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PENKIOS VALSTYBES PRIEŠ VOKIETIJA 4*
PRANCŪZIJA, ANGLIJA, SOVIETŲ RUSIJA, RU
MUNIJA IR PIETŲSLAVIJA ĮSPĖJO HITLERĮ, KAD 
JOS GINS ČEKOSLOVAKIJOS NEPRIKLAUSOMYBĘ

LONDONAS, rugp. 29. — 
Anglija ir Prancūzija tiesiogiai 
įspėjo Vokietiją, kad ji neban
dytų panaudoti jėgą prieš Če
koslovakiją. Tą pat padarė ir 
kitos trys valstybės (Sovietų 
Rusija, Pietųslavija ir Rumu
nija). Klausiamos vokiečių, pa
starosios atsakiusios, jog jos 
stos Čekoslovakiją ginti, jei pa
staroji bus užpulta.

Sakoma, Anglija keliais at
vejais įspėjusi nacius, kad jie

nepradėtų karo dėl sudėtų vo
kiečių. Jei toks karas butų pra
dėtas, tai anglai butų priver
sti į jį įsikišti. Vadinasi, stoti 
čekoslovakams į pagalbą.

Tiesiogį įspėjimą prancūzai 
padarė vokiečiams gen. Joseph 
Vuillemin lupomis, kai pastara
sis aplankė Vokietiją. Į marša
lo Goeringo klausimą prancūzų 
generolas visai aiškiai atsakė, 
jog Prancūzija gins Čekoslova
kijos nepriklausomybę.

ANGLŲ POLITIKOJE ĮVYKO PERMAINA
4 LONDONAS, rugp. 29. — 
Atrodo, kad Anglijos politiko
je įvyko persilaužimas. Per pen
kerius metus konservatorių val
džia fašistams ir naciams buvo 
linkusi pataikauti. Kiekvienu 
atveju, kai įvykdavo susikirti
mas su totalėmis valstybėmis, 
Anglija negarbingai pasuodavo. 
Dėlei to Anglijos įtaka ir pres
tižas labai pašlijo.

Bet dabar Anglija jau galu
tinai įsitikino, kad nacių ape
titas yra tiek didelis, kad jį 
sunku patenkinti. Vos spėjo 
jie sutriuškinti Austriją, kaip 
dabar jau tiesia savo plėšrius

nagus į Čekoslovakiją. Po to 
gali ateiti eilė Belgijai, Olan
dijai, Šveicarijai ir kitoms val
stybėms.

Toks nacių akiplėšiškumas 
pagaliau ir konservatorių vy
riausybei pasidarė nebepaken
čiamas. štai kodėl ir liko Hit
leris įspėtas, kad nepradėtų ka
ro.

Be to, Anglija jau žymiai su
stiprėjo militariniu atžvilgiu. 
Ji karui jau pusėtinai yra pa
siruošusi, o apie vasario mėne
sį ji bus tiek apsiginklavusi, 
jog pasidarys visai pajėgi.

Chicago, III., Antradienis, Rugpiučio-August 30 d., 1938

PIRMAS PRIZAS — Vaizdas pieno'ūkio prie LaCrosse, Wis., kurio savininkas 
John Heinold gavo pirmą prizą už švarą ir gerą tvarką. Konkursą surengė pieninin
kų kooperatyvas ir jame dalyvavo 141 509 ūkininkai, parūpiną pieną Chicagai ir 
apylinkei. i

HITLERIS APŽIŪRI FORTUS
PRANCŪZAI TRAUKIA KARIUOMENĘ PRIE 

ŠVEICARIJOS SIENOS

PARYŽIUS, rugp. 29. — Hit
leris visai netikėtai aplankė 
Rhine’o fortus, kurie yra ties 
Prancūzijos siena. Būrio gene
rolų lydimas, jis apžiūrinėjo 
tuos fortus. Tarptautinis tiltas 
tos inspekcijos metu buvo už
darytas. Jis atsidarė tik tada, 
kai Hitleris su generolais iš
vyko Šveicarijos sienos link.

Tuo pačiu metu prie Šveica
rijos sienos prancūzai pradėjo 
traukti kariuomenę manevrams. 
Manoma, kad tie manevrai y?a 
daromi Šveicarijos pasienyje 
dėl to, kad čia grūmoja pavojus 
iš vokiečių pusės. Jei karas kil
tų, tai vokiečiai greičiausiai

bandytų prancūzus pulti kaip 
tik toje vietoje. Pirmiausia jie 
įsiveržtų į Šveicariją, o iš ten 
jau bandytų pulti prancūzų te
ritoriją. Vadinasi, butų pakar
tota pasaulinio karo istorija, 
kada vokiečiai per Belgiją ban
dė į Prancūziją žygiuoti.

Kiek žinia, prancūzai siunčia 
į vokiečių pasienį vis daugiau 
ir daugiau kariuomenės. Tai 
reiškia, jog jie rengiasi viso
kioms staigmenoms.

Šaukiamas yra ministrų ka
bineto posėdis, kuris vyriausiai 
aptars rimtą padėtį, kuri susi
darė dėl nacių grūmojimo Če
koslovakijai.

RAGINA NEBEMOKĖTI DUOKLIŲ CIO
KALTINA LEWISĄ LAUŽYMU UNIJOS TEISIŲ

LENKAI NEPATENKINTI NACIAIS
VARŠUVA, rugp. 29. - Na- ginklų, jog jų pakaktų 25,00'0 

cių įžūlumas pradeda veikti ir vokiečių apginkluoti, 
lenkus. Pirmiausia jie yra su
sirūpinę tuo, kad naciai orga- lo iš to, kad naciai slapta 
nizuoja “Pomeranijos legijoną”, kė Lenkijoje gyvenantiems
kuris susideda iš Lenkijoje gy- kiečiams demonstruoti savo lo- 
venančių vokiečių. Tie vokie- jalumą Hitleriui. To lojalumo 
čiai, užuot tarnavę lenkų armi-’ demonstravimas 
joje, pereina sieną ir 
Pomeranijos legijoną.

Trečias lenkų “smutkas” kl
iša- 
vo-

stoja į

LOJALISTAI SUMUŠĖ SUKILĖLIUS
SUKILĖLIŲ LINIJA LIKO SULAUŽYTA IR 

SUSISIEKIMAS NUTRAUKTAS

HENDAYE, Prancūzija, rug- Mūšyje keli kaimai liko pa- 
piučio 29. — Lojalistų kontr- imti. Nemažas skaičius sukilę- 
atakos, kurioms vadovauja gen. lių pateko į nelaisvę. Lojalis 
Jose Asensio, sudavė skaudų tams taip pat teko daug karo 
smūgį sukilėliams, kurie bandė medžiagos.
Almaden turtingas' gyvsidabrio Ebro fronte gana ramu. Su- 
kasyklas užimti. • • kilėlių bandymas atstumti loja-

Sukilėliai ne tik liko nuo gyv- listus už upęs, matyti, baigėsi 
sidabrio kasyklų-, atmušti, bet visišku nepasisekimu, nežiu- 
ir jų susisiekimttF susidavė rim- .rint to, kąd\gen. Franco čia

Užsieniuose gyveną 
vokiečiai turi būti 

naciai
SUTTGART, Vokietija, rugp. 

29. — “Nė vienas neturi tei
sės vadintis vokiečiu, jei jis nė
ra nacis. Kad būti vokiečiu, rei 
kia būti ištikimam fiureriui”. 
Tokį pareiškimą padarė Emst 
Wilhelm Bohle, užsieniuose gy
venančių vokiečių vadas. "> '

Tas pareiškimas buvo pada
rytas pasaulio vokiečių kongre
se, 'kuriame dalyvauja įvairių

MILWAUKEE, Wis„ rugp. 
29. — Čia vyksta Illinois, Min
nesota ir Wisconsin valstijų 51 
United Automobile Workers of 
America lokalo konvencija. Tčs 
konvencijos uždarytame posė
dyje liko priimta rezoliucija, 
kuri reikalauja, kad kalbamo
sios unijos lokalai paliautų mo
kėję mokesčius į CIO.

Rezoliucijoje John L. Lewis 
yra griežtai pasmerkiamas. Jal’n

prikišama unijų slopinimas.
Sakoma, kad tokiam nusista

tymui pritariąs ir Martin.
Jei internacionale pildomoji 

taryba sutiktų priimti rezoliu
cijoje išdėstytą pasiūlymą, tai 
CIO per mėnesį netektų apie 
$20,000. Tiek surenkama pra
monės organizavimo komitetui, 
kai 400,000 darbininkų dirba 
automobilių pramonėje.

tas pavojus. Mat, lojalistai su- buvo sukoncentravęs Jąbjausiai■ kraštų 'vokiečiai.' 
laužė jų liniją ir 
siekimą.

Bohle savo 
kalboje dar pridūrė, jog tie, 
kurie neremia Hitlerio, "auto- 
matiškai iškrinta iš verčiu

Penki žuvo lėktuvo 
avarijoje

350,000 ligonių tarp 
bedarbių

SYDNEY, Australija, rugp. WASHINGTON, D. C., rugp. 
29. — Penki žmonės žuvo lėk-!29. — Viešosios sveikatos biu- 
tuvo avarijoje. Nelaimė įvyko'ras apskaičiuoja, jog tarp di
dėlei traktoriaus. Bandydamas bartinių bedarbių apie 350,000 
išvengti susidūrimo su trakto 'yra ligonys. Jeigu visi bedar- 
riu, aviatorius smarkiai pasuko biai butų pašaukti į darbą, taiJei naciai nesikištų

PRAHA, rugp. 29. — Jei Če
koslovakijos tautinių mažumų 
klausimas butų paliktas patiems 
tos respublikos gyventojams ?š- 
spręsti, tai pakaktų vienos sa
vaitės laiko visiems nesusipra
timams išlyginti. Ir tautinės 
mažumos butų visai patenkin
tos.

Tačiau didžiausia nelaimė 
yra ta, kad Čekoslovakijos li
kimu yra susirūpinę naciai, ku
rie žut-but nori dominuoti Du
nojaus srityje esamose valsty
bėse. O kadangi Čekoslovakija 
tiems pasimojimams stovi anc 
kelio, tai naciai ir nori ją su
naikinti.

Sudetų vokiečiai, jei jie ne-

Bandė Įsigauti i ar
mijos aerodromą

_______________ _ I •

SAN FRANCISCO. Cal„ rug- 
piučio 29. — Du vyrai bandė 

: įsigauti į Crissey Field trooč- 
sius. Sargybinis buvo sumuštas 
po to, kai jis ^paleido du šūvius. 
Išgirdę šūvius, kareiviai pasi
skubino į pagalbą. Misteriški 
puolikai tačiau spėjo paspruk
ti.
• Nors armijos karininkai ir 
nemano, kad tai galėjo būti šni
pų darbas, vienok federalės val
džios agentams liko pavesta vi
sas reikalas ištirti.

tarpo”.
Rudolph Hess užsienyje gy

venančius vokiečius, kurie ne
remia Hitlerio, tiesiog išvadino 
renegatais.

Mirė dėl bitės 
įgilimo

CHICO, Cal., rugp. 29. — 
Čia pasimirė Myrtle Adenell 
Conoly, 24 metų amžiaus. Jos 
mirties priežastis buvo bites 
įgilimas. Bitė įgylė į kaklą, ir 
po valandos laiko Conoly jau 
buvo negyva. Prieš mirtį ji vi
sa pasidarė juoda.

Manoma, kad bitės nuodai 
paveikė širdį ir dėl to ji mi
rusi.

susivedė prie 
to, kad vokiečiai užsimovė bal
tas kojines.

Visa tai išmintingesniems 
lenkams pradeda atidaryti akis, 

jog naciai;

lėktuvą ir neteko kontrolės.
Lėktuvas nukrito ant žemės ir✓susidaužė.

jaudina
Dancigo Jie ima suprasti, 

vokiečiai yra slapta ginkluoja-: jei tik jiems pasiseks apsidirU- 
mi. šmugelio keliu ginklai yraįti su Čekoslovakija, netrukus 

užkurs karštą pirtį ir patiems

Kitas dalykas, kuris 
lenkus, yra tas, kad

tie ligonys negalėtų dirbti.
Vieni jų serga nervų ligomis 

dėl didelio susirūpinimo, o kiti 
yra fiziniai nusilpnėję dėl neti-

pristatomi iš Prūsijos. Sakoma,' 
kad jau dabar įšmugeliuota tiek lenkams.

