomis prieš laisvas organiza
cijas ir pažangius laikraščius. 
Bet paskutiniu laiku girdėt 
daug nusiskundimų ir iš pačių 
para pi jonų.

Juos ypač suerzino šį mėnesį 
išleistas kun. Vaičiūno “Prane
šėjo” numeris, kuriame įdėta 
šimtai vardų su pažymėjimu, 
kad jie “NIEKO” neaukojo pa
rapijai. Klebonas išvažiavo ka
žin kur ‘“pasilsėti” (mat, po 
sunkaus darbo!), o šv. Antano 
parapijoje paliko ergelį, pa
skelbdamas savo gazuotoje apie 
pusę tuksiančio žmonių, kaipo 
nedavusius aukų į “sekmadie
nių konvertėlius”.

Klebonas sumanė šitokiu bil
du padaryti tiems žmonėms 
sarmatą, kad jie kitą kartą au
kotų, kai gaus “sekmadienio 
konvertelį”! Mat, jam ne gana, 
kad žmonės riebiai užmoka už 
visokius kunigo patarnavimus; 
kad jie duoda pinigų kolekto 
rianYs bažnyčioje; kad jie lan
ko parapijos balius ir piknikus, 
kurie visuomet būna labai pel
ningi, nes tenai “ant Dievo gar
bės” išgeriama daug alaus ir 
degtines. Klebonas dar įvedė 
“sekmadienių konvertėlius”, ku
rie būna išsiuntinėjami kiekvie
nam žmogui, kurio tik jisai 
gauna adresą.

Tų konvertėlių pernai buvo 
pa.skleista apie 900. Gavo juos 
ir daugelis tokių žmonių, kurie 
parapijai nepriklauso. Gavo 
konvertėlius ir suvargę bedar
biai, kurie neturi kuo aprengti 
savo šeimynas arba užsimokėti 
randą už butą. Bet klebonas 
reikalauja aukos iš kiekvieno, 
ir jeigu kuris neįdeda aukos į 
konvertelį, tai jo vardą klebo
nas paskelbia savo lapelyje, kad 
jisai neaukojo “NIEKO”.

Pelningas biznis
Tie “sekmadienių konvertė- 

liai”, pasirodo, yra labai pel
ningas biznis-. Per juos klebo
nas painia iš parapijonų tūks
tančius dolerių. Paskutiniame 
“Pranešėjo” numeryje paminė
ta, kiek kas pernai metais į 
tuos konvertėlius dėjo. Sudėjus 
tas aukas, susidaro beveik pus
trečio tūkstančio dolerių — bū
tent $2,489.09.

Gera įplauka iš konvertėlių, 
ar ne? Pats klebonas sako, kad 
šita suma buvo gauta vien tik 
iš “sekmadienių konvertėlių”, o 
ne iš visų aukų, duotų parapi
jai bei parapijos reikalams. Va
dinasi, visų aukų buvo kelis sy
kius daugiau. Pas kleboną Vai
čiūną depresijos nėra. Jisai, ga
li ir vakacijas turėti.

Ar Dievui yra kokia nors 
garbė iš to, kad bie&.l žmonės 
sudeda tūkstančius dolerių ku
nigui ir ‘“parapijai”, čia ne- 
svars tylime. Bet kada ant žmo
nių užsipuolama perdaug smar
kiai, verste verčiant juos duo
ti aukų, nors jie, gal būt, netu
ri iš ko aukoti, tai ir ramus 
parapijonai iina piktintis.

Užimtų perdaug vietos čionai 
atpasakoti tuos pareiškimus ir 
protestus, kurie teko girdėti iš 
žmonių, pagarsintų klebono ga- 
zietoje. Daugumas jų ir nenori 
eiti su kun. Vaičiumi į viešas 
“polemikas”. Jie tik pageidau
ja, kad jisai paliktų juos ramy
bėje. Jie jaučiasi, kad, gyven
dami laisvoje šalyje, jie gali 
reikalauti, kad klebonas prie jų 
neieškotų priekabių. Juk Ame
rikoje nė vienas žmogus nėra 
priverstas eiti į bažnyčią, pri
klausyti prie parapijos

duoti kunigui auką. Tai kodėl 
dabar Vaičiūnas sumanė šim
tams gerų Cicero piliečių “pa
skelbti karą”? v

Ant kiek tas “karas” yra 
platus, skaitytojai pamatys iš 
sąrašo vardų, kuriuos klebonas 
įdėjo į savo “Pranešėją”, pa
žymėdamas, kad jie nedavė 
“NIEKO” į sekmadienių kon
vertėlius. Čia tą sąrašą paduo
du.

