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ANGLIJOS ĮSPĖJIMAS VOKIETIJAI
RUGSĖJO 6 D. ANGLŲ LAIVYNAS PRADĖS SAVO 

PRATIMUS ŠIAURIŲ JUROJE

Anglijos ambasado
rius Vokietijai atvy

ko j Londoną
LONDONAS, > rugp. 28. —

LONDONAS, rugp. 28. — 
Anglija įspėjo Hitlerį dėl ka
ro. Įspėjimas susiveda prie to, 
jog Anglija gal turės ginti Če
koslovakiją, jei pastaroji bus 
užpulta.

Anglija pareiškė didelį susi- 
rupinmą dėl vidurinės Europos 
padėties. Ryšium su tuo Sir 
John Simon, kabineto narys, 
pakartojo maždaug tokį pat 
įspėjimą, kokį kovo 24 d. pa
darė premjeras Chamberlain. 
Šiuo atveju tas įspėjimas buvo 
gal kiek griežčiau pabrėžtas. 
Simon pareiškė, jog karas iš 
dalies yra panašus į gaisrą. 
Kartais jis gali būti izoliuotas 
ir greit sulaikytas. Tačiau daž
nai jis tiek įsiplėtoja, kad sun
ku bėra ir sulaikyti.

Simon savo įspėjimą Vokie
tijai padarė Lanarke pasakyto
je kalboje. Be to, kalbėjo taip 
pat ir Winston Churchill bei 
Sir Thomas Inskip. Jie taip p£t 
pabrėžė tą faktą, jog Čekoslo
vakijos klausimas yra labai 
opus ir gali sukurti kitą pa
saulinį karą. Bet jei toks ka
ras kiltų, tai dėlei to butų ą£ 
sakinga Vokietija, kuri tiesiog

kursto sudėtų vokiečius neda
ryti jokio kompromiso.

Kitas svarbus Anglijos žygis 
yra tas, kad karo laivynas ga
vo įsakymą rugsėjo 6 d. pra
dėti manevrus. Manevrai Vyks 
Šiaurių juroje. Vadinasi, visai 
arti Vokietijos, čia ypač budin
ga tai, kad manevrai prasidės 
kaip tik tuo metu, kai Nurem- 
berge susirinks nacių kongresas 
(kongresas prasidės rugsėjo 5 
d.).

» v »
Anglijos įspėjimas, matyti, 

labai nepatiko naciams. Jie 
skundžiasi, kad tas įspėjimas 
kursto Čekoslovakiją šiauštis. 
Na, o dėlei to darosi dar sun
kiau visus nesusipratimus lik
viduoti. Kitaip sakant, naciai 
norėtų, kad Anglija čekosloya- 
kams atsuktų nugarą. Tuo at
veju jie galėtų ryžtingą ir de
mokratinę respubliką sutriuš
kinti.

Visai kitaip reagavo Prancū
zija. Ji iš dalies nepatenkintu 
įspėjimu. Sako, kad jis nepa
kankamai griežtas. Esą, anglai 
turėję atvirai pasakyti, jog jie 
netoleruos nacių pasimojTnlo 
sutriuškinti Čekoslovakiją.

Anglija pašaukė savo Berlyno 
ambasadorių pasitarimui. Tai 
ji padarė po to, kai naciai la
bai nepalankiai atsiliepė apie 
Sir John Simon įspėjimą ne
pradėti karo.

Ambasadorius Sir Nevile 
Henderson jau atvyko į Lon
doną, kad ten galėtų pasimaty
ti su premjeru .Chamberlain ir 
užsienio reikalų ministru lordu 
Halifax.

Antradienį įvyks kabineto 
specialus susirinkimas.

Tas faktas, kad liko pakvie
stas Berlyno ambasadorius, pats 
savaime yra labai budingas. Jis 
rodo, jog Europoje susidarė to
kia padėtis, kad' karas ten ga
li visai netrukus prasidėti.

Kaip veikia Sovietų 
Rusijos paštas

MASKVA, rugp. 28. — “Iz- 
viestija” laikraštis, kaip sako
ma, iškirto išdaigą Maskvos 
paštui. Laikraščio vadovybė už- 
adresavo sau 50 laiškų ir pa
siuntė juos iš įvairių miesto 
dalių. Dešimt laiškų buvo pa
statyta tą pačią dieną, dvi^le- 
šimt trys kitą dieną ir keturi

STRATOSFERAI — Dr. W. R. Lovelace, Minneapo- 
lis, Mimi., demonstruoja jo išrastą kvėpavimo aparatą 
Jis yra pritaikintas vartojimui skrendant lėktuvu dide-
lėse aukštumose — “stratosferoj”, kur oras yra retesnis 
negu prie žemės ir neturi reikalingo kiekio oksigeno — 
deguonio.

MUSSOLINI RENGIASI IŠTREMTI

KARAS NIEKAM NĖRA NAUDINGAS
WASHINGTON, D. Č., rugp. Europoje siaučia “nepaskelbtas 

28. — Lygiai prieš ■flešfttitr me- karas”. Tas pat dedasi ir Azi- 
tų buvo pasirašytas Kellogg-'joje, kur Japonija stengiasi nu- 
Briando taikos paktas. Tą paX-. kryžiavoti Kiniją.
tą tąsyk pasirašė Jungtinės’ Maža to, dabar visa Europa 
Valstijos, Vokietija, Belgija,1 sėdi lyg ant parako bačkos, ku- 
Prancuzija, Anglija, Italija, Ja- r i bile valandą gali eksplioduo- 
ponija, Lenkija ir Čekoslovaki- ti. Tad ryšium su Kellogg- 
ja. Tų valstybių atstovai susi-1 Briando taikos pakto dešimt 
rinko į Paryžių ir pasirašė kai-j metų sukaktimi valstybės seE- 
bamą taikos paktą, pasižadėda-: retorius Hull įspėjo pasaulį nuo 
mi taikiu budu spręsti visokius karo. Karas, pareiškė jis, nie- 
nesusipratimus. kam naudos neatneša. Jis yra

Šiandien tas paktas yra nie-, žalingas ne tik toms valsty- 
kas daugiau, kaip tik “popie-'bėms, kurios karą pralaimi, bet 
riaus sklypas”. Jau treti metai ir toms, kurios jį laimi.

trečią dieną. '
Tąsyk laikraštis paskelbė, 

jog trylika laiškų dingo. Tačiau 
po to paskelbimo pasirodymo 
kitą dieną. dar?",katėjo dęvyni 
laiškai. Bet likusieji keturi, 
kaip laikraštis mano, buvo su
naikinti.

Naciai jaučiasi 
įsižeidę

Gandhi rengiasi pa
sitraukti iš politinio

HITLERIS ĮSAKĖ ARMIJAI PASIRUOŠTI 
KARUI

BERLYNAS, rugpiučio 28. — 
į Sakoma, kad pereitą savaitę 
'Hitleris sušaukęs visus įžymes
nius generolus ir su jais turė
jęs konferenciją. Generolams 
jis visai aiškiai pasakęs, kad 
jie žiūrėtų tik savo biznio ir 
į politiką nesikištų. Girdi, įvai

rius politinius klausimus sprę- 
siąs jis pats ir jo paskirti žmo* 
nes, o generolų svarbiausias 
uždavinys esąs prirengti armi- 
ją karui. Vadinasi, jau dabar 
viską tvarkyti taip, lyg karas 
turėtų bile valandą prisidėti.

KETURI ŠVEICARIJOS LĖKTUVAI 
ATSIMUŠĖ l KALNĄ

ŠEŠI ŽMONĖS ŽUVO IR DU LIKO SUŽEISTI

SCHWYZ, Šveicarija, rugp.(toli Schwyz. Nelaimė įvyko dėl 
28. — Keturi iš penkių Švei- didelio ruko, 
carijos armijos lėktuvų, kurie 
militarinčje formacijoje, atsi- Žuvo šeši lakūnai, o du liks 
mušė į kalną ir susidaužė ne- sunkiai sužeisti.

Norman Thomas no
minuotas į guberna

torius

-------------------------------------—------------- ----------s

TRUMPOS ŽINIOS
IŠ VISUR

PRAHA, Čekoslovakija, rug- 
piučio 28. — Čekoslovakijos už
sienio reikalų ministras Kamil 
Krofta gavo iš vokiečių amba
sados protestą. Protestuojama 
prieš tai, kad vienas čekų lailT- 
raštis atspausdino straipsnį, 
kuris labai įžeidiąs “Vokietijos 
kariuomenę ir Vokietijos žmo
nes”. Mat, tame straipsnyje ap
rašoma, kaip karo metu žiau
riai vokiečiai elgėsi su Lille 
miesto gyventojais. Jie ne tik 
plėšė gyventojus, bet verbavo 
jaunas merginas ir moteris ir 
siuntė jas į apkasus kaip pro
stitutes.

Tas praeities prisiminimas 
baisiai naciams nepatiko. Jie 
net reikalauja, kad laikraštis 
butų nubaustas už to straip
snio atspausdinimą.

Vadinasi, net dabar naciai 
bando čekoslovakams diktuoti, 
ką jie turi rašyti ir ko negali 
rašyti. 

,......... -

gyvenimo

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

Tarpais lietus ir šilčiau. Pus 
pietų ir pietvakarių vėjas.

LONDONAS, rugp. 28. — 
Mohandas K. Gandhi, “šventa
sis Indijos žmogus”, nusitaręs 
visiškai iš politinio gyvenimo 
pasitraukti.

Tokį žingsnį daryti, sakoma, 
jį verčianti prieš kiek laiko pa
daryta labai stambi klaida, a*K 
kurios pradėjusi krikti Visos 
Indijos kongreso partija. Esą, 
norėdamas tą partiją išgelbėti, 
Gandhi ir nutaręs pasitraukti, 
iš politinio gyvenimo.

Streikininkai grįš 
į darbą

ROCKFORD, III., rugp. 28. 
— Nuo pirmadienio grįš į dar
bą 200 streikininkų. Tai trijų 
rakandų dirbtuvių darbini:*^??, 
kurie priklauso CIO. Pagal pa
darytą sutartį, paprastiems dar
bininkams bus mokama per va
landą mažiausiai 35 centai, o 
kvalifikuotiems 50 centų. Dar
bo savaitė susidės iš 45 valan- 
dų.

Unija dės pastangas, kad to
kią pat sutartį pasirašytų ir ki
tos penkiolika rakandų dirbtu
vės.

Admirolas Harthy 
bando išgelbėti 
Schuschniggą

BERLYNAS, rugpiučio 28. — 
Admirolas iHorthy, Vengrijos 
regentas, kuris dabar vieši Ber
lyne, sakoma, kreipęsis į Hit
lerį su prašymu, kad tasai ne
keltų bylosi buvusiam Austri
jos kandžiui, Kurt Schusch- 
nigg.

Tokia b™, pareiškęs Horthy, 
sukelsiantjįviso pasaulio opini
ją prieš ^pkietiją.

Kaip į Uą prašymą reaguos 
Hitleris, ko] kas nėra žinoma.

Čekoslovakija pasi
rengusi ginti savo 
nepriklausomybę

PRAHA, rugp. 28. — Čeko
slovakijos vyriausybė viešai 
pareiškė, jog ji yra pasirengu
si savo nepriklausomybę ginu. 
Jei vokiečiai bandytų įsiveržti 
į jos teritoriją, t^i jie sutiktų 
didžiausį pasipriešinimą.

Sakoma,' kad Čekoslovaki j a 
yra pasiryžusi eiti taip toli, kad 
sutiktų tvarkytis Šveicarijos 
pavyzdžiu. Vadinasi, sutiktų 
padalinti savo teritoriją į kan
tonus. Tačiau jei sudėtų vokie
čiai ir tuo nebus patenkinti ir 
vis reikalaus visiškos autono • 
mijos, tai tuo atveju Čekoslo
vakija rengiasi pasakyti griež
tai, kad reikalaujamos autono
mijos jie negaus.

Automobilio nelai
mėje žuvo gen.

Bearss
- 'I

COLUMBIA CITY, Ind., rug
pjūčio 28. — čia žuvo gen. Ki
ram I. Bearss, 63 metų amžiau^. 
Žuvo jis automobilio nelaimėje.

KITAS POPIEŽIUS BUSIĄS AMERIKIETIS
. ....—

LONDONAS, rugp. 28. —
Prancūzijoje daugelis mano, 
jog netrukus busiąs ištremtas 
popiežius iš Įtalijos^Tmp vie- 

auilų
Genėvicve : Tabbuis, ‘ plačiai iš
garsėjusi prancūzų žurnalistė.

I

Pierre Lavai, buvęs Francu-;
zijos premjeras, taip pat mano',! 
jog kitas popiežius bus išrink
tas iš amerikiečių kardinolų savo kardinolais, 
tarpo. i vensiąs Avignon,

Kova tarp Mussolini ir Va- je.

tostikano nuolat aštrėja. Prie 
kovos paaštrinimo prisideda ir 
Hitleris. Mussolini, sako Ta- 
bouis, vis labiau ir labiau pra
dedąs nusistatyti prieš popie
žių. Kai kuriems jis jau išsi
taręs, jog jis pradedąs, manyti,

1 kad Hitlerio patarimas ištrem
pti popiežių esąs visai geras.

Ištremtas popiežius su visais 
esą, apsigy-

Prancuzijo-

NEW YORKAS, rugp. 28. — 
Norman Thomas liko socialistų 
partijos nominuotas į guberna
torius. Leitenanto gubernato
riaus vietai nominuotas yra 
George W. Hartman, Columbia 
universiteto profesorius, kuris 
per paskutinius kelis metus St? 
atsidėjimu studijuoja rinkimų j 
vajaus įtaką balsuotojams. Va-j 
dinasi, kodėl vieni kandidatai 
gauna daugiau balsų nė! kiti.

Vokietija protes
tuoja

BERLYNAS, rugpiučio 28. — 
Vokietijos ambasadorius Lenki
jai gavo instrukciją, kad įteik
tų lenkų valdžiai protestą prieš 
vieno laikraščio “išsišokimą”. 
Mat, tas laikraštis drįso para
šyti, jog Vokietija planuoja 
griebtis griežtų priemonių prieš

• PARYŽIUS. — Rytoj įvyks 
specialus Prancūzijos ministrų

į kabineto posėdis. Tas posėdis 
yra šaukiamas ryšium su susi
dariusiu karo pavojum iš na
cių pusės.

• DETROIT, Mich. — Uni
ted Rubber kompanijos darbi
ninkai Laimėjo 30 valandų dar
bo savaitę. Kompanija papras
tai Samdo apie 4,000 darbinin
kų. ’ v

• '

• EDINBURG, III. — čia. 
gyvena Anna Saunders Huns-‘.

į ley, kuriai šiomis dienomis su
kako 93 metai amžiaus. Ji ge- 

’ rai pažino prezidentą Lincolną.

I a BONNEVILLE SPEED- 
’ WAY, Utah.—Kapitonas George 
Eyston, anglas, savo automobi
liu Thunderbolt padarė naują

Japonai nori į Man- 
žuriją ir Kiniją pa
siųst 100,000 merginų

TOKIO, rugp. 28. — Japoni
jos vyriausybė bando įsteigti 
vedybų biurą, kad galėtų su- 
verbuoti maždaug 100,000 
ginų. Tos merginos bus siun
čiamos į Manchukuo ir šiauri
nę Kinijos dalį, kur dabar jau 
yra apgyvendinti tūkstančiai ja
ponų.

Tie japonai, atskirti nuo sa
viškių, pradeda ilgėtis namų ir 
savo giminių. Juo labiau, kad 
jie yra vienišai. Vyriausybė 
tad jiems ir rengiasi ateiti į 
pagalbą. Būtent, parūpinti 
jiems žmonas, kad jie galėtų 
šeimas sukurti.

100,000 kiniečių ban
do sulaikyti japonų 

besiveržimą
ŠANCHAJUS, rugp. 28. — 

Žymiai sustiprinti japonų pul
kai pradėjo smarkiai atakuoti 
kiniečius Yangtze slėnyje. Jie 
visais budais stengiasi čia pra
simušti, kad galėtų kaip gali
ma greičiau Hankow paimti.

Kiniečiai yra pasiryžę slėnį 
ginti iš paskutiniųjų. Jie jau 
yra sutraukę čia apie l,0g,000 
kareivių. Todėl netrukus čfe 
laukiama labai smarkių ir di-
delių mūšių.

Laivų mušis juroje
GIBRALTARAS, rugp. 28.

Čekoslovakiją, žodžiu, ji planuo
ja pradėti karą.

Naujas Zeppeiinas— Vienas lojalistų karo laivas 
(naikintojas) smarkiai kovėsi 
su keturiais sukilėlių laivais.
Mušis truko pustrečios valan-' tija,. rugp. 28. — čia skelbia- 
dos. Nors kiek ir sužalotas, ta-'ma, kad apie vidurį kito me
čiau lojalistų laivas laimingat nėšio pradės kursuoti naujas 
atplaukė į Gibraltarą. Trisde-Iderižablis (Zeppeiinas). Jis bus 
šimt du žmonės buvo užmušti.! maždaug toks pat, kaip ir se- 
Iš jų dvidešimt šeši sukilėliai,' nasis, su kuriuo pernai įvyko 
kuriuos lojalistai į nelaisvę bu
vo paėmę. Tai reiškia, kad su
kilėliai savuosius žudė.

FRIEDRICHSHAFEN, Vokie-

katastrofa.

Mušis įvyko nakties metu, 
kada aplinkų' buvo tamsu.

Didelė ekspliozija
DETROIT, Mich., rugp. 28.

Italija nepatenkinta
ROMA, rugp. 28. — Fašistų 

laikraščiai didelėmis antraštė
mis paskelbė Sir John Simon 
kalbą, kurioje Hitleris yra įspė
jamas nepradėti karo. Tačiau 
kalbos turinys fašistų laikraš-

pasaulinį rekordą. Jis per va
landą važiavo 345.49 mylių.

o LONDONAS. — šiaurių 
ir pietų Amerikos ambasadoriai 
liko pašaukti į Berlyną rapor
tuoti, kaip tų kraštų žmonės 
žiuri į nacių pasimojimą su- 
truškinti Čekoslovakiją. Berly
nui ypačiai rupi Jungtinių Val
stijų nusistatymas.

•

• MEKSIKOS MIESTAS. — 
Didelis viesulas palietė JukSta- 
ną. Kiek žinoma, dėl to viesu
lo vienas žmogus liko užmuš
tas.

Liūtas sukėlė pani
ką bažnyčioje

— Didelė ekspliozija sunaikino 
Wall Chemical Plant. Po eks- 
pliozijos pradėjo kilti į viršų 
milžiniškos liepsnos, kurios bu
vo matomos iš labai toli.

Kiek žinoma, dėl eksplioZi- 
jos žuvo du žmonės.

