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Kiną i Nusivylė Rusu-Japonu Mušiu Paliaubomis
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Tyla viešpatauja kontestuojamoj zonoj
TOKIO, Japonija, rugp. tl. 

— Japonijos karo ministerija 
rugpiučio 11 d. vakare prane- 

• še, kad tyla viešpatavo Sibiro- 
Manchukuo parubežiu, mūšių 

- , paliauboms įėjus galion nuo vi
dudienio.

Abiejų pusių, t. y. Japonijos 
ir Rusijos kariuomenė pasilie
ka tose pozicijose, kuriose ji 
buvo trečiadienį.

Rusai ir japonai sutiko pa
skirti komisiją, kurion įeis du 
rusai ir du asmenys iš Japo- 
nijos-Manchukuo pusės. Tačiau 
kiti klausimai neišspręsti. Ja
ponai nepriima žemėlapių, ku
rie rodo, jogei Changkuf eng 
kalva ir jai artima teritoriją 
priklauso Rusijai. Reiškia, ko
misijai teks nustatyti rubežių. 
Ar pavyks susitaikyti — tai 
palieka dar klausimas.

BflSMite

Rusų pramonė pašo- J. Valstijos — Brita-
ko 21 procentą

MASKVA, Sovietų Rusija, 
rugp. 11. — Finansų komisa
ras Aresny Zverev ketvirtadie
nį pranešė, kad 1938 metais 
Sovietų Rusijos pramonės pro
dukcija yra nustatyta 87,500,- 
000,000 rublių sumai, ši suma 
yra 21 procentą aukštesnė nei 
1937 metų suma. Rusijos rub
lis prilygsta 40 Amerikos cen
tams.

Zverev prašė vyriausiąjį so
vietą uŽgirti 193B ftietų biud
žetą^ BiildžetasJ' numato 125,- 
184,000,000 rubllif pajamų ir 
123,648,000,000 rublių išlaidų. 
Tarp ko kita 1938 metų Ru
sijos biudžetas skiria 27,000,- 
000,000 rublių šalies apsaugos 
reikalams.

Vyriausiam sovietui praneš
ta, kad 1938 metais skaičius 
šalies pradinių ir aukštesniųjų 
mokyklų mokinių siekė 33,000,- 
000. 1

Japonų bombos už
mušė 600 kinų

HANK0W, Kinija, rugp. 11. 
— 100 japonų lėktuvų ketvir
tadienį atakavo Wuhan apylin
kę, kurioj randasi ir laikinoji 
Kinijos sostinė Hankovv. Japo
nų bombos užmušė 600 civilių 
gyventojų ir sužeidė daug dau
giau. Trys bombos sprogo vie
toj, kurią užima amerikiečių 
kolegija. Viena bombų sunai
kino studentų gyvenamas pa
talpas.

Francuzų unijų va
das atvyksta Ame

rikon
PARYŽIUS, Francuzija, rti£- 

piučio 11. — Leon Jouhaux, 
Francuzijos Generalės Darbo 
Konfederacijos sekretorius, ar
timoj ateity atvyksta į Jung
tines Valstijas. Pabuvęs čia ke
letą dienų jis išvyks į Meksi
ką. Jouhaux ir jo draugai taiį) 
Jungt. Valstijose, kaip ir Mek
sikoj dalyvaus priešfašistinėsb 
konferencijose.

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

Giedra; vidutiniai šilta tem
peratūra; saulė teka 5:45, lei
džiasi 7:56 valandą.

nija susitaikė dėl 
salų Pacifike

WASHINGTON, D. C., rugp. 
11. — Prieš keturis mėnesius 
Jungt. Valstijų užsienio reika
lų departamentas pareiškė, kad 
mažos salos Pacifiko vandeny
ne — Enderbury ir Canton — 
priklauso Jungt. Valstijoms. 
Didžioji Britanija dėl to už
protestavo. Dabar Britanija i? 
Jungt. Valstijos susitaikė: abi 
šalys turės savo aviacijos ba
zes šiose salose. Canton ir En
derbury salos yra^svarbios kai
po stotys lėktuvamis lekiantiems 
iš Kanados arba iš Jungt. Val
stijų į Australiją ir Naująją 
Zelandiją.

Paraguay užgyrė su
tartį su Bolivija

ASUNCION, Paraguay, rugp. 
11. — Plebiscito balsavime Pa
raguay valstybėje, 113,309 bab 
sais prieš 11,825 balsus, tapo 
užgirta sutartis su Bolivija dėl 
Chaco sutarties. Bolivijoj, La 
Paz mieste, konstitucinė šalies 
konvencija posėdžiauja. Tiki
masi, kad ir ji užgirs sutartį. 
Kivirčai dėl Chaco tarp Boli
vijos ir Paraguayaus ėjo šimtą 
metų. Vėlesnės žinios sako, kad 
ir Bolivija užgyrė sutartį.

Akcijos Berlyno 
biržoj krinta

BERLYNAS, Vokietija, rug
piučio 11. — Berlyno birža per
gyvena vargus. Kainos kelioli
kos tvirčiausių akcijų nukrito 
nuo 2 iki 4 punktų antradie
nį. Krito jos ir trečiadienį. Ak
cijų nuostoliai šį mėnesį siekia 
nuo 10 iki 17 punktų. O nuo
stoliai nuo balandžio iTamesio, 
kfli akcijų kainų kritimas pra
sidėjo, kai kuriais atvejais sie
kia 30 ir 40 punktų.

Maras tarp žiurkių 
vakarų valstijose 

plečiasi
SAN FRANCISCO, Cal., rug- 

piučio 11. — Gyvūnų graužikų 
ir ypač žiurkių tarpe vakarų 
valstijose plečiasi tam tikros 
rųšies maras — sylvatic pla 
gue. Nustatyta keturi susirgi
mai ta liga ir žmonių tarpe, 
žiurkių maras betgi pasirodė 
nemirtinas žmonėms. Visgi jis 
skaitomas pavojingu. Taigi prie 
Kalifornijos universiteto nutar
ta atidaryti laboratoriją tam 
pavojui kovoti.

■'
iSsSS

NAUJIENŲ-ACME Photo
“KATORGA” ■— Vaizdas USA fccieralio kalėjimo Alcatraz saloj, San Francisco įlankoj, kur yra kalinami 

pavojingi kriminalistai., Kalėjimą draudžiama fotografuoti, bet vienam fotografui pasisekė šis paveikslas nutrau
kti. Balti pavidalai—tai kaliniai pasirėdę kalėjimo nūs atytomis uniformomis.
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ĮSAKE KRAUSTYTI Iš BANKOKO ĮMONES b™anija įspėjo italus dėl pa
f ; GALBOS ISPANIJOS SUKILĖLIAMS____________ __________________ _ i

Japonams reikės dar 150,000 karių 
; Hankowui paimti

<. tl II I ■ I  ............................

HANKOW, Kinija, rugp. 11. kymų pasėkoj Hankowo pra- 
— Kinijos vyriausybė ir karo mone kraustosi, o kartu su ja 
vadovybė rodė aiškaus nusivy- Vyksta tūkstančiai darbininkų 
limo ryšium su žiniomis apie ir jų šeimų.
mūšių paliaubas tarp japonų; Kai japonai paėmė SIjngha- 
ir rusų. Kinai mano, kad ra- ju ir Narikįng^, UI jie ten už- 
sų-japonų karas galų gale yra tiko didelį turtą. Atrodo tačiSu, 
neišvengiamas. Tačiau, laikinų kad jie mažai tepelnys, kai pa
taiką atsteigę, japonai sųkori- ims Hankową — nors šiuo me- 
centruos visas savo pajėgas tu jie dar randasi gan toli nuo 
smarkesnei akcijai Kinijoj.

Ir numatydamas agresyves
nę japonų kampaniją Kinijoj, ’ prieš Hankową yra labai lėtas, 
gen. Chiang Kai-shek įsakė ma- , Kinų-japonų 
žiausia 500,000-čių „ „ . .
civilių gyventojų išsikraustyti riuomenes.uYangtze upės fron- 
iš miesto iki rugpiučio 15 (Xe- te jie turi apie 150,000 kariu, 
nos.

Kitas įsakymas tai fabrikų'jiems teks kariauti kalnotose 
ir dirbtuvių savininkams iš -1 apylinkėse, kur gamtos aplin- 
kraustyti savo įmones tolia'Uikuma los kinams į rankas. Tai- 
nuo japonų pavojaus, į vakari gi, stebėtojų manymu, Hanko- 
rus. Jei kurie fabrikantai įša-lwo užkariavimui japonams reT- 
kymo nepaklausys, tai jų įmo-jkės sukoncentruoti dar apie 
nes bus išdinamituotos. Šių įsa- 150,000 karių.

j

Hankowo.
Bendrai japonų ofensyvas

karei stebėtojų
Hankowo ’ manymu japonams trūksta ka-

Tačiau slenkant Hankowo link

Žemės drebėjimas 
sugriovė tris mies

telius
QUITO, Ecuador,< rugp. 11. 

— Eilė žemės kirčių trečiadie
nį sugriovė tris miestelius Ec
uador valstybėje. Kiek žmonių 
žuvo nelaimėje, iš karto nenu
statyta. žemės drebėjimas pa
darė žalos kai kuriems trobe
siams mieste Quito, šalies sos
tinėje, ir mieste Guayaųuil, ša
lies svarbiausiam uoste.

Vartos lėktuvus ko
vai su kontrabanda

LONDONAS, Anglija, rugp. 
11. — Anglijoj per paskutinius 
metus plačiai išsivystė naujas 
rakietas. 
benama^ 
slaptoji 
Yard — 
lėktuvų 
ninku , gaudyti, ir jau baigia 
specialiai savo lėktuvams aero
dromų statyti.

Tai kontrabanda ga- 
lėktuvais. Anglijos 
policija — Scbtland 

ruošiasi paleisti savo 
laivyną kontrabandi-

San

Gal atidarys Francu
zijos rubežių loja- 

listams
PARYŽIUS, Francuzija, rug- 

piučio 11. — Neseniai Britani
jos ambasadorius Italijai, lor
das Perth, turėjo pasikalbėji
mą su Italijos užsienio reikalų 
ministru Ciano. Britanijos am
basadorius patarė italui iš
traukti savo kariuomenę iš Is- 

Balearic. Ciano ne- 
patarimo priim -

panijos salų ‘ 
sutiko britų 
ti.

Ispanijos 
gen. Franco, 
nepareiškė pri tarinio svetimša- 
lįų karių ištraukimui iš Ispa
nijos, kurį numatė nesikišimo 
į Ispanijos reikalus komiteto 
planas.

Dėl to anglai esą labai nepa
tenkinti. Reiškiama nuomonė, 
kad Britanija pritars reikala
vimui atidaryti Francuzijos ru- 
bežių Ispanijos lojalistamšy ’ jei? 
gu italai ir toliau boikotuos 
planą ištraukimui savanorių iš 
Ispanijos.

sukilėlių vadas, 
iki šiol dar irgi

LONDONAS, Anglija, rugp. šalių į Ispaniją. Ir jeigu Ita- 
11. — Britanijos 'vyriausybet lija nesiliaus siuntusi savo ka- 

‘jšpėjo Italijos ambasadą Lon-j riuomenę j Ispaniją, tai-Britą- 
done ir užsienio reikalų minis- bijos1 ir Italijos draugiški san- 
teriją Romoje, kad ji žiuri ne- tykiai gali nukentėti — sako 
palankiai į teikimą pagalbos Is- anglai.
panijos sukilėliams. Mat, nesi-: Francuzijoj, nors visuomenė 
kišimo į Ispanijos reikalus ko- stipriai reikalauja atidaryti ru- 
miteto planas svetimšaliams ka -! bezių ginklams į lojalistų Ispa
nams iš Ispanijos ištraukti, ku- niją gabenti, vyriausybė kol 
rį priėmė ir Italija, reikalau- kas neketina tiems reikalavi- 
ja nebesiųsti daugiau svetim- mams nusilenkti.

VOKIEČIU LĖKTU
VAS PADARĖ

REKORDĄ
NEW YORK, N. Y./\ragp. 

11. — Vokiečių lėktuvas Ėran- 
denburg trečiadienį apIeiSo 
Berlyną skridimui į NeW Yofc 
ką be sustojimo. Jis nusileido 
New Yorke ketvirtadiehj* 2:53 
valandą popiet. 3,942 mylių ke
lionę atliko į 25 valandas. Tai 
yra greitumo rekordas lėkimui 
iš rytų į vakarus.

Brandenburgo vairuotojai 
ruošėsi išlėkti atgal į Vokieti
ją penktadienio rytą. Jei lakū
nams pavyks laimingai sugrįž
ti, tai bus greičiausias “round 
trip” per Atlantiką kokį tik 
kam yra tekę padaryti.

Vėl atidarė stiklo 
įmonę

0TTAWA, Canada, rugp. 11. 
— Libby-Owens-Ford stiklo 
įmokės vedėjas Middleton ket
virtadienį pranešė, kad darbi
ninkai gali grįžti į darbą. Jis 
buvo uždaręs įmonę todėl, kad 
-ją “pikietavo unija. Unijos at
stovai ir njių^nės ;v»8tiėjai ket* 
virtadienį dar tebesiderėjo.

Sukilėliai apšaudė 
britų laivą

Indianos unijistai 
remia Martino 

priešus

Italai neduos vizų 
kelionei i Fran

cuziją
SOUTH BEND, Ind., rugp. 

11, — Oliver Farm Eųuipment 
darbininkų mitingas trečiadie-

PARYŽIUS, Francuzija, rug
pjūčio 11.—Francuzijos charge 
d’affaires Romoje užprotestavo Į y • j • i — t •nio vakare priėmė rezoliuciją, fašistų vyriausybės nutarimą 

kuri remia išmestų iš automo-[ne^ll°f* v'z|l 8,000 italų turis-
bilių unijos vice-prezidentų pur 
sę. Ir daugiau Indiana valsti
jos automobilių unijos lokalų 
išeina prieš unijos prezidentą 
Martiną, remdami jo priešus.

tų, kurie norėjo, švenčių 
ga, atlankyti Francuziją 
piučio 15 d.

pro-
rug-

Sukilėliai paėmė
6 miestelius

HENDAYE, Francuzija, rug
pjūčio 11. — Ispanijos sukilė
liai ketvirtadienį paėmė še?*S 
miestelius Almaden apylinkėje 
pietų vakarų Ispanijoj, kur 
randasi turtingos gyvsidabrio 
kasyklos.

Šaukia automobilių 
darbininkus į darbų

DETROIT, Mieli., rugp. 11. 
—Automobilių įmonių Detroi
te vedėjai sako, kad jie ima 
į darbą daugiau darbininkų. 
Neužilgo automobilių pramo- 

ej nė pradėsianti dirbti pilną lai-

Smarkus lietus New 
Yorko valstijoj

BUFFALO, N. Y., rugp. 11. 
— Smarkus lietus, lijęs šešias 
valandas, padarė daug žalos 
turtui ketvirtadienį New Yor
ko valstijos vakarų daly. Buf- 
falo mieste, savo namų skiepe, 
paskendo tūlas Charles Vogei, 
kai jis mėgino atidaryti šra
tams nutekėti vamzdį. Mieste
ly Pen Yan vanduo išsiveržė 
iš krantų upelio Sucker Bro5k 
ir apsėmė kai kurias mieste
lio dalis. Ugniagesiai ir polici
ja išgelbėjo kelioliką šeimynų 
iš jų namų.

Streikas Rockfordo 
dirbtuvėse

ROCKFORD, III., rugp. 11. 
— Ketvirtadienį , paskelbti 
streikai Rockford National 
Furniture komp. ir Black- 
hawk Furiiure kompanijos 
įmonėse.

VALENCIJA, Ispanija, rug
piučio 11. — Sukilėlių lėktu
vai ketvirtadienį mėtė bom
bas į Valenciją. Jie taipgi ap
šaudė kulkosvydžiais britų lai
vą Stalake, 'kurs buvo Valen- 
cijos uoste. Tai jau 'ircčią bri
tų laivą šią -savaitę sukilėliai 
apšaudė Ispanijos vandenyse.

24 policininkai sužei
sti Shanghajuje

SIIANGHAI, Kinija, rugp. 
11. — Tarptautiniame setle- 
mente, koncentracijos stovyklo
je, kinų belaisvių batalionas iš
kėlė tautinę kinų .vėliavą. Sep
tyniolika kinų policininkų ir 
septyni rusai policininkai buvo 
sužeisti muštynėse su belais
viais, kai policininkai mėgino 
nutraukti vėliavą.

Aštuonis išgelbėjo 
Erie težero audroj
CLEVELAND, Ohio, rugp. 

11. — Naktį į ketvirtadienį 
Erie ežere siautė smarki aud
ra. Pakraščių sargyba ketvirta
dienio rytą išgelbėjo aštuonis 
asmenis nuo jachtos, kurią pa
gadino audra. Pasigendama dar 
14 asmenų.

Lėktuvo nelaimėj 
žuvo 12 žmonių

RUGPIUČIO MEN.
Naujienų Raštinė
SEKMADIENIAIS

. bus uždaryta
Atidaryta Kasdien 
nuo 8 iki 8 irDEBRECĖft, Vengrija, riigp. 

11. — Arti šio miestelio tre
čiadienį nukrito vengrų didžiu
lis lėktuvas ir sudužo. 12 
pių, lėktuvo pasažierių, 
nelaimėj.

žmo- 
žuvo

8ESTADIENIAIS nno 8 
ryto iki 6 vaL vakaro.
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Iš Pietų Amerikos
J- Lazdauskas.

KASTANTO N. NORKAUS VAIDMUO MUSŲ 
TAUTOS PROGRESE.