Klebono lapelyje įvardinti 
žmonės

Kun. Vaičiūno “Pranešėjas” 
apšaukė, kaipo neparodžiusius 
“duosnumo ir prisirišimo prie 
parapijos” šiuos asmenis:

Anglickis Jonas, Anglickiutė Juo- 
^anina, Angelus Anthony, Angelus 
John, Angelus George, Armalas 
Antanina. Armaliutė Ona, Andri
jauskas Kazim., Andrejauskas Ado
mas, Ambrose Juozapas, Ambrose 
Helen, Ambrozaitienė Ona, Andre- 
liunas Bernardas, Andreliunas 
Alex, Arlauskas Juoz. Ver. 837, 
Augaitis Kazimieras, Antanaitis Jo
nas, Abračinskiutė Julija, Ališaus
kas Motiejus, Aleksiunas <Įonas> A- 
dominas Juozapas, Albrikis Petras, 
Arbačauskas Stanisl., Alužaitienė 
Barbora, Auksorius Pranas, Bakutis 
Jonas, Bakutis Helen, Bakutis Stan., 
Bakutis. Petras, Bernardišius Stella, 
Bernadišius Ant. Sr., Bartašius Ant. 
Jr., Bartašius Ant. Jono, Bartašius 
•Tonas, Bartašius Jonas Jr., Barta- 
šienė Marijona, Bartašiutė Bronė, 
Balšiuniutė Birutė, Balčiūnas Kazi
mieras, Balčiūnaitė Ona, Brazaus
kas Vladas, Brazauskienė Stanisl., 
Buivydienė Juozapa, Buivydas Al- 
bert, Buivydas Ignas, Bukauskiutė 
Antanina, Bukauskas Juozapas, Bu
kauskas Kazimieras, Bukauskiutė 
Bronė, Bukauskas Juozas, Bružiutė 
Stella, Bružas Kazimieras, Bočiunas 
Rov, Bočiunas Harold, Byla Jonas, 
Baltuška Kazimieras, Bagdonas Ka
zimieras, Budrikas Jonas, Benešiu- 
nienė Ona, Bladikas Pearl, Bulaus- 
kas Alex, Breitenstein Charles, Ber-f 
notas Juozas, Budraitis Vincas, Ber
notas Vincas, Budreckis Kazimieras, 
Baltkoiienė Barbora, Barauskas Jo
nas, Barauskienė Uršulė, Baltuška 
Kazimieras, Baltaduonis Stanislo
vas, Bakaitis Juozapas, Burčikas 
Jonas, Bartkaitė Zofija, Baubkus 
Jonas, Baltrušaitis Jonas, Barčas 
Jonas, černauskas Antanas, čer- 
nauskas Edvardas, černauskienė 
Ona, čakanauskienė Ona, Černius 
Dominikas, černevičius Antanas, 
černevičiutė Marijona, česokas Am
braziejus, Daunis Juozapas, Dainelis 
Jonas, Dalkus Petras, Dovidonis 
Petras, Diržius Damijonas, Dudė
nas Antanas, Dudėnienė Juozapa, 
Dudenaitė Marijona, Drungila Alex, 
Drungila Kazim., Dolan Thomas, 
Daujotas Bruno, Dekantas Pranas 
Dekantienė Petronėlė, Dekantas Jo
nas, Damaševičius Alex, Damaševi- 
čius Edvardas, Dudonis Jurgis, 
Drugeika Antanas, Drugeikiutė Mo- 
rijona, Daukša Pranas, Deveikis 
Kazimieras, Deveikis Augustinas, 
Eisinas Raymond, Eisinienė Alex., 
Eisinas Joanna, Feizienė Anastazi
ja, Feiza Stanislovas, Gerdžiunas 
Antanas, Grigalaitis Juozas, Gar
mus Antanas, Garmus Povilas, Gar
mus Stanley, Garmus Helen, Gai
lius Anna, Gailius Helen, Gailius 
Thomas, Gailienė Lucija, Gailius 
Frank, Gailius Anthony, Gailius Juo
zas, Geryba Juozas, Gendvilas Pet
ras, Gendviliutė Elena, Grublis 
Pranas, Gerchas Jonas A., Gulbi
nienė A., Gudauskis Antanas, Gu
das Feliksas, Gasiunas Kazim. Jr., 
Gedmintas Petras, Gintautas Povi
las, Gussen Dr. A. J.; Gasparaitis 
Stansil., Gasparaitienė Adeline, 
Galdikas Baltramiejus, ("Juokas Jo
nas, Gotautas Pranas, Grigas Igna
cas, Galdikas Jonas, Gurskienė Pet
ronėlė, Gurskis Juozas, Gavenaitis 
Frank, Grigaliūnas Vincas, Gerdvi- 
las Alfonsas, Gerdviliutė Stefanija, 
Geniotis Adomas, Ignatavičius Si
monas, Jankauskas Jurgis, Jankai- 
tienė Ona, Jurgelaitė Barbora, Jak
štas Petras, Sr., Jakštas Petras Jr., 
Juzėnas Mikolas, Juzenienė Julijo
na, Juknis Baltramiejus, Juknis 
Petras, Juknienė Pranciška, Juk- 
nius Juozas, Juknis Jonas, Juknienė 
Kastancija, Jukniutė Lillian, Jurkus 
Jonas, Jucius Julius, Juciutė Stepa- 
nija, Jasienė Morta, Jablonskis Sta
nislovas, Judikinis Vincas, Jašku- 
nas Jurgis, Jaškunas Stanis Al., 
Jaškunienė Barbora, Jovaišas Juo
zas, Juodaitis Kazimieras, Jurge