Kiniečiai sumušė 
japonus

HANK0W, rugp. 28. — Ne< 
paprastai smarkios kiniečių

čiams nepatinka: jie komentuo
ja, kad tas įspėjimas siunčia
mas klaidingu adresu. Girdi, 
jis turėtų būti taikomas Čeko
slovakijai, o ne Vokietijai. .

Japonai areštavo 
13 rusų

TOKIO, rugp. 28. — Iš Saįi- 
poro gautas pranešimas sako, 
kad japonai areštavo 13 
kurie sudarė sovietų laivuko

AMSTERDAM, rugp. 28. — 
Dvasiškis ir parapijonys išsi
gandę pradėjo bėgti lauk, kai 
bažnyčioje pasirodė liūtas. Tas 
liūtas buvo pabėgęs iš cirko.

kontratakos privertė japonių įgulą. Tas laivukas netoli Hok - 
trauktis Yangtze upės slėnyje, kaido. sukliuvęs seklumoje ir| 
Atakos buvo atkreiptos į japo- negalėjęs toliau plaukti. Visi 
nų armijos centrą. Armija pri- suimtieji (dvylika vyrų ir vie^ 
versta buvo pasitraukti. Kinie- na moteris) kaltinami šnipinė-

RUGPIUČIO MEN.
Naujienų Raštinė 
SEKMADIENIAIS 
bus uždaryta
Atidaryta Kasdien 
nuo 8 iki 8 ir

čiai užėmė kelis miestus. ' jimu.

ŠEŠTADIENIAIS nuo 8 
ryto iki 6 vai. vakaro.

NAUJIENŲ ADM.



f, JIAŲJIENOS, Chicągo, JĘ Pirmadienis, r«gp. 2^, lOdĄ
** *" ' "" U ......................   II w ' f UHU uuill U.4 A į I-... ............ . ... -’*'"1!- Lrry’TJ J ,,U ' ! ■*- ' ■' T—"1 Į I pi I , ĮĮ f .Jį II -ri' ■ . ''' į į),'lį THT'7 M L..J.U I !.M II RDTIJ !. 1 .*’.’. >L?X..TT»"7*">..:A JU'.l 1 Jlrt'

KORESPONDENCIJOS
TUJHI LHIkU'l
T » |

STATĘ FAffi MUGĖ, CTOKANO VIZITOS 
IR KITI SHHNCFlELft ILL JVYKIAI
Mirė Jurgeliui^, Martinąitis, 

Žibutįenė
—. I ' '. 'I " ■' ■ ■

SPRINGFIELD, ILL. — šį
met Stątę Fair Week mugė tę
sėsi devynias dienas ir pasibai
gė sekmadienį, rugpiučio 21 d. 
Kiekvieną dieną lankėsi žmo
nių šiiu,V*-tukstąntmėą painios, 
PAdŽkmws dieno? buvo; tre
čiadienį — rępubli^Qjn.ųį parti
jos. ketvirtadieni — demokra
tų. Republikonų dienoje įvyko 
incideųtąs, Republikonų para
dui atvykus j Faįr Qropn<i, jų 
eisena buvo bandomą sutrukdy
ti. Nuo kai kurių ėnąę reika
laut tikietų. O į Grand Stand 
suvisai nenorėjo republikonus 
įsileisti. Tuomet republįkonai 
šturmu išlaužė vartus ir įsiver
žė į Crrąnd Stand. Įvyko skan
dalas ir didžiausias, deųmkrątų 
viršininkų kaltinimas. Betgi šie 
susiprato, nei kalinąs pieną pa
bojęs ir ėmė visi teisintis. Užtai 
jiems nuo republikonų kalbė
tojų teko daug pylos. Ketvirtą- 
diepį buvo, denąokijątų djeną 
Šie stengėsi republikonams atsi
kirsti.

“Progresuoja” beprotybė
Šįmet buvo sugabenta labai 

daug visokių gyvulių, naujų ma 
šinų. Visame matosi progresas. 
Ypač labai smarkiai (Ilinojuje 
progresuoja beprotybė, šįmet 
žmonių bepročių pasidaugino 
ant 1,123 daugiau nei kad per
nai jų buvo. Štai įstaigų ir be
pročių skaičius:

tyonteno, 4,875, bepročių.; pe- 
oria, 2,484; Ęlgin, 4,4į9<; Cbięą- 
go, 4,4^3; JĮąckspnYi^ • ^5%; 
Kankakee, 3,788; Dixon, 3,43$;, 
Lincoln, 3,925; East Moline, 
2,147; Anna, 2,170; Alton, 1,- 
543; Chicagoj pavojingų bepro
čių — 445.

I I I

Laidotuvių DirektoriailuiM.i.iiui

z

Mirė K. Jurgeliunas

♦ IOOO

prie

pas

Yards 1139
Yards 1133,

6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Court

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

LITHUANIAlt BUILDING, 
LOAN and SAVINOS ASS’N 

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 SOUTH HALSTED STREET TeL CANAJL. 8500 

At$ą?ą nuo 8 vai. ryto iki 8 vai vakaro.

čia visų INDfi
APDRAUSTI I

55,000.00

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

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

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovehill 0142

Cicero Phone Cicero 2109

ANTANAS M. PHILLIPS
Į 3307 Įuituanicą Avenue Phone Yards 4908

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

J. MULEVIČIUS
4348 So.' California A venue Phone Lafayette 3572

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Statyk arba Taisyk 
nąnuię skolindąnias iš 

NAUJIENŲ SPULKOS
* LijetuyiD tokią jąu prigimtis, kad pirmai galimybei pa
sitaikins įsigyti nuosavybių—namus. Deja, kartais ir ge
rinusiems norams esant, savomis pajėgomis nedaug gali
ma atsiekti,—reikia pašalinės pagelios—lėšų. Dabąr, ypąč 
prieš šį rudenį susidaro visiems puikios sąlygos tokioms 
svajonėms įkūnyti, t. y. galima gauti pasiskolinti, atnau
jinti męrgičiuč ląbąi lengvom** stygomis, Tąd, nepraleis
kite šios progos... statykite, arba taisykite namus, o kurie 
turite atliekamų pinigų, galite ij pasidėti.

Užeikite ir smulkmeniškai išdė^tykijte sąvo sumanymus, 
mes maloniai jums padėsime.

I

INVtSTMtNI

Užsitikrink savo, in- tAHO 
dėliams tikrą apsau- 
gą ir pelną.

Jų užlaikymas 1937 m. lėša- 
vo $6,.804,917.24. Ant Fair 
Grounds b.llvo ęardavmėjama 
ir alus,. Laįmingęsnįeji žmonės 
sau per 9 dienas uliavojo, link
sminosi.

lįlliųoj# protestonų kunigų- 
žiams W)ąi nępąljnka., kąd p.er 
pairus ir seilių,agniai būną at
dari. Žmonės lankosi ant Fairų, 

,o, jų. bąžhytųžes. tu^čips. Reiš
kia, kajft kirviu kunigėlių kiše- 
niąi kertąnų. Jie, nabagai, la- 
baj Į^rilikųoja steito valdybą, 
kad negerbia šventadienių.

Fąiro, nęląimės
Šiuose Fairuose butą ir ne

laimių. Ketvirtadienį važiuojant 
namo iš fairų 2 moterys Lin
coln miestely greitojo, traukinip 
C. I. S. pagauta ir užmušta- 
šeštadienį reisųos.e aųto^nobiliu 
.užsimušė vienas jaunas 31 me
tų reisininkąs. Rytojaus dieną, 
sekmadienį, rugpiučio 21 dieną, 
užsimušė ir kitas automobilių 
ęęismjnjias, 25 metų vyras.

Reiškia per šiiuos fa i rus žuvo 
1 žmonės.

Corrigan $pj;įngGeMe
. Po. Pairų, rugpįųęįo 22 die
ną atftilankė ąirįšįųkąiS lięrojus 
D, CoiTigan, kuris $9Q0- se- 
.ntį ąeropkmu perlėkė Atląųti- 
ką. SpringfielidlUi Goyrigąną lą- 
bai gražiai- priėrųė ir pagerbė. 
Jam atlėkus į ąirpm.rtją pasvei
kinta kanuolių šūviai^. Įr čįą jį 
,pasitiko, gubernatorių^ Horner, 
/piešto, rnajuras Ęftpp ir, kiti 
miesto ponai, ir steito polit-ilper 
riai. Parsivežė svečią į Leland 
hotelį. Prie hoteijo stovėjo iš 
abiejų šalių regimentas raite
lių kareivių. Priešais važiavo

t

DANCIGAS, rugp. 
kų organizacijos ir

B

Apiplėšė banką
ĮNDIANĄPOLIS, Ind., rugp.

Vienas pats banditas api-

J. J. Mąs Grįžo 
iš

J. J. Žukas

Yąjtajr ęytą Chicagon, įš U9A 
An^ęįęs,, CąjiCo^iųjps. JuPr 
zas. J;, Chjcagos Parkų
tenjso čaiųpįon.as- jis ten, buvo, 
nuvykęs d.alyvąųti nacionaliani 
jiaijkų teniso turųyire. Žukui 
pasj.seke, nes ąntram rąunde 
pralaimėjo californiečiui, kuris 
turnyre užėmė antrą vietą. Bet 
Žukas pasilieka Chicągos čam- 
pion,u ir bus visų vietos tenisis 
tų “karalium” per metus laiko.

kelios dešimtys motorcikeliais 
steito ir miesto policmanų. Vi
sas miestas dar buvo išpuoštas 
State Fair vėliavomis. Lęląnd 
hotelis irgi apkabintas vėliavo
mis ir sveikinimais, “Welcome, 
Mr. Corrigan” ir (“Pardon My 
Compass”) “Corrigan.” 

v

1:30 P. M. lydimas ilgiausio au
tomobilių karavano jaunasis he
rojus. važiavo per miestą į Oak 
Ridgc kapines atlankyti prezi
dento Lincolno kapą. Ant Lin- 
kojno kapo Corriganas uždėjo 
pagerbimui Lincolno vainiką.

Važiuojant Corriganui per 
miestą visur matėsi tūkstanti
nės žmonių, minios. Rankom 
plojo, klykė, iš kąnuolių. šaudė, 
mažus baliunukus žalios ir 
rausvos spalvos šimtais oran 
leido. Matyt, kad amerikiečiai 
mėgsta ir moka pagerbti savo 
pasižymėjusius žmones.

O gi pats herojus Corriganas 
atrodo linksnio budo, dar jau
nas, plastai apsįreųgęs, su odi
ne jekute, smulkus, vyrukas. 
Pietaujant jis juokavo, kad jau 
jam nusibodo visur valgyti viš
tiena ir “Corn beef.” Labai jam 
patikę Spi’ingfieldąs gražiomis
merginomis.

Atsirado Springfickle nema
žai ir Corriganų, kurie jį svei
kino ir' persistatinėjo giminai
čiais. Mąt, kaip žmogų laimė 
patinką, tai visur ^vietelių ran
dasi.

Jurgelumas, 78 metų ahąžiaus. 
Įš giminių paliko. 2 supus.

Ęugpiučip 20 dieną mirė Si
mas Mjartinaitįs, 60 metų amž. 
Ę.ąvo pavienis,

Rugpiučio 22 dieną mirė Pet
ronėlė Žibutienė, 62. metų amž: 
Paliko vyrą, 3 sūnūs ir vieną 
dukterį.

šįmet lietuvių labai daug 
miršta. Matomai, senesnioji 
musų karta skubiai eina 
išiųirimo.

Labai šilta
Rugpiučio visas menuo

mus. labai šiltas. Kiekvieną die
ną suvirš 90 ir 100 laipsnių 
karščio. Taip šiltą vasarėlė jau 
net ir nusibodo.

V. Černauskas.

Elektnkmiai 
Vandens šildytuvai

Jau paties gyvenimo', yrą įro
dyta, kąd už vis tiiikamiąusias 
ir ekonomiškiausias būdas val- 
giams užlaikyti yra elektrikinis 
refrįgeratoriųs, o virti — elck- 
trikinis pečius.

Ką galuna pasakyti apie re- 
frigeęątorius, pečius ir kitus e- 
lektrįliinius įraukiąs, tą pątį ga
limą, pasakyti ir. apie mpder- 
nųosjųs ele^trikiųjus vąųdens 
šijdytųvus. Jie nebrangus, sau- 
gųp ii? patikimi- Tik. vienu kra
no, pasukimu visuomet tuvi ga
nėtiną kįekį karšto vandens in
dams plauti, maudytis, skalbti 
ir kitokiems reikalams. O; tatai 
reiškia ne vien švarą, bet ir j 
sveikatą, ųes karstu vąųdeniu 
sunaikinaine begąljjię daugybę 
ligų perų, neskiriant, sĮogų. 1

Tie vandens šildytuvai nors 1 
ir buvo daryti vien tik tuo tik-' 
siu, kad gauti gerą garšto van
dens patarnavimą: lengvai, grei 
tai ir pigiai, vienok, nebuvo pa
miršta ir grožio pusė. Tai ma-1 
tosi puikiam, baltam dulux nu-

1
LAID0TUVI

Mn F
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

. Eudeikis
SENIAUSI^ IR DIDŽIAUSIĄ LAIDOJIMQ ĮSTAIGA

AMBULANCE
' 1 DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
. " 11 I -———Į ,,, , ’ ! .

1-^ _ -I _ • koplyčios, visose
y esi 1 Chicągos dalys,e

■ ■u 1 ........ .. ................ -■■■■■■■"■ 1 į u ji , 1 j 1 r iiį.i.i i. .1.1 ■ . .y 1 . j.in

Kląusykitę musų Lietuvių radią programų Šeštadienio vakarais
7 vai. vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas

P. ŠALTIMIERĄS.

NARIAI 
Chicagosi, 

Cicero ’ 
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

baigiiųe. Tai tikras papuošalas 
ir tylus opcravimas, be to, pa
togus visais atžvilgiai, nereika
lauja ypatingos priežiūros.

Toki yra Westinghouse elek- 
trikiniai produktai. Jie susilau
kė viso krašto moterų — šei
mininkių pagyrimo. Jie ir pi
gaus išlaikymo ir naudingi.

• (Skelb.)

26. —
plėšė čia Merchants National 
banko skyrių. Jis laimėjo $1,- 
500.

s

LAIDOTUVIŲ 
; DIREKTORIUS

2025 W. 51st St
i Tel. YARDS 1278
DYKAI KOPLCYIOS VISOSE

CIIICAGOS DALYSE
Ambulance Patarnavimas.

ADVOKATAI

st.

Ambulance 
’ Patarnavi

mas Dieną 
ir Naktj

Dancigo naciai pro, 
testuoja

dienį Gdynia mieste antivokiš- 
kos kuku- organizacijos sušau
kė mitingą, kuris prięmė rezo
liuciją, kad Lenkija pasiųstų, 
kariuomenę į Dancigą ir pada
rytų ten tvarką.

Del tos lenkų kampanijos na
ciai jaučiasi įžeisti. Jų lyderiai 
protestuoja ir reikalaują, kad 
lenkai paliautų varę agitacijų 
prieš Dancigo nacius.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yvą naudingos,
Mrs. Anelia K. Jarųsz, 

Physical Therapy 
Į. and tylidwife 
6630 So. Western 

j Avė., 2nd floor
Hemlock 9252

Petnyčioj, Suba- 
toj ir Nedėlioj 
Kreipkitės Seka

mu. Adresu:
CENTRAL AVE
NUE, BEVERLY 
SHORES, IND. 
Tel. Michigan Ci

ty 279§r3X

K. P. G ŪGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn
Kąm.b, 1431-1434--Tel, Central 4411-2
Namų ofisas— 3323 Šo. Hajsted St.

’ Valandos.-vakarais nuo 6 iki 8:30
Telefonas Boulevard 13.10

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį.

Room 1230
ei. CENTRAL 1824

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO? ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St 
Telephone: Republic 9723

A. A. SLAKIS
> ĄD.VOKATAS
7 So. Dearborn St.

r
Ofiso Tel, 

. Namų Tel.—Hyde Park 3395

KAL & ZARETŠKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

Ęaųed.ėlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Seredoj, ir Petnyčioj ųuo 2 iki 6 v.v. 
Šųbatoj nuo 12 iki 6, v.v.

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimot nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. PrL 
rengia teisingai akinius. Visuose aW 
sutikimuose egzaminavimas daromas 
ąu elektra, pąrodančia mažiausias 
klaidas. Speciaįė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 

• Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.
Daugely atsitikiipų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip, pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

TeL Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedėlipmia pagal sutarti

Ęhope CĄNAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
gydytojas ir chirurgas 

2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—r8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Raz. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

XVX« XUTU3 0701

DR. BERTASH
756. Węst 351,11 SŲ

*mis pagal sutartį, 
a MICHIGAN 
fr<WW9d 5107_______

Residence Tek BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS, ią ęgŲtUĘGAS 

4157 ĄRCHEft AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

Dr. E. Ųulsucki Le Vau 
GYD.YTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 

1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen Hemlock 6699

: Ak Montvid, M, D,
Węst Town State Bank Bldg.

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

TeL Seeley 733Q
Namų telefonas BruoAwlck 0^97.

Office and Res. Phone Calumet 7472 
Office Hours: 2-4 p. m, 7-8;80 p. m.

! Fhysiciąų aųd Surgeop 
3103 SOUTH HALSTED ST. 

Res. 3261 So. Halsted Street

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S, Fairfield Av.e. Ląf. 8014

1 Valandos nuo 2 iki 4 vai, p. p.
4735 S. Wcstern Ęivd. Laf. 0361-8016

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

DR. STRIKOLTS
Gydytojus įr Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ĄSH^ĄND ĄV$.