K. N. Norkaus 20 metų žurnalistinio darbo sukaktuvių proga. 
(Musų specialaus korespondento Urugvajuje)

(Tęsinys)
Kunigui Bumšai ir konsului 

P. Gaučiui (pasirašinėjusiam 
donosus prieš Norkų) pasisten
gus sudaroma ekstradicijos by
la! Du metu ir 15 dienų drg. 
Norkus laikomas ant pliko ce
mento Vilią Devoto arešto na
muose ir vėl be jokių pasekmių 
paleidžiamas, nes esą, Lietuva 
reikalauja paleisti, o tik Gau- 
čys slepiąs telegramas. Teisėjo 
Norkus per visą laiką nematė, 
o tik razbaininkiškų katalikų 
‘Švyturys” ir tautininkų ‘‘Pietų 
Amerikos Žinios” Norkų “tei
sė”, rašydami aliarmuojančius 
straipsnius: “Norkų jau tremia 
Argentinos teisingumo organai 
į Lietuvą! Tautinė ir katalikiš
ka Argentinos lietuvių visuome
nė jau valosi nuo nelemto ele
mento! etc., etc. Bet išeinant 
laisvėn, žinoma, suardyta svei
kata, teisėjo Jantus sekretorius 
patarė Norkui reikalauti kom
pensacijos už tokį ilgą kalini
mą nekaltai. Ir ką padarė Nor-

Aukciono Išpardavi
mo Kainos

BE FINANSINIŲ MOKESČIŲ 
Tiktai Mažos Palūkanos.

34 CHEVROLET Sedan .... $215'
33 BUICK Trunk Sedan.... $265;
31 CHRYSLER Sedan ......  $115]
31 OLDSMOBILE Sedan.... $115
31 DODGE Sedan .............. $95
31 CHEVROLET Sedan ......  $95
31 FORD Sedan ................. $95
30 FORD panel truck ......  $95)
30 CHEVROLET Sedan ......  $60
30 FORD Sedan ................. $60
29 ROLLS ROYCE sedan .... $295
ERSKINE sedan, kaip naujas $65 
50 KITOKIŲ PASIRIN- $OC 

KIMUI PIGIAI KAIP
Taipgi Oldsmobiles, Fords, Chey- 

rolets, Cęnvertible, Sedans, ir 
Coupes.

1622 N. PULASKI ROAD, 
pirmiau Crawford Avė.

Visuomet atdara. .

kus? Norkus prisiminęs du mi
lijonu alkanų verkusių Lietuvo
je, tik numoja ranka ir sako, 
kad prieš Lietuvą jis nekels by
los,.. Šis gerb. sukaktuvininko 
gestas gali būti pavyzdžiu dau
geliui lietuvių.

O kad K. N. Norkus buvo be 
juridinio pagrindo, kalinamas 
inkvizitoriams dedant pastan
gas, tą aiškiai parodo dar ir ki
ti faktai. Buvusis Baltijos 
Valst. Finansinės Korp. juris
konsultas adv. F. J. Bagočius 
(dabartinis Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje prezidentas) pri
siuntė net Vilią Devotan 1933 
metais oficialį afidavitą (paliu
dymą) su jo ir kitų tos korpo
racijos buvusių direktorių pa
rašais, kuriame sakoma, kad 
ant Norkaus rankų bučiavę iki 
milijono dolerių kapitalo ir kad 
jis (Norkus) visuomet kuo ge
riausia atsiskaitė. Nė to bu
dy mo, nė “Naujienų” redakto
riaus Dr. Grigaičio liudymo 
(kad Norkus yra nuolatinis ir 
specialis to dienraščio kores
pondentas Argentinoje ir ben
dradarbiauja nuo 1917 metų), 
nė kitų neteko vartoti, nes tei
sėjas Norkaus nieko neklausė.
Peiktina visuomeniškų proble

mų sprendimo taktika
Ne kartą draugui Norkui iš

ėjus iš kalėjimo, kunigai ir tuo
metiniai konsulato žmonės yra 
pareiškę:

—Mesk rašyti “Naujienoms” 
ir kitiems (opoziciniams!) lie
tuviu laikraščiams, tai viskas 
.bus gerai!...

Tokio pasakymo ir tokių dar
bų prasmė, galų gale, sueina į 
vykdymą tokio elgesio, kurį są-

l ACME-NAUJIENŲ Koto I

Scott Colton, kino artis
tas, ir Azadia Newman, pie
šėja. Jie “elopino” j Phoe- 
nix, Arizona ir ten apsivedė.

Moterys-žiurekit!
JUS GALIT LENGVAI ĮSIGYTI

ROGE.RS SIDABRĄ

GALIT GAUTI TIEK SETŲ KIEK NORITE.

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ
r

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

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asnle- 
niai 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 dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c.

Siunčiu ............... kuponus. Taipgi pinigais ..... ................................

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

Vardas .........................-.......      ............. ~

Adresas .........---- ------- —....-------- - .—---- ......------- ----- .....  

Miestas ..---------------------- ---- -------------- Valstija ..........   ..Miestas ..---------------------- ---- -------------- Valstija ........... ...............

žino draudžia. Tai yra savo ir 
kitų sąžinės sprokdinimas. Jei 
ir galima butų tokį elgesį pa
teisinti kokiomis nors politinė
mis teorijomis, tai praktikoje 
nė vienas “ganytojas” bei žmo
gus (bet žmogus!) negalėtų pa
tarti vartoti žmonėms “savo tei
singumo priėmimo taisyklės”. 
Nes ėmus jas vartoti ir piršti 
kitiems, kiekvienas blogas veik
smas musų tautos žmonių tar
pe galėhj būti pavadintas “sa
vo teisingumo priėmimu”! Juk 
tai gana plačiai vartodavo carų 
laikais Rusijoje pagarsėjęs ne
lemtas reakcijos elementas, ku
ris silpnesniuosius (opoziciją!) 
murkdydavo labiausia pažemi
nančiuose nusižengimuose ir 
skaudžiose bausmėse, kad iš jų 
išbloškus tiesos ieškojimą. Tai 
yra “chroniška” liga rusų tau
tos dvasioje, ir ta liga iš dalies 
esame apsikrėtę mes lietuviai, 
ypač musų ekstremai — deši
nysis ir kairysis ekstremas. To
dėl šitaip ir lietuviški sektantai 
elgiasi dabar su kolega Nor
kum, vartodami prieš jį smur
taujančią jėgą.

Jėga yra gal ir gęras dalykas, 
bet ją galima pavartoti kūry
bos ir griovimo tikslams. Pa
vartojus ją kūrybai, tobulėja 
dalykas, kuriam ji panaudota. 
Pavartojus ją ardymui, genda 
jos paliestas dalykas. Ardyda
ma dalykus, ne jėga pasidaro 
pikta, bet pikti yra tie, kurie 
vartoja ją ardymui: ardymui 
žmogaus sveikatos, gyvybės, 
laisvės, kultūros, vienybės, etc., 
etc.

Efekte, ar gera buvo pavar
toti jėgą kolegos Norkaus, kai
po opozicijos žmogaus, plunks
nai sustabdyti ir jį patį fiziš
kai ir moraliai terioti, tegul 
sprendžia visi tie, kurie lik 
skaitys šį mano rašinį!

Objektyviškai žiūrėdami į da
lykus, mes matome, kad šian
dien Gedimino ordenai dažnai 
pataikomi ne tiems, kurie, jų 
verti. Mes matome, kad K. N. 
Norkaus, kaip ir daugelis kitų 
pažangaus nusistatymo lietuvių 
veikėjų, kultūrinis vaidmuo mu
sų tautos progrese, vesti tautą 
didyn ir aukštyn ir pačiam tai 
daryti. O kunigų ir P. Gaučio 
veikla, kaip ir sektantų, — at
imti iš savo opozicijos brolio 
įgimtą jam laisvės ir sveikatos 
branginimą. Tiek laisvės atėmi
mas iš žmogaus, tiek jo užmu
šimas arba panašus tokiame 
veiksmui pasiruošimas, — mo
rališkai sveikai ir kultūringai 
galvojančiai visuomenei yra 
piktas, ir tuo pačiu kartu būti
nai Šalintinas, jei iš tikrųjų ne
norime, kad musų tauta (o tuo 
pačiu ir visa žmonija) virstų 
ištisa piktų vilkų gauja.

Pietų Amerikos lietuvių 
spaudoje

Liūdna ir skaudu matyti, kad 
lietuviški sektantai dažnai sa
vo spaudoje plūstasi ir iš pasa
lų terorizuoja tuos, kurie kovo
dami už demokratiškumą ir 
prieš lietuvių skirstymą į “sū
nūs” ir “posūnius”, konsoliduo
ja musų išeiviją kūrybiniam 
darbui ir kelia toleranciją.

§tai, draugas Norkus, prie 
ceiiientinęs arešto namų sienos

galvoja apie žmogui brąngįą 
laisvę ir rašo, rašo. Iš 63 išėju
sių “Balso” numerių Norkaus 
redaguotų bene yra du trečda
liai, o “Argentinos Lietuvių 
Balsą” savo raštais prie cemen
tinės kameros sienos parašytais, 
užpildydavo paskutiniais melais 
iš Vilią Devoto. O dabar jau 
nuo 1934 metų jį be pertraukos 
redaguodamas, sutraukia “A. 
L. Balso” bendradarbių eilėsna 
geriausius Pietų Amerikos lie
tuvių plunksnos darbuotojus, 
gauna visą eilę-gerų bendradar
bių š. Amerikoje ir Lietuvoje.

Išvystyl, tobulini “Argentinos 
Lietuvių Balsas” tokiose sąly
gose, kaip kad jam tenka vys
tysis, atsilaikyti prieš kelis šim
tus tūkstančių litų bereikalin
gai siunčiamų iš Lietuvos, tai 
reikia tikrai ištempti strėnas, 
dėti virš žmoniškas pastangas; 
redaktoriui Norkui ir leidėjui 
Pranui Ožinskui . tenka dirbti 
ištisomis dienomis ir ilgais va
karais, patiems padaryti ekspe
diciją kiekvieno trečiadienio 
naktį, daug dirbti musų tautos 
labui ir skurdžiai gyventi. Nes 
tokis musų visuomeninio ir kul
tūrinio darbo žmonių likimas.

šipitai jo straipsnių puošia to 
dienraščio puslapius apie Pietų 
Amerikos lietuvių kultūriniai 
tautinį veikimą ir bendrai Pie
tų ir jos progresą. (Ir šio strai- 
pšhįo ąutorius pradėjo bendra
darbiauti “Naujienose” Nor
kaus pakviestas).

Tik žmogus plačios žurnalis
tinės veiklos tegali būti tiek 
produktyvus spaudos srityje. 
Reikia dargi priminti, kad čia 
suminėti ne visi laikraščiai, kur 
Norkus buvo aktyvus savo 
plunksna, ir sykiu toli gražu ne 
vienoje spaudos srityje, bet taip 
pat jaunimo buvime meno dar
bui, etc. Jei reiktų jį vertinti 
biografinių numerių skaičiumi, 
tai jis, tikriausia, atsidurtų pir
moje eilėje su produktingiau- 
siais musų tautos žurnalistais. 
O vienu atžvilgiu drg. Norkus 
butų net pirmoje vietoje: jis 
bene daugiausia bus finansiniai 
parėmęs dar jauną, palygina
mai, musų spaudą. Juk ir pir
mas numeris Kaune atgaivintų 
“Lietuvos Žinių” išėjo Norkaus 
lėšomis, ir yra bene daugiausia 
parašęs Lietuvos kultūrą garsi
nančių straipsnių užsieninėje 
spaudoje, anglų, portugalų ir

ispanų kalbomis. O tik Spaudos 
Fondąs nepamiršo K. N. Nor
kaus už paduotą kūrimosi die
nomis draugišką ranką, prisiųs- 
dama$ jam į Argentiną penkis 
tomus gražiai Įrištos Lietuviš
kos Enciklopedijos.

(Bus daugiau)

JUOKAI
SKOTAS ŠKOTIŠKAI

—Brangus bičiuli,—klausia 
anglas škotą,—ką tamsta gali 
pasakyti apie tas visas škotų 
šykštumo istorijas?

—Man atrodo, kad su jomis 
reikėtų elgtis kiek taupiau,— 
atsakė skotas.

Mrs. Anelia K. Jarusz

Ofiso TeL Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
RėZ. 4*10 SO. MICHIGAN BLVQ. 

Tek Kenwood 5107

Physical Therapy 
and Midvvife 

6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Pelnyčio j, Suba- 
toj ir Nedėlioj 
Kreipkitės Seka

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

Tel. Michigan Ci
ty 2799-3X

Ofiso Tol. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AV&NUE
Ofiso valandose 

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

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

♦
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 Brunswick 0597

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

Savo raštus K. N. Norkus 
dažniausia visiškai nepasirašo, 
bet taipgi jo plunksnai priklau
so šie pseudonimai: B. K. Al
gimantas, Nadas Giedraitis, S. 
Dambauka, Santakiškis, Suta- 
kliaus Knyvė, }”Iy. Barauskas, 
Šeiva, Širmas Karalius ir daug 
kitų.

Kadangi Norkus yra specia
lis dienraščio “Naujienos” ko
respondentas Argentinoje, tai

Garsinkitės Naujienose
L. A. EŽERSKIS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS
2025 W. 51st St.

Tel. YARDS 1278
DYKAI KOPLČYIOS VISOSE 

CHICAGOS DALYSE
Ambulance Patarnavimas.

ADVOKATAI
DR. ST. NAIKELIS

Physician and Surgeon 
3103 SOUTH HALSTED ST. 

Res. 3261 So. Halsted Street

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSI IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Telefonai YARDS 17414742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfįeld Avenue

i Tel. LAFAYETTE 0727

t—x j koplyčios visose
1 JUs- 1 Chicagos dalyse

’• , ,  . ............................... ............................ . ...... _ ■ , - - ..

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

P. ŠALTIMIERAS.
ii : ' * 7

;' 11 h»)

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Chicagos, 
Cicero .

Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanica Avenue Yards 1138

ĘACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 10$th Street Tel. Pullman 1270

AWERT v. pętkus ir ĘUDĘIKIS
4704 So. Western A ve. Phone Virginia 0883

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė.
14Į0 South 49tfr Court

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

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

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014 

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

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

drTstrikol’is"
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZAKI'TSKV
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

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone TARPS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis
Ištaiso

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

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
gydytojas ir chirurgas 

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

Sere&omis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republio 7868

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.

Ki ti Lietuviai D^ ____

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone YARDS 7299

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWĄY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVK

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

Rez. Telephone PLAZA 2400
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ATSAKYMAS CICERO PARAPIJOS KLEBO 
NUI H. VAIČIŪNUI IR A. VALANČIUI

APIE NESĄMONES, KURIŲ PRIPLEPĖJO 
PER DRAUGĄ

Rugpiučio 6 d. “Drauge” til- čiui visokių nesąmonių. Girdi, 
i Jokūbas ir Jonas meluoja, šmei 

žia, pavydi mums ir t. t. Ta
čiau, ką meluoja, ką šmeižia 
taip nieko ir negali surasti mu
sų aprašymuose.

Tikrenybėje, nei Jokūbas, nei 
Jonas, nei Petras nieko nepavy
di Cicero lietuvių šv. Ahtano 
parapijai. Viską, ką mes rašė
me ir reikalavome, tai buvo, 
kad butų gražinta lietuvių kal
bą evangelijos, pamokslai ir 
giesmės musų bažnyčion. Reikia 
pasakyti, kad klebonas H. Vai
čiūnas dėl tų musų rašymų tru
puti pasitaisė. Pradėjo jau vėl 
sakyti lietuviškus pamokslus ir 
evangelijas, nors tiesa, sykiu, 
tuose pat mišiose, sako ir ąn- 

geriau,

po Cicero klebono H. Vaičiūno 
pasikalbėjimas su A. Valan
čium. Ten jie smarkiai užsipuo
la ant “Naujienų” koresponden
tų už paskelbimą tų žmonių 
pavardžių, kurie nors ir auka 
vo šv. Antano lietuvių parapi
jai, bet savo aukas nedėjo į 
konvertėlius. Ypač jiedu smar
kiai puola Jokūbą ir Joną 
parašymą retkarčiais savo, 
sikalbėjimų į “Naujienas”.

UŽ 
pa-

puo- 
ban- 
atsa-

Nėra “Jurgių”
Kadangi jiedu smarkiai 

la Jokūbą ir Joną, tai aš 
dysiu jiems į užmetimus
kyti. Čia turiu pažymėti, kad 
kleb. Vaičiūnas su Valančium 
nori prikergti mudon su Jonui 
dar kokį ten Jurgį. Aš jau iš 
pat pradžios noriu jų klaidą pa
taisyti ir noriu pabrėžti, kad 
prie musų grupės visai nepri
klauso jokis Jurgis. Mes suda
rome savo grupę iš Petro, Jo
no ir Jokūbo. Todėl, kitą sykį 
rašydant, prašome būti nuosekj 
lesniais ir teisingesniais ir ne
maišyti prie musų jokių Jur
gių. Aš pastikiu, kad klebonas 
II. Vaičiūnas, būdamas Romos 
katalikų bažnyčios kunigas, sa-’ 
vo pasikalbėjimuose I 
singesnis. Jei ir yra kokis nors 
Jurgis, ir jei rašo ką nors į 
Naujienas, tai apie tai mes niė-' 
ko nežinome.

Jgliškai. Na, tai jau vis 
negu nieko.

“Kazokas”—“Pulkim
Kelių”

Tačiau su giesmėmis, 
rime dar atkreipti klebono II. 
Vaičiūno dėmesį, kad jis įsaky- 

| tų savo vargonininkui Mondei 
: kai, giedoti “Pulkim ant ke 
ilių” rečiau ir palengviau. Da 
i bar kaip Mondeika kad pradeda 
■“Pulkim ant kelių” giedoti, tai 

/T I jeigu nori, gali arba ruską ka- busite tei- , . .V1 ,i zoką arba amerikonišką dziką 
šokti. Juk tokis giedojimas tai 

(nėra giedojimas, o tik pasity
čiojimas iš gražios, senos lietu
vių žmonių giesmės. Laiko yra 

Toliau, kun. II. Vaičiūnas pri- užtektinai išgiedoti visą tą gie 
plepėjo savo parapijonui Valan- smę. Dabar, kaip yra daroma,

Ant

tai tu-

Kur perkate maistą?

savininkas
veda savo preky-

kita yra su ben- 
krautuvėmis. Tos

■n

GERIAUSIOS KOKYBES MAISTAS! 
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS!
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tik 
me

tilpo,

NAUJIENŲ PIKNIKAN GALIT NUVAŽIUOT 
BAGDONO TROKAIS

Visi, kurie neturite kuo nuvažiuoti į Naujienų Pikniką, ku
ris įvyks ateinantį sekmadienį, Rugpiučio-August 14 dieną, Sun- 
set darže, dabar jau galite užsiregistruoti sau vietą pas p. Vik- 
tor Bagdoną, 3406 So. Halsted Street.