liam, Jonelis Kasparas, Jovaraus- 
kas Antanas, Jucevičius Mikolas, 
Kačinskas Antanas, Katėiva Anta
nas, Kavolius Simonas, Kakanaus- 
kas Jonas, Kakanauskienė Elena, 
Kasmauskas Petras, Kasmauskienė 
Ona, Kermauskienė Ona, Kersnaus- 
kas Zenonas, Kiškunas Carl, Kišku- 
nas Alex, Kaveckienė Kazim., Ka
roblis Andriejus, Kavaliauskas Ka
zim., Kavaliauskas Juozas Kizas 
Viktoras, Kizas Ludvikas, Kazlaus
kas Blažiejus, Kuizinas A., Kuizinas 
Juozas, Kaminskas Kazimieras, Ka- 
minskiutė Bronė, Krenčius Kazi
mieras, Krenčius Juozas, Kvesteris 
Jonas, Kinas Tadeušas, Kiškunienė 
Karolina, Kislauskienė Magd., K&nn 
Edgar, Keser Juozas, Kandratas 
Antanas, Kaulius Kazimieras, Ko- 
hanna Lee, Kubelius Jurgis, Knizi- 
kevičius Mat., Kučienė Barbora, 
Klimas Mary, Kungis Antanas, 
Kungis Antanas Jr., Karečkienė 
Ona, Kvietkauskas Kazim., Kau
nietis Roy, Ka jenas Kazimieras, 
Kaupas Jonas, Kavaliauskas Pet
ras, Karpis Juozas Juozas, Kaika- 
ris Jonas, Kazlauskas Fred, Kar- 
nauskas Antanas, Kimberiauskienė 
Ona, Kinčinas Mateušas, Kraujelis

Derybos Gelžkelių 
Tarnautojų Algų 
Reikalu 

_
Vakar prasidėjo derybos tarp 

USA gelžkelių ir gelžkelių tar
nautojų atstovų algų reikalų. 
Gelžkeliai aiškina, kad turi ka
poti algas 15%, nes išlaidos 
sumažėjo ir negali išsiversti 
bet tarnautojų unijos tam griež
tai priešinasi. “Algų kapojimo 
nebus”, griežtai atsakė train- 
menų prezidentas A. F. Whit- 
ney paklaustas kokia unijų po
zicija.