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

Ofiso Tel.: YARDS 4787 
Namų Tel.: Ęrogpect 193,0

DR. C. Z. VEZEL’IS
, DANTISTAS

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

Valandos nuo 9. iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. W. J.Kirstuk
PHISICIAN and SURGEON 

4309 W. Fullerton Avė. 
(Residence & Office) 
TEL. CAPITOL 2828

Valandos: 1 iki 4 ir 6 iki 8 P.M. 
Sekmadieniais Susitarus

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 HEMLOęK 61fl

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerąi lietuviam? 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-Rąy ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Ląboratoria 
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 Sega!
OFISAS

1 4729 So. Ashland Ąve.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 288J)

Telefonas Yąrds 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofisu vąląųdoa
Nuo 10 iki 1Ž dieną, 2 iki 3 pn 
pietų, i iki 8- vaL Ned/nuo 10 iki Ml 

Res. Telephone FLAZA 2400
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NAUJIENOS, Chicago, HĮ.
t 

i skyriaus ir iš .tos priežasties/ Iš prezidento Mizaros rapor- j 
m m ■ m/III 9 A II A II |||H^|AA 'dabartiniu laiku Centro Valdy-to ir iš delegatų kalbų pasiro
UI I D II UI U IĮ nj A 11 ||L^ĮĮĮ\ ba buvus priversta laikinai už- do, kad L.D.S. didžiausia pro-

I ODUllUn U 11 JlUw I L UO .daryti vaikų skyrių. Dabartiniu blema yra naujai prirašytų na- 
---- ------ -------—----  laiku nauji nariai nėra priima- rių palaikymas organizacijoj, 

'mi į vaikų skyrių, o tas nesu ! 
sipratimas kilęs su viršminėtų 
valstijų apdraudos departamen
tais, kad kol kas Susivienijimo 
vaikų skyrius neturįs legalio 
skaitliaus narių. Mass. ir III. 
valstijų, ypatingai Mass., ap
draudos departamentai reikk-

Pirmadienis, rugp. 29, 1938

Iš LIETUVIU DARBININKU SUSIVIENIJIMO 
4-TOJO SEIMO

Šeiminių Komisijų Paskyrimas Ir Užtvir 
tinimas. — Centro Valdybos Raportai. - 
Prez. Mizaros Raportas ir Dviejų Vice- 

prezidentų Raportai
(Tęsinys)

Sesija 2-ra
PITTSBURGH, Pa. — Rug

pjūčio 15, Fort Pitt viešbutyje 
prezidentui Rojui Mizarai ati
darius 2-rą Sesiją, jisai pir
miausiai pasiūlė Seimui seka
mas šeimines komisijas:

Į Skundų ir Apeliacijų 
Komisiją:

A. Deikienė, 53 kp., Chicago, 
III.

A. Kupstis, 62 kp., So. Bos
ton, Mass., ir

J. Randokp, 217 kp., Chica
go, III.

Į Komisijų Komisiją:
B. SalaveiČikas, 53 kp., Chi

cago, III.
J. Urbonas, 59 kp., Braddock, 

Pa., ir
A. Guzauskas, 202 kp., Chi

cago, III.
Į Rezoliucijų Komisiją:

Leonas Pruseika, 53 kp., Chi
cago, III.

J. Palton, 201 kp., Cleveland, 
Ohio, ir

J. Kučinskas, 34 kp., Shenan- 
doah, Pa.

Į Sveikinimų Komisiją:
M. Galickiutė, 23 kp., Buffa-

ii. Tai jo malonumas. Pas jį 
viskas tvarkoj.

Visi ūkio padargai po sto
gu, nematyt nei vienų rūdijant 

ar punant ant lauko. Ponia 
Wilsonienė vikriai sukasi po 
virtuvę ir gamina visokios ru-

Atostogos Prie Boone Miestelio šies valgius. Jų šeimyniškas 
---------- i- gyvenimas malonus, nei vie

nas nėra bosas. Ką dirba, 
viens kito pasiklausia ir pa
sitaria kaip butų geriau, kad 
tas darbas jiems išeitų nau
dingai. Taipgi jų 4 dukrelės 
su visais pašneka ir pagelbs- 
ta virtuvėj ir prie s'zalo.

Tiesa, ūkininkams irgi pa-

(Tęsinys)
Cedar Rapids apleidom po

Vice Prezidento C. J. Strižau-1 Kelionė į Iowa
Ap,. XX p—: Valsti-^ K® Aukšti 

,Strižausko raportą, kaipo jau- KtlklirilZjli A110H 
1 nuolio, daug ko negalima paša- rtUga

Pasirodo, kad prirašyti na- ]tytj buv0 tajp sau senti-
rius yra vienas dalykas, o juos menta]jgkas raportas, kuris ma- 
palaikyti organizacijoj kitas da- žai ką ]ietg organizacijos gy-‘ 
lykas, ypatingai jaunuolius. |vuosius reikalus. Buvo pasi-- 

Jaunuoliai yra prirašomi prie džiaugta organizacijos augimu, 
organizacijos visokių žaidimų pasidžiaugta jaunuoliais, kad 8 ir dar daug mažesnių ir di-
priemonėmis. Suaugę dažnai j’’e mėgsta sportą, kad jų jau- dėsnių miestukų pravažiavom 
yra prirašomi skambiais politiš (>.*uoliai gerai pasirodė sporte, kolei pasiekėm Boone.
kais obakiais. Visi tie nariai, ir taip toliau, ir taip toliau. < Boone buvo galas musų 

riuje turi būti nemažiau kaip katrie neturi gilesnio supratimo Raporto skaitymas irgi ne- smagios kelionės ir išlipę iš 
500 narių. O L.D.S. organiza- aPie apdraudą ir pašalpą, ne- pergeriausiai sekėsi. Gavai įspu- buso radom W. Wilsoną mus

turėsiąs surasti ciJai ko1 kas nepavykę gauti trukus apleidžia organizaciją, dį, kad raportas yra kieno ki- belaukiantį. Sėdę į jo Krais- sitaiko visokių nemalonumų.
- .... A'___  r> ij___ i i i__ X — __ ____ _ — __ —1____ -4------- Inri rlon nri A i mirlinc Prooita navotori £ol_Šis Seimas

budus, kaip sustiprinti pašai- reikalaujamo skaičiaus.
Tačiau rrezidentas Mizara:pasilaikyme organizacijoj.

Atvirai kalbant,* reikia paša-

Praeitą pavasarį vėlyvos šal
nos -sugadino daug žydžiančių 
sodnų ir nuo July pabaigos 
lietus su ledais pažeidė kuku
rūzus.

Praeitais metais W. Wilso- 
karaliam no 5 šimtų dolerių vertės kiau- 

jau lių išgaišo.
tad 
pa-

žinoma, yra faktas, kad ir be- to rašytas, o ne paties skaitan- lerį dar pridėjom 5 mylias 
darbe lošia žymią rolę narių čiojo. j prie kelionės iki pasiekėm jo

ūkį. Ponia B. Wilsonienė mus 
pasveikinus mus 

| tuoj aus užprašė visus pietums, 
kurie jos buvo pagaminti taip 
skaniai, kad tiktų 
valgyti. Mes keliauninkai 
gerokai buvom paalkę, 
prie sįalo dirbome vikriai 
kol prisisotinom.

pos fondą. Anot Mizaros pra-
nešimo, tai toks New Yorko’ užtikrino Seimo delegatus, kad
valstijos patvarkymas, kad vi-|netik l.D.S. neturi legalio skait- ____ ___  , ____
sų fraternalių organizacijų na-,]jaus narjų vaikų skyriuje, bet'kyti, kad LDS. daugumoje na- Antrojo vice nrezidento T
nu mokesčiai i pašalnos fondą tolo „„,i^..:„ -----'rių nėra gilesnio supratimo apie Gasiuno raportas buvo trum-rių mokeščiai į pašalpos fondų toje pačioje padėtyje randasi 
turėsią būti refęrmuoti, palie
čia ne tik vien L.D.S.

Taip pat prezidentas Mizara 
užtikrino Seimo delegatus, kad 
jų Susivienijimas esąs geriau
siose santykiuose su New Yor
ko valstijos apdraudos departa
mento viršininkais. <

ir kiti Susivienijimai kaip tai

Nauji Nariai Nepasilaiko 
Organizacijoj.

Prezidentas Mizara savo ra
porte palietė gana opų klausi-jporie panėrė gana opų klausi- 

Jie gauną mą, tai, naujai prirašytų narių 
visokių gerų patarimų iš mi- palaikymą organizacijoj.
neto departamento, ne tik ypa- ~ ‘
tiškai atsilankius tenai, bet ir dė faktą, kad. jei visi nariai, 
per telefoną pašaukus. katrie buvo prirašyti prie L.D.S.

Išrodo, jog ir reikalavimas, Į nuo pat jo susitvėrimo, tai or- 
kad mokeščiai butų pakelti pa- ganizacijoj turėtų būti 10,500 
šalpos skyriaus nariams irgi 
turbut yra pasekmė gerų san
tykių, su New Yorko valstijos 
apdraudos departamentu.
Vaikų Skyrius Neturi Legalio 

Skaitliaus Narių.
Prezidentas Mizara nusiskun

dė savo raporte, kad Mass. ir 
III. valstijų apdraudos departa
mentai daro kliūtis dėl vaikų tų susirūpinti pačios kuopos.

Bendromis skaitlinėmis nuro-

pašalpą ir apdraudą. šios orga
nizacijos veiklesnieji nariai 
daugiau yra atsidavę politikiš- 
komis idėjomis, negu fraterna- 
lizmui.

Prezidentas Mizara, baigda
mas savo raportą, pateikia Sei
mui sekamas rekomendacijas:

1. Pertvarkyti Pašalpų išmo
kėjimus, kad užtikrinus pašal
pos

II Vice Prezidento J. Gasiuno pasitiko jr 
Raportas.

Antrojo vice prezidento J

Šįmet visos kiau
lės jau įskiepytos, o pasėliai 
ant lauko apdrausti ir jiems 
pavojaus jau nėra.

Boone Lietuviai”
Mums ten atostogaujant po- 

, nai Wilsonai minėjo savo 25

pas ir jisai visai nesigilino į 
jokius detalus, pasitenkino ben
dru pranešimu, kad jisai daly
vavęs 2-juose Centro Komite-| 
to susirinkimuose ir kad jisai 
dabar darbuojasi Centro rašti
nėj; kad vienijantis APLA. su 
LDS., buvę daug technikiško 
darbo, kurį reikėjo Centre at
likti.

Abiejų vice prezidentų Ra
portai vienbalsiai, be jokių dis
kusijų, priimti.

— S. Bakanas.
(Bus daugiau)

Po skanių pietų turėjom 
progą apžiūrėti Wilsonų ūkį. 
Pasirodė, kad ūkis visko pil
nas. Auklėja raguočius, dau- j metų ženybinio gyvenimo su- 
giau 30 galvų, apie 70 kiau- kaktuves. Ta proga iškėlė puo
lių, 8 šimtus vištų, žąsų ir an
čių. Turi tik 2 arklius ir su 
tais mažai ką dirba, nes že
mei arti ir draskyti turi du 
traktorių. Walter Wilsonas se
nas ūkininkas ir patyręs dirb-^sų lietuvis, gimęs Tilžėje, lie-

tų ir užprašė visus lietuvius 
iš Boone. Atsilankė Mr. ir Mrs. 
George Laurinas ir jų sūnūs. 
Tai visi lietuviai gyvenanti 
Boone. Mr. Laurinas yra pru-narių, o dabar nesiranda nė 

8,000. Tas reiškia, kad arti 3,- 
000 narių apleido organizaci
ją /

O su jaunuoliais nariais esąs 
dar didesnis vargas, čia jie pri
rašomi, čia tuojau apleidžia or
ganizaciją.

Prezidento Mizaros nuomone, 
narių palaikymu daugiau turė-

dos

Piknikas arkliams

J. Šmitienė, 5 kp., Philadel- 
phia/Pa./ir' 1 k' '

E. Cibulskienė, 4 kp., Nanti- 
coke, Pa.

Visos virš minėtos rekomen
duotos komisijos lieka vienbal
siai Seimo užgirtos.

Einama prie Centro Valdy
bos Raportų. Pirmiausiai pra
dedama nuo prezidento R. Mi
zaros. Jis patiekia raštišką ra
portą. Reiškia, šiame L.D.S. 
Seime raportai nėra skaitomi 
iš Seimo darbų knygos, kaip, 
kad praeity būdavo S.L.A. Sei
muose.

šio Seimo darbų knyga daug 
kuomi skiriasi nuo S.L.A. Sei
mų darbų knygų, netik didumu, 
bet ir turiniu, šio Seimo darbų 
knyga susideda tik iš 31 pus
lapio ir joje telpa vien tik Cen
tro Sekretoriaus Raportas, Įsta
tų Komisijos, kartu su Centro 
Valdyba, sutvarkyti kuopų įne
šimai. Smulkiau apie šio Seimo 
darbų knygos turinį parašysiu 
kitą kartą. Dabar grįžkim prie 
prezidento Mizaros raporto.

Prezidentas Rojus Mizara sa
vo raporte plačiai raportuoja 
apie pašalpos skyriaus taip va
dinamas “bėdas”: kad New' 
Yorko valstijos apdraudos de
partamentas yra davęs jiems 
draugišką patarimą, kad, esą 
reikalinga reformuoti pašalpos 
skyriaus narių mokeščius pana
šiais pagrindais, kaip apdrau
dos skyriuje. Trumpai sakant, 
kad ir pašalpos skyriuje senes
ni nariai turėtų mokėti dides
nes mokestis, jaunesni mažes
nes.

Mizara savo raporte net skait
linėmis nurodinėja, kad senesni 
nariai daugiau serga, negu jau
nesni. Jis taipgi savo raporte 
pažymi, kad New Yorko val
stijos apdraudos departamento 
viršininkai sutinka ir tokiomis 
sąlygomis, be įvedimo mokeš- 
čių sulig amžiaus, jei organiza
cija galėtų sukelti ir palaikyti 
tam tikrą sumą pašalpos fon
de, kuri užtikrintų organizaci
jos nariams, priklausantiems 
prie pašalpos skyriaus, pasto
vią ir saugią pašalpą.

Fondo pastovumą.
Padidyti organą “Tiesą”.
Rūpintis senelių prieglaus 

steigimu.
Moksleivių klausimas, stei

gimas stipendijų.

o. Sudaryti sąlygas duoti or
ganizatoriams didesnį atlygini
mą už prirašinėjimą naujų na
rių.

Prezidento Raportas su viso
mis rekomendacijomis priimta 
vienbalsiai.

itnk Chesterfieid

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

TeL Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.25

SMULKESNĖS DAUG PIGESNĖS 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

Imkite žodi
C*

rūkytojų visur

■[{ SK0NIS GERESNIS

• • • yra daugiau malonumo... dubelta- 
vo malonumo... kuomet jūs rūkote Chester- 
fields. Gėrėkitės jų gaivinančiu lengvumu ir 
geresniu skoniu ir daug malonesne aroma.

Ghesterfields yra pagaminti iš 
geriausių sudėtinių kokius cigaretas 
gali turėti... lengvi nunokę namie- 
auginti ir aromatiški turkiški taba
kai ir gryna cigareto popiera.

Chesterfield Laikas 
ant Jūsų Radio 
PaulWhiteman 
Paul Douglas 
Joan Edwards 

The Modernaires 
Kiekvieni trečiadieni 

per visut C, B. S, stotis

tuvišką kalbą vartoja puikiai 
ir myli lietuvius ir jų kalbą. 
Laike puotos jis kalbėjo su 
Wilsoniene lietuviškai. P-ia 
Wilsonienė, nors nekalbėjus 
per 25 metus lietuviškai, atsi
mena ir kitus žodžius taria 
gražiai. (Paskutinę vakarienę 
turėjom pas ponus Laurinus, 

! Boone. Valgius gamino ponią 
Laurinas. Buvo visokių ska
nėsių ir gėrimų—ką širdis tik 
geidė.

Pavakarieniavę ir draugiš
kai pasikalbėję vėlai grįžom 
ukin, ’d rytojaus dieną, 6 va- 
Mridą’ -užsibaigė smagios a- 
tostogas.

Mes esame didžiai dėkingi 
W. ir B. Wilsonams už gerus 
laikus laike musų atostogų. 
Jie mus vežiojo ir aprodė gra
žiąsias vietas šių miestelių: 
Boone, Arnes, Fraser ir net į 
Dės Moines buvo mnuvykę pa
matyti Iowas sostinę.

Gėrimų Kontrolė lomoj
Dar noriu priminti apie pa

tvarkymą Iowa valstijoj svai
ginančių gėrimų. Alus yra pri
vačių biznierių rankose. Stip
resnių gėrimų negali parduoti. 
Didžiai baudžiami už tai. Va
landos trumpos—kasdieną nuo 
11 iki 12 nakties, sekmadie
niais uždara per dieną. Stip
resni gėrimai po valstijos kon
trole. Negausi nei lašo be lei
dimo. Leidimas 50 c., knygu
tės formoj. Užėjęs sandėlin tu
ri pripildyti blanką su kny
gutės numeriu ir į knygutę 
užrašo kiek butelių perki, bet 
nėra pažymėta kiek gali var
toti per mėnesį, ar metus. Pi
giau gėrimas galima pirkti ne
gu III. valstijoj. Įšmugeliuoti 
iš kitos valstijos taipgi pavo
jus, stipriai baudžia—100 dol. 
ir trys mėnesiai belangėj.

Tai tiek apie musų atosto
gas, sugrįžom laimingai ir są- 
vaitę jau dirbau bet darbe ne
siveda, nes galva pilna svajo
nių apie praeitas atostogas ir 
turėtus gerus laikus.

P. Balchunas.

baugia u malonumo

ROCKLEIGH, N. J., rugp. 
26. — Yra toks posakis, kad 
“kiekvienas šuo susilaukia sa
vo dienos’’. Tačiau šiuo atveju 
“savo dienos” susilaukė New 
Yorko arkliai. Milijonierius 
Douglas G. Hertz surengė ark
liams pikniką Pegasus klube. 
“Svečiais” j pikniką buvo pa
kviesti 100 New Yorko arklių. 
Jie galėjo laisvai per dieną bė
ginėti po didelį lauką, o mai
sto buvo tiek, kiek tik reikė* 
jo.
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Pavojingas” žmogus
viršininkas, 

tyrinėjan- 
koks baisus 
Industrinės

Vienas Amerikos Darbo Federacijos 
duodamas parodymus kongreso komitetui, 
čiam “ne-amerikinįus veikimus”, pasakojo, 
žmogus esąs John Brophy, kuris priklauso 
Organizacijos Komitetui (C. I. O.). Jisai esąs komunis
tas ir organizuojąs darbininkus padaryti revoliuciją 
Amerikos Jungtinėse Valstijose.

Kas gi iš tiesų yra tasai John Brophy?
Platesniajai publikai jisai yra žinomas nuo tų lai

kų, kai jisai kovojo angliakasių unijoje prieš preziden
tą Lewisą. John Brophy tuomet buvo United Mine 
Workers antrojo distrikto prezidentas Pennsylvanijoje. 
Angliakasiai, kurie buvo nepatenkinti diktatorišku Le- 
wiso šeimininkavimu unijos centre, sumanė statyti Bro
phy kandidatu į unijos prezidentus; bet jisai nelaimėjo.

Vienas laikraščių korespondentas Washingtone pa
duoda-dar štai kokių žinių, apie tą buvusį Lewiso opo
nentą ir dabartinį Lewiso bendradarbį industriniame' 
komitete: John Brophy yra vienas uoliausiųjų katalikų; 
jo dvi dukters yra vienuolės, 
gus.

Tai ve koks “komunistas”
Atstovo Dies’o komitetas, 

parodymais stengiami nugąsdinti Amerikos publiką, pa-į 
statė save ant juoko^n. •

o sūnūs rengiasi į kimi

yra John Brophy! 
kuris šitokiais liudininkų.