P-no Bagdono trokai išeis nuo jo raštinės, 3406 S. Halsted 
Street, lygiai 12:30 vai. po pietų.

Pakeliui trokas sustos paimti daugiau pasažierių prie kam
po Archer ir Western Avės, lygiai 1 vai. po pietų.

Antras trokas išeis nuo p. Bagdono raštinės, 3406 South 
Halsted Street 2 vai. po pietų ir sustos ant 69th ir Western pa
imti daugiau pasažierių.

Sustokit ten, kur jums bus patogiau atvykti. Trokas vieną 
asmenį nuveš ir parveš už 35 centus.

Moderniškas LIGONINES APTARNAVIMAS
Dabar prieinamas visiems už žemas nustatytas kainas.

TONSILAI
Išėmimas tonsilų ir adenoidų su 
gulėjimu, užlaikymu, gazų anti
septikais ir chirurgo patarnavi
mu. 24 valandas prabūti Ii- $ 4 E 
goninėje. Vaikams ........... ■ w

Užaugusiems

Buvimas Ligoninėje 
Dešimts dienų prabuvimas ligo
ninėje. Pragulėjimas prieš gimdy
mą ir po gimdymo.
Pilnas aptarnavimas ....... Ow

AKLOJI ŽARNA
Su dešimties dienų prabuvimu li
goninėje, gazų antiseptikas, chiru
rgo patarnavimas. Kambarys ir 
užlaikymas. Pilnas aptarnavimas. 

TIKTAI .. 5100’125

tai tik kaip kazoką, pašoka po
rą punktų ir baigta. Toliau pra 
deda kliurkinti kokias ten loty
niškas balabaikas, kurių mes, 
paprasti para p,jonai, nesupran
tame ir nenorime jų nei klausy
ti. Mes norime daugiau lietu 
viškų giesmių per mišias, o ne 
lotyniškų. Užtenka jau to, kad 
kunigas laiko mišias lotyniškai, 
kurių mes nei žodžio nesupran
tame. Mes norime nors giesmes 
pagiedoti lietuviškai.

Tą mes patemijame dabar, tą 
pat reikalavimą parapi jonai tu 
rėtų pastatyti sekančiam para
pijos susirinkime. Jei jau jus 
taip sakote ir statoties dideli 
lietuvybės palaikytojai, tai pa
rodykite iš savo pusės gerą va
lią, pridėkite daugiau giesmių 
giedoti lietuvių kalboje per mi
šias, o ne lotyniškų, apie kurių 
turinį nei vienas ..parapijonas 
nieko nesupranta. Ot, tai tada 
mes parašysime į Naujienas ir 
net į jūsų “Draugą’’, kad pra
dėjote tikrą lietuvybės misiją, 
kad esat tikras lietuvybės pa
laikytojas. O dabar darote kaip 

priešingai, tai ką mes turi- 
gero apie tai rašyti?

Eks-Naujienininkui
Toliau, kitas straipsnis

irgi atkreiptas prieš musų raš
tus. Tad nors trumpai norime 
atsakyti ir tnm eks-naujiem- 
ninkui. Ten jis kalba it Romos 
kunigo lupomis, toje pat Drau
go laidoje, rugpiučio 6 d. Tarp 
kito ko, tas rašėjas sako: girdi, 
visokie marksistai, trockistai 
negali pakęsti lietuvių katalikų 
gražių įstaigų: bažnyčios, mo
kyklos, klebonijos, seserų mo
kytojų namo ir t. t. Kaip tik 
priešingai, mes kaip tik ir no
rime, kad jos butų tikrai lie
tuviškos ir lietuviams priklau
sytų. O ar taip yra tai tuojau 
pamatysime.

Cicero klebonas H. Vaičiūnas 
tankiai rėkia per pamokslus, 
kad jus manote, kad-mąn^duo- 
date, kad man aukojate! Jus sau 
duodate, sau aukojate, kai au
kuojate parapijai!

Tad, pažiūrėkime ar ištikrų- 
jų yra musų šv. Antano Cicero 
parapijos bažnyčia, mokykla, 
klebonija, seserų namas tikrai 
musų. Jei jus parapijonai bent 
kuris nuvažiuosite j Chieago 
Recorder of Deeds ofisą (Re- 
corder of Deeds randasi Cook 
County name) ir pažiūrėsite 
ant kieno vardo yra užrašytos 
visos tos nuosavybės, t. y., baž
nyčia, mokykla, klebonija, se
serų namas, tai jus atrasite, 
kad tos 'visos nuosavybės yra 
užrašytos airių vyskupo vardu, 
jos visos skaitosi jo nuosavybe. 
Ir šv. Antano parapijos para
pi jonai nieko neturi sakyti, kaip 
tas nuosavybes tvarkyti 
prižiūrėti, ir neturi jokių 
savybės teisių.

(Bus daugiau)

arba 
nuo-

Visi ligoniai yra asmeninėj Dr. Blaine L. Ramsay priežiūroje, turin
čio puikiai išlavintą pagelbininkų štabą. Prieš viską yra ligonio pato
gumas.

BLAINE RAMSAY HOSPITAL 
35 South Hoyne Avenue 
(TARPE MADISON IR MONROE) 

Telefonas dieną ir naktį SEELEY 4700.

Liko Sugautas Po 8 
Mėnesių Slapstymosi

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj

‘ ‘KULTŪRĄ”

Apie 8 menesiai atgal tūlas 
Earl Hargrave, kuris pašovė ir 
sunkiai sužeidė du policijantus 
prie Damen ir North Avė. kam 
po, vakar liko pagautas prie 
1900 W. 18th St. Policijos ser
žantas Walter Paradowski ir 
detektyvai Martin Maguire ir 
George Kush suėmė ilgai ieš
komą piktadarį, kuris ėjo kar
tu su savo žmoną, kurią buvo 
vedęs trys mėnesiai atgal.

Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 
Literatūros žurnalas

Eina XV metus. Redaguoja garbės prof. P. LEONAS 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos mokslininkai, rašy

tojai, kritikai, visuomenininkai.

1938 m. žurnalo priedu specialiai išleidžiama 
įžymiojo rusą rašytojo Maksimo Gorkio 

gerbusių kurinių rinktinė knyga.

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

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS” Žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė 

Nr. 153. LITHUANIA.

Žinojo Ką Reikia 
Vogti

Trečiadienio vakare trys ban
ditai atėjo į Prudential Loan 
Association ofisą, 133 North 
Clark, suvarė visus patarnau
tojus užpakalin, susirinko glė
bį brangenybių, paėmė kurios 
geros, paliko — netikusias, nie
ko nekliudomi išėjo 
susėdo automobilin ir

gatvėn, 
nuvažia-

vo.
Pavogė brangenybių 

$20,000.

Keistas klausimas: “Kur 
perkate maistą ?” Vienok, 
svarbūs, nes žinant savo krau
tuvininką ir ką jis atstovauja, 
esate užtikrinti, kad perka
mos prekės kokybė gera ir kad 
ji parduodama atsakančia 
kaina. Iš to turite tik naudą, 
ypač, jei tai perkate iš tokios 
krautuvės, kurios 
savarankiai 
bą.

Visai kas 
drevinėmis
krautuvės visus prekybinius 
reikalus su pirkėjais atlieka 
per samdytus tarnautojus ir 
vedėjus, jų iš tos apylinkės 
ištraukti pinigai i yra koncent
ruojami ceniro iždinėje ir, to
dėl, apylinkei nieko nepalie
ka. Tuo tarpu atskiras krautu
vininkas savo pinigus toj pa
čioj apylinkėje praleidžia ir, 
būdamas apylinkės gyventoju, 
gyvai rūpinasi ir jos reika
lais: prisideda pinigiškai prie 
palaikymo vietos draugijų, 
mokyklų, bažnyčių ir pana
šiai.

Dar geriau, jei toks krau
tuvininkas priklauso prie Mid- 
west Stores organizacijos. Virš, 
visko jo vyriausias tikslas yra 
suteikti apylinkės pirkėjams 
našiausį patarnavimą, nes jis 
yra kaimynas. Tuo tikslu jis 
priklauso prie Midwesti Gro- 
sery bendrovės, , kuri, reikia 
pasakyti, šiandien yra didžiau
sia tos rūšies organizacija vi
soj Amerikoje, ir turi virš 400 
narių-krautuvininkų.

Ta organizacija perka pre
kes stambnienomis tiesiogiai 
iš gamintojų ir dirbtuvių tuo 
pačiu sutaupydama stambias 
sumas pinigų, kas tenka pir
kėjams žemų kaįnų formoje. 
O prekės šviežesnės ir geres
nė kokybė.

Taigi 
ma 
ir
Midwest Stores ’krau'juvėse.

(Skelb.)

geresnis patarnavi- 
:ekonoinišĮ^&‘snęs kainos 

idesnė pirkinio nauda

Šeimininkėms
Mėsos Taryba šią savaitę re

komenduoja šviežia kiaulieną, 
kuri bus nupiginta. Kiauliena 
kepimui, šolderiukai ir pork 
chops galit išvakaro pakepti ir 
sekmadienį šaltus valgyti su 
bulvių salotom arba su šviežiai 
raugytais agurkais ir žaliom to- 
matėm su svogūnais.

Pot roast ir round stėk taip
gi bus pigesni.

Suėmė Dviratininką 
Už Neatsargumą

Pasirodo, kad bausmės grę • 
šia nevien neatsargiems auto
mobilistams, bet ir dviratinin
kams. Už neatsargumą buvo 
suimtas 19 metų Jbseph Justick, 
2855 Keeley Avenue, kuris dvi
račiu įvažiavo j 30 metų mo
teriškę Margaret Bendick, 6622 
S. Sangamon, ir jai nulaužė 
koją. .

Naujienų Piknikas
SEKMADIENĮ

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

TRYS 
TORIELKAITES 

KOMPOTUI 
AR 

DEZERTUI 
PADUOTI

ŠVIEŽUS No. 1 KOKYBĖS

KIAUŠINIAI =L tuz. 24£
“MIDWEST” PUIKIAUSI KIAUŠINIAI Kartonuose Tuz. 29c
“MIDWEST” FANCY
TOMATO CATSUP Buteliai 2 už 25*
MILLER’S” CORN FLAKES 8 unc. Pakai 2 už 130

“ELMDALE” SWEET CORN No. 2 Kenai .... 3 už 250
“ELMDALE” KIRPTI ŽALI ŠABELBONAI No. 2 Kenai 2 už 17c

“LIBBY’S” KŪDIKIŲ MAISTAS .............. 3 Kenai 250
“PRESTO” VISKAS IR RINGĖS IR KAMŠČIAI
MASON JARS ™tSos

MASON JAR KAMŠČIAI ........... Z.......
“MIDWEST” DŽIARAMS GUMOS 12 Pake
“CERTO” DĖL PREZERVŲ ................

PUSRYČIAMS VALGIS 2Pk21*

.......... Tuz 59c 

........ Tuz. 69c

.. Tuz. 190 

.... 2 Pakai 9c 

Bulelis 210

>4 Sv. 4
Mažas 9c PAK. I O

A T A D A ” RUDAS LEIBELIS 
juodą ARBATA 

“TASTEVVELL” SALDUS AGURKUČIAI Kvortos Džiaras 23c t ________________ ••________ ____ >  
“PAUL SCHULZE” BUTTER BITS” KRAKES 12 unc. Pak. 15c
f a vcV Thomson besėkliai
GREIPSAI ....... ... ž.v15<
“FANCY CALIFORNIA BARTLETT KRIAUŠĖS 4 Sv. 23c
NAMIE AUGINTI AGURKAI __________ __
CALIFORNIA GRANDŽIAI 288 dydžio".................... 2 Tuz. 35c
GERIAUSIOS RŲŠIES DEŠRELĖS L'......... .............“ Sv. 26c
“BLUE LABEL” CREAM CHEESE 3 unc. Pakeliai 3 už 25c 

“OXYDOL” 2 Maži nc....................Į 90
“CAMAY” MUILAS .......................................... 3 už 170

NES PIGIAU

“IVORY” MUILAS 2 Dideli 19c 2 Vidutiniai 11c
“SPRY” DARŽOVIŲ RIEBALAI 3 Sv. Kenas 53c Sv. Ken. 19c
“LIFEBUOY” MUILAS ...................................  4 už 230
“LUX” MUILAS ................................. ............  4 UŽ 250
“LUX” SOAP FLAKES Mažas 70 Didelis Pakas 210
“PUR0X” 210c pakai 10c 2 S 25*

'• ’ 1 ' $100 UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ
- TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

STORES
PIRK NUO

MIDWEST

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

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

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

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

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

blanką ir būt jos skaitytoju.

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

Čia prisiunčiu $.............. už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

Vardas ________________ _______________________
Numeris ir gatvė .............................. ...............................
Miestas ir valstija ---------------- ----------------------------

GARSINKI® “NAUJIENOSE”

l INDAMS KUPONAS
I IKI RUGPIUČIO 13 D.

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

• eis kas savaitę.
I SU ŠIUO KUPONU

Galite dar gauti ir pirmiau garsintus indus
1 Pažymėkit ką norite.

1739 So. Halsted Street
Chieago, Illinois

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI

Vardas.

Adresas.

_____________________ 8_

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

Gražiai paklotas su gražiais 
ndais stalas sužavi nors ir pa- 
trasčiausį asmenį. Todėl gera 

•r sumani šeimininkė dabar tu
i gerą progą įsigyti gražus 
ndus už mažus pinigus.

Naujienos savo skaitytojams 
nuteikia tokią progą. Pasinau
dok i t ją pakol dar nevėlu. Dar 
'alite gauti indų. Tėmykit kas* 
lien kuponus Naujienose. Iš- 
dkirpkit juos ir tuojaus atsi- 
aeškit į Naujienas. Indus ga- 
ite pirma pamatyti, o paskui 
♦uos už keletą centų įsigyti.

Taipgi už mažus pinigus ga- 
ite gauti augštos rųšies Ro* 
■ers sidabrinius setus.

— SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos 
LietuviųBalsas”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“A. L. Balsas
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

AR ŽINOTE K A 
RAŠO

“KELEIVIS?”
I • • *

.^Ąr žinai, kodėl vieni jį gi- 
ril, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jį skaityti?

Net kunigai pasislėpę jj 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonims draudžia jj j rankas 
paimt.

“Keleivj” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai- 
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti į tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienose.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

GAUSITE 7
N A U JIE N V

Raštinėje per 
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.
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NAUJIENOS.
The Llthnanlln Daily Newt

Published Daily Except Sunday foy
The Lithuanien News Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Užsakymo kalnai
Chicago je — paštą:

Metaną ...... $9.00
4.90
2.00
1.50

.75

NAUJIENOS, CfacaJS, M > Penktai, Rugp. 12, 1938

Subscription Rates:
$9.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Trkna mėnesiams
Dviem mėnesiams _____
Vienam mėae&iui

ChicagoJ per •išnešiotojus'*.
Viena kopija ’SO'I
Savaitei -----------------------------  18c
Alėneslui 7.50,

. I

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

nemis priemonėmis veikia ^Amerikoje gyvenančius vokie
čius.

Jei sakytas komitetas pasirūpins įsigilinti į visus 
faktus, kurie yra susiję su nacių veikla Amerikoje, tai 
jis atliks didelį darbą. Jis aiškiai parodys Amerikos žmo
nėms tą pavojų, kurį sudaro naciai visokiam žmonišku
mui ir laisvei.

Visiems kam tik parupo “Naujieji” b Lietuvos
korespondentas Lietuvoje

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

Entered as Second Class Mattel* 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Ghicago, UI. under the ac* of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St, Chicago, 
III. Telefonas * Canai 8500.

Sėkmingas Lietuvos 
sviesto eksportas

Lietuvoje Ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams _________________ $8.00
Pusei metų ------—♦----------4J)0
Trims mėnesiams .—.w.„..w.. 2.50

.Metams .......... _______________________

Pusd mėtų -------
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Naujosios dalybos likimas

Baimė atslūgsta
.. . ......... .. I ' '■

Kiekvienas rimtesnis susikirtimas tuoj jaučiamas 
Europos akcijų ir pinigų biržose. Kai tarp Sovietų Rusi
jos ir Japonijos prasidėjo Tolimuose Rytuose savotiškas 
nepaskelbtas karas, tai tuoj visose biržose kilo didelis 
bruzdėjimas. Europos valstybių pinigai pusėtinai pašlijo 
ir ėmė kristi. Juo tikro karo pavojus Tolimuose Rytuose 
darėsi didesnis, juo labiau Europos žmonės skubinosi sa
vo pinigus keikti į Amerikos dolerius..

Bet kai tik sovietai ir japonai sutiko paskelbti mu
sių paliaubą ir aiti prie susitarimo, tai tuoj atslūgo bai-> 
mė ir europiečiuose pasireiškė didesnis pasitikėjimas sa-

V. Uždavinys, kaip ir 
iš žmonių veislės su- 
dedasi daug praneša-

Įvairiose valstijose eina nominacijos. Nominuojami 
yra senatoriai, kongresmanai, gubernatoriai ir kiti. Iš di
delių antraščių, kurios spausdinamus didlapiuose, susida
ro įspūdis, kad “naujosios dalybos” šalinininkai, atseit, 
prezidento Rusevelto rėmėjai nominacijose visai nekaip 
pasirodo. Didelės laikraščių antraštės skelbia, kad štai 
toje ir toje valstijoje dabartinės administracijos remia
mas kandidatas rinkimus pralaimėjęs, o nominacijas į 
senatą, atstovų butą ar gubernatorius laimėjęs aiškus 
“naujosios dalybos” oponentas.