Reiškia, Yazumak 
“Laimėjo” $500.

$1,000 “investmentas’’ Buvo 
Nekoks

Leo Yazumak, 22 metų jau
nuolis, 3305 S. May street, no
rėjo staigiai pra’jnrtėti, tad 
šiandien nebeturi $1,000, ku
riuos doleris po dolerio taupė 
per ilgą laiką. Jis “investavo” 
$1,000, kad į valandą laiko už 
dirbti $500.

“Investmentą” padarė su 2 
nepažįstamais vyrais, kuriuos 
sutiko alinėje prie Congress ir 
State. Grąžindami pinigus su 
uždarbiu Yazumakui jie atsar-
giai juos surišo nosine ir pa

tas
Kazimieras, Karkauskas Petras, 
Kučius Bruno, Kubilius Povilas, davė jaunuoliui. Bet kai 
Kulpinskas Bladas, Kulpinskas Lu- grįžo namo ir atrišo nosinę, 
dvikas, Kulpinskas Jonas. 

(Bus daugiau)
tai rado vieną dolerį ir gniūžtę 
popierių.

ACME-NAUJIENŲ Telephoto
ATSISVEIKINIMAS SU CHICAGO—Iš kairės dešinėn, majoras Kelly, gub. H. 

Horner, princesė Louisc, sosto įpėdinis Gustavas Adolfas ir princas Bertil pri
ima sveikinimo, kartu ir atsisveikinimo paradą Chicagos Soldier’s lauke, šešta
dienį po pietų. Netrukus po to svečiai apleido Chicago ir išvyko į Minncapolis, 
Minnesota. j
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ACME-NAUJIENŲ Telephoto
“SKRENDANTIS LAUŽAS” — Taip lakūnai Lloyd Bennett airporte kalbėjo 

apie šį 1929 metų, $900 vertą lėktuvą, kuriuo lakūnas D. P. Corrigan vakar per
skrido Atlantiką iš New Yorko Airijon. Negavęs valdžios leidimo skristi per van
denyną, Corrigan pasakė, kad skrenda Californijon, o pakilęs šovė per A'lantą.

Al s ‘y h j

laitė Pranciška, Junčis Jonas, Janu- 
Šauskas Alfonsas, Janauskis Wil- 

aI*ba liam, Janoskey Joseph, Janis Wil-

Acme-Naujienų Telephoto
BASEBOLO HEROJUS Chicagos baseball komandos CJubs lošėjai sveiki

na “pičerį” Dizzy Dean, kuris susižeidęs ranką nelošė nuo geg. 3 d., bet sekma
dienį laimėjo savo komandai susikirtimą su Bostono “Bees”. Su Dizzy Dean, vie
nu “brangiausių” baseball lošėjų, stovi iš kairės, Phil Cavaretta, Frank Dema- 
ree, Gabby Hartnett ir treneris Johnson.

KAS NORS t
Naujo — Nepaprasto \ v

Naujienų Piknike \ į BUS PATEIKTA PANORAMA I i 
\ “Diktatorių Maršas” \

“Vilniaus Likimas”

Rugpjūčio 14,’38
Sunset Park Darže

135th ir Archer Avenue 
l ĮŽANGOS KUPONAS TILPS 
A NAUJIENOSE NUO LIEPOS 30 D

Organizuos Būrį 
Kenoshiečių 
Naujienų Piknikui
NORI PASIRODYT; PIKNIKAS 

RUGP. 14 SUNSET DARŽE

Suvalkiečiai,
Pabuskim iš
Letargo Miego
Suvalkų Klubo Oragnizavimo 

Reikalu
Labai susijaudinau, kada pa

mačiau dr. Valinsko atsišauki
mą “Naujienų” penktadienio

Kenoshietis C. K. Braze ra
šo “Naujienų” administratorei, 
M. Jurgelionienei:

“Ačiū už laišką ir bilietus bei 
pakvietimą į Naujienų Pikniką.
Mėginsiu suorganizuoti didelį fiai'”praugo Valiuko" atkišau-

Gerbiami broliai suvalkie-

būrį naujieniečių, kad galėtu
me pasirodyti ir skaitlingai da
lyvauti.