Hull reikalauja atlyginimo iš Meksikos

šitie principai reiškia, i kad sovietų Rusija nutarė 
padaryti galą tam “revoliuciniam teisingumui”, kuris 
joje buvo įgyvendintas prieš dvidešimt metų, kai Leni
nas su Trockiu nuvertė demokratiją ir pasigrobė val
džią į savo rankas. Per dvidešimt metų bolševikų, agi ta- 
toriai skelbė, kad “buržuazinis” teisingumas, kuriame . 
visi piliečiai yra laikomi lygus prieš įstatymą ir lygus 
teisme, esąs daug prastesnis už “proletarinį”, “revoliu- ' 
cinį” teisingumą. Bet dabar tas pagirtasai neva prole
tarinis teisingumas tapo staiga iššluotas iš įstatymų, ir 
sovietų parlamentas nutarė, kad Sovietų Sąjungos teis
mai laikysis tokių pat principų, kaip buržuazinių šalių 
teismai.

Naujas įstatymas sako, kad teisėjai bus nepriklau
somi (nuo valdžios), todėl dabar juos rinks ne sovietai,! 
bet žmonės.

Pagal “revoliucinį teisingumą”, kurį įvedė Rusijo
je “didysis” Leninas, teisėjas negalėjo / būti nępriklau-l 
somas. Jisai turėjo tarnauti ^revoliucijai”, ir kiekvieną 
valandą, kai jisai pasirodydavo “netinkamas”, jisai ga
lėdavo būt pašalintas. Šitai teorijai sovietų parlamentas 
padarė galą, priimdamas principą, kad"-teisėjas atsako 
tiktai prieš įstatymus ir negali būt terorizuojamas arba 
metamas iš vietos už “nerevoliucingumą”.

Dabar valdžią teisme atstovaus tiktai prokuroras,, o 
teisėjas turės būti bešališkas sprendėjas, kuris vadovau
jasi įstatymu. Bet jeigu prokuroras teisiamąjį kaltins, 
tai bešališkam teismo sprendimui reikės, kad teisiamąjį 
kas nors gintų. Todėl sovietų teismai turės leisti nepri
klausomiems nuo valdžios advokatams ginti piliečius, 
patrauktus tieson. žodžiu, viskas eina prie to, kas yra 
“buržuazinėse” šalyse.

Bet suprantama, kad šitie naujo įstatymo patvar
kymai tuo tarpu bus tik teorija, kaip kad yra gryna te
orija ir visi “demokratiški” punktai Stalino konstituci
joje. Kad žmonės galėtų išrinkti nepriklausomus nuo 
valdžios teisėjus, reikia spaudos laisves, žodžio laisvės, 
organizacijų ir susirinkimų laisvės. Kad advokatas ga
lėtų, nebijodamas valdžios, ginti kaltinamąjį teisme, tu
ri būt nepriklausoma viešoji opinija.

Diktatūroje to viso nėra ir negali būti. Taigi nauji j 
“demokratiški” Rusijos, teismai darys,Jį&ip ik,i šiol kad 
darydavo, tai, ką jiems įsako diktatorius arba jo klap
čiukai. Beb reikšminga yra tai, kad paties Vyriausiojo 
Sovieto nutarimu tapo atmesta visa tą “revoliucinės” 
sauvalės sistema, kuri Rusijoje gyvavo po “teisingumo" 
vardu per dvidešimt metų. B

Pati Staliųo įliktątura šluoja- laų^reyoliucinęr ko
munizmo prlSftį.’Nenuostabu, kad ’ym šaudomi buvu
sieji tos revojįucijos vadai. ? '• i

RAŠYBOS ATSIRADIMAS IR 
PLĖTOJIMASISSenovės žmonės, nemokė- i darni sudaryti žodžių iš atskirų raidžių, buvo priversti imtis primityvių priemonių, pa- veikslėlių-braižynėlių, kurių pagelba išreikšdavo savo mintis iraštu. Tokia rašyba vadi-' nosi “piktografas” arba “Pa-, veiksluotas raštas.”Kultūrai vystantis pasirodė ir kitas rašybos būdas vadinamas “Idiografinis raštas.” šis raštas mažai skyrėsi nuo pirmojo. Tame rašte žmonės nau dojosi sutartinais ženklais. Tie ženklai buvo įvairus paveikslai, įrankiai ir t. t. Kiekvienas ženklas turėjo paskirti, kokia nors mintį išreikšti. Iš tokių ženklų buvo sudaromi! ištisi sakiniai. Pav., norėdamicialistų Partiją su tikslu ją Su-, griauti. O dabar tas “karingas” kairiasparnis, kurį komunistai taip karštai gynė nuo “senosios gvardijos”, jau išdavinėja komunistus, ' pasakodamas Dies’o komitetui apie komunistų organizacijas, jų ryšius su Mask-, va ir t. t. Labai galimas daiktas, kad Matthews buvo ne tik komunistų agentas, bet kartu ir atžagareivių pasamdytas šnipas.Reikia tačiau stebėtis, kaip jisai savo nuduotu “kairumu” galėjo apdumti akis Normanui Thomasui ir jo šalininkams. ,

SUKTYBĖS NACIŲ 
PARTIJOJE

Valstybės sekretorius Cordell Hull pasiuntė naują 
notą Meksikos valdžiai. Jisai reikalauja atlyginimo į 
Amerikos piliečiams už žemes, kurias ji nusavino. Savo! 
notoje sekretorius Hull neliečia klausimo apie sukon- 
fiskuotus aliejaus šaltinius, dėl kurių pirmiaus jisai ba-; 
rėsi su pietiniu Jungtinių Valstijų kaimynu. Bet ir šis i 
klausimas dar nėra užbaigtas, ir reikia manyti, kad dėl 
jo dar bus nemažai ginčų.

Reikia pastebėti, kad Jungtinių Valstijų sekreto
rius kalba su Meksika daug aštresniu tonu, negu su 
stipriomis valstybėmis, kurios yra skolingos Amerikai 
arba jos piliečiams. Pavyzdžiui, jisai nė vienu smarkiu 
žodžiu nėra užgavęs Anglijos arba Francuzijos, kurios 
savo skolų Amerikai visai nemoka.

Bet Meksikos valdžia pastaruoju laiku irgi elgiasi 
keistokai. Ji pradėjo draugauti su Berlynu. Iš tų alie
jaus šaltinių, kuriuos ji atėmė Amerikos ir Anglijos 
kompanijoms, nedavusi jokio atlyginimo, ji pasižadėjo 
pardavinėti aliejų Vokietijai. Su Hitlerio valdžia Meksi
ka padarė atitinkamą sutartį ir jau ėmė ją vykinti. Na
cių spauda dabar rašo apie Meksikos valdžią labai prie
lankiai.

Tokiu budu Meksikos valdžia ne tik išvijo lauk 
Amerikos ir Anglijos kompanijas, bet ir padeda nacių 
diktatūrai, kurios politika yra atkreipta prieš Angliją 
ir Ameriką. Suprantama, kad tai dar labiau erzina Wa- 
šhingtoną ir Londoną. Jungtinės Valstijos gali pradėti 
tyčia smarkiai spausti Meksiką už jos piliečių turto 
konfiskavimą, ir jeigu Meksika darys biznį su Hitleriu, 
tai demokratinis pasaulis jos neužtars.

KOMUNISTŲ AGENTAS 
AR ŠNIPAS?

Stambi teismų reforma Rusijoje
Savo antroje sesijoje, kuri tęsėsi viso tik 12 dienų, 

sovietų “parlamentas” tarp kitų dalykų priėmė įstaty
mą apie teismų perorganizavimą. Kaip šita reforma ga- 
Įėjo būt tokiu trumpu laiku atstovų apsvarstyta, pasi
lieka misterija. Bet pati reforma yra labai reikšminga.!

Ji įveda keletą naujų principų į sovietų teisingumo 
sištemą. Pagal Vyriausiojo Sovieto priimtą įstatymą, 
visiems Sovietų,Sąjungos piliečiams dabar bus vienas ir 
lygus teismas, neatsižvelgiant į socialinę, ekonominę ar
ba tarnybinę piliečių padėtį. Toliaus, visiems piliečiams 
turi būt taikomi vienodi ir privalomi kriminaliniai, civi
liniai ir teismų procedūros įstatymai.

Šioje vietoje jau buvo rašyta apie “profesorių ir rašytoją” J. B. Matthews, kuris neseniai davė ilgus parodymus apie komunistus kongreso ko-: mitetui, tyrinėjančiam “ne- ainerikinius veikimus”. Tas ponas Matthews pirmiaus veikė su komunistais ir buvo pirmininkas “nekaltos” komunistų kontroliuojamos “Amerikos Lygos prieš Karą ir Fašizmą”.Socialistų savaitraštis New: Yorke, “The New Leader”, dabar paduoda daugiau žinių apie tą kongreso komiteto 'liudinin-: ką. Pasirodo, kad J. B. Ma-j tthevvs prieš keletą metų buvo patylomis įsiskverbęs į Sočia-• listų Partijos organizaciją Queens kauntėje, New Yorke. Pradžioje jisai buvo ramus, bet paskui jisai prisidėjo prie vadinamos “mjlitantų” grupės ir ėmė kelti organizacijoje triukšmą, reikalaudamas, kad ji pasuktų į “kairę”, pasisakydama už ginkluotą sukilimą, už “darbininkų tarybas” ir panašius “revoliucinius” obalsius.Socialistų Partijos New Yor- ko centro komitetas už tą “kai-; rįasparnišką” Matthews’o vei-> kimą -nutarė patraukti jį į partijos teismą. Jisai buvo kaltinamas, kaipo komunistų agentas, griaująs partiją iš vidaus. Tarp kitko šitie kaltinimai buvo remiami tuo, kad Matfhews veikė komunistų kontroliuojamoje “Lygoje prieš karą ir fa-i šizmą”. Rimtesnieji New Yor- ko socialistai reikalavo, kad jisai butų išmestas.Bet “militantų” grupė smar-

ro komitete New Yorke nebuvo galima surinkti dviejų trečdalių balsų daugumos Mat- thewš-o pašalinimui. Buvo priimta rezoliucija suspenduoti jį vieniems metams. ;Tuomet kariaujančioji “kai- riasparnių” grupė padavė apeliaciją į partijos valstijos vykdomąjį komitetą; bet čia ji nelaimėjo. Pagalios, “militantai” kreipėsi į partijos nacionalį! vykdomąjį komitetą, vadovavoNacionalis vykdomasis komitetas, nepaisydamas partijos kon-! stitucijos, nutarė “teisti” New Yorko centro komitetą, surado jį kaltą ir suspendavo visą New Y.orko Socialistų Partijos organizaciją, atimdamas jai čarterį, ’Tokiu -budu dėl to pono Mat- thevvs’o buvo suskaldyta Socia-

Norman kuriamThomas.l

Bet įdomu, kai Matthews tantais” kėlė New Yorko socialistų organizacijoje, tai komunistų spauda •karštai rėmė “militantus” ir smerkė socialistų “senąją gvardiją”. Lietuvių komunistų laik-( raiščiai (ypač “Laisvė”) irgi1 nuolatos rašė apie “altžagarei- vius”, kintje nori išmesti iš partijos '♦‘.tikrus socialistus”, užėmusius '“‘teisingą” “revoliucinę” poziciją. Vadinasi, komunistai: kaip įmanydami stojo už “mi-, iitantus” ir jų vadą Matthews*ą. .(Beje, ir iš lietuvių socialistų vienas jaunas vaikinas uoliai talkininkavo komunistams šitoje Socialistų Partijos ardymo •kampanijoje.) 1Taigi yra pamato manyti, kad Matthews tikrai buvo ko-

kad tuo laiku, kartu su “m iii-' tą '“revoliuciją”

Vienas • vokietis biznierius parašė savo draugui, gyvenančiam užsienyje, iš Vokietijos laišką , -apie dabartinę padėtį “trečiam jam reiche”. Jisai rašo apie smulkiųjų pirklių var-, gus, kurie šiandie keikia susi- riesdami/ ^Hitlerį, nes tolyn gauti į bargą prekes ir tos prekės yra vis. blogesnės ir blogesnės kokybės. Laiške rašoma apie tai, kaip Vokietijos žmones bijo karo, bet neturi drąsos pasipriešinti nacių politikai, kuri veda į karą. Be ko kito, laiško autorius nurodo, kad nacių partijoje įvyksta daug suktybių ir vagysčių.Laiškas tilpo vokiečių socialistų savaitraštyje “Neue Volk- szeitung”. Vienas nacių valdininkas ir partijos viršininkas jo autoriui pasakė;“Pati partija kalta, kad: taip dedasi (kad įvyksta suktybės ir vagystės). Juk reikia žmonėms užmokėti. Viršūnės ima milžiniškas algas, tai ar apačiose bus atliekamas darbas tik dėl garbės? Kiekvienas partijos narys arba S A vyras (Hitlerio gvardijos narys. — “N.” Red.) kalba apie tai, kad Goering, turi ne tik kelias pilis Vokietijoje, bet dr vieną pilį saloje Capri; kad Goebbels turi: dvarą, daug puikių rezidencijų, brangią jachtą ir t. t..;; kad Dr. Ley, kuris .prieš ke-; lėtą metų buvo biednas, kaip elgėta, nusipirko bajoro dvarą prie Koėlno už 300,000 markių. Visi mano, kad par-j tijos vadai užtikrino sau ateitį, pasidėdami stambias pi-i nigų •sumas užsieniuose. Šitaip juk negali ilgai eiti. Tai turi atmesti įprie katastrofos.”; Biznierius, kuris parašė šitą laišką, pasakoja vieną labai bu- •dingą anekdotą, kuris tesąs pla-' čiai pasklidęs Vokietijoje. Kodėl Hitleris iki šiol neapsiveda? Esą, todėl, kad jisai nesuranda meteles, kuri norėtų -už jo iš-: tekėti, nes dabar kiekviena mergina eina tiktai už tokio 
vyro, kuris įturi .užfikmintą vie-LaiSko autorius sako, kad šiį® anekdoto mintis apie M>itle-( rį anksčiau ar vėliau išsipildys. Bet kokiu budu Vokietija nu-

parašyti “kad žmogus miręs,” piktografu, reikėjo nupaišyti žmogaus figūrą ir greta jo karstą, šie du ženklai statomi greta viens kito, kaipo mintį reiškiantieji rašybos ženklai.Idiografijos rašyba užsiliko dar iki šių laikų, kai kuriuose tautose, pav., Kinijoje tokį raštą galima matyti dar ir šiandieną.Praktikoje greit pasirodė, kad toks rašymo būdas’ yra netinkamas ir buvo ieškomas paprastesnis ir tikslesnis minčių dėstymo būdas. Tokia primityvi rašyba nevisuomet pasiekdavo savo tikslą, ne visų vienodai buvo perskaitoma— suprantama. Piktografijos raštų skaitymas reikalavo ne tiktai sutartinų ženklų ir kiekvieno nupiešto daikto reikšmės supratimo, be to, skaitytojas turėjo įspėti kokie yra ryšiai tarp vieno ir kito nupiešto daikto. Norėdami išmokti Idiografijos raštą, skaityti ir rašyti, reikėjo žinoti virš 40,- 000 ženklų — kiekvieno ženklo reikšmę.
Brūkšninė rašyba.Artimiausia musų rašybai, panašumo atžvilgiu, bus senovės brukštiiiė rašyba, žinoma jau prieš 5000 metų. Brūkšninė rašyba pirmiausia pasirodė Mezopotamįjoj.e, Rašyba susideda iš atskirų brūkšnelių, įvairiai juos perstatinėjant. Kiekviena raidė susideda iš kelių brūkšnelių. (Pav., raidė (a) du brūkšneliai išilgai ir vienas skersai viršuje. Taip panašiai susidaro ir kitos raidės.Tokia brūkšnine rašyba naudojosi ir senovės persai.
Pirmosios knygos.Pasirodžius pasaulyje rių senovės rašybų, neužilgo atsirado ir knygos, bet tos pirmosios knygos neturėjo panašumo su - dabartinėmis knygomis, nei turiniu, nei išvaizda.pirmosios knygos buvo parašytos ant molinių arba akmeninių lentelių. Jose buvo iškalti arba išdrožti senovės rašybos ženklai. Iš senovės knygų bene didžiausia yra ir iki šių laikų Assiro-Babilio- noje. Knyga priklausė karaliui Assurbampaliui (1668 m.)Tuo pačiu laiku pasirodė ir dar vienas knygų tipas, tai buvo knygos parašytos ant papiruso. Papiruso knyga turėjo viename gale lazdą and kurios susukamas parašytas papirusas. Pirma tokia knyga pasirodė prieš 3700 m.Papiruso knyga naudojosi egiptiečiai, graikai, romėnai ir kitos senovės tautos.Pabaigoje XV amžiaus pasirodė graviruota knyga, kuri buvo jau šiek tiek panaši į dabartinę knygą. Parašyta buvo ji senovinė brūkšninė rašyba. Brūkšniai buvo graviruojami ant medžio lentelės, tos knygos puslapiai buvo pagražinami įvairiais ornamentais. Tokios knygos Kinijoje buvo vartojamos iki 1000-jų metų •musų įeros.