Kiniečiai atsiėmė 
tris miestus

HANK0W, rugp. 29. — Pa
skutinių kelių dienų laimėjimai 
labai sustiprino Kinijos armi
jos ir žmonių pasiryžimą kovo
ti.

Kiniečiai netikėtai užklupo 
japonus į šiaurę nuo Yangtzė 
upės ir juos ten sumušė. Nors j 
japonai ir labai atkakliai lai
kėsi, bet vis dėlto buvo priver
sti pasitraukti. Jie pasitraukę 
net iš trijų miestų, būtent, Tai- 
h u, Tsienshau ir Susung.

Kiek tie kiniečių laimėjimai 
yra svarbus militariniu atžvil
giu, sunku pasakyti. Tačiau mo
raliniai jie labai sustiprino tiek 
kariuomenę, tiek civilius gyven
tojus.

Lenkai pageidauja, 
kad Čekoslovakija 

butų suskaldyta
VARŠUVA, rugp. 29. — Če

koslovakijos klausimu lenkai 
laikosi labai rezervuotai. Ang
lijos įspėjimą? Hitleriui čia bu
vo visai mažai spaudoje komen
tuotas. Tačiau oficialus rateliai 
reiškia tą nuomonę, jog Čeko
slovakijos klausimas turėtų bū
ti išspręstas tik vienatiniu bil
du : būtent, tautinėms mažu
moms suteikiant autonomiją. 
Tuo atveju autonomiją turėtų 
gauti ir lenkai, kurie gyvena 
Čekoslovakijoje.

šia proga pravartu pastebė
ti, kad Lenkijoje tautinės ma
žumos sudaro apie vieną treč
dalį vi.sų gyventojų. Tad jai 
kaip *ik reikėtų Čekoslovakijai 
siūk mą receptą pritaikyti savo 
kraštui.

Knygų skaitymas
SPRINGFIELD, Ilk, rugp. 29. 

— Illinois Valstijoje priskaito- 
ma 5,702,000 gyventojų. Su
rinkti viešųjų knygynų davinia; 
rodo, jog, vidutiniškai imant, 
kiekvienas gyventojas per pe
reitus metus perskaitė po pen 
kias knygas.

Žinoma, buvo daug tokių, ku
rie nė vienos knygos neperskai
tė, o tuo tarpu kiti perskaito, 
po kelias dešimtys.

kusio maisto.

TRUMPOS ŽINIOS 
IŠ VISUR
L/

• LOS ANGELES. — Vakar 
Alexander P. De Seversky iš 
New Yorko į Los Angeles nu
skrido per 10 valandų ir 3 mi
nutes ir tuo budu sumušė grei
tume) rekordą. Iki Šiol greitu-

į mo rekordas priklausė Roscoe 
i Turneriui, kuris tą pačią ke-

Grįžo Morgenthau
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras Šiai dienai prar 
našauja:

Bendrai giedra ir vėsu. PUs 
daugiausia pietvakarių ir šiau
rių vėjai. Saulė teka 6:12, lei
džiasi 7:29 vai.

NEW YORKAS, rugp. 29. — 
Iš Europos grįžo Morgenthau, 
Jungtinių Valstijų iždininkas. 
Jis buvo paklaustas', ką Euro
pos valstybės mano daryti su 
karo skolomis. Atsakė, jog jo
kio pasiūlymo jis negavęs.

butų akiplėšiškų nacių gąsdi
nami, su čekais greit susipras
tų. Bet Hitlerio agentai Garo 
viską, kad prie tokio susipra
timo nebūtų prieita. Tas nacių 
kišimosi į kitos valstybės rei
kalus šiandien stato pašauto 
taiką į pavojų.

Naciai vis dar tebe- 
smarkauja

BERLYNAS, rugpiučio 29. — 
Sumobilizavę. 1,000,000 su vir
šum kareivių ir apie 500,000 
žmonių pristatę prie įvairių ap
saugos darbų, naciai smarkau-1 
ja ir nepaiso Anglijos ir Sovie
tų Rusijos įspėjimų. Atrodo, 
kad šiuo atveju blofuoti nori
ma iki galo, nežiūrint, kokios 
bus pasėkos. Mat, naciai vis 
dar tebėra įsitikinę, kad demo
kratinės valstybės pagaliau ir 
šį kartą nusileis. Na, o tada 
naciai galės lengvai su čeko-

' Naujienų-A cme Telenhoto
RADO NUŽUDYTĄ DAKTARO ŽMONĄ — Policija

prie skiepo durų, kur buvo atrastas kūnas nužudytos 
moteriškės Ella La Mance, LeClede, Missouri daktaro

Slovakija apsidirbti. William La Mance žmonos.

Čekai pasirengę 
karui

TEPLITZ SCHOENAU, rugp. 
29. — čia eina didžiausias bruz
dėjimas. Visur knibždėte knibž
da kariuomenė. Atrodo lyginai 
taip pat, kaip gegužės 21 d., 
kada naciai buvo pasirengę pul
ti Čekoslovakiją ir pastaroji 
per vieną dieną sumobilizavo 
didžiulę armiją.

lionę buvo atlikęs per 11 va
landų ir 30 minučių.

• DECATUR, III. — P-ia 
Osborne nušovė savo vyrą, o 
paskui pati nusižudė įšokdama 
į Decatur ežerą.

• NICE, Francuzija. — Apie 
50 prancūzų ūkininkų, kurie

Įgyveno Italijoje ir ten turėjo 
savo ukius, liko fašistų valcMos 
išdeportuoti į Prancūziją. Ūkiai 
iš jų liko atimti.

Dėl streiko užsidarė 
didžiausia lėktuvų 

dirbtuvė
BIRMINGHAM, Anglija, rug-; 

piučio 29. — čia užsidarė di
džiausia Anglijos lėktuvų dirb
tuvė, kai sustreikavo 6,000 dar
bininkų.

Streikas pirmiausia kilo vie
name departamente, kai dirb
tuvės vadovybė sulaužė sutar
ti.

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

ŠEŠTADIENIAIS nno 8 
ryto iki 6 vai. vakaro.

NAUJIENŲ ADM.
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ADVOKATAI

st.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Kiti Lietuviai Daktarai

AKIU SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai

KITATAUČIAI

Physician and Surgeon 
3103 SOUTH HALSTED ST. 

Res. 3261 S o. Halsted Street

nuo

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

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

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 
1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen Hemlock 6699

pietų, 7 iki 8 vaL Ned. nuo 10 iki 11 
Rez. Tclephone PLAZA T400

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
artŲ:47th Street 
Tel. Yards 2246

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro ‘ 
Seredoj pagal sutarti.’

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

P, ŠALTIMIERAS.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maąrice Kąhn 
4631 SOUTH ASHLAND AVĘ.

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

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

TeL Sęeley 7330
Namų telefonas Brunsvvick 0597

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

--------------------------------------------------- ---------------------------

8

LIETUVIAI

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockvvell St 
Telephone: Republic 9723

> visu, kas reikalinga
Bet ir šiuo atžvilgiu negalima 
pasakyti, kad žemės paviršius

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

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

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

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

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS 

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014 

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

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

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. Cąlifornią Avenųę

Telefonas Republic 7868

Yards 1139
Yards 1138

TURIME

VISOSE MIESTO
DALYSE

MINO

Of YOUR
INVIHMCKI

L J. ZOLP Phone Yards 0781
Yards 0782

LACHAWICZ ĮR SŪNUS
2314 West 23rd Place

Tel. Pullman 1270

Cicero

Phone Yards 4908

1410 South 49th Court

P. J. RIDIKAS
YARDS 1419

• <000.

---------- ■ -u ,j-.——-------t----- rrr------------

StatistiKos Etiudai

Ar žmonėm Fei; Ąų.H.štą žemė?

Tikslių duomenų apie pasau
lio gyventojų skaičių mes-netu? 
rime, nes tirščiausiai apgyven
tame pasaulio krašte, Kinijoje, 
gyventoj ų surašymai niekad: Pa
buvo daromi. Todėl, pav., 'tau
tų sąjungos statistikos metraš
tyje 1935-4936. m.etam.s ^updą- 
mi du pasaulio gyventojų skait
menys: vienas, tikslesnis, be 
Kinijos (1,627,000,000), ir ki
tas, apytikris, su Kiniją (2,077, 

' 0010,000) * Bet, beųdrai, su tiks
lumu iki Žijmtp milijonų gali
ma pasakyti kąd‘žem^ą gyvęn-; 
tojų skaičius dabar kiek per
virši ja du milijardus.

Skaitmuo, be. abejo, įspudiųr 
gas. Bet kaip tik dėl savo miį- 
žiniškumo jis pats savaime 
mi/ms nieko nesako. Todėl, kad 
bent kiek pridupt jam. konkre- 
tiškumo ir vaizdingumo, mes 
esame priversti pasinaudoti sta
tistinėmis iliustracijomis.

Visų pirma pamėginkime su
rinkti visą žmoniją į vieną vie
tą. Daleiskime, kad į kokį nors 
vaidinimą ar įvykį, pavyzdžiui, 
į eilinę Olimpijadą, suvažiuotų 
nemažiau, nedaugiau, kaip visi 
pasaulio gyventojai, iki. pasku
tinio žmogaus. Kyla klausimas, 
kokio didumo turi būti stadijo- 
nas, kuris galėtų sutalpinti du 
milijardus žiųrųvų?
Kiekviena, sėdėjimo vieta uži
ma apie pusę kvadr. "'metro. 
Dviems milijardams žiūrovų tai 
sudarys, vieno įpilijąrdo kvadr. 
metrų arba 1,000 kvadr. kilo
metrų plotą. O jei žmones pasi
tenkintų stovimosioms vieto
mis, tai užtektų jau kokių 500 
kvadr. kilometrų. Trobesiui, ži
noma, ir tai butų didžiulės išmie- 
ros. Bet palyginus su paviršiu
mi žemės sausumos, kuri siekia 
150 milijonų. Kvadr. kilometrų,

nis už šitą Virš-Btadijoąą, suge
bantį sutalpinti- visus pasaulio 
gyventojus. / ;

Bet itai vadinimas pasibaigė, 
į ’ I f ■

žiūrovai eina į namus. Tačiau 
įs vaizduokime, kad žmonėms 
taip patiko bųti drauge, kad jię 
nutarė nesiskirti ir apsigyven
ti viename mieste.

Koks Turi Būti To Miesto 
dydis?

Apskaičiuodami po 200 k v. me
trų asmeniui, gauname penkių 
narių šeimynai 1000 kv. metrų 
sklypą^—plotą, kurio užtenka ne 
tiktai hamą pastatyti, bet ir 
mažam sodeliui ir darželiui. Taip 
apskaičiuojant, dviems milijar
dams žmonių reikia lygiai 40Q, 
000 kv. kilometrų. Reikia pažy
mėti, kad iš. pasaulio 70 valsty
bių, 40 turi plotą, viršijantį 4.0Q, 
000 kvadr. kilometrų, tarp jų 
net tokios, atrodo nedidelės, 
valstybės, kaip Švedija, Venecu* 
ela, Ekvadoras, Paragvajus ... 
Dar daugiau, tokiam virš-mies- 
tu*i, sugebančiam sutalpinti vi
sus pasaulio gyventojus, nerei
kia kontinentų. Plotas, lygup 
Sumatros (435,000 kv. klm.) ar 
Madagaskaro (586,000^ kv. klm.) 
salų paviršiumi galėtų sutal
pinti visus žmones, ir dar lik
tų, vietos gatvėms ir aikštėms. 
O paviršiuje, lygiame Borneo 
salai (755,000,kv. klm.) ar Nau
jąja! Gvinėjai - (775,000 kv. 
klm.), galima butų pastatyti 
tikrą miestą.—sodą, kur par
kams ir sędams galima butų pa
skirtį kelis šimtus tūkstančių 
kvądrątinių kilometrų. Ir to
kiu bu.(lu* apgyvendinę visus pa
saulio gyventojus, mes paliktu- 
mėme visas kitas salas, ir visus 
penkis kontinentus visai tuščius, 
kaipo rezervą busimoms kar
toms. ..