Visas didlapių triukas čia susiveda prie to, kad jie 
baisiausiai išpučia kiekvieną atžagareivių laimėjimą, o 
beveik visiškai nutyli apie nominacijas laimėjusius pre
zidento Eoosevelto šalininkus. Kad taip iš tiesų yra, ro
do ikišioliniai rinkimų daviniai. Pavyzdžiui, į stambes
nes vietas (senatą, atstovų butų, gubernatorius) jau liko 
nominuota 18 kandidatų. Iš to skaičiaus dvylika priklau
so pažangiesiems ir tik šeši yra^aiškųs prezidento^ Rapse- ( 
velto politikos oponentai. Taigi išeina, kad pažangieji 
kandidatai laimėjo 2 prieš 1.

Ir vis dėlto atžagareivių spauda rėkia, kad Roose- 
velto įtaka galvatrūkčiais smunkanti, kad Amerikos žmo
nės pradedą “naujajai dalybai” nugarą atsukti!

Yra tokis posakis, kuris teigia, kad “jei norai butų 
arklai, tai visi elgetos raiti jotų:” Taip esti ir .su djdla-5 
piąjš, kurie stengiasi savo norus “arkliais” paversti. Ki
taip sakant, stengiasi išpustais pažangių jų pralaimėji
mais sudaryti įspūdį, jog Amerikos žmonės, taip sakant, 
rengiasi naująją dalybą “padžiauti”. Vienok, kaip jau 
minėjome, iki šiol prezidento šalininkų liko nominuota 
dvigubai daugiau nei atžagareivių. Todėl kalbėti apie 
naujosios dalybos smukimą bent šiuo tarpu yra nesąmo
nė.

Iš to aišku, kaip glaudžiai yra susiję įvairių valsty
bių interesai, jei Tolimų Rytų įvykiai tuoj veikia visų 
kraštų, ekonominę būklę.

ISPANIJOS SUKILIMAS 
DOKUMENTUOSE

Atžagareiviai vienijasi
Minnesotos valstijoje, kiek galima spręsti, susidarys^ 

įdomi kombinaciją, būtent^ atžagareiviškesnieji demokra
tai stos į pagalbą republikonams, kad galėtų rinkimuose 
i gubernatorius sumušti Elmer A. Bensoną. Pastarasis 
yra farmerių-darbinmkų kandidadtas antram terminui.

Šiomis dienomis Elmer J. Ryan, vienatinis demokra
tų kongresmanas iš Minnesotos, ne tik indorsavo repu- 
blįkano Harold E. .Stassen kandidatūrą j gubernatorius, 
bet ir atsišaukė į savo vienminčius, kad jie remtų rep.u- 
biikoną.

Maža vilties, kad vieni republikonai galėtų laimėti 
rinkimus, p demokratų šansai dar mažesni. Juo labiau, 
kad pažangesni demokratai remia farmerių-darbininkų 
sąrašą. Štai kodėl atžagareiviams parupo suvienyti savo 
jėgas, kad galėtų rinkimus laimėti. Vadinasi, jie sumanė 
sudaryti “bendrą frontą” prieš pažangiuosius. Bet ka
dangi farmerių-darbininkų partija .Minnesotoje yra la
bai įtakinga, tai reikia tikėtis, kad ji pajėgs atsilaikyti 
ir prieš susivienijusį atžagareivių frontą.

ipTtt

Tyrinės nacių veiklų
Kangresmano Dies vadovaujamas komitetas prade

da tyrinėti Amerikos vokiečių sąjungos veiklą. Tai są
jungai arba bundui priklauso Hitlerio šalininkai, kurie 
yra pasiryžę Amerikoje praplėsti nacių įtaką.* Savo susi
rinkimuose jie naciškai saliutuoja, varo šlykščią propa
gandą prieš žydus ir dėvi specialiu uniformą.

• Maža to , bundas tiesiog organizuoja smogikus, ku
rie susirinkimuose ir šiaįp iškilmėse eina sargybos pa** 
reigas. Tie smogikai dažnai pasižymi tokiu pat brutališ- 
kumu, kokiu pasižymėjo jų idėjos draugai Vokietijoje. 
Pavyzdžiui, prieš kiek laiko New Yorke jie surengė biau- 
riausios rųšies muštynes, kuriose nukentėjo nemažas 
būrys žmonių.r

žodžiu sakant, jau yra nurinkta pakankamai faktų, 
kurie nacių veikimą Amerikoje nušviečia visai nekokio-

Kaip prasidėjo Ispanijos su
kilimas? Kas jį rėme.? Kokią 
paramą sukilėliams vokie
čiai ir italai?

Į tuos klausimus atsako Dis
ko, kurio laišką atspausdino 
“L. ž.” štai kas tarne laiške ra
šoma: ■ ’ ’

“Visoj Ispanijoj giedra” 
pranešė Seutos radio št iš 17 
į 18 liepos išauštant, 1936 m. 
Tai buvo ispanų fašistų su
tartinis ženklas .pradėti suki
limą.

Po rinkimų, kovo mėn. 
1936 m., 'kuriuos laimėjo 
liaudies frontas, kažkas ne- 
fašistiško, nenaciško. Pralai-, 
mė j tįsieji rinkimus naciona
listai vykusiai įvelia į sukili
mą didelę dalį kariuomenes, 
ir jie tariasi greit nušluosią 
nuo žemės visa, kas nefašis- 
tiška.

Bet jie apsiriko. Ispaniškas 
demokratizmas ir herojišku
mas tarė savo žodį. Respubli
konai juos tuoj butų visai' 
sutriuškinę, bet Italija ir Vo
kietija tuoj ėmėsi sukilėlius 
globoti.

Anglija ir Prancūzija pa
deda ‘nesikišimo į Ispanijos 
reikalus* politiką. Vokiečiai 
ir italai, .aišku, dėl to 'tik 
džiūgauja.

Bet nežiūrint visų tų sun
kumų, nevienodų karo sąly
gų, respublikonai, Visi susi
barę, patriotizmo ir žmoniš
kumo traukiami, nepalaužia
mai grumiasi su atėjūnais. Ir 
dabar, kada fiziškos jų jėgos 
lyg ir turėtų mažėti, jie ir 
visa respublikoniškoji Ispani
ja yra pasiryžę iki galo kau
tis.

Jie, respublikonai, morališ
kai nepalaužiamu nes jie jau
čia visos sveikai protaujan
čios žmonijos pritarimą, sim
patijas dr norą padėti: tarp
tautine brigada, siuntimas 
maisto, rūbų, vaikams pieno, 
sužeistiesiems vaistų. Tai ro
do, kad pasauly, kur vyksta 
tokie žiaurumai, yra dar 
žmoniškumo. Be to, respu
blikoniška Ispanija kovoja ne 
lik už demokratiją, už savo 
nepriklausomybę, bet ir vi-, 
šuolinį humaniškumą. Ar ttie, 
kurie su žeme sumaišo mote
ris, vaikus, senius, ligonis, 
griauna meno šventoves, yra 
žmobiškumo vedami?! Bliu
mas sukaktuvių proga prisi
pažino:

“Mes klydome manydami, 
kad galima ko gero sulaukti 
iš hitleriškosios Vokietijos ir 
fašistiškosios Italijos”.

Bet ta klaida galėjo būti 
atitaisytą, kai tos dvi valsty-.

bes parodė tikrąjį savo veidą 
Ispanijos 'karo pradžioj ‘ir vė
liau. Bet rklaida tebėra neati- 
taisy.ta. Prieš pilietinį karą 
brankas iš Vokietijos ir Ita
lijos jau gavo paramą. Tai 
liudija 40,000 .dokumentų — 
laiškų, aplinkraščių, rastų 
Barselonoj, kai karo prad
žioj buvo padaryta krata na- 
jcionalsoeiabsfiškos draugi j os 
‘Espagne’ būstinėj, šitie do
kumentai įrodo sišlematišką 
nacių propagandą Ispanijoj. 
Tam tikslui išleista per $500,- 
000 vien 1935 m.

Kažkoks Reder, įtakingas 
nacis, dui^jo ryšių dar su 
Primo de Rivera. Nuo 1930 
m. iki 19ąį <m. Reder gyveno 
Madride, kur turėjo spaustu
vę ir leido falangistų naciško 
turinio brošiūras, pamfletus 
ir 1.1. Kitas agentas, pasira
šinėjęs inicialus A. E., 1936 
m. pavasarį išdalino .nemažą 
skaičių ;1 rėvolverių Madrido 
falangistams.

Kada 1935 m., karo nūnis- 
:teriu būnant Hil Roblesui, 
Majofkoj buvo ruošiami stra
teginiai punktai, .tai buvo ti*! 
kras ‘vokiečių pensionas’, ku
ris vykdė tuos darbus.

Be to, Ispanijoj gastroliuo
davo, ir gana dažnai, .cirkas 
“Krone*, kuris ne tiek links
mino /žmones, kiek varė tam 
Mkrą darbą. Italai ’taip pat 
1934 m. susitarė tuo reikalu 
su dešiniųjų vadais: M. Gai- 
cocha, ‘Rėvolution \esp.’ pir
mininku, ir grafu Rorezno, 
karlistų partijos vadu. To su
sitarimo .tekstas tilpo 1937 m. 
gegužės 7 d. garsiuose pasau
lio dienraščiuose. Pagal tą 
susitarimą, Mussolinis siūlo 
ginklus nespublikai likviduo
ti ir atstatyti monarchiją. 
Pirmas siuntinys, užprotoko
luotas sutarty, rodo štai ką: 
200^000 šautuvų, 20,000 ran
kinių granatų, 200 kulkosvai
džių iir apie $200,000 pra- 
tižiai.

Tas pažadas buvo ištesėtas.' 
Negalimi nepaminėti dar ii* 
to, kad 1936 m. prieš tris 
dienas, pirm negu prasidėjo 
pilietinis Ispanijos karas, 6 i- 
talai lakūnai gavo įsakymą 
skristi į Ispanijos Moroką. 
TA žinia irgi yra autentiška.

Katame dokumente, rasta- 
nle pas nacionalistų genero
lą Sanchurcho, žuvusį per 
lėktuvo katastrofą, aiškiai 
pasakyta, U. Italija karo at
veju gali įsitvirtinti ir turi 
teisę Balearų salose, 2. Ispa
nija įpareigojama per savo 
tėritoriją nepraleisti prancū
zų kariuomenės.

Tad ar galima laukti, kad 
Vokietija ir Italija atsisaky
tų gen. Frankui teikti para

Ponas 
daugelis 
tvėrimų, 
nesniu, negu iš tikrųjų yra. Jis 
šoka labai aukštai...

Viename iš savo laiškų pa
lietęs šito pono asmenybės vi
suomenišką veidą ironiškai 
maždaug panašiai išsitariau: o 
ko jus tenais neklausote, tai at-. 
važiuos jus tenais pamokyti . . . 
Ir ponas V. Uždavinys net jau 
pradėjo kalbėti apie Trojos ar
klį...

O štai jau paskutiniame sa
vo laiške jau net kalba apie 
kažkokį man visai nesupranta
mą atsargumą... Visa tai labai; 
gerai suprasčiau, jei tai Lietu
voje butų, bet šiaurės Ameri
koje, tame laisvės krašte, ponas 
V. Uždaviny, tie žodžiai visai 
beprasmiai, nes tenykščių lietu
vių Tamsta nepamokysi, jei 
jiems teks Tamstos saugotis. 
Juk jie nėra nei politiniai, nei 
visuomeniniai tiek nesubrendę, 
kad Tamstos pamokymu butų 
reikalingi...

Bet pono V. Uždavinio esa
ma ne tik didelio akrobato, be 
kartu jis ir meškeriotojas, štai 
jisai meta meškerę, net į Lietu
vos žurnalistų sąjungos narių 
ketvirtadienių pasitarimus. Tai
gi ponas V. Uždaviny, tų ket
virtadienių pliotkų rinkime ne- 
sipraktikavau, peš niekuomet 
tuose pasikalbėjimuose nedaly
vavau ir tuo pačiu tenais mane 
niekuomet nematei.

Kur jau man tenais mažu
čiam žmogui pakliūti . . . mat, 
iš Tamstos rekomendacijos ne
turiu...

Iš Tarp^tos laiško tenka su
prasti, kad Tamsta geras kata
likas ii' nuoširdus lietuvis, bet 
darbai ką kitą sako... štai ra
šai į “Naujienas**, kurios kata
likų veikimo centro nėra palai
mintos ir katalikų bažnyčios 
smerktinos, o be to, Lietuvoje 
viešojo visuomeninio ir politi
nio gyvenimo vairuotojų mo
nopolistų labai nemėgiamos ir 
net savo laiku išvadintos kaipo 
be etilios, suprask, lietuvybės 
kenkėjos . . .jų retas numeris 
tik gali Virbaliaus sieną perei
ti . ... Ir dar tenka pridurti, kad 
Tamsta lyg ir mėgini atsidūręs 
laisvės krašte nusikratyti ben
dradarbiavęs su .dviem katalikų 
bažnyčios kunigais Mironu ir 
Kemėžiu...

Kadangi Tamstos visuomeni
nė oda yra rambi ironijai, tai 
tenka man pasakyti, kad čia i- 
ronizuojamai tariami tie žo
džiai.

O dėlko, ponas V. Uždaviny, 
Šiaurės .Amerikoje suradai ra
dikalaus .dienraščio duris, tai 
tik todėl, kad čia visuomeninis 
gyvenimas plaka visu pulsu ir 
nežino, kas yra varžtai ir mė
lynieji lapeliai... Mat, tame kra
šte be visuomenes platesnio pri
tarimo toli nenuvažiuosi, net 
mikliems sportininkams ir ga
biems meškeriotojams tasai vi
suomenes balsas yra būtinas. 
Tai vėl ironija, ponas V. Užda
viny!

Tikras, kad dabartinėse Lie
tuvos gyvenimo sąlygose šiokių 
redakcijos durų nebūtum atra- 
dsę. Mat, jei kada nors tenais 
butam buvęs užsukus, tai iiek 
nusimanytum, kad ne visi, kas 
tik kartais rašo lankosi žurna
listų .ketvirtadienius ir tiek iš
manytum, <kad tie žmonės ,ne ,iš 
pamėgimo, bet aplinkybių ver
čiami slapukais pasirašo...

Be to,spėju tiek Tamsta lie
tuvių tautos gyvenime nusima- 
'iiai, 1<ad žymiai didesni vyrai 
įkartu mudu abudu sudėjus, ra
šė it rašo slapukais. Mudviejų 
tautos himnas taip pat slapuko 
parašytas, ir jei ne šie slapukai 
mudu abudu nesididžiuoturiie

Lietuvą nepriklausomą valstybę 
turį!

Nenoriu Tamsią įtarti tik de
magogijos tikslais, jei ne ki
tais, čia apie slapukus prisimi
nei.

Visiems mums, o ypač Tams
tai nėra svetimas daiktas gar
bes pajautimas, tai vien jau 

‘tais sumetimais, žinai, smagiau 
butų pavardę pasirašyti, o da
bar tenka prasivardžiuoti... Ir 
žinai, ponas Uždaviny, tokiu 
slopuku “Naujienose” jau esu 
daug seniau, negu patsai jos a- 
dresą suradai...

•Užteks, daugiau su Tamsta 
nesiginčysiu, skaitau visai 
bergždžių darbu. Dabar dar po
ra žodelių kitiems tokiems pat 
geriems katalikams ir nuošir- 
džiams lietuviams, kaip ii' po
nas V. Uždavinys, tik jau iš 
kaires broliams, taip sakant, 
raudoniemsiems klerikalams. 
Mat, praktikos gyvenime, po
nas V. Uždaviny, gero kataliko 
nuo prasto klerikalo aš neski
riu. Toksai jau aš storžievis. Iš 
“Vilnies” štabo vyrai pacitavę 
mano laišką, kuriame nušvie
čiama kokios Lietuvoje esama 
nuotaikos dėl ginklavimosi, da
ro išvadas, kad aš busią sveti
miems tikslams tarnaująs.

Vyručiai, daugiau nuosaku-

mų. Geriau į save dirstelkite, 
jei dar kiek sveikos kritikos 
nuovokos bent kiek turite ir 
kreivais keliais nevažinėkite.

Jus tvirtinte tvirtinate, kad 
SSSR yra geriausias Lietuvos 
nepriklausomybės ramstis ir ži
note, kad Lietuva su SSSR turi 
šiokias tokias sutartis. Tai vy
ručiai, kaip jums išrodo, kad 
Lietuva SSSR sąjungininkė 
mestų ginklavusis? O ką reiš
kia jūsų anuomet garsioji tele
grama? !

Pasiskaitykite kai kuriuos 
straipsnius tuomet “Laisvėje” 
tilpusius! Palyginkite tuos 
straipsnius su tuomet išleisto 
Lietuvos opozicijos vyrų atsi
šaukimo turiniu ir suprasite, 
kas grietininei politikai 
daugiau nusipelnęs!!!

(Bus daugiau)

argumynai

Lietuvos prekyba su užsie
niais yra vikriausias rodyklis, 
kuria linkme eina krašto eko
nominis gyvenimas. Prekių iš
vežimo augimas rodo ūkiško
jo gyvenimo stiprėjimą , ir 
atžagariai. Todėl šiemet be
veik visų prekių rūšių ekspor
tas yra didesnis, negu pernai 
tuo pačiu laiku. Visam kraš
tui yra labai reikšmingas že
mės ūkio produktų išvežimas. 
Dabar Lietuva daugumą savo 
produktų išveža j užsienius, 
juos gerai paruošus skerdyk
lose, pieninėse, malūnuose ar 
kitokiuose įrengimuose.

Šį kartą 'Pienocentras pra
neša apie sviesto ir kiaušinių 
eksportą.

Šiemet sviesto supirkimas ir 
eksportas per pirmąjį pusmetį 
lyginant su pernai metų tuo 
pačiu laiku, 
nors praėjusi 
saris sviesto 
nepalankus.

Šiemet per 
buvo eksportuota 121,429 sta
tinaites sviesto, o pernai 112,- 
285 siatinaites. Tokiu budu 
šiemet sviesto eksporto padi
dėjimas siekia 8,4%. Už eks
portuotą sviestą šiemet per 
pusmetį gauta 
tų.