Kaip plėtojosi senovės knyga.•Senovės knygų spausdinimas buvo labai sunkiai atliekamas; reikalavo daug darbo ir lėšų, tai kai kas mano, kad tokios knygos buvo spausdinamos mačais skaičiais eg- .zempHorių, liet istorija rodo, kad prieš 2000 metų Graikijoje ir Ryme atskiri literatūros leidiniai turėjo didelį pasisekimą, aukščiau minėtose valstybėse jau tuomet buvo išsivysčiusi 'knygų prekyba. Tenka pastebėti, kad toks sudėtingas knygos pagaminimas negalėjo būti visiems prieinamas, todėl jas įsigydavo tiktai turtingieji luomai, liaudis tokiu kn.vnu išmyli neualėio dėl

įvai-

Kas buvo Jonas Gutenbergas.Gutenbergas gimė 1400 metais Vokietijoje, Mainco mieste. Didesnę gyvenimo dalį praleido Strasburgo mieste. Vertėsi brangakmenių ir veidrodžių šlifavimu. Strasburge 1438 m. pradėjo pirmus bandymui spausdinti knygas. 1448 metais vėl grižo į Maincą ir toliau tęsė pradėtą spaudos darbą. L ,{ ;įGutenbergas būdamas neturtingas amatininkas susidūrė su finansiniais sunkumais ir todėl buvo priverstas surasti reikiamą paskolą, spaudos išradimus tobulinti — tęsti pradėtą darbą.Tam reikalui piniginę parauną davė vienas tinansistas Johanu Fuston, bet bijodamas netekti savo pinigų, nepasitikėjo Gutenbergo išradimais, 1455 metais pareikalavo paskolą grąžinti ir teismo sprendimu Gutenbergo pirmoji buvo iš jo -atimta.Gutenbergas nors re nepavydėtinoje vis dėlto įsigijo kitą spaustuvę ir savo amžiaus bėgyje išs- spausdino eilę bažnytinių ir gramatikos knygų.Gutenbergas sunkios ligos prislėgtas 1468 metais mirė.
Pirmoji Gutenbergo knygaEuropoje pirmoji knyga pasirodė 1447 m., pirmąją knygą išspausdino pirmasis Europos spaudos išradėjas Jonas Gutenbergas, ši knyga skyrėsi nuo anksčiau minėtų knygų, tuo kad buvo renkama atskiromis raidėmis ir atspausdinta ant pirmojo medinio spaudos preso.Gutenbergo išrastos ir pagamintos atskiros raidgs (tuo laiku vadinami literai) buvo gaminamos iš medžio, ir didelio formato, nes smulkios buvo nepraktiškos ir sunkiai pagaminamos, todėl raidės buvo stambios. Vėliau technikai išsivysčius, atskiros raidės buvo gaminamos iš metalo įvairaus dydžio ir stiliaus.
Kaip gaminama dabartinė 

knygaPo Gutenbergo pirmųjų knygų pasirodymo, spaudos technika pradėjo smarkiai tobulėti ir prieiti prie dabartinio tobulumo laipsnio. Sulyginus Gutenbergo laikais spausdinamą knygą su dabarties, matysime didelį skirtumą, kaip pačiame turiny, taip ir darbo atlikime.Gutenbergo laikotarpio atr spausdinti paprasto dydžio knygą reikėdavo sugaišti ištisus metus, todėl šiandien knygų spausdinimas tiek tobulas, kad didesnės ir gerai techniškai aprūpintos spaustuvės atlieka šį darbą nepaprastai greitai ir gražiai, Čia noriu palyginti tiktai patį knygos spausdinimą. Pav., pirmasis Gutenbergo spausdinamasis presas atspausdindavo per dieną (8 vai) vos 100 egzempliorių, be to, tie patys ne visi tikdavo skaitymui.Šiandien turime dideles knygų spausdinamas mašinas. Žurnalų ir laikraščių spausdinimui •— dideles rotacines ir agregato ri nes mašinas, kurios spausdina iškarto keliomis spalvomis. Tokios gigantiškos mašinos yra tinkamos milijoninei spaudai, kaip dienraščiams ir knygoms su dideliais tiražais. Didelės rotacinės mašinos atspausdina per valandą nuo 20,000-50,000 egzempliorių. Tokios rotacinės mašinos gali paimti iškarto nuo 12 — 64 laikraščių puslapių.Paskutiniuoju laiku yra naudojamos dar tobulesnės spaudos mašinos, daugiau pritaikintos grožinei — iliustruotai spaudai, ši spauda vadinama giliaspaudė.Spaudos technikai ištobulėjus, spauda tapo visiems prieinama ir vaidina svarbiausią vaidmenį žmonių kultūrai

spaustuveir atsidu- padėtyje,

raidėsatskiros

žino jų brangumo
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SOL LEVITAN: HE KNOWS HIS 
POLITICAL TECHNIQUE

“By sfacking ąuarters into dollars, savingjs ąqd loans, we are prpųd 
Rich men grow from flai-broke

schplars.”
to b a ve the folio wing insured 
sociaiipns, iisted in the order 
thejr įącoming ipsŲred:

Standard Federal Savings

as-
of

By DR. J. T. SALTER
(Con’t. from lašt week)

“Say that a woman is not a poli- 
tician? She is the greatest politician 
in the world. She plays politics to 
win her man. After she is married, 
she plays politics to keep him hap- 
py. I live in Madison. The women 
there are wonderful. Half of them 
have a university education. The 
othet half make you think they 
have. The men could never get 
along without you. When we are 
young we love you. When we are 
middleaged, we appreciate you; būt 
when we are old, we are crazy 
about you.”

Mr. Levitan was first elected to 
county and statė conventions. Then 
in 1924 he was a delegate to a na- 
tional convention — an alternate 
delegate in 1916 and 1920. He first 
became a candidate for statė ireas- 
urer in 1918. Some of the party 
leaders wanted him to try for the 
office of Lieutenant Governor, būt 
he said, “Now you gentlemen know 
that I cannot preside over the se
nate. I don’t know Robert’s Ruleg 
of Order, būt make me statė treas- 
urer. Gavę me something that I 
know. I can count your money in 
the dark and never lose a niekei.”

In the 1936 campaign for re-elec- 
tion, erities said he was too old to 
hold the office. He replied, “Wis- 
dom comes from experience. Hand- 
ling the people’s money is not a 
job for a politician. There’s too 
much temptation. It might be good 
to let an elderly man handle your 
money. He’s looking for the golden 
gate, not the golden cajf.” .

The argument seemed as logical 
to the students as it does to their 
parents — the voter. However, in 
his 1918 campaign, and again in 
1920, he was defeated.

“I didn’t campaign at all in these 
years. They told me to stay home 
— the less the people look at me, 
the more votes I have. I did ūse a 
campaign card. One of the leaders 
said I lošt because my pieture was 
on the card. Būt in 1922 I went out 
campaigning. The lieutenant gover
nor, George F. Comings, Mrs. Ro- 
sa, and Ida James went with me.

“La Follette was not there, būt 
he told the people to vote for me. 
They told me how to make a 
speech, būt each moming my speech 
was ‘“How much is the bili?” (The 
hotel bill where the campaigners 
had spent the night). Then at Ba- 
raboo I did make a speech — be
cause of luck. Mrs. James was talk- 
ing about bacon and pork, the rich 
robbing the poor — how it was 
that bacon sėlis so high and yet 
the farmer gets so little for his 
Pigs.

“A eonduetor in the crowd of 
farmers said, ‘Let’s hear what .Sol 
has to say?’ I hadn’t my speach 
with me, būt I started talking 
about the big packers in Chicago 
who buy pigs at their own price. 
They form a monopoly and cheat 
the farmers. The eonduetor called 
out, ‘What in heli does Sol know 
about pork chops?’ Everybody 
laughed, and I knew what the 
people wanted in a speech.”

Hovvever, he nearly lošt the third 
try at the nomination. I quote Mr. 
Levitan himself:

“In 1922, La Follette didn’t want 
me, I’d tried twice and lošt. He 
thought I couldn’t make it. So he 
invited some leaders of the Progres
sive (Crownhart, Comings, Evjue, 
etc.) and says to them, ‘Gentlemen, 
I brought you here. We need a 
statė treasurer. Mušt have a Pro
gressive. I feel friendly to Sol, būt 
I feel he can’t make it. I don’t want 
to jeopardize the Progressive movė- 
ment for any man.”

“La Follette asked each what he 
thought of me. Then Secretary of 
State Hali came into the discussion. 
La Follette told him, ‘We want to 
make a strong tiekei. We don’t 
want to put any lemons there.’ Hali 
asked, ‘Who’s the lemon?’ ‘Sol Le
vitan’ Hali said, ‘Let him talk, A 
man who hears Sol will vote for 
him’.”

La Follette was persuaded by the 
group to give Sol his support. Hali 
was right. And since that time i 
Sol’s main ambition is to give the 
sovereign voter the opportunity to 
hear him talk.

Later he told me in a personai 
conversation that he had learned 
much by his first speech. “I asked 
myself what mušt I do to get elec
ted? What do people want? I de- 
cided that they don’t want it all 
likę going to church. They want 
jokės, so I studied what to do. I 
learned some German stories, somė 
Norvvegian stories, and told them 
in every speech. The press carried 
these stories, and I got much pub- 
licity.

“It gavę me an idea — here 1 
come in a country, don’t know the 
language, the ways, k\ut I sęll them 
merchandise. Why, when I know 
Ęnglish ways, don’t I sėli them my
self? I studied what every kind oi 
people want, tried to be humoris- 
tic.”

Then addressing the students, he 
said, “There was a man named 
Jensen that campaigned against me. 
He was Jensen when he talked be- 
fore the Danes, būt he was John
son when he špoke 'to Norvvegians. 
I would say, “Suppose I tell you 
I am a Swede. You look at me and 
say ‘Langte fra’ (far from it). I 
could change my name, what good 
would it do me the minute that 
you look at my Irish face?”

Then he pointed at a beautiful 
giri sitting in the first row. “Of; 
oourse I would likę to have a pret- 
ty face likę that too, if I could.” į

It was a direct hit with all the( 
students, and had made each one 
in the class feel that he was justi 
,a little better than Sol.

Now they behold a man speak-; 
ing what seems to be broken Eng-į 
lish with a foreign tąng. His aę-. 
cent, his double negatiye, his Sllip- 
ring of w.ords cause these people/ 
many of whom are uncertain about 
auCh intricate ąuestion as the plu- 
rąl subject and plural verb pre-i 
sent, to feel superior—-even patron- 
iaingly so. Sol inflates the ego of 
the student and the voter; they re- 
cognize this new feeling of power‘ 
that comes to them as they lįsten 
to him jest at himself pr sat his 
race. .(They show their ąpprecia- 
tion by -their vote).

At first blush Mr. Levitan’s ad- 
dress in the elassroom or on the 
hustings may seem to be only a

-

BACHELOR.OF PHILOS.OPHY — Lieut. Felix Vaitkus., iAthuanjan transatlantic flyer and pilot of “Li- 
tuąnica II”, lašt Friday was awarded a degree of Bachclor of Philosophy by the University of Chicągo. 
Lieut. Vaitkus will now go to M. I. T. to complete courrses in aeronautjcal ęngijąeerjng. He is preparipg -for 
work in the experjmental field of avjatipn and is well on his yvay toward cojnpletion of this objec,tive.

-

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

• The “stray sheep” are gradual- 
ly coming back to Chicago and 
home. Two Pirmynites remained in 
Lithuania for an indefinite stay. 
They are Miss Sally Aleksunas and 
Miss Anita Navickas . . . former

TREASURE UNDERGROUND- 
IN ILLINOIS!

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

A Grubstake For 
IttiHois

Even though Illinois has for a 
number of years been an acknow- 
ledged leader in the field of 'minė
tai research, we have really just 
begun to serateh the surface in our 
attempt to locate and find uses for 
all the State’s minėtai resouraes. 
In the past, this Progressive pro
gram has been handicaped by the 
lack of adequate research ęiuarters 
and facilities for carrying out im* 
vestigations. Within recent week$P

however, this situation has been 
corrected, and within the next few 
months a new office and laboratory 
building will” be erected in Urbana 
to house the State scientific sur- 
veys that devote their attention to 
the State’s natūrai resources. In 
these modern quarters, with up-to- 
date equipment, future discoveries 
will be made that will not only 
benefit our present Industries būt 
will be the bases of founding other 
entirely new Industries, inereasing 
payrolls and employment. Public 
investment in research of this type 
assures sočiai progress and i om- 
mercial jjraCito.

hapazard leeture that is tossed off 
withput careful preparation. Or it 
may seem to be a naive perform- 
ance that may hit or miss the 
fancy of the group.

Neither supposition is correct.
First the speeches are carfefully, 

■even iaboriously, prepared in cpn- 
syltation with appropriate experts 
(nęwspapermen, professors, etc.). 
When the speech is finally given 
it embodies a highly develpped 
and seleetive appeal aimed at ste- 
reotypes and blind spots -in the lis- 
tener’s mind. The appeal arouses 
a feeling of sympathetic superior- 
ity and goodwill, which Vzill later 
be transformed into a vote at the 
polis.

The faulty English, the foreign 
accent, the mispronounced words 
are aids .in helping him win and 
hold attention and sympathy. 
(Some years ago he asked a pro- 
fessor of speech to teach him how 
to speak English correctly. He was 
told not to change anything or he 
WQuld ruin his speech. Today he 
knows this to be true, At the start 
of each address he rėfers with joy 
in his heart to his lack of formai 
training).

His pubhc speaking formula 
seems tp be, first, Sol himself in 
his most expansive, cheerful, and 
engaging manner. Next, he telis a 
joke—probably about himself and' 
his race; T 
thing in a more serious tone on 
La Follette and the 
party, or on the superiorities and 
excellencies of the group before 
him.

will study at the Vytautas U, ... good time was had by all. T.hąnks 
The latter landed a violin posjtion to Miss Anyc who worked so hąrd 
with Kaunas’ radio station... Miss to make things as pleasant as pos- 
Anne Skrickus, who also stayed in .sible. 12 cars departed for Chica

go in the evening. Among Pirmyn
ites present were AI - Mickevičius, 
Cbanlie Matekunas, and -Ida, and 
Jobu Antbony Faiza.

Mr. J. Grigaitis of Chicago, who 
has a tavern on Armitage near 
Crawford avė., also 'has a cottage 
at Lake Pelevan, Wįs. not fąr .from 
Miss Kairis’ cottage.

• Tuesday, Aug. 30th a .meęfįng 
of the Pirmyn Reception Commįt- 
tee will take place at Neffas’ 8 
o’clock, the day before Pirmyn’s 
“Sutikimo” Banųuet. The Banquet 
for Pirmyn will take plące Aug. 
3tlst Wednesda,y at Syuena Hajl, 
4270 Archer Avė. 8 o’cloęk. Tickefs 
$1.25. Tickets may be gotten from 
the following people:

A. Vaivada of Naujienos, -1739 
So. Halsted St. Tel. Caną! 8500 or 
8605 So. Mąrshfield, Bevęrly 6389.

Mr. & Mrs. Stupąr, 227 So. Ci
cero, Austin 7971.

C. Kriščiūnas, 4501 So. Ashland 
Avė., Yards 2503.

K. F. Deveikis, 1518 So. 48th Ct., 
Cicero. • - -

J. Faiza, 1250 N. ^paulding Aye., 
Spaulding 9207.

Mr. Vilis, 1646 N. Bell St.
Mike Oaksas, 3454 -N. Diversey, 

.Albany 7564.
• Sępt. 4th Firmyn’s Ųotnecom-

ing finai celebration will be heĮd 
at Sunset Grove, 135th and Archer. 
So, let’s all go to Pirmyn’s Picnic, 
says, Raskey Huey.

Lithuania and is now in Berlin, I 
wrdtes, “Enjoyed myself greatly in 
Lithuania. Am now getting along 
fine in Berlin using a little Eng- 
lish-German 
a lot of fun 
fui 
the 
the trip for anything.—

• Frances Matekunas returned 
from the East w-here she visited 
some realatives (2 o’clock Sunday 
morpibg, August 21st). Vic Bender 
and VValter Kuchinskas . has also 
returned from the east. Mr. Neffas 
and his daugther are štili in Lithu
ania.

o While the Pirmynites gather, 
Homecoming parties are ; going on 
in full swing. Evclyn Kazy, John- 
ny Rukštala (“Junior”), Al Brazis 
Miss M. Ascilla all enjoyed home
coming parties in their honor. 
Aug. ,20th Mike Oksas and the 
Faiza Bros, dropped in to say “hel
io” to Christine Krisčiunas, būt 
due to the homecoming party at 
Miss Evelyn Kazy’s she was not 

$een a few blocks >away 
home the šame

farewell 
station.

dietionary, and having 
at that. Had a beauti- 
party and send off at 
Wouldn’t have missed

home. 
from Christine’s 
day Aug. 20th Friday, was Miss 
Nemunas .and a girlfriend. By the 
way folks, 1’11 let you in on a sec- 
ret. Christine’s dpd has some real 
good “Degtinė”— direct from Lith- 
uania—that Christine
home with her.

• Severai Pirmynites 
new chorus Ąug. 20th 
springing up on the 
■Holding their second 
the chorus is progressing 
nicely and may some 
competitor of Pirmyn’s in chorai 
honors. The name if the Chorus is 
the Kultūros Ratelis and they re- 
hearse at the Hollywood Inn every 
Friday night, 43rd and Western. 
The Chorus director Miss Zabins- 
kaitė.

I • Apgust 21st at the Naujos Ga-

brought

visited a 
that įs 

South side. 
rehearsal, 

very
day be a

Mikado and Aladdin at 
Marųuette Park

It wąs in 1831, in a small town’ 
in Pennsylvania, that a soanty' 
group of ambitious citizens talked _
w «n idea that tbey had beafd', »*»>*«*• Fed8»į **-
of ip old England. A number of on
the town’s inhabitants wanted to 
build and own homes, būt did noit 
have the >vhęrę-wjth-nli to carjry, 
ęut their ferv.en.t d^sireę. Ą num
ber of the šame town’s citizens ______,___ ___
■had homes (or did not want to in Brighton Pąrk;
have homes)j and also had some Keistuto Loan & Building Assn.
extra quarters that they wanted No. 1, in Bridgeport;
to inv.est safely. st. AMfeoUy’e Lith^apMm frąrish

Tlv? jresult was <the first sąviags Bujota# AP.d Loą# Asąp„ h) Cicero, 
and loan association in the Upited Of foyr other thriving assoqia- 
Stątes. Pledging a first mortgage tions, iisted here alphabetically; 
on their homes as collateral for . .... „ .
the loans they made, the borrow- . 
ers were able to realize their 
dreams. They built homes and re- 
pąid theif lęans in reąsonąble pe-. 
riodical payments.

The savers or inyestors likewise III; 
made sys,tematic deposits of their 
earnings and węre pleased wjth in Brighton Park; two have appjįed 
the interest the association earned 
for them.

s.ide;
ĮJthuanian News Building, Ląąn 

& -Savings Assn., in the iflth St. 
neighborhood;

Gedimino BuHding & Loan Assn.,

Uoan Assn., near Marquette Pąrk;
Grane Building & Loan Assn., in 

Brightoę Pąrk;
i Lithuanian Building & Loan 
Assn. of Waukegan, in Waukegan,

Today, such associations are an- 
establįsheęi institŲtion in the coun-i 
try’ę fįnancial system. With tbe. 
statė or federal supervision, their 
records have to be in order and- 
well taken care of. Since the mem-- 
bers of the associations elect the 
directors put of their own midst, 
they have persons they cąn trust 
and whose judgment and integrity 
they respect to manage the .ąffairs 
of their association.

If some director should pro ve 
to be nof ,as effįcient pr conscien- 
tious as he was expected, the 
elęc(ions would replace him 
some rnore vvorthy succeęsor.

next 
wiith

for- 
only fpr

These associations were a 
tunate conception not 
those who wanted to. borrow mo-; 
ney, bųt perhaps even mare, for 
the avęrage individual whose in- 
come wąs none too large. ’Putting' 
aside just a little each week ac- 
cording to the convenient savings 
plans of a savings and loan assocj-, 
ation, our young fęllow ęasi-ly and, 
almost wHlfout realizing it, ac-; 
quired ąn “egg-nest” and the self-' 
reliance, ąssurance and peace of 
mind that ąocompany safe invest-' 
ments.