Bet, žinoma, taip apskaičiuo
jant, išleistas iš akių j

tai vis dėlto yra tiktai tašffaa.uiiĮžmonių aprūpini^ maistu ip 
vieno Londono su priemiesčiais 
plotas (apie 2,000 kvadr. klm.) 
yra beveik keturis kart dides-

Oi

Statyk arba Taisyk 
namus skolindamas iš 

NAUJIENŲ SPULKOS
e Lietuvio tokia jau prigimtis, kad pĮrnjąi galimybei pa
sitaikius Įsigyti nuosavybę—namus. Deja, kartais ir go
riausiems norams esant, savomis pajėgomis n.edaug gali
ma atsiekti,—-reikia padalinės pagelbos—lėšų. Dabar, ypač 
prieš šį rudenį susidaro visiems puikios sąlygos tokioms 
svajonėms Įkūnyti, t y. galima gauti pasiskolinti, atnau
jinti morgičius latyai lengvomis sąlygomis. Tad, nepraleis
kite šios progos... sūtykite, arba taisykite namus, o kurie 
turite atliekamų pinigų, galfte ir pasidėti.

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

• Užsitikrink savo in- 
dėliams tikrą apsau- 
gą ir pelną.

JI • Čia visų INDELIAI wlflį 
apdrausti nu— 

$5,000.00

LtTHUANlAN BUILDING, 
LOAII and SAVINGS ASS’N 

(NAUJIENŲ SPULRĄ)
V39 SOUTH HAŲ^TED S^Ę^T Tel, CA$AL SR 

Atdara nuo 8 vai rytų iki 8 vaj* vaįaro.

n

jąu birtų išnaudotas iki pąsl^u- 
tinjų ribų.. Rąndrąs apgyvena
mų^ žemės sausumos plptas ąu? 
dąro apįę 13$ milijonus kv. klm, 
Iš šito ploto apdirbama yra ne- 
dąųgįąų kąįp Tuq, tarpu 
pievos, ir miškai užimu 60.% vi
so paviršiais. Iš .šitų; $0% feuŪ 
idalis, be abejo, .tinka apdirbi- 
mui; 1 Tyrinėtųjų duomeninjZs, 
Jungtinės Amerikos Valstybės, 
Kanada ir net Kinija gali trigu
bai padidinti apdirbamos žeąiės 
plotą; Rusija Balkanų valsty
bės, Argentiną ir subtropinė Bia- 
ziliją gali tą plotą padidinti 
penl^ęriopąi; beveik neapgyven
tuose Zondų archipelago (išsky
rus Javą) salose apdirbamos že
mės plotas gali būti padidintas 
dešiąiteriopąi. Tropinė Brazili
ja, sų jps n,ųpstąbįų mąksima- 
linėą šilumos, ir milžiniško drėg
mės kiekio s.ujungimu? faktinai 
beveik dar n.ėra paliesta, ir tos 
sritys apdengtos pir
mykštės, nąpeajeįnąm.os ir net 
neištiktos girios, kurios, paver
stos. pląn.tącijopris, galus išmai
tinti ištikus koątinentus. Tokiu 
Hudu bendras pasaulinis apdir
bamos žemės, ploto trigubas pą- 
didiąimas atrodo pilnai pasier 
kiaipas, žemės kultutros pakėli
mas, perėjimas nuo žemės ūkio 
prie sodiniųkystės, galės dar 
kelis kartus padidinti produk
ciją. Todėl.
dešimteriopas žemes produktų 

kiekio* padidėjimas atropo 
visai pasiekiamas

net prie dabartinio technikos 
lygio.

Šitų, duomenų, šviesoje reikia 
pripažinti, kad žemė yra dar 
tuščia, ir kad žmonija daro vos 
tik pirmus žingsnius išnaudoti 
jos potencialįnius tuntus. Vie
tos ir maisto stojka negresia nei 
mums, nei busimosioms kar
toms. Todėl kiekvienas naujas 
žmogus—laukiamas žemes sve- 
čiąs. Taį ne tik burna, kurią 
reikia, išmaitinti, bet ir dvi ran
kos, kurios gali, dirbti. Natūra
liniai pasaulio turtai užtikrina 
šitoms rankoms plačią galimy
bę gaminti ir kurti;....v

•** « < 7 • • M ’

CEZARIS ir FORDAS
Pasaulinė automobilių gamy

ba prieš krizę pasiekė 1929 m. 
rekordinio skaitmens—6,300,000 
Krizės metu šitas kiekis stai
giai krito, nuriedėdamas 1932 
m. iki 2 milijonų. Bet niVo to 
laiko padėtis šitoje pramonės 
šakoje nuolat eina geryn, ir 
jau 1935 m. buvo pagaminta 
vėl 5,200,000 automobilių.
Penki Milijonai Automobilių ...
Ką gi tai reiškia? Vaizdžių su
gretinimų ir iliustraęijų mėgė
jai gali pasakyti, kad penki mi
lijonai automobilių, pastatyti; 
vienas po, kito, sudarytų neper
traukiamą 20,000 kilometrų li
niją, kuri užima atstumą tarp 
Šiaurės ir Pietų, ašigalių. Pasta
tyti vienas po kito, sudarytų ne
pertraukiamą 20,000 kilometrų 
liniją, kuri ivžima atstumą tarp 
Šiaurės ir Pietų ašigalių. Pasta
tyti vienas ant kito, penki mili
jonai automobilių sudarytų bok
štą apie 10,000 kilometrų, aukš
čio, t. y. lygiai tūkstantį kartų 
įaukštiesnį už patį aukščiausį 
pasaulio kalną. Suma atstumų, 
kuriuos penki milijonai automo
bilių gali padengti per vieną va
landą, du kart didesnė už atstu
mą nuo žemės iki saulės. Pen
kiuose milijonuose automobilių 
gali laisvai tilpti visi Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Suomijos, Šve
dijos, Norvegijos, Danijos ir 
Olandijos gyventojai atsisėdę 
kartų.

Galima sugalvoti dešimtis to
kių grynai išorinių iliustracijų 
ir sugretinimą. Bet pęnkįuose 
milijonuose automobilių ghąii 
ir gilesnis pamokymas, kuris 
vergia rimčiau susimąstyti šio 
reiškinio prasme.

6Ų.W9WliP 
mas jpįpu, bųdą nėra mažesnis 
už 10 ąrklįo jėgų. Visam kiekiui 
automobilių, gaminamųjų vien
ais metais, tai duoda milžinišką 
50 milijonų arklio jėgų energi-

NAUJIENOS, Chicago, UI
ąbejo, yra teisingas: žmonių 
“turtai” galutinoje išvadoje yra 
ne kąs kitas, kaip jėga, kuria 
žmogus gali dispoiątoti. Todėl 
vieno milijono naujų vergų į- 
plaųfcą sudarė tieips • laikams 
milžinišką pralobimą.

Bet mes matome, kad musų 
gyvenimo mastas pasidarė visai 
kitoks.; Milijono vergų raumenų 
jėga, pervedus ją į mašinų en
ergiją, yra lygi vos tik 10,00Q 
automobilių jėgai. Todėl

.pasaulio automobilių pramonė 
praturtina mus per vienerius 
metus 500 kartų daugiau, negu 

Cezaris per 15 karo metų
Jeigu! Cezaris įsigeistų pratur
tinti Romą taip, kaip mus pra
turtina vien tik šita pramonės 
šaka, jis turėtų kasmet imti į 
nelaisvę 500 milijonų suaugusių 
ir stiprių žmonių. Kad pasiektų 
tą tikslą jis turėtų kasmet už
kariauti kraštus turinčius du, 
milijardus gyventojų. Bet šito 
jis jokiu budu nebūtų galėjęs 
padaryti, nes viso pasaulio gy
ventojų skaičius anais laikais 
vargu ar viršijo 100 milijonų 
žmonių. O “lobis” vieno tik 
Fordo, kuris pastatė jau per 
25 milijonų automobilių, virš

ją. Mechanikoj! arklio jėgą dau
giau, negu dešimt kartų virši
ją normalaus sveikų darbininko 
jė^ą. Todėl
penkių milijonų automobilių jė
ga yra lygi 50Q įmilijpnų darbi

ninkų jėgai 
•7 r’

Kadangi, atskaičius moteris, 
vaikus ir šbniiis, svęikip darbi
ninkų yra nedaugiau kaip vien
as ketvirtadalis visų gyvento
jų, tai tam- tikslui, kad dispp- 
nuot 500 milijonų darbininkų 
armija, bendras gyventojų kie
kis turi pasiekti 2 milijardų 
žmonių, t. y. turi prilygti da
bartiniam viso pasaulio gyven
tojų skaičiui. Kitais žodžiais, 
automobilių pramonė pęr vie
nerius metus duoda jėgos prie
auglį lygu visos žmonijos rau
menų pajėgumui.

Dar ne taip senai beveik visas 
darbas buvo atliekamas žmonių 
raumenų jėga. Senovėje tokią 
jėgą sudarė vergai. Todėl

vergų prieauglio klausimas
turėjo anais laikais didelę eko
nominę reikšmę. Romos galybes 
laikais viena iš pagrindinių Ce
zario populiarumo priežasčių 
buvo ta, kad per 15 savo karų 
metų, jis paėmė j nelaisvę ir 
padavė, į vergiją apie vieną mi
lijoną žmonių, kas esmėje ir su
dalė svarbiausią jo karo lobį. 
Žinoma, šitą lobį jis gavo nedy- 
kai: kad jį gaut, jis turėjo pa
vergti tris šimtus tautų, išgriau
ti 800 miestų ir išžudyti mili
joną žmonių. Bet už tai jis, is
torikų liudijimu, praturtino ne 
tik save ir visus savo artimuo
sius, bet ir visą Romą ir net 
Graikiją, šitas tvirtinimas, be

dviejjų su puse tūkstančių kar
tų viršija Cezario lobį, ir pana
šių tolimesnių pergalių, gali
mybę kasmet nemažėja, o be ri
bų didėja.

(Bus daugiau)

• RAGINE, Wis. — Racine 
Nash lokalo 58 nariai,| kurių 
priskaitomą iki 1,800, yra pa
sirengę dėti visas pastangas, 
kad iš čia nebūtų iškelta Nash 
dirbtuvė.

• PASADENA, Cal. — Wil- 
liam H. Christie, pasižymėjęs 
astronomas, sako, jog 1940 m. 
[vyksiąs užtemimas žvaigždės, 
kuri yrą 10 milijonų kartų di
desnė, negu saulė.

L. A. EŽERSKIS
1 LAIDOTUVIŲ
'■ DIREKTORIUS

2025 W. 51 st St.
Tel. YARDS 1278

DYKAI KOPLČYIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE

Ambulance Patarnavimas.__

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Thęrapy 
and Midwife

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

Petnyčioj, Suba- 
toj ir Nedėlioj 
Kreipkitės Seka

mu Adresu:
CENTRAL AVE
NUE, BEVERLY 
SHORĘS, IND. 
TeL Michigan Ci

ty 2799-3X

Oflso TeL Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St

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

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

TeL Kenwood 5107
Ofiso Tel. Virginia 0036 

Residence Td. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 
ir nuo 6—8 vaL vakaro 
y Rezidencija: ,,

John F. Eudeikis
i * . ’

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE 
DIENA IR NAKTĮ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 

t—x • koplyčios visose
J—<csL J- Chicagos dalyse

NARIAI
Chicagos,

Cicero
Lietuviu

Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

Ambulance
Patarnavi
mas Dieną 
ir Nakti

KOPLYČIAS

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė Phone Grovehill 0142

Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue

3354 So. Halsted Street

1646 West 46th Street

Phone Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Phone Canal 2515,
SKYRIUS: 42-44 East 108th Streęt

ALĘĘĘT V. FĘTKUS IR EUDĘĮĘIS
4704 So, Western Ąvę, Ęhonę Virgmią 088$

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL&ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optometricaliy Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone YARDS 1373

Dr. W. J. Kirstuk
PHISICIAN and SUEGEON

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 63.rd St.

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—6 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. G. SERNER
LIETUVIS ARIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2880
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Skaitlingas Ir Gražus 
LDD. Piknikas — 
‘Field Day”

Sutraukė tūkstantinę minią 
į Dambrausko Daržą

Sekmadienį, rugpiučio 21 d., 
LDD. 4-ta kuopa turėjo tikrai 
skaitlingą ir gražų pikniką, ar 
ba, kitaip tariant, FIELD DAY.