“Spaudžiu dešinę ir lieku su 
pagarba, C. K. Braze.” 

« » »
Naujienų Rudeninis Piknikas 

įvyks sekmadienį, rugpiuČio 14 
d., gražiam Sunset Parke, prie 
135-tos ir Archer, kurį lietuviai 
praminė “Vilniaus Kalneliais.”

Kas atsilankys tame piknike
— nesigailės ir turės apie -ką 
kalbėti per ilgus laikus. Ten ___ ___ p.
bus suvaidinta labai juokingas organizuotas 
vaizdelis apie Europos diktato- daug ką gero nuveikti Lietuvo- 
rius Hitlerį, Mussolinį ir kitus, je, ir čia Amerikoj, Chicagoj. 
To vaizdelio vardas, “DIKTA
TORIŲ MARŠAS”.

Rimas laiku ir vietoje, nes įvai
rus Kauno rėdybos lietuviai

švietos ir kultūros darbą. O 
delko mes taip ilgai miegojom? 
Suvalkų redyboj yra labai 
daug apsišvietusių ir mokslo 
vyrų bei moterų-

Rašykite laiškus J. K. Valins
kui. Sutartinai galėsim sušauk

iu akmenį — fundamentą pa
statyti “namą,” kuris niekuo
met nesugrius. Suvalkinių su- 

> kliubas galėtų

PažinUime viens kitą, susieitu
me visi į vieną draugiją. Butų 
geras įspūdis ir musų vaikams.

Mirė Automobilio
Suvažinėtas
Petras Waicius

linsko atsišaukimui.
—J. A. Romanas.

4152 S. Campbell Avė.

Apskričio Ligoninėj
Mirė Lietuvis
Juozas Rimkus

Waicius, kuris buvo 
automobilio nelaimė-

gyveno ties 12020

Kitoje Nelaimėje žuvo Dvi 
Seserys

Apskričio ligoninėje vakar 
pasimirė 50 metų westpulmanie- 
tis Petras 
sužeistas 
j e.

Waicius
Halsted street. Nelaimė įvyko 
šeštadienį prie 119th ir Hal
sted gatvių. Automobilis jį par
metė ir pervažiavo ratais.

Vairuotoju buvo vienas Ray 
Bottini, nuo 511 West lllth 
street.

Kitoje automobilių nelaimėje 
žuvo dvi seserys, Bernice Quin- 
lan, 20 m. a., ir Dorothy Quin- 
lan, 22 metų a., nuo 7637 Em- 
erald avenue.

Nelaimė įvyko prie 76-tos ir 
Cicero gatvių kampo. Automobi 
liuose važiavę trys vyrai buvo 
gana sunkiai sužeisti. Visi pa
guldyti šv. Kryžiaus ligoninė
je.

Giminės Prašomi Atsišaukti

BRIDGEPORT — Sekmadie
nį vakare Cook apskričio ligo- 

Ininėje mirė pusamžis lietuvis 
Juozas Rimkus. Jis angliškai 
rašydavosi Joe-Joseph Rim. Jis 
mirė po nepasekmingos vidu
rių operacijos.

Velionio giminės nežinomi,** 
bet girėti, kad jisai turėjo pus- - 
brolį, kuris gyveno arba gyve
na Bridgeporte, prie Morgan 
street.

Pusbrolis ar kiti velionio gi
minės yra prašomi atsišaukti 
pas Mrs. K. Dumblis, 3215 So. 
Wallace street. (Sp.)

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

TAUPYKIT KUPONUS
MAŽUS PINIGUS ISIGYSIT GRAŽU IR 

BRANGU INDU SET|
Kasdien per savaitę laiko, nuo šeštadienio iki šeštadieniui 

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

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