Among our own Lithuanians,! 
right in oųr midst, we have a good-! 
ly number of such associations. Įn 
this day of Federal Insurąnęe of

On Sept. 2nd and 6th respectiv- ’ 
ely Marquette Park will present j 
the‘dramatized versions of the Mi-! 
kado and Aladdin and His Lamp. 
The show will be held on an out- 
door stage which will be built ad- 
jacent to the fieldhouse.

Each evening prior to the above 
then he presents some-' picnic N* G.’s lošt again presentations a short Americaniza-.

(To be continued)

in baseball to a mixed team. The 
Progressive winninS team spent the prize mo

ney $8.—at the bar.
• Aug. 21st the L. U. C. held a 

meeting (Nomination of Officers) 
and an outing ąt Luke Delevan,.

•4

Wis., fct Anne JUiHs ‘cottage. - ^AChafrman.

tion Program will be given in con- 
junetion with the “Chicago’s New 
Century Committee.” This part- 
icular part of the program is spon- 
sored by the Marąuette Park Lions 
Club with Dr. Vincent Milas ąs

Midjand Building & Lpai) Ą$sp.,

for Insurance. Midland B. and L. 
Assn. only to meet with oer- 
tain condi^iops. Chicago iAth^anian 
Sygs. apd Loan Assn* just ręęent- 
ly filed application, which has been 
passečf on by the statė of Illinois 
boąrd to the higher boąrd in Wash- 
ington, and the directors in M.ar- 
quette are hopeful of a fpvorable 

answer.
Updoybtedd.ly most young people 

have heard their parents speak of 
a “spulka” without stopping to 
find aut just what their parents 
had to do with it. Būt more end 
more yoyng people are now aware 
of the excellent opportunities that 
the '‘spulka” offers to young and 
old for easy savings, as well as 
convenient means of borrowing 
money w*thoyt embarrassing -col- 
jlectors and 
chąrges.

The nąme 
pf thinkįng
“talka” which in .our Lithuanian 
language suggęsts ^•riandliness £nd 
cooperątion in whateve.r yndentak- 
ing it may he.

And thjs undertąking of saving 
money is an importapt one, thąugh 
usually a very h9rd one,.—<e$pe- 
oially for the fąst living modern 
generatįon. Bųt the hjjghly devel
oped institutions tbat we have de- 
aeribed offer oppontunitięs w<prth- 
vvhįle looking into, sąys

Staggaring int^rest

‘spulkfl” in our yvay 
prohably should be

Biis lor Ytuif ScrapbiJflk
FROM AN ECONOMIC HISTORICAL OUTLINE OF 

LITHUANIA by P. Žadeikių *

(Continued from lašt week)

National Renaissance of Lithuania.
The most accomplished Lithuanian writer of the 18th 

century was Kristijonas Duonelaitis who* wrote in 
Prussian Lithuanian. In the early part of |he 19th 
century he was follovved by Bishop M. Valančius, 
Simonas Daukantas (a historian), the poet Adam 
Mickiewicz and a historian Thaddeus Narbut who 
wrote in Polish.

■The period of the Russian regime was one of cultural 
.persecution. In 1<83£ the University of Vilnius was 
closed,'.and in 1864 all the Lithuanian writinjgs, in- 
cluding even prayer books were banned. This ban 
on Lithuanian books lasted until 1904. During this 
period there developed a class of “contrabandists 
of culture,” smugglers of books who secretly carried 
their parcels from Tįlsit and Klaipėda into the ter- 
ritory of Major Lithuania, in spite of heavy penal- 
ties and threatened exiles by Russian gendarmes.

In those dark tirnes, Dr. Jonas Basanavičius appeared 
at the head of the national movement of .mhya- 
nian youth. In 1883 he pųblished a newspaper in 
the city of Tilsit called “The Dawn” (Au^zra) 
vvhich met with such success that in a very jshort 
time the Lithuanian national consciousness, which 
had hitherto been in apparent lethargy, awoRe. Dr. 
Basanavičius Įabored much abroad, mostly in Vul
garia, Prague and Berlin. When he returned to

- Vilnius, (after the Russo-Japanese War), he <foynd- 
ed the Lithuanian Society of Science which is štili 
active in that city. His most accomplished follower 
has been Dr. Vincas Kudirka, also a man at great 
merit in the national avvakening of Lithuania. The 
activities of Dr. Basanavičius ha ve -been so brpad 
and fruitful that he rightfujly carries the title ^>f 
Patriarch of tbe National Renaissance of Lithuania. 
He died in Vilnius in 1927 mourned by Lithuanians 
throughout the world.

(To & CoptiojiHd)



NAUJIENOS, Chicago, UI Pirmadienis, rugp. 29, 1938

Diena Iš Dienos
Grįžo iš Atostogų, 
Išvyko Atostogoms...

Vakar po pietų 4-ių savaičių 
atostogas pabaigė "Naujienų’’ 
spaustuvės linotipistas ir ben
dradarbis p. Juozas J. Lapai
tis ir p. Lapaitienė. Vakar gi 
išėjo atostogoms “N” spaustu
vės metropaias p. M. Page.

Praleidusios savaitę pas pp. 
J. Augustus, Benton Harbore, 
vakar Chicagon grįžo p. Julia 
Augustiene, “Naujienų” knyg- 
vedė ir p. Ona Schultz, grožio 
ekspertė, tarnaujanti Aubres 
Ayres firmoj, prie Michigan 
Avenue. \ B.

le ir p-ios Emlin brolis.
Tarpe daugelio senesnių ir 

jaunuomenės, matėsi to komi
teto narys p. Olišauskas su du
krele, p-le Lilian Stupar, pp. 
Miliauskai iš Cicero ir gana 
daug jaunuomenės ir senesnių, 
bet čia visus suminėti užimtų 
perdaug vietos.

P-nia M. Ascilla labai paten
kinta kelione ir Lietuva. Teko 
aplankyti kai kuriuos ir gimi
nes ir buvusius amerikiečius. 
Sako, kai kurie buvę amerikie
čiai turi įsitaisę Lietuvoj gana 
gražius gyvenimus.

Sutiktuvių vaišės tęsėsi iki 3 
vai. sekmadienio ryto. Po links
mų dainų, muzikos, šokių, ge
rų užkandžių ir gėrimų, visi 
linksmi grįžo kas sau į namus.

—Buvęs

13to Wardo Klubas'Kur Galima Gauti
Rengia Lietuvių De

mokratų Dienų
Jau Ruošias Rinkimams

Pirmyn Choro
Bankieto Bilietus

Sutiktuvių Vaišės
P-ai M. Ascilla

“Pirmyn” chorui sugrįžus iš 
Lietuvos, po gana sėkmingo ten 
pasirodymo su koncertais ir 
dainomis, dabar chicagiečiai 
juos taip pat gražiai priima ir 
vaišina. Štai, šeštadienį, rugp. 
20 d., rodosi tokių sutiktuvių 
buvo net keletas, jų tarpe ir 
p-iai M. Ascilla.

P-ia Marijona Ascilla netik 
kad kartu su Pirmyn lankėsi 
Lietuvoj, bet taip pat ir darba
vosi “Pirmyn” į Lietuvą surin
kimo lėšų komitete. Dėl to da
bar, jai sugrįžus to komiteto 
finansų raštininkė p-lė Lucille 
Girčius, pagelbstant sesutei p, 
Emlin ir dar kai kurioms cice- 
rietėms, surengė gana gražias 
sutiktuves.

Sutiktuvės įvyko buvusioj 
Meldažio svetainėj, kurią dabar 
užlaiko p. Girčius, p-lės Lucil

Gimtadienio Parė
P-iai Anastazij’ai Stogis

SODUS, Mieli. — Gėlės ir 
dovanos pradėjo plaukti šešta
dienį pas Mrs. Paul Stogis, So
dus, Mich., o sekmadienį jos 
švogerkai Mrs. Anastazijos Sto
gis iš Rockdale, III. Abi šventė 
gimtadienį.

Iš visur suvažiavo draugai, 
p. p. Vincent Bukauskai, 3300 
Union avė., p. p. J. Stogiai, 
Rockdale, p. John Schultz, 942 
W. 34 St., p. p. Anthony Tho- 
mas, Chicago, III., p-lė Bernice 
Švedas, 4057 S. Artesian Avė. 
ir daug kitų, kuriuos išskai
čiuoti nėra galimybės.

Pareikšta įvairiausi linkėji
mai, pasijodinėta, pasivažinėta 
dviračiu, c vyrai išvyko lošti 
biliardu.

Smagiai praleidę visą dieną, 
saulei leidžianties išvykome na
mo, linkėdami p. p. Stogiams 
daug laimės ir meilės.

Bernice švedas.

Acme-Naujienų Telephoto
TARPTAUTINIS TILTAS — Du vaizdai didžiulio ir 

ilgo tilto, kuris jungia Clayton, N. Y., su Ivy Lea, On- 
tario, Kanada. Rooseveltas nesenai tą tiltą atidarė. Til
tas eina per St. Lawrence upės dalį, vadinama “Thou- 
sand Islands”, kuri taip buvo praminta dėl daugybės 
salų apie tą vie«ą, ką galima matyti paveiksluose.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
( Chicago je)

Byla nors svąrstyta, bet dar 
nebaigta. Kalbama, kad Anelė 
Pr. esanti germafrodi’ias.

KŪDIKIO VEŽIMĖLIUI APDENGTI KALDRELĖ
No. 1835. — Pirmą syk mums pasisekė gauti dezenis kū

dikio vežimėliui apdengti kaldrelė. Tai labai gražus dalykėlis.

CROCHETED CARRIAGE SĖT PATTERN 1835

I 1
I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1835

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
■ I

čia įdedu 10 centą ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.......................  .

I Vardas ir pavanrdi --------------------------------------------------------------------------- .

| Adresas --------- -----------------------------------------------------------...|

I Miestas ir valstija ~__ __ __ _________ j

SUSIRINKIMAI
h ........ .. ■ ■ ■ ...........' ■ I ........ III*

Lietuvių Scenos Mylėtojų Ratelio svarbus susirinkimas įvyks 
pirmadienį, rugpiučio 29 d., 7:30 v. v., Pučkorių namuose, 
10019 S. Perry avė. Nariai ir rėmėjai susirinkite skaitlin
gai ir nevėluokit, nes turėsime daug reikalų svarstymui.

Rast. S. Dilia.

William Rauba, 50, su Jose- 
phine Zakarauskas, 42

Stephen Cisek, 25, su Doro- 
thy Kasulis, 19

Andrew Binka, 21, su Helen
Mackey, 17

Walter Yurgevich, 22, su Jo- 
sephine Fitzgibbons, 22

Casimir Leman, 23, su Julia 
Jarski, 21.

IŠ LIETUVOS
“Moteris” su Moterim 

Sugyveno Kūdikį
ALYTUS. — Alytuje I pas 

tūlą siuvėją Olgą G. 1933 m. i 
tarp kitų klijenčių pradeda su 
darbu lankytis ir p-lė Anelė 
Pr. Jos susipažįsta ir, kaip 
moteris su moterimi, susidrau-1 
gauja. Bet karta Anelė Pr. už-’ 
tikusi siuvėją Olgą vienų vie
ną. ėmė prie jos aistringai, 
meilinsis — kabinėtis, bučiuo
ti. Siuvėja nustebo1. Keista ir 
neaišku. Butų kas kita, jei 
Anelė taip kibtų prie jos vyro, 
o ne prie jos.

Įsikarščiavusi Anelė pasi'sa- 
ko, kad ji vyriškis, kilusi nuo; 
Daugų, bet tik pakrikštyta, 
mergaite ir siuvėją ragina, 
mesti vyrą, susidėsi su ja gy
venti. Tačiau siuvėja atsispi
ria pagundai tik, ne ilgam. 
.Tos vyras už kažką atsidūrė 
kalėjime ir jai gyvanašliau-f 
j ant, vieną šventadienį, Anelė 
šilkais pasirėdžiusį ir saldai
nių prisipirkusi, aplankė ją. 
Olga pagundoms neatsilaikė, i 
nuo to laiko užsimezgė roma-| 
nas ir tęsėsi laimingai nie
kam neįtariant. Moterų tarpe 
draugyste kaimynams atrodė, 
padori. Bet susirado ir meilės 
rezultatų, — Siuvėja Olga pa
sijuto nėščia. Vyras gyvas su
grįš ir ką jam pasakyti. Neti
kės, kad Anele galėjo padau
ginti jų šeimos skaičių. Verk, 
mirk, neatsiprašysi. Neatsipra
šė ir Olga. Jai gimė kūdikis. 
Anelė jos nepametė, kaip daž
nai bernužėliai padaro. P-lė( 
Anelė Olgą ir po gimdymo 
lankė, kol sugrįžo iš arešto 
Olgos teisėtasis vyras. Vyras 
ėmė viešumon kelti paslaptį, i 
Olgą privertė skųsti savo mei
lužę teismui už jos vyrišku
mą. Anelė Pr. ne tik ją vieną 
taip apstačiusi, bet ir 1937 m. 
Butrimonių v. Raganiškių k. 
G. Vadecko samdinę prie ne
laimingos meilės privedusi.

MARQUETTE PARK. — Pe
reitam klubo regulariam susi
rinkime, įvykusiam Gimimo 
Panelės šventos parapijos sa
lėj, 68th ir Washtenaw Avė., 
komisijos nariai, A. Rudis, S. 
Cibulskis, ir J. Jacka išdalino 
pirmutinius bilietus dėl ateinan
čio klubo įvykio.

Kadangi šį rudenį ir vėl įvyk
sta rinkimai, reikalinga iš ank
sto lietuviams .prisiruošti, kad 
neatsilikti nuo kitataučių kada 
bus skiriami Įvairus darbai. 
Lietuviai padarė neseniai pra
džią ir dabar turėtu neužmig
ti.

Politikoje galima pasirodyti 
tiktai vieningu organizuotu vei 
kimu, koks yra varomas šiam 
Lietuvių Demokratų klubo 13- 
tam Warde.

Todėl Rugsėjo (Sept.) 18, di
džiuliame Justice Park Darže, 
prie Archer ir Kean Avė., ii- ; 
kimės, kad lietuviai klubiečiai 
ir jų draugai atvyks ir susipa
žins su lietuvių politikos va
dais ir jų prieteliais.

Bilietus galima gauti iš ank
sto nuo bile nario po 10 centų. 
P'lieta s bus geras dėl įžangos 
į g Erzą ir dar dėl laimėjimo 
dovanų. — J. L. J.

Pirmyn Choro Sutikimo 
Banketas įvyks rugpiučio 31 d.,! 
(trečiadienio vakare) Syrena 
Salėje, 4270 Archer Avenue. 
Bilietai yra po $1.25.

Kadangi vietas rengėjams 
reikia iš anksto užsakyti, tai 
visi chicagiečiai, kurie žada da
lyvauti, yra prašomi įsigyti bi
lietus prie pirmos progos 
($1.25). Negalėdami pasiekti 
visų žmonių, mes prašome juos 
kreiptis į sekamas vietas bi
lietus įsigyti arba duoti užsa
kymus telefonu. Taip padary
dami mums daug pagelbės ir 
palengvins banketo surengi
mą.

1. “Naujienose”, 1739 South 
Halsted Street, telefonas CANal 
8500;

2. A. Vilis, 1646 North Bell 
avenue;

3. A. Vaivada, 8605 South 
Marshfield avė., BEVerly 6389;

4. Charles Kriščiūnas, 4501 
South Ashland avenue, Yards 
2503;

5. K. P. Deveikis, 1518 So. 
48th Court, Cicero;

6. Mike Oksas, 2454 North 
Diversey Blvd., ALBany 7564;

Dabar Eina.
Pamatykit Japonus vejamus iš 
Sovietų Sibirijos 1918-1921 m.

“VOLOČAJEVSKO 
APGYNIMAS” 

“čapajevo” kūrėjų diriguojama, 
originalus muzikėlis sąstatas ve

damas Dmitri šostakovičio.
SONOTONE 86 E. Van Buren. 

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

ir Sekmadienį.

DUODAME PINIGUS
• Jeigu reikia atnaujinti

morgičių;
• Jeigu norite taisyti na

mą;
• Jeigu norite pirkti namą;
• Jeigu norite budavoti na

mą;
• Kreipkitės į Naujienų

Spulką. Gausite ant len
gvų išsimokėjimų leng
vomis sąlygomis.

LITHUANIAN 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
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 

k—------------—..... ■/

Halitosis (

Dabar, pirkdami Norge, ar 
Universal gazinį pečių, an
glinį pečių, ar aliejinį pečių, 
sutaupysite $35.00. Pamaty
kite didžiuli iškrovimą nau
jų Rakandų Budriko Krau
tuvėje. Pamatykite naujus 
Radijas: RCA, Victor, Ze- 
nith ir kitas 1938 m. Bud
riko Krautuvėje.

JOS.F.BUDRIK
INC.

3409-21 S. Halsted St.
Tel. Yards 3088

ŽYMUS PROGRAMAI:
WCFL—970 k. nedėliomis kaip 

7:30 vai. vakare, Chicagos 
laiku.

WAAF—k. panedėliais ir 
pėtnyčiomis kaip 6:15 vak.

WHFC—1420 k. Įęetvergais kaip 
7 vai. vakare.

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kuries 
skelbiasi Naujienose.

Bosses Won’t 
Kire People with

BAD
BREATH

People who get and hold jobs 
keep their breath agreeable

•Vi t h the best to chooso from these days, em- 
ployers favor the person who is most attrac- 
tive. In businesa life as in the Bodai world» 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 
worst of faults.

Unfortunately everybody suffers from thla 
offensive condition at some time or otner— 

i many mote regularly than they thi k. Fermen- 
! tation of foou particles skipped by the tooth 

brueh is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

I The quick, pleasant way to improve your 
' breath is to ūse Listerine, the quick deodorant, 
, every morning and everv night.

Listerine ha’ts fermentation, a major cause 
' of odors, and overcomes the odors themselves. 

Your breath becomes sweet and agreeable. 
-HU not offend others.

If you value your job and your friends, us* 
Listerine, the safe antiseptic, regularly. Lam- 

| tiert Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

i Don’t offend others - Check 
halitosis witb LISTERINE

7. K. Stuparai, 227 S. Cicero 
avė., AUStin 7971;

8. A. Faiza, 1250 N. Spaul- 
ding avė., SPAulding 9207.

9. Mrs. M. Pažarskienė, 31 
E. lOlst St., PULLman 8559.

Piknikas Rugsėjo 4 d.
Sekmadienį, rugsėjo 4 d., Ke

lionės Fondas rengia Pirmyn 
pikniką, Sunset Darže, prie 135 
ir Archer Avenue. Tame pik
nike bus didžiulės iškilmės ir 
Pirmyn Choras pirmą kartą 
pasirodys plačiai Chicagos lie
tuvių visuomenei po sugrįžimo 
iš Lietuvos.