Privažiavo svietelio pilnas p. 
Dambrausko ūkis.

Visos apylinkės, kur tik pa
žvelgsi, visur pilnos automobi
lių. Ant paties kalnelio, kur 
randasi stalai ir kiti patogu
mai susirinkusiai publikai, pil
na įvairių žmonelių. Vieni x su
sėdę apie stalus kalbasi ir vai
šinasi, kiti apsupę gėrimo ba
rą, treti vaikštinėja po žalias 
pievas, o jaunimas šoka ir link
sminasi gana skaitlingai. Ne-

Dabar, pirkdami Norge, ar 
Universal gazinį pečių, an
glinį pečių, ar aliejinį pečių, 
sutaupysite $35.00. Pamaty
kite didžiuli iškrovimą nau
jų Rakandų Rudriko Krau
tuvėje. Pamatykite naujus 
Radijas: RGA, 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—920 k. panedėliais ir 
pėtnyčiomis kaip 6:15 vak.

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

PERDIRBKIT Dabar
SUTAUPYKIT 30% 

Ne Pinigais—5% Palūkanų 
1-2-5 Metams išmokėti 

DYKAI APSKAIČIAVIMAS

PILNAS PERDIRBIMAS
Namo iškėlimas 
Beismentai 
Plytų darbai 
Cemento darbai 
Porčiai 
Viškų flatai 
Garažai 
Stogų Dengimas

Asbesto
apmušimas 

Plumbingai 
Šildymas 
Malevojimas 
Krautuvių 

frontai 
Nauji namai.

Mieste tiktai
NAUJAS STOGAS .... $55.00 
90 sv. rolis stogo dengimas. 
Pilna kaina vidutiniam na
mui. Porčiai ir stoglangiai ek
stra. 10 dienų tiktai.

MUSŲ KAINOS ŽEMIAUSIOS 
Telefonas BOULEVARD 2440
Atlas Builders Co.

Laisniuotas ir apdraustas kont- 
raktorius. Statytojas nuo 1918 m. 

5040 S. RAGINE AVENUE. 

klysiu pasakęs, kad kalbamas 
piknikas LDD. 4 tos kuopos, 
kurį rėmė LSS. centralinė kuo
pa NAUJOS GADYNĖS nau
dai, buvo vienas iš skaitlingiau 
šių piknikų kokius kada taria
ma kuopa yra turėjus. Kokia 
skaitlinė žmonių čia dalyvavo, 
sunku pasakyti, bet kad čia 

, buvo tūkstantines minios žmo
nių, tai tą kiekvienas, kas bu 
vo piknike, pritvirtins.

Įvairus Programas
Pirmoj eilėj vyko sporto 

jauktų, Naujos Gadynės choro 
ir Pirmyn baseball lošimas. Lo
šimui pasibaigus, apie šeštą va
landą prasidėjo damų ir kalbų 
programas. Pirmiausia, sudaina
vo tris dainas Chicagos Lietu
vių Vyrų Choras, po vadovybe 
tik-ką pagrįžusio iš Lietuvos 
savo mokytojo Kazio Steponą 
vičiaus. Tinkamą ir nuoširdžią 
kalbą pasakė drg. V. Poška, 
“Naujienų” redakcijos narys. 
Tada pristatytas buvo Naujos 
Gadynės Choras, kuris sudaina
vo tris dainas ir kurį publika, 
rodosi, gerai pamėgo. Kadangi 
choro dirigentas Jurgis Stepo
navičius, su savo “prisiega” An 
tanina, pirmu kart pasiroiJT 
prieš publiką pagrįžęs iš Lie
tuvos, tai, kaip choro nariai, 
taip ir publika sutiko juos svei
kindami su ovacijomis ir gar
siais aplodismentais.

Pasibaigus programui, buvo 
$50 traukimas.

Traukimą prižiūrėjo nuskirti 
iš publikos trys teisėjai, bū
tent: Antanas Rulis, Jonas Kau 
linis ir p-nia Veiner. Tikietu’s 
traukė penkios jaunos merge
lės, kurios ir suteikė laimę 
tiems, kurie turėjo laiminguo
sius bilietus. Daugelis laimėj il
sių buvo ant vietos, tai pasi
ėmė gautus laimėjimo pinigus 
$25.00, $10.00, ir tris dovanas 
po penkinę. J e džiaugėsi, kad 
juos giliukas taip gerai aplan
kė.

Vėlai vakare, dainuodama 
publika skirstėsi į namus, o 
pikniko rengėjai, po sunkaus 
ir atsakomingo dienos darbo, 
džiaugėsi, kad viskas gerai pa
vyko. Nors pavargę, bet ir jie 
važiavo namo dainuodami.

Kazliut.

Pranešimas
1934 Metų
Taksu Reikalu<.

Namų Savininkai Gali Atgauti 
Dalį Savo Pinigų

Dar kartą noriu pranešti tak
sų mokėtojams apie 1934 me
tų taksus.

Teisėjas Edmund K. Jarecki 
neseniai išnešė sprendimą, kad 
kiekvienas namo savininkas ga
li atgauti dalį pinigų, sumokė
tų už 1934 metų taksus.

Buvau pranešęs per lietuviš
ką spaudą apie tą sprendimą, 
bet matau, kad labai mažas 
skaičius lietuvių juo naudojasi. 
Tūkstančiai žmonių kasdien at
eina į States Attorney (proku
roro) raštinės taksų skyrių pil
dyti aplikacijas, kad dalį 1934 
mokesčių atgauti, bet jų eilėse 
yra labai mažai lietuvių. Gal 
kai kurie žmonės mano, kad 
pinigai jiems bus sugrąžinti be 
jokio pareikalavimo. Tai yra 
klaidinga nuomonė.

Kiekvienas taksų mokėtojas, 
kuris nori pasinaudoti teisėjo 
Jareckio nuosperndžiu, privalo 
nusinešti 1934 metų taksų kvi
tą į States Attorney raštinę, 
kambarys 507 Miesto Rotušėje 
(City Hali) ir ten išpildyti apli
kaciją. Valandos yra nuo 9 ry
to iki 3:30 po pietų paprasto
mis dienomis ir nuo 9 iki 12 
dieną šeštadieniais.

Aš patarčiau nelaukti nei vie
nos dienos, bet eiti kuogreičiau- 
siai ir pareikalauti pinigų, ku
rie jums priklauso. Nėra reika
lo namo savininkui arba vyrui 
ar žmonai tai atlikti. Formalu
mą gali atlikti bile Šeimynos

s
Acme-Naujienų Telephoto

NAUJAS GREITUMO REKORDAS — Iš oro traukias vaizdas automobilio 
“Thunderbolt”, kuriuo anglas Captain E. T. Eyston Utah valstijoj padarė 345. 
49 mylias į valandą. Jis nustatė naują automobilių greitumo rekordą, (buvo 311 
m. p. v.)

Laisvamaniai 
Ruošia Prakalbų 
Maršrutą 

4/

Siunčia kalbėtoju H. Jagminą
Nepaprastai daug nuveikia

ma kultūros darbo musų lietu
vėj gyvenime. Paliekant nuoša
liai talkininkystę anapus vande
nyno gyvenantiems lietuviams, 
turim pasakyti, kad yra daug 
darbo tarp savųjų amerikiečių 
atlikta.

Teisybė, mes ir norinčių 
veikti turim nemažai, bet vis- 
vien dar nepakankamai kūry
bos’ reikalams jų turim.

Štai, Amerikos Lietuvių Lais
vamanių Etinės Kultūros Drau
gijos Centras už mėnesio išleis 
su maršrutu vieną žmogų ap
važiuoti laisvamanius. Jei jau 
ne po visas lietuviais apgyven
tas kolonijas, taį nors didesnes 
reikėtų atlankyti. Šį darbą 
apsiėmė p. H. Jagminas. Apie 
lai Centro valdyba laišku pra
nešė kolonijų veikėjams ir ma
nau, kad jie neatidėliojant ren
gia savo kol&nijosė prakalbas 
p. H. Jagminui.

Man rupi, kad los prakalbos 
butų ne tik pasekmingos atsi
lankančių skaitlium, bet kad iš 
tųjų prakalbų maršruto butų 
apčiuopiama nauda visai Liet. 
Laisv. Et. Kult. Draugijai. O 
apčiuopiama nauda bus tik ta
da, kada kolonijose sutvers sky
rius ir stos bendradarbiauti or
ganizuotai ir disciplinuotai. Ka
da Liet. Laisv. Et. Kult. Drau
gija turės nors vieną šimtą 
(100) kuopų ir kiekviena kuo- 

narys, nuėjęs nurodyton rašti
nei! su 1934 metų mokesčių 
kvitą.

Adv. Charles P- Kai 

NAUJIENOS
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

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

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

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

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS

pa turės nors po 25 narius, ta
da tai Centras galės išplėsti tik
rąjį laisvamanybės dirvoje dar
bą. Tas nėra jau taip sunku ir 
neįmanoma nuveikti. Metinė 
duoklė tyčia padaryta maža, 
kad trukumus papildyti iš pa
rengimų su kultūriniais pamar- 
ginimais. 

t

Laikas atėjo veikti organi
zuotai, jei norim ką nors reikš
mingo nuveikti.

Dr. A. L. Graičiunas

Sproginėjimai 
Padangų

Chieago Moįor Club įspė4 
ją prieš sproginėjimus (blow 
out) padangų ant kelių. Per 
pereitas 6 savaitės ' Indiana

RADO NEGYVĄ — Mrs. 
Ella La Mance, Laclede, Mo. 
daktaro žmona, kurios kū
ną policija rado vaisių skie
pe.

valstijoje ištiko 62 tokie spro
gimai.

Pasak kliubo, sprogimai į- 
vyksta nuo karščio ir staigių 
permainų temperatūroj, bet 

1 gali įvykti ir nuo lietaus an’i 
įkaitinto kelio. Pavojingiau
sios vietos yra kalvos ir pa
sisukimai. (B.)

Suėmė Du “Studen
tus”, Suėmė Ir 
“Mokytoją”

Policija šios savaites pra
džioj suėmė du jaunuolius, 
John S. Jankowski, 20, nuo 
1334 Bell Avenue, ir Kazimie
rą Strong, 19, nuo 1735 Divi- 
sion slreet. Jie buvo “moki
niai”, papildę keliasdešimts 
apiplėšimų. Jų “mokytojas”, 
kuriam už “pamokas” jaunuo
liai atidavė apie $10,000 gro
bio, buvo inžinierius Fred A. 
Tiedge, nuo 1831 N. Sawyer 
avenue.

Jis abu jaunuolius mokino 
plėšti. Vienu laiku pats sėdėjo 
dŽ apiplėšimus. ‘ '

Gerbiamieji, 
Nepamirškit

Niekad nemaniau, kad lie
tuvis tokis “užuomarša”. O 
visgi atrodo, kad taip yra. 
štai, daug sykių pranešiau per 
laikraščius, kad mano ofiso 
durys atdaros kasdieną nuo 
6 iki 8 vai. vakare, ir, kad no
rintis įsirašyti į 5-tą kuopą 
Lietuvių Laisvamanių Etinės 
Kultūros Draugijos—meldžia
mas ateiti ir išpildyti aplikaci
ją. Toliau, kas penktadienis, 8 
vai. vakare, būna susirinkimai 
tos kuopos mano raštinėj. Tai
gi, gerbiamieji, nepamirškit.

Dr. A. L. Graičunas
5 kp. Sekretorius,

3310 S. Halsted Street,
Chieago, III.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

GAUSITE

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

C A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.
I Miestas ir valstija____

Nauja Lietuvaitė 
Dainininkė 
Jackson Parke

Dainavo su Armin Hand 
orkestru

Sekmadienio vakare nauja 
lietuvaitė dainininkė padarė de
biutą Chicagoj. Ji dainavo Jack
son Parke, kur kas sekmadie
nio vakaras įvyksta dūdų or
kestrų ir simfonijos orkestrų 
koncertai.

Naujoji dainininkė yra p lė 
Adelina Zack-Zacharevvicziutė. 
Ji yra apie 23 metų amžiaus, 
turi gražią scenos užvaizdą ir 
malonų lyrinį soprano balsą.