Eksportuoto 
atžvilgiu taip 
gerėjimas.

Lietuvos sviesto pirkėjai 
buvo tie patys. Tik šiemet 
sviesto eksportas į Palestiną 
yra mažesnis.

Ir sviesto kainos užsienyje 
buvo gautos geresnės, kaip 
praeitais metais. Ūkininkams 
iiž pienę buvo mokamos taip 
pai aukštesnės kainos.

Per pirmąjį pusmetį ir kiau
šinių eksportas žymiai padi
dėjo, net 25%. šiemet buvo 
eksportuota 64 mil. kiaušinių, 
o pernai — 51 mil.

Del palankaus oro kiaušinių 
surinkimas buvo geras: ne
daug kiaušinių nuėjo į antrą
ją rųšį ir todėl užsienyje mu
sų kiaušiniai sėkmingai buvo 
parduodami.

yra padidėjęs, 
žiema ir pava- 
gamybai buvo

pirmąjį pusmetį

apie 20 mil. Ii-

sviesto rūšies 
pa; gautas pa-

yra

Kiek Pasauly Yra 
Žydų

Vokiečiai, atrodo, susirūpinę 
,ne tik savo, bet ir viso pasau
lio žydais. Reicho statistikos į- 
staiga suskaitė kiek visam pa
saulyj yra žydų. Jos žiniomis, 
šiuo metu, visam pasauly yra 
17 milijonų žydų, kurių 3/5, 
apie 10 milijonų gyvena Euro
poje, apie 1/3, 5 mil. gyvena 
Amerikoj, apie 5.5%—mažiau 
negu milijonas—Azijoj, apie 4% 
670,000 Afrikoj ir tik 0.2%, 
•30,000, Australijoj. Iš Europoj 
gyvenančių žydų 8 milijonai 
gyvena rytų Europoj. Jie su
sispietę maždaug šiame plote— 
trikampy tarp Leningrado, Ry
gos, Vienos ir Rostovo ant Do
no. Vakarų Europoj didžiausios 
žydų kolonijos yra Londone, 
Amsterdame, Frankfurte ant 
Maino, Niurnberge ir Ciuriche.

Trečia žydų kolonijų zona yra 
Viduržemio juros pakraščiai 
nuo Palestinos iki Maroko. Ket
virtas žydų centras yra Jungti
nėse Amerikos Valstybėse, kur 
gyvena apie V/2 milijonai. Pu
sė viso pasaulio žydų gyvena 
didmiesčiuose, pav., Varšuvoj 
350,000, Vienoj 178,000, Berly
ne 161,000, Niu Jorke gyvena 
apie 2% mil. žydų, taigi, 15%

paprastai, buvo parduota An-

Kiaušinių kainos užsienių 
rinkose yra aukštesnės, kai 
pernai, todėl ir ūkininkams 
mokama kiek brangiau.

Pienocentras esąs nusista
tęs pradėti ir uogų prekybą. 
Iki šiol uogų eksportu į užsie
nius niekas nesiverčia. Lietu
va galėtų parduoti užsieniams 
gana daug juodųjų serbentų, 
agrastų, vyšnių, ir kitų uogų. 
Tačiau uogų eksportui reikia 
tinkamai pasiruošti, susirasti 
rinkų, uogas gerai paruošti, 
kad jos nesugestų. Pienocent
ras nori ir šią ūkininkų paja
mų šaką išplės*) ir tinkamiau 
sunaudoti. Tsb.

ATIDARYTAS NAUJAS 
AUTOBUSŲ RUOŽAS.

ŠAKIAI. — Nuo liepos mėn. 
1 d. atidarytas naujas autobu 
sų susisiekimo Sakių — Jur
barko ruožas, kuriuo autobusas 
.kursuoja iš Šakių į Jurbarką 
tik sekmad., pirmad., antrad. 
ir ketvirtadieniais. Iš šakių į 
Jurbarką išeina 17,30 vai., at
eina 18,30 vai., o iš Jurbarko 
į šakius eina tik pirmad., an
trad. ir penktadieniais (iš Jur
barko išeina 7 vai., ateina į ša 
kius 8,25 vai.). Pakelėje stoju: 
Draustinėje, ties ValenČiunų 
pradž. m-la ir Žygūnuose. Va
žiuojant iš Šakių į Jurbarką 
arba atgal kainuoja 1,90 Lt. 
šiuo autobusų ruožo atidary
mu labai patenkinti visi Suval
kijos gyventojai, čia autobu
sais susisiekti yra trumpiau
sias kelias su
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etroito Lietuviu inios
*

Iš Detroito lietuvių veiklos
di-

KITOS DARBO ŽINIOS iŠ DETROITO

1,700 darbininkų. -r

Assn., kurią sudarė HOLC dar- 
bjmrfau, jr (kurią rotomis prie
monėmis .kovoja -medikalė drau
gija..

1,700 Darbininkų 
Laimėjo 40 vai.
Savaitę

Mrs. Nellie Taylor Ross,
rektorė pinigų kalimo įsakė pi
nigų kalimo dirbtuvėse, depdzi- 
torėse dirbti 40 vai. savaitėje, 
vieton 44 vai. Įsakymas paliečia 
1 ry.A/A i *

Ii i i —

Penktad., Rugp. 12, 1938 NAUJIENOS, Ohicago, fll

P

Iš LSS 116 Kp 
Veikimo

LSS 116 kuopos susirinkimas 
šeštadienio, rugp. 6 d., vakare 
neįvyko, kadangi visą praeitą 
savaitę buvo šilta, o tarpais li
jo. Praeitam susirinkime buvo 
kalbėta, kad užėjus karščiams, 
susirinkimo nelaikyti, nes bė
gančius reikalus galės atlikti 
Veikiančioji kuopos komisija.

Taip ir įvyko. Dabartiniu lai
ku progresyvių lietuvių draugi
jų atstovai darbuojasi sureng
ti pikniką Ispanijos demokrati-i 
jos gynėjų naudai. Dabar po vi
są Ameriką renkama visokerio
pa pagalba ir laivai Ispanijon 
išeis rugsėjo mėnesį. Tad, ir 
mes sutarėm pasidarbuoti tuo 
reikalu. Nuo LSS 116-kuopos 
į komisiją yra išrinkti J. Besas- 
paris, A. Strazdas. Pasikalbėjus 
su veikiančiąja komisija, su
manymas buvo užgirtas, ir tuo 
reikalu veiksim išvien su kito
mis draugijomis. Piknikas įvyks 
Liberty darže, rugsėjo 11 d. 
Įžanga 25c.

Pikniko komisijon nuo drau
gijų yra išrinkti šie draugai: S. 
Luobikis, J. Baronas, F. Gustai
tis, J. Birštonas, J. Besasparis 
ir A. Strazdas.

Maisto ir gėrimų parūpini- 
mui piknikui buvo paskirti J. 
Gugas ir drg. Jakštienė. Ir vi
si kiti atstovai nuo draugijų ir 
veikėjai prisižadėjo padėti ko
misijai darbuotis kuo tik bus 
galima, kad ruošiamasai pikni
kas butų kuo pasekmingiausias.

Kom. Narys

progos pasidarbuoti pikniko 
rengimui. Rezignacija buvo pri
imta. Kadangi M. Kemešienė. 
tos pačios komisijos narė, yra 
išvažiavusi atostogauti Kana don 
ir rytinėse valstijose, tai yra li
kęs tiktai vienas narys, o pik
nikas turi įvykti rugsėjo 5 d.,i 
Labor Dieną, Beechnut Grove; 
darže. Tad, jau laikas pradėti 
darbuotis pikniko surengimui. 
Kad darbas eitų sklandžiai ko
misijon buvo darinkti du nau
ji nariai, K. Bulis ir Vasiuko- 
nis, kurie darbuosis kartu su! 
trečiu nariu, finansų sekreto
riaus pagalbininku jaunuoliu 
P. Venceliavičia.

Visi tikimės, kad ši komisija 
surengs didelį pikniką. ,

Kadangi susirinkimo diena, 
buvo labai karšta, tai daugu-i 
mas narių, užsimokėję duokles, 
atsiprašė ir išvažiavo kur pa
vesianti.

Susirinkimas tęsėsi apie pus-' 
antros valandos. Po susirinki1 
mo, nariams skirstanties, gir
dėjosi narių kalbos, kad orga-, 
nas “Tėvynė” virsta geru laik
raščių. Skaitytojai tuo džiaugia-' 
si. “N.” Koresp.

Dailės Choro Radio 
Išvažiavimos

Iš SLA 352 Kp 
Susirinkimo

Sekmadienį, rųgpi.učio 14 d-.,' 
įvyksta Dailės Choro ir Radio. 
Valandos išvažiavimas laivu į 
“Put -in-Bay”. Laivas išeina 9 
vai ryto, sugrįžta 10:45 vakare. 
Nariai, jų šeimynos ir draugai 
yra prašomi prisidėti prie šios 
ekskursijos, pavažinėti laivu* 
ant vandens ir pasišokti prie ge 
ros muzikos. Koresp.

DETROITO POLICIJA PILftJCIlJ PINIGAIS 
LAUŽO KROGER B-VĖS STREIKĄ

$5.00 už 
nežiūrint 

reikia iš-

pareika-

SU

ne su 
kiek

mini$16 
aparatd

sauvaliavimą ir triukšmavimą 
prie jų buto.

Policija Tarnauja ir Kitiems
Musų policija tarnauja įr ki

biems bendrovėms, pavyzdžiui. 
Waynė Ureamery Company, 
-kur streiką įhskelbė United 
Dainy Workėrs Union. Bendro 
vė .atsisakė uniją pripažinti, 
pradėjo kliudyti organizavimą 
iir kelis unijistus prašalino^ Kai 
•kilo streiko pavojus, tai pieni
nė pasamdė profesionalį streik
laužį Henry Van Landeghen 
darbininkus terorizuoti. Kai tas 
negelbėjo, ,tai pasišaukė talkon 
Detroito policijos komisionie- 
rių Pickert, kuris mielai .patar
navo. Pirmą streiko rytą, dar
bininkams nespėjus pradėti pi I 

‘kietuoti, Pickęrto policija areš
tavo penkis ir T50 išvaikė du
jomis.

Nauja, Keista “Unija”
Detroite pasirodė nauja kom- 

paninė “unija”, giminaitė For
do kompaninės unijos, Ford 
Brotherhood ir American Labor 
League. Naujoji “unija” vadina
si The League of American 
Workers. Paklausykite koks tos 
“.unijos” programas: ji nepri
pažįsta, net draudžia streikus, 
yra priešinga pikįetavimui ir, 
bendrai, nepritaria jokiai dar
bininkų kovaiuž būvio page
rinimą. Koresp.

Organizuoja 
Pietinių Valsti jų 
Darbininkus

Tekstilės darbininkų ir rub- 
siuvių unijos pradėjo • smarkią 
kampaniją suorganizavimui pie
tinių valstijų darbininkų.

Atlaikius eilę konferencijų ir 
rūpestingai ruošus planus, pra- 
sidėjo .uoli kampanija.

'Pradžia labai sėkminga. Dar
bininkai noriai rašosi į uniją 
ir greitu laiku pasisekė suorga
nizuoti ištisą eilę nemažų dirb
tuvių. Samdytojai didelio prie
šinimo nerodo, jei bent 
darbininkai pareikalaus 
žinti uniją ir -pagerinti 
sąlygas.

Nesumažino 
Nedarbą

Tautų Sąjungos paskelbtos 
skaitlinės rodo, kad pasaulio 
industrija Slenka 1 naują de
presijų, -nežiūrint padidėjusio 
industrijos veikimo dėlei gin- 
klavimos (lenktynių .

Naujienų Piknikas 
SEKMADIENI 

Rugpiučio 14,1938

kada 
pripa- 
darbo

“Organizuoja” 
Organizuotus 
Darbininkus

San Francisco r.ubsiuviai yra 
organizuoti į Amalgameitų u- 
niją. Dabar tuos rubsiuvius 
pradėjo “organizuoti” Darbo 
Federacija. Bet kadangi rubsiu- 
Viai yra organizuoti, tai Fede
racijai neliko kas organizuoti. 
Ji sušaukė būrį rubsiuvių ir pa
skelbė “organizaciją”. Bet juo
kinga, kad iš .kiekvieno sky
riaus prisidėjo tik po vieną 
darbininką. Išeina labai menku
ti “organizacija”. Bet Federaci
jai ir to užtenka. Ji džiaugias 
turinti nors tokią “organizaci
ją.”

Californijos darbininkai dide
lę domę kreipia į politinį darbą 
ir gyvai jame dalyvauja, siek- 
damiesi -pravesti sau palankius 
kandidatus.

Pripažino Teisėtomis
Sveikatos Grupes

District of Columbia teisėjas, -- _
Jennings Bailey pripažino pil-l Sunset rark Darže 
nai teisėtomis Group Healtfl 135th IR ARCHER AVRNI3E

s

t

lipkit Su
I51.IE BIRD SYSTEM BUSAIS

Į NAUJIENŲ PIKNIKĄ NEOEUOJ 
BLUE BIRD BUSAJ yra moderniškai įrengti su minkštomis kėdė
mis, Radio ir 1.1. Važiuokite į Pikniką patogiais Blue Bird Bųąais.

BLUE BIRD BUŠŲ LINIJA jus nuveš į vieną pusę iki Suniset 
Daržo už 50 centų. Į abi puses už 85 centus, žemiau telpa lentelė, 
kuri parodo, kada ir kur busai sustos ir kokiu laiku grįš atgal iš 
daržo.

NEW RAILWAY BUS TERMINĄL
20 East Randolph St. 6:00, 7:00, .8:00. 9:00, 10:00, 11:00, Į2;00 

ryto ir 1:00, 2:00 valandą popiet
prie Ogden ir Ashland Avė. 6:10, 7:10, 8:10, 9:10, lOrlO, 11:10 vai. 

ryto ir 12:10, 1:10, 2dL0 vai. popiet
6:14, 7:14, 8:14, 9:14, 10:14, 11:14 vai. 

ryto ir 12:14, 1:14, 2J.4 vai. popiet.
6:18, 7:18, 8:18, 9:18, 10:18, 11:18 vai. 

ryto ir 12:18, 1:18, 2:18 vai. popiet
9:22, 10:22, 11:22 vai.
1:22,
9:26, 
1:26,
9:32,
1:32,

prie

prie

prie

Ogden ir Western

Ogden ir Kedzie

22nd ir Crawford

SLA 352 kuopos 
susirinkimas įvyko 
Salėj, r.ugp. 7 
Dalyvavo visa 
misijų nariai.

J. Ambrose
ei ją iš komisijos, pareikšdamas 
kad jo užsiėmimas neduoda jam

mėnesinis
Lietuvių 

vai. ryto.d„ .9 
valdyba ir ko-

pridavė rezigna-

Sveikinimai iš 
Montreal, Que

is Montreal, Quebec, Kanados,1 
rašo detroitietė Marė Kemešie- 
nė. Ji sako, kad kelionė gerai 
sekasi ir siunčia visiems drau
gams ir pažįstamiems daugybę 
gerų dienų. _ J.

4

South Center Plumbing & Heating Supply Go., Ine.
N. W. kampas State ir 55th St

VISI TELEFONAI ATLANTIC 4290

S

Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 
gali sutikti.

APSIDRAUSK pats save ir savo Šeimos nartus, tuo m i .užtikrinsi Sau 
-rytoją.

APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 
Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje .kiekvienam apdrauda 
ir pašelpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150 
■iki $5,000.00. Ligoje jpašelpos gali gauti $6.00, $9.00 ir $12.00 
savaitėje.

Apart apdraudos ir ligoje pašelpos, Susivienijimas šelpia savo na
rius ir našlaičius, iš tam tikslui esančių fondų pinigais. 
Kiekvienas SLA. narys gauna savaitini laikrašti “Tėvynę”.

Informacijas suteikia veitinių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis 1
UTHUANIAN ALLIANCE of AMERICA

(SUSIVIENU1MAS LIETUVIŲ AMERIKOJE)
8«7 W. 30th St New York, N. Y.

JDJETROIT, Mich. — Keista 
padėtis Detroite. Darbininkai 
moka mokesčius miesto valdi
ninkų ir policijos užlaikymui, 
o kai tie patys darbininkai iš
eina strekuoti, tai jų užlaiko
ma policija tarnauja kompani
joms ir visokiais budais bando 
streiką sulaužyti.

Taip yra dabartiniam Kroger 
Grocery and Baking Company 
krautuvių streike, kuris prasi
dėjo Detroite apie septynias sa
vaites atgal. Streiką -paskelbė 
trys unijos, Food Drivers 337j 
(AFL), Bakers 826 (AFL) ir 
United Bakers and Foodhand- 
lers 136 (CIO). Tos unijos pa
sipriešino kompanijos sumany
mui nukapoti algas 10%, ne
žiūrint į-to, kad ji, kompanija, 
per 24 1938 metų savaitės pel
no turėjo apie $1,600j000, arba 
apie .pusę miliono dolerių dau
giau, negu per tą patį laiką per
eitais metais. Kai kurie darbi
ninkai tegaudavo po 
visos savaitės darbą, 
ilgų valandų, kurias 
dirbti krautuvėse.

Krogerio bendrovė
lavo, kad unijos priimtų nuka- 
pojimą, pripažintų “open shop”, 
panaikintų pusantro laiko atly
ginimą. už viršlaikį, pirm negu 
ji eis derėtis su unijomis, 
visomis bendrai, bet 
viena unija atskirai.

Unija gi reikalavo 
mum algos, įsteigti
skundų sprendimui, ir sutarčių.

Kai streikas' p'fdŠidčjo,' tai po 
licijos komisionierius Pickert 
tuojau pasisiūlė Kroger bendro-, 
vei pagelbėti darbininkus kovo
ti. Tuojau ėmė - nepamatuotai 
darbininkus areštuoti, motor- 
ciklinius policistus paskyrė ben
drovės trokus lydėti gatvėmis 
ir vietomis policistai krovė iš 
-trokų ir į trokus prekes. Poli
cija taipgi savo automobiliais 
vežiojo streiklaužius nevien į 
daxbą, bet ir į alines, kai tie 
sumanydavo gerti.