Rengimo Komitetas.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi

• NAUJIENOSE”

PIRKITE SAU APŠILDYMĄ, PLUMBINGĄ IR MALEVĄ 
Kur visi lietuviai perka. Sutaupysite pinigų nusipirkę 

LINK-BELT STOKER

VISI TELEFONAI ATLANTIC 4290

DAILY

BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

• FOTOGRAFAS
CONRAD 

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

420 W. 83rd St.
Tel. ENG. 5883-5840

• LIGONINES
HOSP1TALS

SVEIKATOS KLINIKAS

I . INDAMS KUPONAS
I IKI RUGSĖJO 3 D.

Šią savaitę su šiuo kuponu ir 44 centais gausit Čia pažymėtus indus. Be 
jų s^tas bus nepilnas. Susitaupykite pilną setą. Likusi setui indai

• eis kas savaitę.
SU ŠIUO KUPONU

■ Galite dar gauti ir pirmiau garsintus indus
Pažymekit ką norite.

į. NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

I Chicago, Illinois
JEI U2SISAKYSIT PER PAŠTĄ. PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO

| IŠLAIDOMS PADENGTI

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

I Adresas....  ........... ......................... ,. ____ ___  

TONS1LA1 IŠIMAMI $12-50
GYDYMAS SRfi.OO
LIGONINĖJE ......... .......
RAUDONGYSLES IŠIMAMA viena

diena ligoninėje . $15.00
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama ........“
VISAS LIGAS GYDOMA $1 nA
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■

DOUGLAS PARK HOSPTTAL
1900 So. Kedzie Ave^ Chicago.

Te!. Lavndale 5727.

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

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

75% Coarse ____________ $7.75
Illinois Nut ________________ $5.00
Rcx Egg -----  $7.50
Black Band Lump __________ $8.75
Millers Creek Lump_________ $9.00
Chestnut Hard Coal ______ $13.00

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit* Laravette 8980.

OKSAS EXPRESSTNG
4405 RO FATRFTELD AVĖ

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse



Pirmadienis, rugp. 20, IdSS

a Geležies Darbininkų
K -D! 1 TN JL Mokykla Pa. Kalnuose

---------------- i Apleistoj CCC kempėj, ne
dirba prie valdžios kontraktip toli Pitlsburgho, geležies dar- 
Jeigu butų įvesta tokia mini- bininkų unija atidarė vasarinę 
mum alga, tada negautų val-

Verčia Kunigus
Kovoti Uniją

Youngsiowu, O. kunigai liu- džios kontraktų tos liejyklos, 
i kurios nemoka nustatytos al
gos, o dabar ne viena didesnė 
liejykla nemoka minimum al
gos.

ĘepubJįę Steel šiaurinėse 
valstijose moka reikalaujamų 
įminimui^ algą, bet pietinėse 
valstijose moka tik 36l/zc į vai.

dijo La FoUette senato civi
lių laisvių, kouvtętui, kad 
Ypungstovyn. Sheet and Tube 
Co. susijaukė apie 30. kunigų 
ię “pątarė jiemsv pradėti kam.- 
pąijijai kovoti uniją. Tečiaus 
kunigai, iš patarimų suprato 
kaipp įsjakymą, nes kompanija 
galėjo padaryti verksmingų 
spaudimų į bažnyčias, nes 
daugelis bažnyčių priklauso 
išimtinai nuo kompanijos ma
lonės. Tie, kurie vadovavo 
“gryžimą. į darbą” judėjimui’’ 
prisipažino, kad jie buvo ge
rai kompanijos i

Pasirašė Sutartį su 
Unija

Ro

NAUJIENOS, Chicago, Ui.
T"

/.X ..

K

T VTTTT'

CLASSIFIED ADS

PARDAVIMUI KRIAUČIŲ DIR
BTUVĖ; seniai išdirbta, darbo 
daug, gera vietą dėl gero. įrisų- 
čiaus. Pigiai, nes turiu apleisti Cni- 
cago. 4540 So. California Avė.

BOOKS-MAGAZINES-NTAPERS 
Knygos—^

PARSIDUODA “AUŠROS KNY
GYNO” likusios knygos ir maho- 
gany kabinetas. Pigiai. 3148 So. 
Lowe Avė. tel. ViVctory 5532,

"i-t:-."
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai-žemė Pardavimui

BARGENAI MARQUETTE 
PARKE

10 flatų muro namas; garu šildo
mas. Kaina ........................ $21,000.00

4 fl. muro namas; garu šildomas.
Kaina ..................................... $13,500

2 fl. muro namas. Karštu van
deniu šildomas .............. $8,000.00

Mūrinis bungalow, 6 kamb. kar
štu vandeniu šildoma. Kaina $5,500

30 pėdų lotas prie parko; viskas 
apmokėta. Kaina .............. $850.00

107th St. ir Crawford Avė., 5 
akrai žemės. Kaina ........... $2,500

Norintieji gauti gerų pirkinių 
arba mainyti, matykit

A. N. MASULĮS & CO. 
6641 So. Western Avė. Rep. 5550.

mokyklą unijos organizato
riams ir skundų komitetams,' 
kuriems tenka vesti derybas 
su kompanijomis. Mokyklos 
tikslas ne lik duoti malonias 
atostogas, bet ir pąruošti uni
jos darbuotojus.

Mokykla randasi gražioj vie
toj, kurią įtaise CCC darbi-j 
ninkai. Pamokos prasideda 

'anksti rytą visuotina mankšta.! 
i Vakarai pašvenčiami paskai-1 
toms. Būdavo pamokos ir die-! 
uos laiku, bet jos dabar yra | 
pakeistos pasilinksminimais ir 
pasivaikščiojimais po apielin- 
kės kalnus. Į

Tarp mokyklos mokytojų 
du katalikų kunigai, du 
<lų viršininkai (vienas

mauažeris Oliver Iron and

• t ’ z.' . t ■ 1

: ;.v.

DELIKATESAI ir pieninė, geras 
biznis, pigi renda gyvenimui Kfm- 
bariąi, nebrangiai. 7119 $oųth Hal
sted St.

chester, N. Y. dirbtuvėj strei
kas užsibaigė pasirašymu su- 

apmokami. tarties su geležies darbininkų 
Vienas jų gavo virš $1,300, ki-j unija. Kompanija pasižadėjo 
tas gaudavo po virš $261 į mė-| neirukdyti darbininkams orga- •' 

nizuotis.
Darbininkai taipjau laimėjo Steel Co., Pittsburgh ir W. L. 

44 vai. darbo savaitę ir apino- Christon, sekretorius Elliot Co. 
kainas atostogas.

tas gaudavo po virš $261 į mė
nesį.

Reikalauja Minimum
Algo's Geležies
Darbininkams

KeLkalaiijania 62y2c į Vai.
Prie Valdžios Kontraktą

(Phillip Murray, pirmininkas 
geležies darbininkų unijos pa-; 
reikalavo iš valdžios įvesti 
62V2C i vai. kaipo minimum 
algą tose liejyklose,

Jeanetie, Pa.) taipjau keli u- 
n i versi tetų profesoriai.

Mokyklą lanko apie 200 dar
bininkų. (B.)

MODERNAS 4 FLATIS — po 5 
arti 63 Kedžie, 4 karų plytinis ga
ražas. Pajamos $212.50 į mėnesį. 
Pilna kaina $13,500.

MAC ASKELL CO.
3019 W. 63rd St. Hemlock 7204

%

nuo-

Nuosprendis Prieš 
Kompaniją

Darbo taryba išnešė 
sprendį dėl skundo prieš Gam-'
ble-Robinson Co. ir Pacific!
Fruit and Produce Co., Esther- 
ville, la.

Kompanija buvo skundžia-
kurios ina atsisakius nuo kolektyvių

Amerikos ambasa 
dorins dalyvaus 
nacių kongrese

PARDAVIMUI BUNGALOW 6 
kambarių, vėliausios mados, karš
tu vandeniu apšildomas. Priverstas 
parduoti pigiai dėl bedarbės.

Šaukite Tel. Hemlock 8716.

GREITAM PARDAVIMUI staty
tojo bederybinė kaina $750; nauja 
plytinė bungalow; 6137 Kenneth 
Avenue; Vincęnnes 8482 ar Engle- 
wood 4521.

PARSIDUODA prie vieškelio U. 
S. 2, didžiosios gatvės Florence, 
Wisconsin mieste restauranto. biz
nis ir nuosavybė. 2 aukštų freimi- 
nis, 28x50, 8 kambariai viršuj, 4 
kambariai katedžėj užpakaly, vis
kas už $6500.

EMIL HREJSA, Box No. 247, 
Florence, Wisconsin.

PARSIDUODA PIGIAI grosernė, 
delicatessen ir Ice Cream štoras. 
Biznis išdirbtas per daug metų. 

3465 Lituanica Avenue.

FARMS FOR SALE 
Uktoi yydayinąuį

SAVININKAS PARDUODA 14Q 
akrų ūkį prie Chelsea, Wisconsin. 
80 akrų dirbamos, geri pastatai, 
arti mokyklos, gelžkęlio stoties; 
elektriką ų: telefonas. R. A. Kolb, 
Box 231. Mąrshfield, Wis.

FURNITURE-Ę'IXTURE FOR SAį4 
Rakandai is Įtaisai Pardayim^
IŠPARDUODAME BARŲ FEL

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

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

CĄLumet 5269.

SITUATION WANTED 
Ieško DarboBERLYNAS, rugpiučio

— Jungtinių Valstijų ambasa- 
derybų ir trukdžius savo dar- ci01įus Hugh R. Wilson daly- 
bininkams organizuotis. IvaiijS metiniame Vokietijos na- 

Taryba rado skundą pama-' kongrese, kuris rugsėjo 5 
d. prasidės Nuremberge.

Pernai buvęs ambasadorius 
Vokietijai William E. Dodd ne
priėmė pakvietimo nacių kon
grese dalyvauti.

8 \ • '

1
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AČME-NAUJIENŲ Telephoto
IR VĖL KARALAITĖ — 

20 metų ir raudonplaukė 
(Phyllrs Savage buvo išrink
tą karalaitė keturių dienų 
karnivalui, kuris įvyko Se- 
attle, Washington valstijoj. 

■Karnivalas paremtas įvai
riomis senoviškomis indėnų 
apeigomis ir ceremonijo
mis.

darbininkams orga-' 
taipjau kolektyviai

įruJkdyti 
nizuotis, 
tartis su unija ir ją pripažinti 
savo darbininkų atstove.

Pasirašė Sutartį su 
Unija.

Penkios American Can Co. 
dirbtuvės iš Californijos pasi
rašė, su tartį su plieijo darbinin
kų unija. Californijos dirbtuvė
se dirba apie 1,500 darbininkų.

Sutartis su unija užbaigė 
streiką tose dirbtuvėse.

Streikas Kainavo
4 milionus dolerių

La Follette civilių laisvių 
senato komitetas nustato, kad 
plieno darbininkų streikas kai
navo mažosioms plieno kompa
nijoms virš keturis milionus 
dol.

Daugiausia pinigų 
am im ici jai, s trei k lą užiams 
mušeikoms.

išleista
ir

Teisinąs Atmainė 
Tarybos Nuosprendį

Darbininkai buvo ąpskųndę 
darbo santykių tarybai Boss 
Mfg. Co., Kewanee, IU. Kompa
nija pasipriešino tardymams 
neva dėl jurisdikcijos ir tardy
muose nedalyvavo.

VĖL KARTU — Fred; Aslaire ir Ginger 
garsus filmų šokėjai ir aktoriai, kurie, po 
pertraukos, vėl vaidina kariu. Naujausias 
las, “Carefree”, dabar rodomas Cbicagoj,.

[ ACME-NAUJIENŲ Foto l

Rogers, du
kelių metų

PAIEŠKAU DARBO
Penteris ir popieruotojas iš vi

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

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

JACKSONVILLE, Fla., rugp. 
26. — šio miesto oro biuras 
paskelbė, kad didelis viesulas 
(uraganas) slenka Meksikos 
kryptimi. Nepaprastai didelis 
viešnias s.iąiUę,Xę$uĄel saloje, 
kuri priklauso’ Meksikai. Susi
siekimas su ta sala liko nu
trauktas.

NAUJIENOSE”

IK y, . . -.7____________________
UUPYKIT KUPONUS

ARE Y O U SUFFERIJMjąTROMs

EYE STRAIN 
due f o dusf/.-sun/hghtrgldrc,- 
driving, movie.S/ r'eadirig, elę.?

Do your eyes burn—feel 
tired, uncomfortable? Try 
Murinę. It contains 7 help- 

^.fuli ingredients which 
cleanse and clear eyes red- 
dened from fatigue—make 
your eyes feel clean, fresh,
alive! Much more effective than boric acid.

’ <11

Kasdien per savaitę laiko, nuo šeštadienio iki šeštadieniui 
Naujienose tilps skirtingos rūšies kuponas. Su tuo kuponu 
gausit kupone pažymėtus indus.

DAR TURIME INDU PAŽYMĖTUS PI ŪM ESNIUOSE 
KUPONUOSE

Kas nori gali dar pjradęti taupyti sau puikius, tikru auk- 
paąuksuotus indus, lik PASISKU.BIN K IT, nes mažai jų be-SU 

liko.

Indai yra aukščiausiom rūšies ir daug brangesni, negu 
mokėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponą šiandien ir 
pradėsit rinkli gražius šešiems arba 12 asmenims setus.

HELP WANTED—FEMĄLE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA MERGINA ar mo
teris prie namų darbo, prižiūrėti 
mažą kūdikį, $5 savaitei ir užlai
kymas. Šaukite Telefonu Crawford 
1629.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON 2 GRAŽUS šviesus šva
rus kambariai ant antrų lubų prie 
mažos šeimynos vaikinui ar mer
ginai. Negirtuokliams — visi pa
togumai; be valgio, bet jeigu gei
stina, galiu pagaminti pusryčius.

3222 So. Emerald.

KAMBARYS dėl vaikino ar že- 
notos poros. Yra telefonas, refri- 
geratoris ir visi parankamai. Kas 
turės miegamojo setą duosiu pi
giau. 7001 S. Talman Avė.

RENDAI FURNIŠUOTAS, 
rus, saulėtas kambarys, $3.00 
vaitę; prie mažos šeimynos, 
transportacija.

3316 W. 55th Street.

sva- 
į sa- 
Gera

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliaii irTrokai

ATEIK j didžiausį naujų ir 
atimtų automobilių išpardąvi- 
mą— tokį, kokio Chicago, nėrą 
bet kada mačiusi pas—

COOK COUNTY FINĄNCĘ, 
COMPANY

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

bių parduodama, tiesiog publikai, 
hufipirktr tikrą 1938 me

tų karą už tik $395 ir 1937 karą už 
tik $295. Ne daugiau. Taipgi se
nesnių modelių karai už taip pi
giai kaip $35.

Nepirkite naujo ar vartotą 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- 
lęisk nuostabios progos.

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

ACME-NAUJIENV Telephoto
NAUJAS IŠRADIMAS — 

Cįncinnati, Ohio, gyven'jojas 
G, U- MeClellan, kaip ir dau
gelis kilų žmonių dažnai 
užmiega besėdėdamas. Pa
veiksle jis demonstruoja ka
klo Kamšti, kurį išrado pa
togesniam miegojimui vaiz- 

' t t.i.oj pozicijoj.

» 11 fl R a Gėlės Mylintiems< II K M A Vestuvėms, Baniu kietoms, Laido-
. ■« • tuvėms, Papuoši-
, f mama.
, GALININKAS i 
418ą Aiiehe* Ayenae 
Phone LAFAYETTE 5800

tojus rudo, kad Federacijos 
unija turi daugumą darbinin
kų, kad kompanija sauvaliai! 
pašalino iš darbo keturis dar-1 
bin inkus McCoullough, Jerry 
Berry, G^acc Ercmmer ip Jess 
Mariam Taryba įsakė priimti 
juos atgal į darbą. j

i 
Nors kompanija tarėsi su 

unijos atstovais dėl algų ir dar
bo sglygų, bet kolektyvių dery
bų nebuvo. » > ■. • ♦

Po streiko rugp. 8, 1935 
kompanija sutiko priimti į 
darbą visus darbininkus, išė-! 
mus minėtus keturis. Kompani-j 
jtą nuosprendį apskundė federa-H 
liam apeliacijų teismui. Teis-! 
mas iš naujo viską išnagrinėjo: | 
ir patvirtino darbo tarybos 
nuosprendį, išėmus samdymą 
streike dalyvavusių darbininkų. 
Teismas pripažino, 
panija išpildė visas sąlygas ir 
tarybos nuosprendį atmainė. 
Boss Mfg. Co. yra . didžiausi 
pasauly darbo pirštinių ir corn 
huskerių išdirbėjai. (B.)
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Sidabrinį Setą

SIMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS VALDYBA 1938 METAMS SE
KANTI: Vinc. Kriščiūnas—pirm., 

9257 So. Cattage Grove Avė.; J. 
Raceviče—pirm, pagelb., 3326 So. 
Union Avė.; P. Kiltis—nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.; A. J. 
Zalatoris—iždininkas, 827 West 
33rd St.; A. Kaulakis — turto 
rašt., 3842 So. Union Avė.; Iz. 
Masaitis—kontrolės rašt.; J. Ma- 
saitis—kontrolės rašt.; J. Mali
nauskas —apiekunas iždo; K. Va
laitis—maršalka; A. Vilkis —kny
gyno prižiūrėtojas; K. Valaitis— 
ligoniu prižiūrėtojas; Dr. J. P. 
Poška—draugijos kvotėjas 3133 
So. Halsted St., Tel. Victory 3687 
Rez. 6504 So. Artesian Avė. tel. 
Hemlock 2374. Susirinkimus laiko 
kas pirmą sekmadienį kiekvieno 
menesį 12 vai. dieną, Rietuvių 
Auditorijoje.

DAUGYBE VARTOTŲ KARŲ 
B.UICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
806 Wes«t 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas
Tel. Victory 4965.’ 

STOGDENGYSTĖ IR ĘŲEKOS.
DARBAI

35 metai bizny, tupi pilną apdraųdą 
už darbus. Lengvus išmokėjimai 
jei norite. '
BRIDGEPORT ROOFING ĄNŲ 

SHEET MSE CO.
3216 Sp, Halsted' Street.

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

CHICAGOJ NAUJIENOS METAMS $8.00
25 šmotų Setas........................................ $4.00

“Naujienos” Metams ir Setas ............ $12-00

Kitur, Suv. Valst. ir Kanadoj 
NAUJIENOS Metams......  ....  $5.00
2g Šmotų Setas su persiuntimų .... . $4.50

“Naujienos” Metams -ir Setas ......

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

Vardas

Adresas

Miestas

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠEL- 
POS KLIUBO VALDYBA 1938 ME
TAMS: Jomes Sholteman, 3237 W.