Sunkiai padirbėjus ir pastu
dijavus pas gerą mokytoją iš 
p-lės Zack gali išsivystyti ga
bi ir gera dainininkė. Jai dabar 
stinga interpretacijos, netikslus 
kvėpavimas ardo frazes ir gai
dos yra silpnos. Įgijusi daugiau 
patyrimo p-lė Zack tas ydas 
prašalins. Mes jai linkim pasi
sekimo. Malonu, kad dar viena 
lietuvaitė pradeda prasimušti i 
paviršių. Buvęs.

Pašovė Už 
Centus

20 metų jaunuolis Peter Ho- 
geveen iš Thorntono vos neuž
mokėjo gyvybe už saują centų. 
Pasisėmęs keliasdešimts centų 
iš registerio vienoj Thorntono 
alinėj, jis bandė pabėgti, bet jį 
užklupo alinės tarnautojas 
Charles Ramonas. Tasai jau
nam piktadariui liepė sustoti, 
bet Hogeveen nepaklausė. Ra 
nonas jį pašovė.

Alinė priklausė Leonui Sta- 
ruskai.

Pavogė 40 Centų 
Nuo Kūdikio
Alui Pirkti

Bervvyno magistratas Pavek 
priteisė 23 metų jaunuolį Ed- 
ward Slopą, 2252 West 18th 
Place, sumokėti $25 pabaudos 
ir kaštus. Slopą pavogė 40 cen
tų iš mažo kūdikio banko alui 
pirkti.

CRANE COAL C0MPANY
5332 So. Long Avenue 

TeL Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run
(Screened) Tonas ..............

SMULKESNĖS DAUG PIGESNĖS
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

FILET MEZGINIU STALTIESĖ

CROCHETED SQUARE PATTERN 1420
1420. — Graži, praktiška ir lengvai numezgiama staltiesė.

F I
NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1420 (

1 1789 So. Halsted St., Chieago, III.
I I
I čia Įdedu 10 centų Ir prašau atsiųsti man Pavyadj No. .........  |

| Vardas ir pavardf_________________ _________ ■— _________ |

i Adresas---------------------------------------------------------------------------------- |

Automobilių
i

Nelaimės
• Policija suėmė 26 metų 

1 jaunuolį Joseph Gahlbeck, 251 
• N. Plum Grove, Palatine, kuris 
'užmušė jaunuo.į, sunkiai sužei
dė dvi merginas ir pabėgo. Ne
laimė įvyko prie Milwaukee 
avenue, Wheelinge. Užmuštasis 
yra Niek Garbus, 21, nuo 2333 

;N. Hamilton; sužeistosios — 
Jean Saiko, 18, 2142 Meddill L
Helen Adams, 17, 2221 North 
Hoync avenue.

» » »
• šeši žmonės buvo sunkiai 

sužeisti automobilio nelaimėj, 
kuri įvyko ant vieškelio US 66, 
prie Cook apskričio sienos.

» » »
• Prie 174th ir Ha’sted st. 

nežinomas automobilistas su
važinėjo 69 metų Jerry Dailey, 
nuo 1812 Cedar st., Harvey.

'Užklupo Slaptą 
Bravorą

Ties 2642 West Washington 
Boulevard federaliai agentai 
užklupo didelį slaptą bravorą. 
Konfiskavo 475 galionus alko
holio, 3,800 svarus cukraus, 100 
svarų mielių ir areštavo ketu
ris bravoro savininkus, italus.

Du Dideli 
Piknikai

Daugybė piknikų įvyko sek
madienį, bet stambiausi buvo 
Povilo šaltimiero radio valan 
dos ir Soph^e Barčus radio va
landos piknikai. Pirmasis įvy
ko Dambrausko Darže, antra
sis — Sunset Darže. Abu su
traukė daug publikos.

Oubadė 
Inžinierių

Prie 31st gatvės ežero kran
to parking vietos nežinomas 
negras peiliu labai skaudžiai / — 
subadė trafiko inžinierių Ro- 
bert Mandl, 50, 1638 S. Austin, 
Cicero. Mandl guli Michael 
Reese ligoninėj. Jis kritiškoj 
padėtyj.
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turėjusi* prisipažinti’ pralaimėjusi kovą ir - be atidėlioji
mo rezignuoti.

Bet prezidentas Martinus ir jo bendradarbiai,, ma
tytu neketina be kovos pasiduoti.

Nuostabu tačiau yra tai, kad iš didelio skaičiaus 
unijos lokalų, turėjusių savo atstovus Milwaukee’s kon
ferencijoje, neatsirado nė vieno, kuris butų pritaręs Le- 
wis’ui. z ‘

Atrodo, kad automobilių darbininkų unija, neilgai 
trukus, bus Amerikos Darbo Federacijos prieglobstyje. 
Kas butų galėjęs to tikėtis?'

St. žiemys

M I ■ "K# SFi *Vokietija ir Karo pavojus

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, , 1739 S. Halsted St.» Chicago, 
III. Telefonas Canau 8500.

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams _________ ____ $8.00
Pusei metų ------- *-------------- 4.00
Trims mėnesiams ---- --------- 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

t

KAS NE SU MUMIS, TAS 
PRIEŠ MUS

Pasaulis prieš hitlerišką Vokietiją
Krizis Europoje artinasi.
Hitleris yra sumobilizavęs pusantro miliono karei

vių, po pretekstu manievrų, ir tolyn vis griežčiau rei
kalauja, kad Čekoslovakija duotų sudėtų vokiečiams ne 
tik kultūrinę, bet ir administracinę ir teritorinę auto
nomiją. Čekoslovakija, padariusi daug koncesijų savo 
vokiškajai mažumai, atsisako skaldyti savo valstybę ir 
ruošiasi gintis, jeigu Hitleris ją užpultų.

Anglijos vyriausybė viešai įspėjo Berlyną, kad ji
sai iššauks Europos karą, jeigu jisai mėgins pavartoti 
jėgą prieš Čekoslovakiją. Bet nacių spaudos tonas rodo, 
kad Hitleris to įspėjimo nenori paisyti. Todėl i Londoną 
buvo skubiai paršauktas anglų ambasadorius, kuris da
bar tariasi su užsienių reikalų ministeriu ir premjeru.

Jeigu taip eis toliaus, tai netrukus turės įvykti kon
fliktas.

Vokietijos nacių diktatūra pasistatė taip griežtai 
Čekoslovakijos klausime, kad dar žinksnis kitas šituo 
keliu — ir ji nebegalės trauktis atgal, nepražudydama 
“prestyžo”. O prestyžas diktatoriams yra šimtą kartų 
svarbesnis dalykas, negu demokratinėms valdžioms. 
Diktatorius, viešai parodęs baimę prieš savo priešus, su
syk pražudytų visą savo autoritetą akyse masių, kurios 
jam lenkiasi. x

Bet jeigu Vokietija išprovokuos karą Europoje, tai 
jos padėtis bus šį kartą daug blogesnė, negu kad buvo 
kąizeriškos Vokietijoj padėtis 1914 m. šiandie visi žino, 
kad Vokietija rengiasi užpulti ramų kraštą, nepadariu
sį jai nieko blogo. Pradėjusi karą, Vokietija bus viso 
pasaulio akyse agresorius. Ji niekur neras užtarėjų, iš
imant Italijos ir dar, gal būt, vienos kitos šalies fašis
tus. Bet ir Italija kažin ar beeis Hitleriui į pagalbą. 
Mussoliniui savo kailis brangesnis, negu Romos-Berlyno 
ašis.

Didžiosios demokratijos Europoje, o taip pat, vei
kiausia, ir Sovietų Sąjunga, bus prieš Vokietiją. Ame
rikos simpatijos (ir, gal būt, ekonominė bei finansįnė 
parama) bus demokratijų pusėje. Tai kaip Hitleris gali 
šitokiose apystovosę laimėti?

Jeigu, nacių diktatūra, to visko nepaisydama, vis- 
tiek uždegs karo gaisrą, tai ji užtrauks baisią,, nelaimu 
ant Vokietijos — ir prasmegs pati.

Maištas prieš Lewisą

Pradėjęs “Vienybę” redaguoti, p. S. E. Vitaitis paskelbė savo “credo”, kurio vienas punktas skambėjo taip:'“Virš visko ir vyriausiu VIENYBĖS uždaviniu yra ir bus lietuvybės palaikymas ir tarnavimas tautiniams siekiniams...”Pasislėpęs po pseudonimu Eilinis Delegatas, vienas asmuo parašė ilgą straipsnį apie SLA. 40 seimą “faktų šviesoje”, kurį įdėjo visi tautininkų laikraščiai. Paskutinėje straipsnio dalyje randame tokią vietą:“Pirmiausiai turi įrodyti SLA. šeimininkai ar jiems ištikro rupi Susivienijimo išlaikymas, ar pataikavimas social-komunistų mašinos siekiniams.’’Kas nemato, kad Vitaitis ir Eilinis Delegatas tai — tas pats asmuo. P-as Vitaitis mokinosi lietuviškai rašyti tais laikais, kai buvo nukaltas žodis “siekiniai”, ir jisai jį nuolatos vartoja, vietoje ir ne vietoje.Po pseudonimu pasislėpęs, p. Vitaitis kalba drąsiau. Savo straipsnį apie SLA. seimą jisai baigia tokiais žodžiais:“Kas neis su,tautine visuo- mene, tas bus priešas! Tai musų veiklos obalsis, tai kelias į rytojaus laimėjimus!”Seniaus tie žodžiai “Kas ne su mumis, tas prieš mus”, buvo kariaujančiojo klerikalizmo šūkis. Dabar p. Vitaitis nori šitą Šukį1 įpiršti tautininkams. Jisai tiki, kad kariaujančiojo klerikalizmo dvasia padės tautininkams “laimėti”.

“nepartinę” organizaciją komunistai naudodavo savo tikslams. (Beje, apie Taikos ir Demokratijos Lygą “Naujienos” iš viso nekalbėjo.)Ar J. B. Matthews važinėjo į Maskvą (jisai pats viešai liudijo keliavęs tenai du kartu Am. Lygos , prieš Karą ir Fašizmą reikalais), Maskvos kviečiamas, ar be kvietimo, komunistai, gal būt, žino geriau už mus. Bet, sakysime, kad ta Lyga pati jį tenai siuntinėjo — tai koks čia skirtumas?

Bet “kariaujantis” nacionalizmas yra niekas kita, , kaip fašizmas. R-as Vitaitis dar iki šiol nesupranta, kad dėl fašizmo jisai kaip tik: ir pralaimėjo perei tame SLA. seime.
ISTERIKĄ

Automobilių darbininkų unijoje staigiai ir visai ne
tikėtai pasireiškė stipri, opozicija Lewis’ui ir jo vado
vaujamam Industrinės Organizacijos Komitetui (C. I.

į
Pereitą sekmadienį Milwaukee’je susirinko 345 de

legatai iš unijos skyrių Minnesotoje, Wisconsine ir Illi
nois ir visais balsais priėmė rezoliuciją, kurioje išreiš
kiama didžiausias pasipiktinimas tuo, kad G. I. O. “ki
šasi” į automobilių* darbininkų uniją ir bando jai “dik
tuoti”. Delegatų suvažiavimas nutarė atsišaukti į unijos 
skyrius visame krašte, ragindamas juos pareikšti tokius 
pat: protestus.

Bet kas blogiausia, ši neoficialė unijos atstovų kon
ferencija pasiūlė unijos vykdomajai tarybai sustabdyti 
duoklių mokėjimą j C. I. O: iždą, po 5 centus nuo kiek
vieno unijos nario. Tai reiškia, kad unijos skyriai Vi
dur-Vakarinėse valstijose, kurie turi apie 46,000 narių, 
reikalauja kad automobilių darbininkai atsimestų nuo 
G. I. O.

Milwaukee’s konferencijoje kalbėjo prezidentas 
Homer Martin. Iš to dabar galima numanyti, koks yra 
jo nusistatymas.