Streiklaužiavimo Rezultatai
Nevien streikieriai, bet ir ne

kalti žmones tuojau pajuto to
kios policijos .darbuotės rezul
tatus. Kai policija motė savo 
reguliares pareigas ir ėmė 
streiklaužiauti Kroger bendro
vei, tai Detroite tuojau vienu1 
trečdaliu padidėjo automobilių 
ir kitokios nelaimės. Ta skaitli
nė paremta ne spėliojimais, bet 
pačios policijos trafiko virši
ninko seržanto (Groark žodžiais. 
Kiti policijos departmente ap
skaičiuoja, kad policijos nau
dojimas Kroger bendrovei mie
sto gyventojams jau kainavo 
apie $50,000.

Kovodami nevien prieš ben
drovę, bet ir prieš policiją strei
kieriai visgi gerai laikosi. Juos 
rema didelis skaičius Detroito 
gyventojų. Krogeriui pasisekė 
.atidaryti kai kurias krautuves, 
bet biznis nupuolęs nuo 50 iki 
70%, o kur krautuves stipriai 
pikietuojamos, tai nėra beveik 
jokios apyvartos.

Darbininkus remia Detroito 
Civil Rights [Federacija, kuri 
parūpino atsišaukimus į Detroi
to šeimininkes ir juos dalina po 
visus inamus. O automobiliams 
buvo parūpinti parašai, su žo
džiais “I DO NOT BUY AT 
KROGER’S”.

Policija šitam streike pasi
rodė gana žiauri. Be jokio pa 
mato, pasiremdama vien Kro-. 
ger viršininkų skundu, ji skau
džiai sumušė senyvą porą žmo
nių, gyvenančių prie Kroger 

•{sandėlio Englevvoode. 'Seneliai 
protestavo prieš streiklaužių

oj ’

PAVOJINGAS PASEKMĖS
Plikis, .gavęs naujų tarnybini 

paskyrimą į kitą miestą, turi 
kurį laikų atsiskirti su sa’vo su
žadėtine. Atsiskyrimas nebūty 
toks baisus, r-jei.-, jo sužadėtinė 
taip nežmoniškai neverktų ir 
nedejuotų, bijodamos! atsisky- 
rimo pasekmių.

—Neverk, brangioji, — ra- 
mina Plikis savo sužadėtinę,—. 
gal per metus uždirbsiu dau
giau pinigų ir tave ten pasiim
siu.

—Per 
žliumbia 
laiko aš

metus, • per metus,—, 
sužadėtinė,—per tiek 

jau kito galiu būti.

{sakė Panaikinti 
Kompanijos Uniją

Tapyba įsakė 
land, Fa., Leather Co. 
kinti kompanijos uniją,
ti į darbą penkis streikierius ir 
apmokėti už nedirbtą laiką.

Tą kompanija valdo visą mie
stelį.

Darbininkai yra priversti gy
venti kompanijos kaimuose, 
-pirkti kompanijos sankrovose, 
eiti pas .kompanijos gydytojus 
ir teisėjus. Vienas žmogus mi
rė (prasiskolinęs konipanijai, 
tai kompanijo skolą iškolękta- 
vo iš sunaus algos. Už visą Šį 
“patarnavimą” tenka kompani
jai brangiai mokėti, kuomet 
kompanija nieko neduoda tik 
brangiai lupa iš darbininkų.

■—

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenuę 

Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTĄS Mine Run $7.25
($creened) Tonas.......................... a........ ■ •

SMULKESNĖS DAUG PIGESNĖS
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

§1 KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI ■

TAUPYKIT KUPONUS

6:22, 7:22, 8:22,
ryto ir 12:22,

6:26, 7:26, 9:26,
ryto ir 12:26,

6:32, 7:32, 8:32,
ryto ir lg:32,

6:35, 7:35, 8:35, 
ryto ir 12:35,

2:22 vai. popiet 
10:26, 11:26 vai.
2:26 vai. popiet 
10:32, 11:32 vai.
2:32 vai. popiet '

9:35, 10:35, 11:35 vai. 
1:35, 2:35 vai* popiet

GRYŽTANT BUŠAI SUSTOS PRIE DARŽO ŠIOM VALANDOM:
5:15 vai. vak., 6:15, 7:15, 8:15, 9:15, 10:15 ir 12;15 naktį.

.Cicero Avė. ir 22tra

Cicero ir Archer Avė.

63rd ir (Cicero

*

Eik- 
panai- 
priim-

NAUJAS TAVERNAS
šiuomi pranešu visuomenei, kad aš atidariau taverną, 
kur užlaikau įvairią degtinę ir saitą ;MTLLER HIGH ''"i 
LIFE A>LŲ. Taipgi pėtnyčipm prie .-gėrimų duodame 
žuvį DYKAI* Kviečiam savo draugus ir pažįstamus at
silankyti.

FRANK ZALPUS
5308 :So. W.entworth Avė

*■

Statyk-Maišyk 
namus skolindamas iš 

NAUJIENŲ S PULKO S
MŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSIT GRAŽU IR 

BRANGU INDŲ SETĄ
Kasdien per savaitę laiko,> nuo šeštadienio iki šeštadieniui 

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

DAK TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS P1RMESNIUOSE 
KUPONUOSE

Kas nori gali dar pradėti taupyti sau puikius, tikru auk
su paauksuotus indus, tik PASISKUBINKIT, nes mažai ją be
tik#.

Indai yra AUkš^iausios rūšies ir daug brangesni, negu 
mokėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponą šiandien ir 
pradėkit rinkti gražius šešiems arba 12 asmenims setus.

0 Lietuvio tokia jau prigimtis, Kad pirmai galimybei pa
sitaikius Įsigyti nuosavybę—himnus. Deja, kartais ir ge
rinusiems norams esant, savomis pajėgomis nedaug gali
ma atsiekti,—reikia pašalinės pagelbos—4ėSų. Dabar, ypač 
jptieš šį rudenį susidaro visiems puikios aglygos .tokioms 
■svajonėms įkūnyti, t. galima gauti pasiskolinti, atnau
jinti morgįČius dabai lengvomis sąlygomis. Tad, nepraleis
kite šios progos.. .statykite, ąrba taisykite namus, .o kurie 
turite atliekamų pinigų, galite ir pasidėti.

Užeikite Ir smulkmeniškai išdėstykite savo sumanymus, 
mes maloniai jums padėsime.

♦ 5000

> Užsitikrink savo 
dėliams tikrą apsau

• Čia visų INDĖLIAI
• APDRAUSTI IKI—

$5,000.00
ŽEMAIČIU ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTI8TAI-6S

ĮDOMIU IR NUOLATINIŲ
LITHUANIAN BUILDINGi

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTAUtlEND
• ŠEŠTADIENI—
• ^SEKMADIENI—

•^•^HRlii^****^’***^* ___
LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—Žinių Skyrius

—7 IKI 8 VAL. VAK.
—7 Iftl 8 VAL. VAK.

LOAN and SAVINGS ASS’N 
(NAUJIENŲ SPULKA)

1739 SOUTH HALSTED STREET Tel. CANAL 8500 
Atdara nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.



NAUJIENOS, Chlcago, m. Penktad., Rugp. 12, 1938

2-ra Savaitė!
RAUDONOJI ARMIJA KALBA:

“JEIGU KARAS
KILS RYTOJ”

Kaip Raudonoji Armija pasitiks 
fašistų ataką?

Pamatykit busimojo karo pasaką
SONOTONE 66 E.VanBuren, 

Oras atvėsintas.
25c iki 1 P. M., išėmus šešt 

ir Sekmadienį.

Diena Iš Dienos
..  ■ Į —ii■<

Naujai Atidaryta
LIETUVIŠKA 

PUIKI VALGYKLA

AL & PATSY 
2115 So. Halsted St.

Kas ieško gerą valgį— 
NEAPSIRIKS ATSILANKĘS

Išvyko 
Atostogoms

Barbora Gurskienė, savininke 
Do Drop Inn, 3300 So. Halsted 
Street, išvažiavo trumpom atos
togoms, bet gaila, kad nepasa
kė kur.

Linkim jai laimingos 
nes.

kelio-
T.

Naujienų Piknikas
SEKMADIENĮ

Rugpiučio 14,1938 
Sunset Park Daržt 
1351 h IR ARCHER AVENUE

Pas Wiscorisino 
Lietuvius Ūkininkus

Garfield Parko Jokūbas Ku- 
chinskas gavęs sąvaitę atosto
gų, pasišaukė brolį Rožių že
mėj, Petrą Kuchinską. Taip su
puolė, kad tas gavo atostogas 
tuo pačiu laiku.

Taip, Kuchinskų žmonos ir 
dar p -a Vilkienė sudarė bendrą 
atostogų vizitą Rhinelanderio

SUSIRINKIMAI
VVaukegan Lietuvių Kultūros Draugijos susirinkimas įvyks sek

madienį, rugp. 14 d., 10:30 vai. rytą Liuosybes Svetainėje, 
8th ir Adams gatvių, Waukegan, Illinois. Visi nariai prašo
mi atsilankyti. S. Gavris

13-to Wardo Liet. Demokratų Kliubo susirinkimas įvyks rugp.
12 d., 8:00 vai. vakare, 6812 S. Washtenaw Avė. Visi nariai 
kviečiami atsilankyti ir atsivesti naujų narių. Bus svarbių 
reikalų svarstyti. J. Vilkišius, rašt.

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašelpinio Klubo mė
nesinis susirinkimas įvyks sekm., rugp. 14, 1938, Lawler 
Hali, 3929 W. Madison St. 1 P. M. Prašom visų būtinai 
atsilankyti ir nepamirškit užsimokėti visas užsilikusias sko
las. M. Medalinskas, rašt.

Kriaučių Lokalo 269 A. C. W. of A. susirinkimas įvyks penk
tadienį, rugpiučio 12 d., 7:30 vai. Vak. Amalgamated Centro 

Name 333 S. Ashland Blvd. —Valdyba
Waukegano Kultūros Draugijos susirinkimas sekmadienį, rug

piučio 14 d., 10:30 vai. ryto. Susirinkimas įvyks Liuosybes 
svetainėj prie Adams ir 8-tos gatvių. Visi nariai kviečiami 
atsilankyti. Susana Gabris, sekr.

apylinkėj, Wis. Toje apylinkėj 
pasekmingai ūkininkauja se
niau gyvenę Rosėlande Mikolas 
Varekojis, Guzauskas, Martinas 
Varekojis, P. šimanauskas, ir 
Jonas Varekojis. Pastebėtina, 
kad 'visi pasekmingai ūkinin
kauja, taipgi visi yra skaityto
jai dienraščio “Naujienų”.

Kuchinskai buvę labai nuo
širdžiai priimti, pavaišinti, la
bai džiaugiasi, patenkinti, kad 
turėjo malonaus laiko toje 
Rhinelanderio apylinkėj.

Toliau vyko į Merrill apylin 
kę, kur aplankė Maziuną, Ur- 
nikaitį ir Kakliauską. Jie taip
gi visi dienraščio “Naujienų” 
skaitytojai. Reikšmingai reikia 
pažymėti seną buvusį Roselan- 
do veikėją Urnikaitį. Turi labSU 
gerai įrengęs ūkį. Trobos ge 
ros, visos tvarkingai įrengtos, 
javai geri, P-p. Urnikaitis turi 
daug darbo geram ūkio sutvar
kymui, bet neatsilieka nuo pa
saulinio, ypač lietuviško judėji
mo. Skaito visus Amerikos lie
tuviškus laikraščius. Įdomauja
si visais įvykiais, seka spaudą, 
rodos, jis gyvena mieste, kaip 
Chicagoje, o ne ukyj.

Tiek mate Kuchinskai ffer 
savo atostogas po Wis. Užsiga
nėdinę parvyko prie savo kas
dieninio užsiėmimo. J. J. P.
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—I p.s VICTOR BAGDONAS VEŠ ŽMONES 
Į NAUJIENŲ PIKNIKĄ

Nepaprastos Golfo 
Rungtynių Lažybos

Pasiirtojo $17,000 laimėti.
Praeitą penktadienį vienas

Visi, kurie neturite kuo nu- stos ant 69th ir Western, paim- 
važinoti į Naujienų Pikniką, 
kuris įvyks ateinantį sekma
dienį, Rugp.-Aug. 14 d., Sunset 
darže, dabar jau galite užsire
gistruoti sau vietą pas p. Vic-

Pailsėkite šiomis šiltomis dienomis viename iš puikiausių lietuviškų 
vasarviečių Michigane, pauksnių ir vėsiam 

NORTH PARK HOTEL RESORT 
Paw Paw Lake—Coloma, Michigan 

100 MYLIŲ NUO CHICAGOS.
Plaukymo—Golfininio—Šokių—Žuvavimo—Maudymosi ir visi kiti 

Sportai. Kainos labai nebrangios.
GEDDIE ZURIS, Vedėjas.

MICHAEL AMBROSE 
— skelbia —

Iškilmingą Ambrose’s Taverno Atidarymą
6614 SO. WESTERN AVENUE Tel. HEMLOCK 6412
Šeštadienį ir Sekmadienį, Rugpiučio 13 ir 14 d.

1938 m.
Ateikite ir atsiveskite draugus. Smagus laikas visiems užtikrinamas.
Gera muzika—šokiai—Valgiai. BERGHOFF BEER ON TAP

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS

BRIDGEPORT TAVERN
» 3517 SOUTH HALSTED STREET

šeštadienį, Rugpiučio (Aug.) 13,1938
Gros gera muzika šokiams. Bus skanių užkandžių ir visokių gėrimų. 

Visus kviečiam atsilankyti ir linksmai laiką praleisti.
C. KRUMINAS, Savininkas Phone YARDS 0832

MEKSIKONIŠKO STILIAUS MOTYVAI.

ai i 01

C

MEXICAN TEATOVVELS PATTERN 1824
No- 1824 — Išsisiukit sau šiuos motyvus ant virtuvės 

ruselių.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
1739 So. Halsted SU Chfcago. 111

No. 1824

fla Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavwdi No.

Varda* ir pavardė

Adresas

I tfiMta* ir valstija ........ ..
" MM M» «M» MM» MM

•Ar

Balchu 
biznie- 
adresu 
pagru- 
perkel-

Antanas Balchunas 
Bizniavoja 
“Vasarnamyje”

ROSELAND. — A. 
nas, žymus Roselando 
rius tavernos biznyje 
10314 Michigan Avė., 
mojęs namo savininkui
ti savo biznį į kitą vietą, jei 
savininkas nepertaisys namo ir 
jo nepapuoš.

Namo savininkas sutiko na
mui padaryti didelį remontą, 
pagal Balchuno reikalavimą.

Kol namą pataisys, A. Bal
chunas visą biznį turėjo per
kraustyti į šalimais esantį j tuš 
čią lotą, laikinai..: įrengto j, lie
tuviškai sakant, “būdoj”. Reiš
kia, kol namą pataisys, A. Bal
chunas bizniavos “būdoj”.

Namas busiąs taisomas sku
binai. Nors ir didelis remon
tas bus daromas, bet savinin
kas pasižadėjęs darbą atlikti 
bėgyje 3 savaičių.

Taigi, neužilgo A. Balchunas 
turės puikiai įrengtą biznį, o 
gal puikiausi taverną visame 
Roselande. Bet apie tai pakal
bėsime vėliaus, kai A. Balchu 
nas parengs naujame name sa
vo biznio atidarymo iškilmes.

Untanas.

golfininkas,^ jaunas La Šalie įor Bagdoną, 3406 So. Halsted 
gatvės biržos makleris pasi-jg^ p..o Bagdono didžiulis tro- 
mojo lošti 144 skyles keturiose kas nuo j0 ra§tines lygiai 
skirtingose Olympia Field klu-ikaip 12:30 VaL popiet. Pake_ 
bo aikštėse.
įvykti tą pačią dieną. Kaip su
taria taip buvo ir atlikta.

Tuo taip nuostabiu lošėjo, 
kaip patirta, buvo J. Smith 
Ferebee, Barney and Compa- 
ny maklerių firmos vice pre-* 
zidentas. Jis susikerta ląžy-| 
boms su kitu makleriu Fred NEW RAILWAY BUS TERMINAL 
Tuerk, savo plantacijos ben- 20 East Randolph St. 
drininku, su kuriuo nesykis 
jau buvo kirtęsis, reikia pasa
kyti, nepasekmingoms lažy-1 . 
boms. Bet šį sykį jis laimėjo. pne 
Pradėjo su saulėtekiu, baigė prie 

su tamsa 
1

Ir taip, tad, tą dieną dar 
saulei netekėjus, 5 vai. ryto ir 
5 min. jis pradeda. Bėga nuo 
vienos vietos prie kitos, iš 1 
vienos aikštes j kitą ir taip 
iki 8 vai. vak. ir 12 min. jis 
baigia. Su juo teko ta našta ir 
kitiems panešti. Bet jis, nors 
bėgiojęs per vį$ą 15 vai. ir 7 
min. laiką, padaręs 687 smū
gius, t. y. 119 - daugiau negu 
lygmuo reikalauja, išeina fi
ziškai stipras. Ir jei neskaity
si tai, kad nuo tokio didelio 
bėgiojimo susitrynė kojos, jis 
išėjo visiškai sveikas. * |

Paminėtina dar ir tai, kad 
per tą laiką įyyko du kartu 
liūtys, teko kojis kartus nuo 
lietaus eiti į kliubo namo ir 
mainytis drabužius, kas, žino-, 
ma, nemažai ir laiką užtęsė. |

(Skelb.)