Le Moyne St., Pirm.; Juozapas 
Stalioraitis, 7244 So. Talman Avė., 
Pirm. Pagelbininkas; Miss. He- 
len Chapas, 4403 So. Albany Avė., 
Nut. Rašt.; Walter Sharka, 4635 
So. Wąshtėnaw Avė., Tel. Lafa- 
yette 0559. Finansų Rašt.; Mrs. 
Mary Warnis, 3838 So. Kedzie 
Avė., Kasierka; Petras Olišaus- 
kas, 3145 W. 40th Place, Kont. 
Rašt.; Leonas Klimavičia, 2534 
W. 46th St., Kasos Globėjas; Dr. 
M. T. Strikol, 4645 So. Ashland 
Av., Tel. Boulevąrd 7820, Gydyto
jas; George Menkas, 127 N. Dear- 
born St. Tel; Central 4410, Pata
rėjas; Mike Kasparaitis, 6556 So. 
Biąhop St.. Knygius; Jpnas Kon- 
droška, 2841 W. 40th St.. Kont
rolės Pirm.; Miss. Adelė Ambro- 
zajte, 1423 So. 51 št Ct„ Vajaus 
Rašt.; Mrs. Marijona Sakalienė, 
8137 W. 44th St.. Biznio Rašt.; 
Juozapas Bendokaitis, 3116 So. 
Halsted. St.. Korespondentas. §>u- 
sirinkirųai atsibuna kozna mėnesi 
kas pirma sekmadieni 12 vai. d.

• H,ollywQęd svpt.’, 2417 vV\ 43rd 
St., Chioagb, RU -'Mokesčiai pri
imami 11 vai. iš ryto.

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Nurnažintę#-^ 
ANGLYS

EGG ...... .......
NUT ...... ........
BIG LUMP- -
MINE RUN. ..
SCRĘENING$

PIRKIT PAĘABI— ŠAŲKI’^Ę 
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

.00
.00
.00
.76
,00 . ..

Tel. ARDMORE W
EINANČIAI.

SKOMNAM PINIGUS 
ant Pirmu Morgičių 

apielinkė&e nuo, 5 11

FEPWX* SAYING& 
AND LOAN ASSOCIATIOM 

of Chicago. v *
2202 W. CERMAK RD. C&nal 8881
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Draugų Sutiktuves Pirmyn Dainininkams 
M. Ascilienei, Jonui Rukštalai

Visam Pirmyn Chorui
Rugp. 31 d. įvyks Fondo Bankietas

Sulauktuvės ...
Jonui Rukštalai

Pastangomis ponios Žukaus
kienės buvo surengtos sulauk- 
tuvės Jonui Rukštalai, kuris sy
kiu su Pirmyn choru sėkmin
gai lankėsi Lietuvoje, o dabar 
sveikas ir linksmas aplankęs 
Lietuvą sugrįžo pas savo myli
mą tetą p-ią Žukauskienę, ku
ri buvo išleidusi jį kaip savo 
kūdikį.

Sulauktuvių bankietas įvyko 
Žukauskų farmoj, prie 106 ir 
Cicero avė.

Jonas Rukštala yra jaunuolis 
linksmo budo ir su šypsena. At
silankiusiems svečiams papasa
kojo apie savo įspūdžius, ką 
matė Lietuvoj, tiktai nusiskun
dė, kad Lietuvoj labai daug bu

Rugp. Mėnesio 
Svarbesni Įvykiai 
Chicagos Istorijoj

Surinkta miesto valdybos 
įsakymu.

Rugp. 20, 1884. — Atidary
tas Presbyterian Hospital.

1886. — Aštuoni žmonės, ku
rie buvo teisiami už Haymarket 
riaušes, buvo rasti kalti žmog
žudystėje. Septyni jų buvo pa
karti, o vienas įkalintas 15 m.

1920. — Miesto taryba įvedė 
šviesos taupymą.

1925. — Grant parko stadio
no vardas liko pakeistas į Sol- 
diers Field.

Rugp. 21, 1865. — Miesto ad
vokatas nusprendė, kad 
tas atsako už nuostolius, ku
riuos panešė Henry Mehring, 
kurį sumušė kareiviai iš Ninth 
Iowa Infantry.

Rugp. 22, 1871. — 45 pėdų 
lotas šiaurinėj Monroe St. pu
sėj buvo parduotas po $2,000 
už priekinę pėdą. Lotas buvo į 
vakarus nuo State St.

1925. — Buvo uždarytas se
nas South Water marketas ir 
atidarytas naujas prie 15 gatv, 
ir Racine Avė. Naujasis mar
ketas kainavo $17,000,000.00.

Rugp. 23, 1824. — James 
Clybourne ir jo šeimyna atvy
ko į Chicago.

1908. — George W. Fitzpat- 
rick tapo areštuotas, kaltina
mas pavogęs $173,000 iš Jungt. 
Valstijų subtreasury, Chicagoj.

Rugp. 24, 1816. — Buvo pa
daryta St. Louis sutartis tarp 
indėnų ir federalinės valdžios, 
sulig kurios liko atiduotas di
delis plotas žemės, ant kurio 
dabar stovi Chicagos miestas.

1851. — Kun. H. P. Heath 
suorganizavo State gatvės epis- 
kopalų bažnyčią,

1893. — Didžiausias nuo 1874 
m. gaisras prasidėjo 161—91 
St., South Chicago. Sudegė 115 
namų. Nuostoliai — $125,630.

Rugp. 25, 1902. — Chicago, 
Aurora and Elgin bėgiais per
ėjo pirmas traukinys.

Rugp. 26, 1834. — Aaron 
Russell ir Benjamin H. Clift 
atidarė Chicagoj knygų ir ra
šomųjų daiktų sankrovą.

1835. —. Atidarytos dvejos 
kapinės, vienos prie Chicago 
Avė., o kitos netoli 23rd gat. 
ir Wabash Avė.

1895. — Įėjo galion miesto 
civil service įstatymai.

1927. — Atidarytas Bucking- 
ham Memorial fontanas, pasta
tytas, pavyzdžiu La tona fonta
nu Versailles, Franci joj. Fon
tanas buvo dovana Kate Buck- 
ingham atminčiai jos mirusio 
brolio.

vo lietaus, kai, žinoma, nema
žai darė jiems nesmagumų.

Nėra abejonės, kad po tos di
delės kelionės ir tų visų nuo
vargių pasilsėjęs kaipo dailės 
mylėtojas Jonas vėl darbuosis 
Pirmyn chore ir mes atsilankę 
svečiai galime pasididžiuoti, 
kad ir J. Rukštala prisidėjo 
prie įdėjimo švaraus kultūrini
mo lapo Lietuvos istorijon, kas 
mums lietuviams taip yra bran
gu, o p.-ai Žukauskienei paa- 
čiuoti už tokias gražias vaišes. 
Dar reikia pridurti, kad sutik
tuves Rukšlelai buvo nutarę 
rengti Zurasiškių klubas, bet 
kad p-ia Žukauskienė surengė 
savo pastangomis, tai Žarasiš- 
kiai buvo atsilankę kaip sve
čiai. X. š.

Cunard Linija 
Baigia Statyti 
Naują Laivą
Naujasis laivas Mauretania bus 

772 pėdų ilgio

Liepos 28 d. į vandenį liks 
nuleistas statomas naujas Cu
nard White Star linijos laivas 
mažoji “Mauretania.” Naujas 
laivas statomas greitumui ir 
švelniam plaukimui. Naujoji 
“Mauretania” bus didesnė už 
savo garsiąją pirmtakuną, ku
ris per 22 metus laikė visus At- 
lantiko greitumo rekordus. Lai
vas bus 772 pėdų ilgio ir 34, 
000 tonų įtalpos. Jo du milži
niški propeleriai, kiekvienas 
sveriantis po 25 tonus, varys 
laivą dideliu lygumu. Yra du 
dideli salionai, kuriuose, sulig 
reikalo bus įtaisyti mūviu teat
rai. Salionai bus įrengti vėliau
siais motyvais.

Laive bus įrengtas gerai vė
dinamas rūkymo kambarys. 
Taipgi bus specialis kambarys 
vaikams, kur jie galės žaisti be 
jokio rupesnio jų tėvams. Dėlei 
teikiamo parankamo ir kom
forto nelieka abejonės, kad tre
čioji klesa Mauretanijoj pasi
darys labai populiari.

Didžiausias Laivas Statytas 
Anglijoj

Mauretania yra didžiausias 
aivas pastatytas Anglijoje 
(Queen Mary buvo pastatytas 
Clyde, Škotijoj), tai į jo nulei
dimą buvo kreipiama ypatinga 
domė. Buvo pastatyta 700 pė
dų ilgio ir 7 pėdų pločio šliū
žės, kurios buvo gerai išteptos. 
Jomis milžiniškas laivas nu
šliaužė į Mersey upę į 57 se
kundas. Nuleidimo ceremonija 
buvo perduota per radio Angli
joj ir visoj Amerikoj.
Birkenhead, Anglijoj, susilau

kė nepaprastai didelio skaičiaus 
svečių, o upė pilna visokiausių 
luotelių. Tokios ceremonijos 
ne dažnai būna, tad žmonės iš 
tolo važiavo jas pamatyti. —B.

(Sp.).

Gasolino “Karas” 
Vėl Siaučia Chicagoj

Kainos numuštos net 5c 

sudarytos “paliaubos” nuėjo 
niekais. “Karas” vėl siaučia, 
o gasolino 'kainos numuštos 
net 5 centais už galioną, pana
šiai ir alyva.

Reguliarės gasolino kainos 
yra 19% c už galioną regulia- 
rio, o 21 %,c už “Ethyl”.

Automobilių t 
Nelaimės

Hans Eisenlohr, 30 metų, 
Chicagos Universiteto studen
tas užsimušė įvažiavęs į trafi- 
ko šviesą prie La Šalie ir Lo- 
cust ga’vių. Eisenlohr važia
vo 80 mylių greitumu, bandy
damas pabėgti nuo taxi drai- 
verio, kuriam sudaužė auto
mobilį.

Richard Flemming, 8 metų 
berniukas nuo 318 Washing- 
ton St., Oak Park, buvo auto
mobilio užmuštas prie namų.

Roy Shankš, 45 m. a., mir
tinai susižeidė įvažiavęs į Wes- 
tern Avenue tiltą prie sru'.ų 
kanalo. Gyveno Wautseka, III.

Šalty Hicks, 67 m. a., mirė 
Cook apskričio ligoninėj. Ji 
buvo iš Tyler, Texas valstijoj. 
Buvo sunkiai sužeista automo
bilio nelaimėj prie Hinsdale, 
III.

North Shore Streiko 
Likvidavimas Labai 
Lėtai Progresuoja
Ginčas Atiduotas Was\hingto- 

nui ir Teismui

North Shore gelžkelio strei
kas prasidėjęs suvirš savaitę 
laiko atgal tęsis dar gana il
gai, mažiausiai apie savaitę 
laiko.

Ginčas tarp gelžkelio virši
ninkų ir 1,300 darbininkų at
sidūrė Washingįone ir Fede- 
raliam teisme, Chicagoj.

Federalė Darbo Taryba ve-• n y r? t y dė tardymą, tikslu patirti kuri 
unija turi teisę darbininkus 
atstovauti. Tų unijų yra ketu
rios ir visos savinasi darbinin
kų atstovavimo teisę. Taryba 
tardymą užbaigė ir nusiuntė 
Washingtonan savo rekomen
dacijas. Sprendimas bus išneš
tas savaites pabaigoj.

Federalis teismas Chicagoj 
svarsto gelžkelio bondholde- 
rių pasiūlymą mokėti 85% bu
vusios pelnos algos pinigais, o 
15% certifikatais. Ginčas pra
sidėjo kai gelžkelis pranešė 
darbininkams, kad numuš jų 
algas 15%. Darbininkai atsi
sakė numušimą priimti. Teis
mas išneš savo nuosprendį už 
8 dienų. R.

Nusižudė Sesers 
Sode

Buvęs chicagietis Harry' 
Greenberg, 47, nuvažiavo pas 
seserį Bay City mieste, Mieli.,1 
ir ten nusižudė. Priežastis ne-; V. Ižinoma.

NAUJI'ENŲ-ACME Photo

prokuroro Kirvių 
Naujos Aukos

Prokuroro Courtney policijai 
skvadai, apsiginklavę ne šaute 
vais, bet kirviais pereitos sa
vaitės pabaigoje sunaikino dar 
tris “bukins” ties:

5040 S. Halsted St.
948 rjastwood Avė. ir
5043 S. Halsted St.

. , [ ACM.E-N AUJIENŲ Koto I

VĖLIAUSIOS MADOS GRAŽUOLĖ — Filmų aktorė 
Lucille Bali parodo kaip moderniška panelė rėdosi iš
eidama kavinėn, arklių lenktynių pamatyti ar gatvėj pa
sivaikščioti. Ji ruko ir cigaretą, bet tas priklauso nuo 
merginos skonio.

[ ACME-NAUJIEN Ų l'Hot ■]
VĖLIAUSIOS MADOS SKRYBĖLAITĖ —Paveikslas 

parodo “Dalinatiškos” mados skrybėlaitę, kuriai pana
šios paplito tarp gražiosios lyties Londone.

Dingo Skalbyklos 
Savininkas

Daugybė policijos, CCC jau
nuolių ir krantų sargyba prie 
Dės Plaines ieško Juliaus Bor- 
geson, vietos skalbyklos savi
ninko, kuris misteriškai dingot 
pereitos savaitės pabaigoj. Sa
koma, kad raketieriai jį pagro
bę ir nužudę.

Šiandien Bronės 
Jurgeloniutės 
Laidotuvės

Mirė Pereitą Penktadieny

Auroroj, III., šiandien įvyks 
laidotuvės 5-ių metų lietuvai
tes, Bronės Jurgeloniutės, kuri 
nelaimingai pasimirė pereitą 
penktadienį nuo žandų suraki- 
nimo ligos (tetanus). Gedulin
gos pamaldos įvyks Sacred 
Heart bažnyčioj Auroroj.

Pp. Jurgeloniai, mergaites 
tėvai, gyvena ties 618 College 
Avė., Auroroj. Mergytė susi
žeidė bežaizdama kieme, nuo 
ko išsivystė liga.

Klaidos
Atitaisymas

Žinioje apie Edvardo J. Če- 
pulio mirties metines sukaktu
ves. šeštadienio Naujienų lai
doj įvyko nemaloni klaida. Gi
minių sąrašas turėjo skambėti 
sekamai •

“E. J. Čepulis paliko žmoną 
Suzaną, iš namų Čilkaitę, Če
pulienę, du sūnūs, Konstantiną 
ir Edmundą ir marčias Mari
joną ir Aldoną. Lietuvoj pali
ko dvi seseris.” Kilų artimes
nių giminių nepaliko.

Draugas

Brighton Parko 
Demokratų 
Piknikas
“Pagerbimui Horner-Courtney-

Jareckio”

12-to wardo demokratai ruo
šia didelį pikniką pagerbimui 
Frank J. Lassa ir Horner- 
Courtney-Jarecki. Jis įvyks sek
madieny, rūgs. 4 d. Paul Kurr 
darže, 7410 Archer Avė., Juš- 
tice Park, priešais Ressurection 
kapines. Btls platus programas I 
su šokiais, žaidimais ir atleti-, 
niais kontestais, už kuriuo buS' 
duodami vertingi prizai.

Rengimo komiteto pirminin
ku yra John Cichoszewski, vice
pirmininku John A. Sullivan,1 
iždininku Frank S. Bitei, sek-į 
retoriu Frank A. Kolišius, Miss 
Emilie Balun yra pirmininkė, 
o Mrs. J. A. Sullivan, vice-pir- . 
mininkė Ladies’ Auxiliary. Ti-’ 
ketai yra 25c. Jie geri įėjimui 
į daržą ir laimėjimui dovanų, 
taipgi nuvažiavimui ir parva
žiavimui iš parko. Trokai eis 
nuo organizacijos būstinės, 
4014 Archer Avė., 39th St. ir

Naujienų-Acme Telephoto

Kedzie Avė., 35th ir Honore 
St., 45th St. ir California avė., 
47th St. ir Damen Avė. Pra
džia 9 vai. ryto. (Sp.)

Uždraus
“Revolverius”

Miesto taryba ruošiasi išlei
sti įstatymą, kuris uždraus 
krautuvėms pardavinėti vai
kams ir suaugusiems žaislus, 
panašius į “revolverius”. Pasi
rodo, kad su tokių “revolve
rių” pagalba jauni piktadariai 
papildė daugybę plėšimų. Už- 

i pultas žmogus negi žino ar re
volveris tikrai revolveris ar tik 
medinis žaislas vaikams.

Automobilio
Padanga Užmušė 
Žmogų

Gasolino stotyj ties 3914 Mil- 
waukee įvyko keista nelaimė. 
Beleidžiant oro į troko padan
gą, ji netikėtai sprogo ir mir
tinai sužeidė 28 metų tarnau
toją Edward Ludden, nuo 4625 
Grace St.

o WASHINGTON, D. C. — 
Netrukus bus paskelbta preky
bos sutartis, kurią pasirašė An
glija ir Amerika. Ėmė apie pu
sę metų, kol sutartis liko tin
kamai apdirbta.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

Paštu ir Telegrama už f ; ti <
prieinamą kainą. Siun
tėjui pristatome kvitą 
su gavėjo parašu.
Ant pareikalavimo iš
siunčiame pasiuntimo 
kvitas ir pinigų pasiun
timo ratas.

Naujienos
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL.

Keli southsidės gasolino par
davėjai vasaros pradžioj nu
mušė kainas gasolinui ir alie
jui. Neatlaikydamos konkuren
cijos, kainas pradėjo kapoti 
ir visos kitos stotys, ir į trum
pą t laiky “kainų karas” apė
mė visą Chicago.

Dyleriai kelis kartus bandė 
“karą” užbaigti ir net tris kar
tus paskelbė “paliaubas”, bet 
jos nuėjo niekais. Keli dyle
riai “paliaubas” sulaužydavo 
ir “karas” vėl atsinaujindavo 
visu smakrumu.

Taip yra ir dabar. Neseniai
KEISTA PAMOTĖ — Paveikslas parodo tris liūtukus London, Anglijos žvė

ryne, kuriuos auklėja kairėj tupinti kalė.Ji liūtukų “pamotė.”

NORI SUSITIKTI SU LOUISU — Max Baer, califor- 
nietis kumštininkas, gavo į kailį nuo buvusio čampiono 
Jimmy Braddock ir dabartinio čampiono Joe Louis. Bet 
jis nenusimena ir vėl treniruojasi, pasitikėdamas, kad 
gaus naują prt^gą su Louisu persiimti. Nutraukęs va
landėlei treniruotę Baer duoda autografus dviejoms 
viešnioms jo treniravimos stovykloj Sierra Neveda kal
nuose. •