Prieš keletą dienų, kai Washingtone buvo paskelb
tos “taikos sąlygos”, kurias C. I. O. vadas John L. Le- 
wis pasiūlė abiem kovojančiom frakcijom automobilių 
darbininkų unijoje, “Naujienos” išreiškė nuomonę, kad 
prezidentas Martin ir jo draugai tų sąlygų veikiausia 
nepriims, nes jos suteikia pilną pergalę opozicijai. Pri
ėmus tokias sąlygas, dabartinė unijos vadovybė butų

Vietinis komunistų laikraštis įpuolė į’ isteriką, kai “Naujienos’’ padavė iš savaitraščio “The New Leader” pluoštą žinių apie “kairiasparnį” J. B. Matthews’ą, kuris davė plačius parodymus kongreso komitetui, tyrinėjančiam “ne-ameriki- nius veikimus”. Tasai laikraštis rėkia, kad “Naujienos” “meluoja”, “niekina komunistus”, ir kad jų “tulžis” esanti “per- tvinkus”.Kam reikia tos isterikos? Nejaugi be riksmo ir “stiprių žodžių” negalima pakalbėti apie paprastą dalyką?Bemelagiuodamas kitus, komunistų organas pats prasilenkia su tiesa. “Naujienos” nesakė, kad J. B. Mhtthews buvo komunistas; jos tik sakė, kad jisai galėjo būti “komunistų agentas”. Tik maži “beibės” šiandie dar nežino, kad savo tiksląms komunistai mėgsta pavartoti asmenis, formaliai nepriklausančius komunistų partijai, bet tokius, kurie sutinka remti' jų politiką j“Naujienos” taip pat nesakė, kad Amerikos Lyga prieš > Karą ir Fašizmą buvo komunistų or-J ganizacija. Jos tik sakė, kad tą

Faktas visgi pasilieka faktu, kad Matthews’o veikimą komunistai rėmė visoms keturioms. Kada jisai, įlindęs į New Yorko socialistų organizaciją, pradėjo tenai kartu su “militantais” agituoti už* “revoliucinę” poziciją, tai komunistai karštai jam pritarė. Kai socialistų organizacijos dauguma sumanė Ma- tthews’ą ir jo šalininkus už tą ardantį veikimą mesti lauk, tai “Daily Worker’* ir T “Laisvė” (laiks nuo laiko ir “Vilnis”) diena iš dienos tuos “militan- tus” savo puslapiuose gyrė, o jų oponentus (“senąją? gvardiją”) smerkė.Komunistai padarė visa, ką galėjo, kad Matthews’o frakcija paimtų viršų Socialistų Partijoje, ir šitps jų pastangos nemažai prisidėjo prie to;, kad šitai partija suskilo.Ar tai ne tiesa?Bet: šiandie paaiškėjo/kad tašai Matthews buvo provokatorius, įsiskverbęs į socialistų judėjimą; su tikslu jjj suardyti. Reiškia, komunistai, gindami MattHews’ą> nuo “senosios gvardijos”, pasitarnavo> provokacijai!Andriulis ir jo draugai1 gali teisintis/ kad jie, užtardami tą “kąiriaspąmį”, nežinojo? ką darą. Gal būt; kad! taip ir buvo. Bėt tai tik dar labiau pabrėžia “Naujienų” pareigą įspėti lietuvius . darbininkus,. kad' jie butų atsargus su tuo, ką skelbia komunistai.Labai dažnai komunistai įsivaizduoja, kad jie tarnauja revoliucijai arba darbininkų klasės reikalams, o paskui pasirodo, kad jie patarnavo reakcijai, fašizmui ir darbininkų išnau
dotojams.Visi žino, kaip baisiai jie apsivylė su Trbckiu, kurį jie seiliaus dievindavo; su Zinovjevu, Kamenevu, Radeku ir Bucha- pnu, kuriuos jie pirmiaus laikydavo geriausiais proletariato vadais ir mokytojais. Pasirodė, kad tie jų išgarbintieji bolše- jvizmo didvyriai buvo kontrrevoliucionieriai, fašizmo agentai ir žemiausios rųšies niekšai! ' • Į : Panaši istorija, tiktai mažesniame maštabe, dabar pasikartoja* su Matthews’u.i Bet komunistai keisti žmo
nės. Užuot prisipažinę, kad jie 
buvo apmulkinti ir per savo 
neišmanymą mulkino kitus, jie karščiuojasi ir plusta tuos, kurie nurodo jų klaidas!! Šitaip elgdamiesi, jie niekuomet neįgis proto. Vakar juos už nosių vadžiojo Trockis, Zi- įnovjevas ir Matthews, o rytoj juos apgaudinės kokie nors kiti panašios rųšies “didvyriai”.

kad nepritarė Hitlerio politikai daugelyje sričių.Kariškiai niekuomet nepamirš Hitlerio laimėjimų nekruviname kare užimant Reino sritį ir Austriją. Kai bebūtų, tai įvykdė Hitleris prieš karo sluogsnių norą ir pasisekė vien dėl atsitiktinumo, nesusitarus anglams su prancūzais, bet galėjo baigtis ir katastrofa šioms valstybėms pasipriešinus. Ir Hitleris nenori nuduoti kuklųjį, | bet stengiasi šį savo laimėjimą išpusti ir tuo diskredituoti aukštąją karo vadovybę, kuri buvo priešinga šioms avantiūroms. Hitleris gali pamiršti, bet karininkija to nepamirš ir žino, jog ne visuomet šitokios avantiūros gali gerai pasibaigti ir todėl kitą kartą griežčiau pastatys savo pasipriešinimą Hitlerio planams.Karininkija priešinga taip pat daugiau "reikės pašiįsti'T patį Hitlerio antisemitiškai politikai, frontą lies Vokietijos turtingiausiKaro specialistai iš užsienio, ^uogsniai ir inteligentiškiausi dalyvavę Vokeitijos kariuome-Puvo zydal- kur kannmkai ganės manevruose, giria nepapra- lgjo “u rast' zmonas su Pini- stį vokiečio kareivio discipliną, gals’ U,ad kaiPpatvarumą, gerą apsiginklavi- Pratils ka™>>nk'Ja‘ Šiandien šie mą, bet visgi Vokietijos kariuo-1 ±°8S",al_„1_Sb^Ul^1.. iŠ.£V,enj’ menės apsiginklavimas koky-1 bės atžvilgiu daug menkesnis-J negu jos kaimynų, su 1_______jai teks kariauti.Vokietijos karo sandėliai apytušti, nėra juose nei ginklų, nei amunicijos pakankamos atsargos, kad galėtų atsilaikyti ilgesniame kare. O pasitikėti karo pramonės paaktyvėjiniu laike karo — negalima, nes reikia atminti, jog Vokietija jau nuo Hitlerio valdžios paėmimo laiko yra karo stovyje ir visas kraštas pastatytas karinėje buk-

(Musą specialaus korespondento)
Šiandien dhugiau, negu pirma kalbama apie busimą karą ir dargi spėliojama, jog jis prasidės dar šiais metais, tuojau laukus nuvalius, ir visi tvirtina, jbg šio karo pradžios kaltininkai bus ne kas kitas kaip Vokietija su savo nepažabotu valdovu Hitleriu.Būnant Lietuvoje per Pirmą Pasaulio Lietuvių* Kongresą, teko tuo klausimu kalbėti su musų karo vadovybės nariais ir kai kuriais asmesniškais draugais iš aukštųjų karininkų tarpo, ir jie visi'vienbalsiai, su mažomis išimtimis tvirtino, jog nuspėti nieko negalima, bet aišku, jog Vokietija karui, pasau- liniui karui, kuris bus ne trumpesnis, bet daug sunkesnis, negu paskutinis, nėra pasiruošusi.Teko kalbėtis ir su Lietuvos kariuomenės Gen. štabo II-jo skyriaus karininkais, kurie kaip karts daugiau šioje srityje žino, ir jie tą, patį sakė: Vokietif ja nepasiruošus ir nei vienas kariškis su tokiomis jėgomis nesileis į avantiūrą.Klausimas mane suintrigavo ir naudodamasis literatūra, dargi Vokietijos karo literatūra griebiausi spręsti savistoviai šį klausimą. Esant 1937 m. Vokietijoje stengiausi įsiknisti į vietos žmonių gyvenimą, žinoma, nemėgindamas uždavinėti klau* simų, kurie galėjo mane privesti prie karo teismo už tariamą šnipinėjimą. Ir štai, šių studijų trumpa sutrauka.Turiu pasakyti, jog nesu spe- cas, bet manau visgi patirtos žinios skaitytojams bus įdomios, ypač, kad labai atsargiai darau savas išvadas.

.. H-.Vokietijos - Karinis mas, žiūrint kariškio nėra pakankamas jau,dėl, kad tik šiemet užbaigė tarnybą pirmi naujokai paimti kariuomenėn įvedus karinę tarnybą privalomą 1937 m. Reiškia, išėjo tik pirmi kareiviai, kuriuos galima skaityti tinkamais puolimui ir ilgo karo praktikai.Daug buvo kalbėta^ ir tebekalbama apie nacionalsocialistų įvairias smogiamas dalis,* kurios buvo ir pasiliko savotiškomis rius doti. mesbet ne kariškiui. Policininkas taip pat gali kovoti su plėšikais ir dargi pilietinio karo fronte, bet visgi jį negali prilyginti re- guliarės kariuomenės kareiviui, nors jis ir tarnavęs kariuomenėje prieš policininko tarnvbą. Tai parodė ypač aiškiai pilietinis karas Ispanijoje, kur valdžios kariuomenė pirmą laiką neturėdama reguliarės ir gerai apmokytos kariuomenės ir kovodama vien su milicijos kilmės kareiviais negalėjo atsilankyti prieš Franco reguliarę kariuomenę, gi sukurus savo kariuomenę įstengė įrašyti keletą laimėjimų, nors jie ir neturėjo ypatingos reikšmės: Gvadala- charos mušis, Teruelio paėmimas, dabar Ebro upės ofensy- va ir laikymasis prie Sagunto ir Valencijos.Tokios pat reikšmės turi ir visos Vokietijos smogiamosios dalys. Jos gali būti panaudotos fronte kaip arrnotų mėsa, bet iš jų be tinkamo apmokymo niekuomet neišąugs tikros fronto smogiamosios dalys, švaistytis po miestą ir šaudyti žmones gatvėje, tai dar ne fronte būti ir atlaikyti perkūnišką artilerijos paruošimą ir po to mestis į, kovą kulkosvaidžiams, apkasų, mortyrom, antitankinėm ka- nuolėm baubiant prie priešo apkasų. Maža tę, šiandieninis ka-

reivis turi turėti gan nemaža technikinį pasiruošimų, kad galėtų naudotis visomis karo mašinomis, kurių sutinkame dargi pėstininkų dalyse, jau nekalbant apie kitas dalis.Vokietija, nežiūrint jos nepaprastų pastangų, šiandien nėra I dar prilygus savo apsiginklavimu kitų kraštų kariuomenės ir svarbiausia, neturi aukštesnio kadro karininkų, kurie galėtų vadovauti didesniems kariuomenės vienetams. O tai svarbu, nes ateinančiame kare aukštesnio kadro karininkijos daugiau jreiks jau vien todėl, kad jos