Lošimas turėjo, kuj įrokas sustos paimti dau-
giaus pasažierų prie kampo 
Archer Avė. ir Western Avė. 
gatvių, lygiai kaip 1 vai. po
piet. Antras Busaš išeis kaip 2 

ival. po piet nuo V. Bagdono 
raštinės, 3406 S. Halsted, ir su-

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj)

Bruno Kutą, 24, su Stella 
Walen, 23

John Mockus, 23, su Harriet 
Gęstantis, 22

Reikalauja
PerskirŲ

Helen Grekauski nuo Walter 
Grekauski

Frederick Valentą nuo Emma 
Valentą

Senas Biznierius 
Naujam Biznyje

Frank Zalpus, per kelioliką 
metų užlaikąs bučernę ir gro- 
sernę, 5257 Princeton Avė., 
paskutiniu laiku nusitarė iš
mėginti savo laimę kitoje biz
nio šakoje ir atidarė puikų ta
verną, 5308 So. Wentworth 

i Avė. Kad galėtų patenkinti ta 
verno lankytojus, tai kas penk- 

ab- tadienį (pėtnyčią) duoda prie 
gėrimo žuvies nemokamai.

—- Patartina naujieniečiams, va-
’ žino jan tiems pro šalį, pas gerą 

naujienietį Frank Zalpų pasi- 
I vaišinti.

-- | Plačiau rasi šios dienbs ap 
garsinime.

I Alex Ambrose.

ti daugiau pasažierių. Katriems 
kur bus patogiau atvykti, buki
te paminėtu laiku. Vieną asme
nį nuveš ir parveš už 35c.
Katrie Norėsite Važiuoti 
sais, Išsikirpkite žemiaus 

duotą Lentelę.
Blue Bird Bušų Linija

nuveš į vieną pusę iki Sunset 
Daržo už 50 centų. Į abi pu i 
sės už 85 centus, žemiaus tel-! 
pa lentelė, kuri parodo, kada 
ir kur busai sustos ir kokiu 
laiku gryš atgal iš daržo.

Nepaprasti 
Barge 
nai!

Bu-
Pa-

jus

Antys, o v aras ..................  19c
Vištos virimui sv............. 20c
Vištos kepimui, sv........... 22c
Kiaušiniai, tuz...................22c
Kalakutai pigiau negu kur kitur 
Didesnius orderius pristatom į vi
sas dalis Chicagos dar su didesne 

nuolaida

P. D. Poultry Farm
5519 S. Harlem Avė.

Prie pat Archer Avė.
6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12;00 ryto 

ir 1:00, 2:00 valandą popiet.
prie Ogden ir Ashland Avė. 6:14, 7:14, 8:14, 9:14, 10:14, 11:14 vai. 

ir 12:10, 1:10, 2:10 vai. popiet.
6:10, 7:10, 8:10, 9:10, 10:10, 11:10 vai. 

ir 12:14, 1:14. 2:14, vai. popiet.
6:18, 7:18, 8:18, 9:18, 10:18, 

ir 12:18, 1:18, 2:18 vai.
6:22, 7:22, 8:22, 9:22, 10:22, 

ir 12:22, 1:22, 2:22 vai.
6:26, 7:26, 8:26, 9:26, 10:26,

ir 12:26, 1:26, 2:26 vai. popiet.
6:32, 7:32, 8:32, 9:32, 10:32, 11:32 vai. 

ir 12:32, 1:32, 2:32 vai. popiet.
6:35, 7:35, 8:35, 9:35, 10:35, 11:35 vai. 

ir 12:35, 1:35, 2:35 vai. popiet.
GRYŽTANT BUSAI SUSTOS PRIE DARŽO ŠIOM VALANDOM:

5:15 vai. vak., 6:15, 7:15, 8:15, 9:15, 10:15 ir 12:15 naktį.

Ogden ir Western

Ogden ir Kedzie

prie 22nd ir Crawford

Cicero Avė. ir 22-tra

Cicero ir Archer Avė.

63rd ir Cicero

ryto

ryto DUODAME PINIGUS
11:18 vai. 
popiet.
11:22 vai. 
popiet.
11:26 vai.

ryto

ryto

ryto

ryto

ryto

Pabaiki! Savo Kojų Vargus 
DYKAI EKZAMINACIJA • 

duodami kojų kaulus sutvarkyti be skau
smo Dr-ui Chaikin, kurs iš naujo lankė Great 
Canadian Foot Clinic. Specialus Kojų atitai
symas arba Chiropody.................................  $1.00

DR. W. A. CHAIKIN
189 N. LA SALLE ST. DEABBORN 9089

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

FEREBEE SARO
LUXE ALUS

DAVĖ MAN PAJĖGOS
NUGALĖTI VISAS 144

SKYLIŲ KLIŪTIS”
“Mano gydytojas patarė gerti alų kaipo ypatingą maistą per golfo 
žaidimų^ Olimpijoj, su sąlyga kad alus butų GERAS. TODĖL, Aš PA
SIRINKAU FOX DE LŪXE, NES KAIP VISIEMS ŽINOMA, TAI 
PASAULIO PUIKIAUSIAS ALUS. Jis švelnus, skoningas ir akstinan- 
tis, gaivinančiu prieskoniu, toks kokio aš norėjau, o ypač tam žmogų 
naikinančiam laikui, paskutiniui raundui.’’

iMl Taip! Visi alaus mėgėjai sutinka su p. 
Ferebee, kad Fox De Luxe yra puikiau
sias pasauly alus, dėlto, kad jis specialiai 
darytas, palengva valytas senų patyrusių 
mokovų, kad padaryti pilnai įsisenėjusiu 
alumi su tikrai seno krašto skoniu. Būda
mas turtingas B ir G vitaminais jis leng
vas virškinti ir skubiai priduoda energijos, 
kiekvienam taip reikalingos. Jei niekad 
nemėginote Fox De Luxe, tai vienas bu
telis jus įtikins, kad čia yra alaus kokybė, 
gaivinančiai skirtingas savo skoniu...tai 
alus, kuris veikia nuostabiai nusidėvėju
sius raumenis ir išvargusias nervas. Par
siduoda pas visus dyierius.

Pirma Dovana Apdo
vanotas Bruselio 

Parodoje, Belgijoj
Rungtynėse su pasaulio 

puikiausiais gs&
alumis. St i

Peter Fox Brewing Co.» Chlc*g®

“Don’t Say Fox Luxe!”

t>ELUXH
BEER

• Jeigu reikia atnaujinti
morgicių;

• Jeigu norite taisyti na
mą;

• Jeigu norite pirkti namą;
• Jeigu norite būdavoti na

mą;
• Kreipkitės į Naujienų

Spulką. Gausite ant len
gvų išsimokėjimų leng
vomis sąlygomis.

LITRUANIAN BUILDING 
LOAN AND SAVINGS 

ASSOCIATION
1739 So. Halsted Street.

Atidarą kasdieną, išskyrus 
nedėldienius nuo 8 ryto iki 

8 vai. vakare

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE( 

MOVING-r
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

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS .— ALFABETO 

TVARKOJE

FOTOGRAFAS
CONRAD 

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

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

• LIGONINES-- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILA1 IŠIMAMI $j2"S0
GYDYMAS.........................SCn.OO
LIGONINĖJE .................. vU
RAUDONGYSLES IŠIMAMA viena

diena ligoninėje .. $15-oo
RAUMATIZMAS *9.00

greitai palengvinama .......“
VISAS LIGAS GYDOMA $1
Ekzaminacija jskait. vaistus ■

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Ave^ Chicago.

Tel. Lawndale 5727.

ANGLYS—COAL 
Kainos perkant 4 tonus ar daugiau: 
Pocahontas Mine Run, Virginia 

75% Coarse ...     $7.00
Pocahontas Mine Run, West Virginia 

| 75% Coarse -------------------  $7.75
Illinois Nut _______________ $5.60

______  $7.50 
_______  $8.75 
_______  $9.00 
____  $13.00 
pristatom. 

stte 8980.

Black Band Lnmp 
Millers Creek Lnmp 
Chestnut Hard Coal 

ir kitokias anglis
Pašaukit: Lafay

OKSAS EXP]

*1* t: jiA-v .i
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“Juk Centro Valdyba 
Irgi Moka 
Rašyti!”

Cook Apskričio 
Užsidariusiu 
Bankų Stovis

Iš Laisvamanių Pirmos Kuopos 
Susirinkimo

ROSELAND — Lietuvių Lai
svamanių Etinės Kultūros D- 
jos 1 kuopa laikė mėnesini su
sirinkimą 9 d. rugpiučio.

Išklausius įvairių komisijų 
raportus, eita prie laiškų skai
tymo. čia drg. A. Jocius pra
nešė, kad gavęs laišką nuo cen
tro pirmininko H. Jagmino, gu
riame liepiama pirmai kuopai 
duoti atsakymą JJP už parašy
mą straipsnelio “Naujienų Red. 
Pastaba Netiks Laisvamanių 
Centrui.”

KII.
(Žiūrėk liepos 27, 29, 30; rug- 
piučio 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 

“N^.)
valstijos auditoriUš 

J. Barrett paskelbė 
paduotų užsidariusių

Vakar
Edward 
žemiau 
bankų antro bertainio rapor-' 
tus,

Kadangi tas straipsnelis kri 
tikuoja centrą, tai centro pir
mininkas liepė A. Jociui para
šyti atsakymą ir po tuo atsaky
mu pasirašyti kuopos valdybai 
ir pasiųsti į “Naujienos”.

Čia kilo trumpos diskusijos. 
Vieni aiškino, kad labai geras 
patarimas, kitigi, kad tai esą 
centro reikalas, nes JJP visais 
kuopos nekliudė. Be to, pirmi* 
ninkas j kuopą visai ir nesikrei- 

'pie, vientik suteikė galią A. Jo
ciui tą reikalą atlikt, nežiū
rint ar 1-ma kuopa sutiks, af 
ne. Čia atsakymo autorius per
skaitė ir jo parašytą tekstą. 
Gabaus nubalsuota laiškas ir 
atsakymas pasiųsti į Naujienas. 
Vienok po tuo atsakymu ne vi
sa valdyba sutiko pasirašyti, 
aiškindama, kad centro Valdyba 
irgi mokanti rašyti.

Stepukas

Pasiremdamas raportų skait 
linėmis, f 
Chas. H. Albers 
mus spėjimus 
ateityjt

Neturi jokių 
dams ir dar 
padaryti išmokėjimą —

Westwood State Bank.
Turi šiek tiek pinigų, bet 

mažai, ir dividendų šįmet ne
mokės :

West
Bank

West
Węst

ings Bank
West Side

ings Bank
West Town
Wiersema State Bank ir 
Woodlawn State Bank.
Depozitoriams dar nei vieno 

dividendo neatmokėjo ir 
greit tepradės mokėti:

West Englevvood Trust 
Savings Bank.

(šiuomi valstijos auditorius 
užsidariusių valstijinių bankų, 
Cook apskrityje, raportus už
baigia. Nauji raportai bus pa . 
skelbti apie lapkričio-gruodžio 
mėnesį.) R.

tų bąnkų receiveris 
_ j daro seka- 
apie dividendus

pinigų dividen- 
negreit tegalės

City Trust and S'av&gs

Highland Bank 
Lavvn TrUst and

TrUst and

State Bank

Sav-

Sav

ne-

and

PAAIŠKINO

0

Ona šoka valsą. Jos partneris 
klausia: h-’l

—Ar tamsta mėgsti valsą?
— Beprotiškai, — susijaudi

nusi šnibžda Ona.
—Tad kodėl jo nemokotčs 

šokti.

No. 4640. — Paskiausis Paryžiaus 
modelis. Sukirptos mieros 12, 14, 
16, 18, 20, taipgi 32, 34, 36, 38 ir 40 
colių per krutinę.

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

ELZBIETA ADOMAVIČIENE 
po tėvais Vėžytė

Persiskyrė Su šiuo pasauliu 
rugpiučio 9 d., 3 vai. popiet, 
1938 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Panevėžio apskr., Ku
piškio parap., Slavintiškių 
kaime. *

Amerikoj išgyveno 29 m.
Paliko dideliame nuliUjdįine 

vyrą Joną, Augintinę Filio- 
įpiną, 2 brolius Joną ir Juo
zapą ir jų šeimynas; pusbro
lius Juozapą ir Napoleoną Vi- 
limaičius ir jų šeimynas ir 
gimines. Lietuvoj— motiną, 2 
seseris: Marijoną Petrulienę 
ir Juzefą ščiukienę ir jų Šei- 
pnynas, ir 2 brolius—Antaną 
ir Petrą.

Kūnas pašarvotas 5703 So. 
Mason Avė. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, rugpiučio 13, 9:30 
vai. ryto iš namų į šv. Sym- 
phorosa bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
veliones sielą, o iš Ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pinės.

Visi a. a. Elzbietos Ado
mavičienės giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini* 
mą.

Nubudę liekame, 
Vyras, Broliai, Pusbroliai 

Giminės.
Laid. Direktorius Lachawicz 

ir Sunai, Tel. Canal 2515.

ir

| A1 f F11/ I GėlesLOVEIKIS
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvisis, Banldetams 

ir Pągrąbams, I
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

11 R R 1 Gėlės Mylintiems 
| H 14 < A Vestuvėms, Ban-*J M kietams, Laido- 
v 11 ■ tuvėms, Papuoši-

GĖLININKAS 
4180 Archer Avenue 
Pilone LAFAYETTE 5800

M®liti

Acme-Naujienų Telephoto
PAGARBA Už “KLAIDĄ” — Traųs-atlantiniam laivui “Manhattan” įplaukus 

į New Yorko uostą, jį kaip biiės, apspito maži laiveliai su būriais sveikintojų ir 
giminių lakūno Douglas Corrigan’o, kuris tuo laivu užvakar grįžo iš Airijos. 
Keletą savaičių a‘ gal Cotrįgan ten nuskrido iš New Yorko, “klaidingai nusta
tęs kompasą.”

‘Naujienų” Rudeni
nio Pikniko 
Darbininkai
Prašomi Susirinkti Nevėliau 11 

Vai. Ryto

Šie asmenys patarnaus “Nau
jienų Piknike”, sekmadienį, 
rugpiučio 14 d. Sunset darže.

Visų čion įvardintų asmenų 
prašome susirinkti daržan nevė
liau 11 yal. ryto:

Julia August 
M. Vaivada

A. SkuTkis 
A. Narbutas 
J. Bačiūnus 
J. Ascila 
X. Saikus

VilteF "H** 
W. Uždrovaitis 
J. Pučkorius 
M. Balčiūnas 

Tumėnas 
Bložis 

J. Kaulinas 
P. švelnis 
J. Gumauskas
J. Tu moša 
John Staugaitis 
P. Gąlskis 
V. Mankus
K. Rypkevičienė 
Anna Vilienė 
Ver. Šmotėlienė 
Balčiūnienė 
Rudinskienė 
A. Ambrozevičia 
Arthur Tumosa 
V. B. Ambrose

s®

Well, Well, Tai 
Frank Kazlauskas 
Ligoninėje!

Neįveikė Bitės!

J.

ONA RAUBIENE 
po tėvais Motekaitė 

Gyveno 3439 Lituanįca Avė. 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugp. 9 d., 7:30 vai. vak. 1938 
m., sulaukus pusėš amž., gi
mus Tauragės apskr., Taura-* 
gės parap., Dunokų kaime.

Amerikoj išgyveno 34 m.
Paliko dideliame nubudi

me 2 sūnūs: Juozapą ir Jtir- 
gį, seserį Marijoną ir švo- 
gerį Dominiką Rauskinus, se
sers dukterį Alviųą Rauski- 
naitę, pusbrolį Vincentą Mo- 
tekaitį ir žmoną ir kitus gi
mines Amerikoje, o. Lietuvoj 
—brolį Jurgį, brolienę Agotą 
ir kitus gimines.

Kūnas pašarvotas A. M. 
Phillips koplyčioj, 3307 Litu- 
anica Avė. Ląidotuvės įvyks 
šeštad., rugpiučio 13 d. 9:00 
Vai. ryto iš koplyčios į šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Onos Raubienės 
giminės, draugai ir pažįstami 

* esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti lajtlotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sunal, Sesuo, švogeris, Sesers 

Duktė ir Giminės.
Laid. Dir. Antanas M. Phil
lips, Tel. YARDS 4908

r;-.'."J ii 7rl=7-',±g=a;ll ,

GERB. Naujienų ĘkaitytOf 
joe ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.

CLASSIFIED ADS
■ -

f

ACME-NAUJIENŲ Telephoto 
. .LAIMĖJOjBYLĄ — Hailef, 
"Selassiė,\ bfVęs (nuversta

sis) Ethiopijos imperatorius 
kuris buvo ^atsidūręs sun
kiose finansinėse aplinky
bėse, bet galės laikinai atsi
griebti laimėjęs $53,065 nuo 
Londono t^tegęafo bendro
vės už kabelius, siųstus į jo 
šąli ir iš Ethiopijos jo iin-

Didžiulis keleivinis 
Lėktuvas Vidur- 
miestyj ,u.

“Naujienų” skaitytojams 
Frank Kazlauskas turėtų būti 
gerai pažįstamas. Jis yra tas 
garsusis Lake apskričio šerifo 
pagelbininkas, kuris šaudo 
keistus piktadarius.

Aną kartą nušovė beždžio
nę, kuri pasigėrė ir vos nesu
kėlė revoliuciją vienam Lake 
apskričio golfo kliube.

Kiek vėliau jis išgelbėjo 
Lake Foresto gyventoj us nuo 
labai pavojingo piktadario- 
šeško,i kuris buvo pasiruošęs 
sitgadinG°'*viso hiiestelio at
mosferą.

Bet šiandien Frank Kazlaus
kas ligoninėj. Jis .susidūrė su 
priešu, kurio nepajėgė įveik
ti.

Jam »ant nosies nulupo bitė. 
Kazlauskas bandė ■ ją numoti, 
bet bitė atsisukusi ir vėl sėda 
ant nosies. Kazlauskas ėmė 
pykli, bet ir bitė turėjo labai 
didelį “temperamentą”. Kaz
lausko vis braukiama nuo no
sies, ji užpyko ir įgėlė jam į

ir Con- 
parodai 
keleivi -

Joniškiečių Mitingas 
Sekmadieni

flELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikto 

REIKALINGA viduramžiaus MO
TERS pagelbėti taverne. Turi mo
kėti lenkiškai. 2301 W. 21st St. 
Tel. Seeley 4860. Klauskite Anna 
Beach.

PATYRUSI MERGINA namų 
darbui, virti, skalbti; 2 suaugę ir 
kūdikis; priemiesty; nuolatinė vie
ta; būti; $7 iki $8. Marks, State 
3245.
.U.. . e . . 1 ■ - 11 1 — " !
furniShed rooms—to rent

Gy y ęnimu^K^ _ . •
RENDON 4 FORNIŠIUOTI kam

bariai. Jei patiks galėsite pirkti ra
kandus labai pigiai. Pigi renda. Pa
šaukite prieš pietus — Virginia 
2565.

RENDON GRAŽUS fornišiuotas 
kambarys. Vaikinui ar merginai. 
Be Valgio. 4423 So. Talman AVe. 
Antros lubos.

for Bent—in General 
Rendai—Bendrai

ŠTORAŠ ANT RENDOS TINKA- 
MAS bučernei ir gtosernei, biznis 
buvo išdirbtas. Pigiai. 1257 West 
Madison St.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA TAVERNAS, ge
ras biznis. Renda $25.00, kaina — 
$500.00. 7121 So. Halsted St.

PARDAVIMUI TAVERNAS arba 
priimsiu partnerį — pardavimo 
priežastis — liga. 720 West 35th St.

PILNAI ĮRENGTA BEKfcRNĖ, 
mūrinis pečius, ir mixeriai. Storas 
su fikčeriais. Biznis atdaras. Par
duosim labai pigiai. Atsišaukite: 
8651 Baltimore Avė.

FURNlTjJfcE-FIKTURE FOR SALE

IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 
ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Bakšais ir sinkom. Taipgi Sto
ru fikčerius dėl bite kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
įce bakąius. Čash arba ant iSmokė- 
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirkaite kitur.

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

CALumet 5269.

PARDAVIMUI TAVERNAS ir 
restaurantas; įsteigtas 4 metai; pe
reinamas kampas; pardavimo prie
žastis—bloga sveikata. Labai ne
brangiai. 3201 ¥2 W. 63rd St.

A REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemč Pardavimui
DABARTINIU LAIKU.

Mes siūlome 6 apartm. namus. 
f aru apšildomus, taip pigiai kaip 

9500; 12 apart, už $20,000. Jsięykit 
didelį bargenų sąrašą. Lengvi iš
mokėjimai.

LOUIS MORRIS and CO.
4006 Divison. 3585 Milwaukee 

10 North Clark Street.
------------------------ 1 .... -—— ---------< -r » ———e-

2 FREIMINIAI NAMAI prie 500 
West 37th gt. kampo, konkryto 
pamatai — 1-3 kambarių, 1-6 kam
barių. Tinka bizniui, pečium ir 
karštu vandeniu šildomi, garažas. 
Pilna kaina $2,000.00. Taksai $29. 
Savininką šaukti Wentworth 8755.

2 FLATŲ PLYTINIS, 6—6 kam
barių, karštu, vandeniu šildomas, 
ąžuolo trimingai. Kaina $8700.

6736 Šo. Campbell Avė.

6 KAMBARIŲ BUNGALOW ant 
kampo, 8 pėdų beismėntas, plaste- 
riuotas, 2 karų garažas. Dideli me
džių pavėsiai ant šono. $45000.00.

7158 So. Maplewood.

PARSIDUODA MEDINIS NA
MAS; 2 po 4 kambarius su beis- 
montu—beveik naujas. 4058 So. 
Campbell Avenue.

PARSIDUODA 16 pėdų Baras ir 
Lentynos ir “Back Bar” chromium 
plated, air-cushioned kėdės. Labai 
pigiai. Priežastį sužinosite vietoje.

1853 West 35tn Street.

AUTOS—TRUCK8 FOR SALE
ATEIK į djdžiausį nkujų ir 

atimtų automobilių išpardavi
mą— tokį kokio Chicago nėra 
bet kada mačiusi pas-—

COOK COUNTY FINANGE
COMPANY

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

bus parduodama tiesiog publikai. 
Jus galite nusipirkti tikra 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. *•* r

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 rankpinigius, 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.

DAUGYBĖ VARTOTU KARŲ 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES 
806 West 31st Street 

Telefonas VICTORY 1696

PARDAVIMUI 1933 m. STUDE- 
BAKER — 6 cilinderių, gerose są- 
lyeoge.. 4300 Kedzję Avė. ;

BUSINESS SERVICE1 
Biznio PatorttaĮrimauB

Tel. Victory 4965.
STOGDENGYSTfi IR BLĖKOS 

DARBAI
35 metai bizny, turi pilną apdraudą 
už darbus. Lengvus išmokėjimai 
jei norite.
BRIDGEPOR? roofing and 

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street

COAL—WOOD—OJL 
Anglys—Malko*—AUejWi

Kainos Numažintos—
ANGLYS

Prie MichigMi’'.Hveriue 
gress gatvės ;,t aikštės 
yra išstatytas didžiulis 
nis lėktuvas American Airlines
ilnijos ir Dougjas firmos gamy
bos. Lėktuvas buvo išardytas 
miesto airporte, dalimis atvež
tas aikštėn ir ten vėl sudėtas 
daiktan. -■<*

Didžiulis oro milžinas bus 
išlaikytas parėtoj per visą 
einančią savaitę.

Insulto Turtas 
“$1,000”

at

Vakar Samuel Insulto Jr., ad
vokatas įteikė probate (paliki
mų) teismui mirusio Samuel 
Insull Sr., testamentą. Iš jo pa? 
sirodo, kad vienu laiku labai 
turtingas Chicagos elektros ir 
kitų įmonių “karalius” paliko 
tik apie “$1,000” turto.

Vienu laiku Insulto asmeniš
kas turtas sieke kelis milionus 
dolerių, bet viskas nuėjo kre
ditorių naudai, kai Insulto “Im
perija” žlugo. ,

Naujienų Piknikas
SEKMĄblENĮ

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

14 d., 
Kliubo 
Papra

šį sekmadienį) rugp. 
įvyks Joniškiečių L. K. 
mėnesinis susirinkimas, 
štai, susirinkimai prasideda 1
vai. po pietų, bet šį kartą pra
sidės 12 vai. dieną, kadangi 
reikės skubėti nesuvėluoti 
“Naujienų” Piknikan, kuris 
įvyks Sunset darže, prie 135th 
ir Archer avenue.

Susirinkimas, kaip papras
tai, įvyks Hollywood salėje, 
2417 West 43rd Street. Nariai 
prašomi atsilankyti.

D. Vaitiekūnas)

Mažas Atlyginimas 
Už Sunkų Darbą

Nugirdę, kad Texas gazolino 
firmos raštinėj, 3052 Archet 
avenue, yra seifas su didęle- 
mis sumomis pinigų, trys va
giliai sumanė pasipelnyti. Dir
bo pfer tris valandas, bandyda
mi jį atidaryti. Nepajėgdami, 
užsidėjo seifą (jis svėrė pus^ 
tona) į traką ir išvažiavo į 
laukus jį dinamitu susprogdin
ti.

Bet turtų seife nebuvo. Tik 
$30.

n ■'»

■j. ■.le.jJK',—rr 't •.

,51 ■========== < - • /
—Tu nori naujos lapės? Juk 

tik prieš porą metų pirkai.
—Bet atsimink, kad jau la

pė pati tą kailį jau kokius tte - 
jus metus buvo nešiojusi.

FURNITURE-FIXTUkE FOR SALĖ 
Rakandait ir Įtaisai^ Pardavimui
KRAUTUVĖS FIKČERIAI, ge

ram stovyje — sleiceris, svarstyk
lės, registeris ir tt. 6060 So. Michi- 
gan Avė., antras flatas.

EGG ................„................ $6.00
NUT ................... _........... i^.OO
BIG LUMP __________  itf.OO
MINE RUN ............. S5.75
SCREENINGS ............. $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

JUOKAI
JO LAIMĖ

bu-

Tel. ARDMORE 6975
luut

FINANCIAL

—Vakar kišenvagis man 
tų gražiai kišenius aptuštinęs, 
jei ne mano žmona.

—Tai ar ji pastebėjo ar pra
dėjo šaukti?

—Ne, visai ne tai, jos ten ir 
nebuvo.

—Bet juk tamsta ją minėjai!
—Taip, kai po pietų buvau 

truputį prisnūdęs, ji pasisten
gė pirmoji kišenius aptuštinti.

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Ganai 8887

JO LOGIKA
Vienas senstelėjęs ponas> jau 

iki milijonierių atsikrapštęs, 
užeina su savo sunumi į kirpyk* 
lą> Išeidami vėliau iš kirpyklos 
jie patarnautojui duoda smul
kių: tėvas 20 centų, vaikas—50 
centų. Pamatęs vienas jų pa
žįstamas klausia:

—Kaip čia išeina, kad sunUs 
duoda daugiau kaip tamsta?

1 —Sūnūs turi turtingą tėvą, 
o aš nieko>—paaiškino didžtur
tis.

| JEI TURIT
I KA PARDUOT
i PAGARSINKIT 

NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
PARGENU

SKAITYKIT
NAUJIENAS

Garsinkites“N-nose” į

ILGAI
Pašaukit mus tuojau

CANAL 3500
Apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakartoji- 
mus gausit nuolaidą.

I



Penktad., Rugp. 12, 19388 NAUJIENOS, Chlcago, m,
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“Diktatoriai” Jau Rikiuojasi 
Dideliam “Maršui”

Pradės Maršiuoti Ši Sekmadienį 
Naujienų Piknike!

“Diktatorių Maršą” turės 
progos pamatyti visi, kurie 
atvyks j “Naujienų” ..pikni
ką ši sekmadienį, rugp. 14- 
tų dieną, puikiame Sunset 
parke, prie Archer ir 135-os 
gatvių.

Manau, visi iš musų jau 
esame skaitę laikraščiuose 
apie tas nelaimingas šalis, 
kurias diktatoriai užvaldė, 
taipgi apie pasibaisėtiną 
diktatorių žiaurumą bei jų 
nežmoniškus apetitus.

Negana to, dabar istori
jos faktų šviesoje, ne pa
veiksluose, bet tikrai gyvus 
diktatorius, gyvą vaizdą pa
matysime “Naujienų” pik
niko didžiuliam paviKone, 
kur Įvyks perstatvmas sce
noje “Diktatorių Maršas”.

Tai bus pirma ir viena iš 
didžiausių naujienybių Nau
jienų piknikininkams pama
tyti tą, ko ligšiolei dar ne
same matę. O pamatyti ver
ta visiems — visoms.

Užta,d, neprale’skite sek
madienio, rugp. 14 dienos ir 
bukite pasiruošę važiuoti 
“Naujienų” piknikan!

—A. J. S.

GIASI DALYVAUTI NAU
JIENŲ PIKNIKE.

Roselando visos pirmei
viškos draugijos, kaip tai, 
SLA 139 KUOPA, L.S.M 
RATELIS, GĮOLDEN STAR 
KLIUBAS, Kliubų — Drau- 
gijų SUSIVIENIJIMAS y- 
ra nutarę dalyvauti Naujie
nų piknike, kuris Įvyks šį 
sekmadienį rugpiučio 14 d., 
Sunset darže.

Gal ir daugiaus draugijų 
yra nutarę dalyvauti, bet 
nebuvau jų susirinkimuose, 
tai nežinau apie jų. nutari
mus.

Naujienos roselandiečiam 
yra mylimas dienraštis. Ka
da gavo , užkvietimus į jų 
pikniką, tai visur su pasi
gerėjimu pakvietimai buvo 
priimti, pasižadant jame da
lyvauti.

Beje, teko kalbėtis su Ro
selando biznieriais. Jie sa
ko, kad jau seniai esą pasi
rengę j Naujienų pikniką.

UNTANAS

Ruošiasi Roselandiečiai, 
ruošiasi Ciceriečiai, ruošia
si ir visų kitų kolonijų lie
tuviai! Bukit ir jus “Nau
jienų” Rudeninam Piknike 
ir pamatykit “DIKTATO-ROSELANDIEČIAI DIDE

LIAME SKAIČIUJE REN- RIŲ MARŠĄ”!

Keturi Chicagos 
Policistų 
Galvosūkiai

Kas nužudė Dunganų ir tris 
kitus chicagiečius?

Per kelias praėjusias savai
tes Chicagos gatvėse buvo pra
lieta daug kraujo. Gengsteriai, 
jų nusamdyti galvažudžiai ir 
kitokie piktadariai nužudė apie 
dešimts žmonių. Kai kurias 
žmogžudystes policija pilnai ar 
bent dalinai išaiškino. Bet ke
turių žmonių mirtys tebėra 
“misterijos”.

Policija nežino ir sako ne
galinti kol kas patirti kas ir 
kodėl nužudė:

James G. Dunganų, 37 me
tų bndgeportietį, kurį nežino
mi piktadariai nušovė ties 3116

Miestas “Neturįs 
Pinigų”

Tad Gatvės Pilnos Dulkių

Chicagos miestas turi 27-is 
brangius, gatvių plovimui įren
gtus trokus, bet visi stovi ga- 
ražiuose. šių vasarų dar nei 
kartų nepasirodė gatvėse. O 
tuo tarpu visos gatvės pilnos 
dulkių, kurios, vėjui pakilus, 
lenda į žmonių akis.

Viešų darbų departamento 
viršininkas Oscar Hewitt aiš
kina, kad miestas neturi pini
gų apmokėti tų trokų vairuo
tojų algoms, todėl gatvių ne
plauna.

Automobilių 
Nelaimės

• Ralph Frey, 32, nuo 15203 
Center, Harvey, buvo užmuš
tas, ir Miss Reta Ryska, 6310

Lowe avenue, kur jis gyveno 
(Dungan buvo įtakingas valdy
bos narys* Maliorių ir Dekora
torių unijoj, lokale 191); #

Bruno Switaj ir Leo Moszin/So. Fairfield, sunkiai sužeista, 
ski, du Northsidės lenkus, kulkai važiuodami motorcikliu su- 
rie buvo revolveriais sušaudy- sidurė su automobiliu. Automo

bilio vairuotojas, Ben GoocT- 
win, nuo 13629 Turner, buvo 
suimtas.

I rie buvo revolveriais sušaudy
ti prie aldermono Rostenkow- 
skio namų, 1349 Noble, ir

Samuel Picciotto, 212 Wėsl 
24th street, kuris buvo rastas 
negyvas prie Wljiite Sox Bali 
parko, 34th ir Shields avenue.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

ĮŽANGOS KUPONAS I

Naujienų Piknikų
RUGPIUČIO 14, 1938

SUNSET PARK DARŽE
135th ir Archer Avė.*

ISTORINE PANORAMA — ŠOKIAI 
Pasisvečiavimas — Užkandžiai 
USIKIRPKIT — su JUO (EISIT daržan.

Federalė Valdžia 
Duosni Chicagos 
Miestui

Paskyrė apie $14,500,000 
Viešiems Darbams

kutines kelias savaites paskyrė 
Chicagai $14,464,741. Visi tie 
pinigai eina viešiems darbams.

Pridėjusi prie tos sumos sa
vo dalį, miesto valdyba privalo 
pastatyti keliose vietose tiltus t-- V "■ w * - -

tose iškasti tunelius po bėgė- 
mis, naujai išpilti C j___ 1
gatves, pastatyti kelias naujas

mo-
’vie •

dama specialės keturių inžinie
rių komisijos rekomendacijos.

Ta komisija dabar tyrinėja 
tunelių 
kaštus 

____įteiks
virš gelžkelių bėgių, keliose vie- Harold

reikalingumų, iškasimo 
ir už dviejų mėnesių 
PWA administratoriui 
Ickes savo raportų.

I
Pasirodo, kad federalė vald-

žia yra labai duosni Chjcagai ir atrėmonuoti eilę senų 
ir rūpinasi miesto susisiekimo kyklų, pagerinti kai kurias 
ir apšvietos gerinimu, Jeigu pi- šas ligonines ir atlikti keletą 
nigai bus tiksliai sunaudoti, tai kitų pagerinimo darbų, 
gatvės bus geresnės, kryžkelės . .
netokios pavojingos kaip da-i uslsiek*mo Tunelio Reikalai.

•. j X, -■
PWA ruošiasi paskirti mie

stui dar apie $15,000,000 iška-

<du±± Pagerėjusi Baldų

C. 1.0. Pasirašė 
Astuonias 
Sutartis
Su American Can ir Interna

tional Harvester

Prekyba

bar, ir mokyklos daug patoges 
nes. /'

Iš valdžios pranešimų pasiro- simui ’pož^Tn^ į 
do, kad federale viešų darbų siekimui vidurmiestyj, bet 
administracija (PWA) per pas- kol kas * ‘

Seidman and Seidman audi
torių firma skelbia, kad baldų 
prekyba dabar yra žymiai pa
gerėjusi, palyginus su sausio! 
mėn. 1938 apyvarta. Liepos mė
nesį baldų įmonės turėjo suren

gusi- gusios parodų, kur gavo apie 
.. . , ’ Pa“ 40% daugiau užsakymų negi?

s pinigų, neduoda, lauk-'sausio mėn.

C. I. O. praneša, kad šiomis 
dienomis pasirašė penkias su
tartis su American Can Com- 
pany, po sutartį kiekvienai 
bendrovės dirbtuvei, ir tris 
sutartis su International Har
vester Company, po sutartį 
trims geležies kasykloms Min-Į 
ncsotoj.

Tose sutartyse firmos pri
pažįsta C. I. O. ir teisę unijai 
atstovauti visus darbininkus. 1

Mirė Nuo
Kaitros

18 APYLINKĖ. — 47 metų 
moteriškė Frieda Rosenberger, 
971 W. 18th street, buvo rasta 
negyva lovoj. Daktarai surado, 
kad ji mirė nuo kaitros užva
kar po pietų.

Prigėrė Du 
Klierikai

Iš Michigan ežero, prie Long 
Beach buvo ištraukti kūnai 
dviejų prigėrusių vyrų. Pasiro
dė, kad abu klierikai. Vienas 
buvo Roland Emout iš Chica
gos, o kitas — Norman Rich- 
ards iš Clevelando, kuris žuvo 
pirmųjį begelbėdamas.
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