Bet svarbiausias akstinas karo pradėjimo ar nepradėjimo gludi ne tiek gal pasiruošime, kiek dabartinių Vokietijos valdovų nore ir padėtyje, kuri gali pati savaime juos pastumti j
parengi- akimis, vien to-

kariuomenės dalimis, ku- kare galima- bus panau- Šis tvirtinimas turi reikš- politikoje, diplomatijoje,

sunkios padėties norint išsilaikyti valdžioje. Ir šis klausimas bene svarbiausią rolę suvaidins Vokietijoje.Kas nori karo Vokietijoje? Niekas! Karas garbinamas, jam ruošiamasi, bet niekas to karo nenori. Nenori ypač dabar ir kiekvienas savotiškus motyvus tam tiekia. Kariškiai nenori, nes jiems karas mirtis, liaudis nenori, nes jai karas žada taip pat didesnį badą, vargą ir netekimą geriausių savo sūnų; karo vadovybė, nes jaučiasi tinkamai tam nepasiruošus, Hitleris — nežino kas bus karą pradėjus, nes pačio karo klausimo iškėlimas gali reikšti Hitleriui pasitraukimą iš savo Vietos.Ir santykiai Hitlerio bei jo visos gaujos su kariuomene, su militariniais Vokietijos santykiais aiškiausiai parodo, kad Hitlerio noro pradėti ar nepradėti karą nepakanka.šiandien karą pradėti negalima neturint bent kiek geresnę ekonominę bazę, gi Hitlerio ir Georingo keturių metų planai Vokietijos iš’ ekonominės pri- gulmybės nuo kitų kraštų neiš* gelbės. Kariškiai žiuri į šiuos klausimus daug praktiškiau ir be apgaulės. Hitleris ir jo spauda gali skelbti kokius nori skaičius bei statistiką, kuri turi pa* rodyti pasauliui apie Vokietijos ekonominio gyveninio progresą, bet generalinis štabas jais neti* ki ir veda savo statistiką, ku* ri toli nesusieina su Hitlerio skelbiama statistika. Maža to, generalinis štabas netiki tiekiamais valdžios daviniais apie produkciją j užderėjimą, ir kitas gyvenimo sritis, jis turi savo stebėtojus,- kurie nieko bendro neturi su centraline valdžia ir kurių tiekiamomis žiniomis šta* bas tiki.. (Ir tai dar. kartą parodo, jog Vokietijoje kaip buvo, taip ir pasiliko valstybėje nepriklausomas luomas — kariškių luomas, kuris turi daug nesuvestų sąskaitų su Hitleriu ir kuris nie*

mo, aristokratija iki pačio kaizerio imtinai, turi savyje žydų kuriais P<rauj° ir karininkijai tenka |rinktis>žmonas iŠ naujai iškilusių hitlerininkų tarpo; kur rasti inteligentišką žmoną sunku.~ | Antra, karininkija nepratus giminiuotis su jai svetima mies- čionija, kilusia iš padugnių, koki yra hitlerininkai. Maža to, karininkija žino, jog pasauliniame kare žydai kareiviai lygiai taip narsiai kariavo, kaip kiti ir nematė reikalo juos išskirti, kuomet kariškiams nesvarbu kokio kraujo ir veidb kareivis, jai svarbu, kad kareivis klausytų ir atliktų savo pareigą.Karininkija priešinga taip pat hitlerininkų antikatalikiškai politikai, nes kariškiams ir vėl nerupi kokios tikybos kareivis, gi tikybinė kova verčia kariškius katalikus žiūrėt ne tik į valdžią, bet ir į savo vadovybę, kaip į ąntitatalikišką, kas negali tarnauti kariuomenės vieningumui, kur kokia politika bebūtų, nepageidautina, nes skaldo į dvi dalis: į šalininkus ir priešus.Karininkija priešinga ir Hitlerio sveikinimui kariuomenėje, kas nesutinka su sena, dar Potsdamo dvasia. O daugiausiaaukštoji karininkija priešinga Hitlerio norui virsti vieninteliu vadu kariuomenės, nes kaip ten bebūtų karininkija atsimena, jog Hitleris buvo ir pasiliko tik vachmistras, geriau pasakius paprastas kareivis. O leist vadovauti, kad ir tiesioginiam kareiviui yra įžeidimas senų kariuomenės tradicijų.Nedovanos niekuomet Hitleriui karininkija iškėlimo į padanges ir maršalo laipsnio suteikimo Georingui, kuris tą laipsnį gavo taikos metu, gi iki šiol Vokietijoj maršalo lazda būdavo suteikiama tik karo lauke.Ir šie visi dalykai, mums civiliams žmonėms išrodą menkniekiais, vaidina didelę ir sprendžiamą rolę Vokietijos gyvenime ir pačio karo paskelbimo ar susilaikymo klausime.Daugelis galvoja, jog vasario mėnesio kariuomenės perre- formavimas, kada Hitleris paleido iš tarnybos virš dešimt generolų, yra Hitlerio laimėjimas, įtakos kariuomenėje ir aukštos karininkijos garbės palaužimas. Nieko panašaus negalima pasakyti, nes paleisdamas iš kariuomenės savo priešus Hitleris buvo priverstas paleisti ir maršalą Blombergą, kuris tiek daug nuopelnų turi prieš nacionalsocialistus už stengimąsi palaužti paklupdyti kariuomenę prieš Hitlerį. Blombergas prisilaikydamas hitlerininkų moralės dargi žmoną pasirinko iš žemojo luomo ir tai jį pražudė ir Hitlerio politika, nes pats Hitleris turėjo pasmerkti kariuomenės norą) giminiuotis su že-(Pabaiga ant 5-to pusi.)
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CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street. Telefonas Canal 0117
VALDYBA

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

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

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius 
---------------------------------------------- ---------------------------------------------- /

Chicagos Lietuvių 
Draugijos Jubi

liejus
Kiti metai bus musų jubilie

jiniai metai. Vadinasi, musų or
ganizacijai sukaks trisdešimt 
metų nuo įsikūrimo.

Organizacijų gyvenime tai di
delis metų skaičius.

Amerikos lietuviai yra sukū
rę neįmanomai daug įvairių į- 
vairiausių organizacijų. Dau
giausia buvo steigiamos - viso
kios pašaipiuos draugijos. Rei
kia pasakyti, jog steigėjai labai 
mažai tenusimanė apie tokias 
draugijas. Mokesčiai buvo nu
statomi taip, kaip kuriai drau
gijai patiko. Jokio apskaičiavi
mo, ar draugija tokius mokes
čius imdama galės gyvuoti, ne
buvo.

Tada niekam neatėjo į galvą, 
jog tie jauni lietuviai, kurie ra
šėsi į draugijas, po keliolikos 
metų jau bus senyvi žmonės. 
O tarp senyvų žmonių ligos y- 
ra paprastas svečias. Mirtingu
mas taip pat vis labiau prade
da didėti.

Bet apie tuos dalykus tada 
mažai kas tegalvojo. Kaip ir 
paprastai jauni žmonės mažai 
tesirūpina tuo, kas bus ateityje.

Bėgo metai. Daugeliui drau
gijų pasidarė itin sunku gyvuo
ti. Jų nariai pradėjo nusenti. 
Mirtingumas irgi padidėjo. Tuo 
tarpu augti tos draugijos neį
stengė. Naujų narių jos negalė
jo ir nesugebėjo gauti. Taip po 
truputį nyko ir smuko tos drau
gijos. Kai kurios jų visiškai lik
vidavosi, o kitos susiliejo su 
stipresnėmis organizacijomis.

Kiekvienas musų šiandien ga
lėtų pusėtinai daug tokių miru
sių organizacijų priskaityti. Ir 
tai vis dėl to, kad pačioje pra
džioje jos ant labai silpnų pa
grindų buvo pradėtos budavoti.

Chicagos Lietuvių Draugija 
prieš trisdešimt metų mažai 
kuo tesiskyrė nuo kitų tos rų- 
šies draugijų. Ji ir tvarkėsi pa
našiai kaip kitos organizacijos.

O kadangi ji nesiskyrė nuo 
kitų organizacijų; tai per pir
muosius keletą metų nedaug ir. 
progreso tepadarė.

Tačiau draugijos vadovybe 
pa galinu suprato, jog reikia kas 
nors daryti, jei nenorima mer
dėti kaip daugumas kitų orga
nizaciją.

Apie tai, kas buvo daroma ir 
kas padaryta, šiuo atveju ne
kalbėsime. Tai padarysime vė
liau. Dabar galima tik pasaky
ti, jog per kelis paskutinius me
tus Chicagos Lietuvių Draugija 
pajėgė prašokti visas kitas lie
tuvių organizacijas. Jokia kita 
organizacija neturi tiek narių, 
kaip Chicagos Lietuvių Drau
gija.

Todėl kitais metais mes teisė
tai galėsime pasidžiaugti ir pa
sididžiuoti savo pasisekimais. 
Tuo pačiu metu mes negalėsi
me vien tik pasiektais laurajs 
pasitenkinti. Valdyba jau rūpi
nasi tuo, kad kaip galima tin
kamiau kitus metus atžymėti. 
Tiems metams bus sudaryta ir 
specialė programa.

Šia proga bus įdomu pažy
mėti, kad Chicagos Lietuvių 
Draugijos vadovybėje yra keli 
seni veteranai. Dabartinis pre
zidentas K. Kairia buvo vienas 
pirmutinių narių. Tas pat ga
lima pasakyti apie Joną Degu
tį ir Petrą Galskį. Jie ne tik

buvo pirmutiniai nariai, bet ir 
pirmutiniai Chicagos Lietuvių 
Draugijos organizuotojai. To
dėl galima drąsiai tvirtinti, jog 
jie, kitų valdybos narių pade
dami, pasirūpins savo organi
zacijos jubiliejų tinkamai pa
minėti.

Butų, žinoma, nedovanotina, 
jei nepaminėtumėme musų mi
rusio prezidento J. Mickevi
čiaus, kurio nuopelnai šiai 
draugijai yra visiems gerai ži
nomi. Jis taip pat buvo vienas 
pirmųjų Chicagos Lietuvių 
Draugijos narių.

Apie busimą jubiliejų mes 
čia prisiminėme tik dėl to, kad 
galėtumėme’ iš anksto pradėti 
ratą sukti. Mes numatome, kad 
kitais metais bus daug darbo. 
Visi bus kviečiami pasidarbuo
ti, kad tas jubiliejus butų tik
rai sėkmingas ir tikrai atmin
tinas.

HARVEY, ILL.
Ilarvey Lietuvių Kultūros 

Draugijos piknikas įvyksta 
rugsėjo 4 d. Thornton miškuo
se, netoli CCC stovyklos.

Visi draugijos nariai yra 
kviečiami piknike dalyvauti; 
Juo labiau, kad vasaros sezo
nas jau baigiasi. Vadinasi, bai
giasi ir piknikai.

Kitas svarbus dalykas, kodėl 
nariai turėtų į pikniką atsilan
kyti, yra tas, kad pusė pelno 
skiriama moksleivių fondui. 
Piknike 'dalyvaudami ir besi
linksmindami, jus tuo pačiu 
paremsi te labai gražų ir kilnų 
dalyką.

'Bus visokių gėrimų, užkan
džių ir gera muzika. Nuobo
dau ti niekam nereikės.

Į pikniką yra kviečiami ir 
aplinkinių miestelių lietuviai. 
Juo daugiau susirinksime, juo 
bus maloniau, juo didesnę pa
ramą suteiksime moksleivių 
fondui. —A. L. Skirmontas.

PONIOS MARY EVLNS- 
KAS PADĖKA

P-ia Mary Evinskas, kuri 
sunkiai sirgo ir gulėjo Šv. Kry
žiaus ligoninėje, yra musų or
ganizacijos narė. Šia proga ji 
nori viešai pareikšti padėką 
Dr. Winskunui, kuris rūpestin
gai ją prižiūrėjo, ligoninės 
slaugėms ir prižiūrėtojoms už 
mandagų patarnavimą bei gi? 
minėms, draugams ir pažįsta
miems už gėles, linkėjimus ir 
suraminimą.

Ponia Evinskas gyvena ad
resu 3431 So. Lowc Avė.

NAUJI NARIAI
Šiomis dienomis į Chicagos 

Lietuvių Draugiją įsirašė šie 
nauji nariai:

Mykolas Norkus
Auna Celis
Matt Chido.

DĖL MOKESČIŲ 
MOKĖJIMO

Chicagos Lietuvių Draugijos 
nariai savo mokesčius gali su
mokėti: 1. Draugijos ofise; 2. 
Draugijos mėnesiniuose susirin
kimuose, kurie įvyksta kiekvie
no mėnesio antrą antradienį 
adresu 1547 N. Leavitt St., ir 
3. ofiso paskirtam kolektoriui 
Alex Ambrose (Ambrozevi- 
Čiui).

Jokių kitų kolektorių šiuo 
tarpu Draugija neturi. Todėl 
kad galėtumėme nesusipratimų 
išvengti, mokėkite mokesčius 
tik aukščiau nurodytu budu.

RADO (PRIKALTĄ PRIE KRYŽIAUS — Paveikslas 
parodo 27 metų buvusį Chicagos piktadarį Edward 
Collins Reno, Neveda ligoninėj. Du buvę kaliniai pri
kalė Collins’ą prie 'kryžiaus už tai, kad jis kartą atsi
sakė pabėgti su jais iš kalėjimo.

DARBO ŽINIOS
Unija Atidaro
Mokyklą

Cincinnati, O., geležies dar
bininkų unija ruošiasi atidary
ti mokyklą savo viršininkams 
ir “grievance” 'komitetams, ku
riems tenka vesti derybas su 
kompanijomis. Mokykla tęsis 
vieną savaitę. Pakviesti žy
miausi šalies kalbėtojai.

Reikalauja Trumpinti 
Darbo; Valandas 
Liejyklose

Indianos geležies unijų at
stovų suvažiavimas nutarė 
reikalauti sutrumpinti darbo 
valandas bei sumažinimą al
gos, tikslu sumažinti nedarbą 
geležies pramonėje. Sutrum
pinimas darbo valandų esąs 
vienintelis būdas nugalėti ne
darbą.

Suvažiavime dalyvauja apie 
300 delegatų, atstovaujančių 
apie 50 Indianbš1 Idikalų.

Laimėjo pakėlimą 
Algų

Nežiuriit visuotino algų ka
pojimo Pressed Steel Tank iš 
Mihvaukee, Wis., šiomis die
nomis padarė kontraktą su 
geležies darbininkų unija^ ku
rio sutiko -pakelti savo darbi
ninkų algas.

Kompanija taipjau sutiko 
apmokėti už pirštines yvelde- 
riams. Tas darbininkui sutau
pius apie $18 į metus.

Raupsais sergančią' 
žmonių skaičius

SINGAPORE, rugp. 26. — 
Raupsai yra viena iš baisiau
sių ligų, apie kurią kalbama ir 
biblijoje. Tą ligą sergąs žmo
gus tiesiog gyvas supuva.

Aplamai manoma, jog ta li
ga nėra labai prasiplatinusi. 
Tačiau iš tiesų taip nėra. Dr. 
Gordon R. Ryrie,
Britų imperijoje raupsuotųjų

VOKIETIJA IR KA
RO PAVOJUS

Kompanija samdosi apie 800 
darbininkų. Ji apmokės ir 
grievance komiteto nariams 
už sugaištą laiką.

Laimėjo 6 valandų 
Streiką

Universal Lubricating Sys
tem iš Oakmont, Pa. vis ne
norėjo rašytis kontrakto su 
unija, nežiūrint darbo santy
kių tarybos įsakymo pripa
žinti geležies darbininkų uni
ją SW0C—Steel Workers Or- 
ganizing Committee — Gele
žies Darbininkų Organizavimo 
Komitetą*

Darbininkai nebeiškentė ir 
sustreikavo. Bet streikas tę
sėsi tik šešias valandas. Po to 
kompanija skubiai pasirašė 
kontraktą siu unija. Taipjau 
tapo įvesta 40 vai. darbo sa
vaitė, pakeltos algos, taipjau 
įvesta pusantros mokesties už 
viršlaikį ir /-darbą šventėmis. 
Dirbtuvėj paprastai dirba 100 
darbininkų. -

Apskundė
Kompaniją

Geležies darbininkų unija 
apskundė nacionalei darbo 
santykių tarybai Youngstown 
Sheet and’ Tube Co. už lau
žymą Wagnerio darbo akto.

Unija reikalauja; kad kom
panija priimtų į darbą 225 
pašalintus darbininkus ir pa
sirašytų su unija kontraktą.

B.

ligoninės direktoriaus surink
tais daviniais, vidutiniškai 
imant, iš 500 žmonių vienas 
serga1 raupsais.

(Tęsinys, iš 4-to pusi.) 
mfesniuojli luomu, kas gi įrašy
ta hitlerininkų programoje, bet 
kas priešinasi Potsdamo dvasiai 
ir laimėjo ne hitlerizmas, bet 
sena Fridriko dvasia.

Dar daugiau galima butų pa
rašyti, bet tai visvien nenušvies
tų pilnoje šviesoje šiuos įvy
kius, nes tai ne laikraščio 
straipsnio ribose įmanoma, bet 
ir iš to aišku, jog karo klausi
mas priklausys nuo karinių 
sluogsnių ir užsispyrus Hitle
riui šiame klausime pasielgti 
diktatoriškai — gali 'jam pa
čiam baigtis labai liūdnai, gi 
kariškiai gerai žino, jog antro’ 
pralaimėto karo Vokietija neat
laikys ir tai gali išspręsti visą 
tautos likimą; t’, y. gali būti jos 
pražūtimi; To kariškiai nepri
kiš, nes kariškiai niekuomet ne
pastatys viename laipsnyje vie
no žmogaus likimą su valsty
bės. "lokiu atveju kariškiai pa
sirinks valstybę ir paaukos Hit
lerį.

Ir šilą puikiai žino pats Hit
leris ir ateityje savo avantiūro
se turės būti atsargesnis, kad 
neiššaukti vėl griežtesnio kon
flikto su kariuomene, kuri jam 
gali būti dar reikalinga neatsi
laikius ant hitlerininkų šautuvų 
prieš liaudies norą.

Iš viso, čia trumpai pasakyto 
galima lengvai padaryti išvadą, 
jog karo pavojus iš Vokietijos 
pusės nėra didelis, jei prieš ją 
susijungs visos demokratinės 
valstybės ir Vokietija gerai ži
nos, kad šios valstybės nenusi
leis. Visai kas kita bus, jei de
mokratinės valstybės bus susi
skaldžiusios ir Vokietija žinos, 
kad teks kariauti lik su viena 
ar dviem valstybėm. Tuomet ir 
kariškiai mielu noru leisis į ka
ro avantiūrą. Bet dar kartą pa
kartoju, jei Vokietija žinos, 
kad jai teks vėl, kaip ir 1914 
m., susidurti su visu pasauliu, 
nei šiandien, nei ryt, neį po me« 
tų antių nedrįs karo pradėti 
dargi Rytuose, nes jos sutvirti
nimai, taip vadinama Vokieti
jos’Mažino linija, kurią pradė
jo neseniai statyti prieš tokią 
pat prancūzų liniją Reino pa
krantėse dar ir vargu kitąme
tų teužbaigs, o jos neužbaigus, 
Vakarų sienų neužsitikrinus ne
galima pradėti kariauti nei Ry
tuose.
i Gab netolimoje ateityje vėl1 
grįšime prie šio klausimo kal
bėdami bendrai apie karinį pa
saulio pasiruošimą ir galimus 
karo ginklus busimame karo, 
tad tuo-kartu ir baigsime.

unions would act as something. of 
a leveler, again to some extent diš- 
tributing the immensė fortunes. Būt 
wHen weaith marries wealth, just 
the reverse takes place — the for- 
tune, already enormous, is piled 
štili higher, until it almost reaches 
the sky. ThUs the “čommunity of 
interest” among the rich has become 
largely a join family interest, just 
as was the interest of the nobility 
in the Old World before the World 
War. A clan of stupendous wealth 
in thus built up, likę the Rockefel- 
ler family in this country and the 
Matsui family in Japan. Some ex- 
amples will bring out the point 
more clearly.

Mrs. John D. Rockefeller, Jr., is

earthr will- become an- immenso 
feudal statė, with an American 
aristoeracy of great wealth grind- 
ing the ręst of us serfis into the 
dbšt.

I

Kansas Would-be Hitler Buried
’ The shades of Carrie Nation, 
smashing erusader against the li- 
quor evil, walked again with the 
Kansas voters when in the recent 
primary they knocked down Win- 
rod’s house of bigotry. Republicans 
of the sunflo&er statė nomlnated 
former Gov. Clyde Reed, a Progres
sive by GOP standards in Jayhaw- 
kerdom, and buried the political 
hopes of Rev. Gerald B. Winrod,

the daughter of the late Senator coritendėr with Rosenberg and 
Nelson W. Aldrich, rich merchant Streicher for the nazi prize for bi- 
and public utility lord of Rhode Is- gotry. Though Windar soft-pedaled 
land; Edith Rockefeller, John D.1 his fascistic tendencies during the 
Jr.’s sister, married Harold F. Mc- campalgn, this would-be Hitlėr had 
Cormick, heir to a fortune from loosed vicious atiaeks on Jews, Ne- 
International Harvester company. I grtoes, and Catholics; on the VMCA, 
Their son recently married Fifi i YWCA, and the Protestant Couričil 
Stillman, divorced wife of James of Churches; and indeed on all il- 
Stillman and mother of Mrs. Hen- bėrai thought.
ry P. Davidson, Jr., wife of a Mor
gan partner. Interestingly enough, while Wil- 

liam Allen White and other libe-

didžiausios mi tik

e WASHINGTON; D. C. — 
Didžiausias banknotas, kokis 
tik vartojamas cirkuliacijoje, 
yra $10,000. Tačiau yra spaus
dinami ir $100,000 banknotai. 
Bet tie banknotai nėra leidžia* 
mi į apyvartą, — jie vartoja- 

transakcijose tarp val
stybės iždo ir federalių bankų.

The Rich Marry the Rich 
Kansas’ Would Be-Hitler Buried

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendš padirbti dar geres- 
np alų,, kuri užvardino NECTAR. Sis Alus, yra pagamintas iš impor
tuotų pirmos = rųšies produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas Įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą. '

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

The Harknesses and the Pratts of 
the original Standard Oil Trust 
have, by marriage with the Whit- 
neys, who are Rockefeller partners, 
fušed together great blocks of 
vvealth. Through intermarriage the 
ruge accumulations of George F. 
Baker and Thomas Fortune Ryan 
have been linked with the dynasty 
of Warburg - Kuh - Loeb - Shiff - 
Kahn. Doris Duke, much in the 
news, joined the tobacco millions 
with the Stotesbury fortune by 
wedding James H. R. Cromwell, 
fbrmer husband of Delphine Dodge 
(automobiles) and son of Mrs. E. 
T. Stotesbury.

One could easily cite many more 
instances. Būt the above show what 
is taking place: the piling of big 
fortune on big fortune by intermar
riage among the wealthy. And the

rals, including the Chicago Daily 
Times, launched vigorous blasts 
against Winrod, Alfred M. Landon 
and Jdhh Hamiltort, chairrhan of 
the Republican National corhmitlee, 
sat quiet in the corner likę frighten- 
ed little boys. Būt then, they have 
political axės to grind, and so dfcėm- 
ed it wise to tread gingerly and to 
speak softly.

I Anyhow, it would be revealing 
to know supplied Winrod with the 
financial sinews of war; and espe- 
cially to get at the relations of the 
Liberty League, the Daughters of 
the American Revolutions ,and cer- 
tain of “America’s 60 families” to 
this Julius Streicher of Kansas.

For with Winrod as with Landon, 
i “he that pays the fiddler calls the 
‘ tune.”

families of the rich, as all sočiai I thinkers reahze, are probably the 
greatest anti-demoeratie force in so- 
ciety.

Our fbrefathers dreamed and' 
fought to make this nation a demo- Į 
cracy, the asylum of all oppressed 
people, “the land of the free and 
home of the brave.” Būt unless an- 
ti-monopoly laws and' tax legišla-' 
tion put an erid to this piling up 
of bigger and bigger family fortu- 
nes, then the democracy for which 
Washington and Jefferson, Ja&kson 
and Lincoln and thousands of otMer 
patriots have fought and striven — 
thatt democracy will soon be gone 
with the mists of morning. And this 
country, wealthiest and most prd- 
mising among the nations of the

30 Years Success! Doctbr’s 
Amazing Liquid f or Itching Of

ECZEMA
Daug1'yra atsitikimų, kur kitf prfcduktii ne
davė reikiamų pUaekų, bet stiprus; ■ Švelninan
tis, ąntiseptinis sMedfnys Žemo dUfė greitas 
pasėkas nuo niežėjimo, skausmo, raudoniu 
degamos, žvynuotos, ugninės Eesėma.

16 pirmo sykio Žemo nafta nuostabių pa- 
gelbą. Po to jo ypatingas gydymas {turi 18 
skirtingų įtakingų dalių) padeda damtai 
greitesni gydymą. Mums dėkingi vartotojai 
ražo' 18 visur, garbindami gautas pakekas. 
Štai kaip ražo p. F. M. ift Jersey City: “Į 
keletą savaičių nuostabiai pasigydžiau su Že
mo nuo Eezema. kuri mane vargino per 31 
metus."

Neregimas, nedčmčtas — patik Žemo per 
dieną ar naktį gydant Eežema. sbaugus, de- 
dądervines ir kitokius pdos ldėgimųji. Tik 35c. 
TIKRO PATAfcNAVlMO atslttkimafs gal pri
reiks- $1.25 ETstra Jčioa. Yra1 pat'visus iy- 
mesnius vaistininkus. -

Moterys-žiurėlVit!
JUS GAUT LENGVAI ĮSIGYTI

ROGER8 SIDABRĄ

The Rich Marry the Rich
The rich marry the rich is ano- 

ther axiom to go along with the' bit- 
ing yet humorous pun of the co- 
mic: “The rich get richer and the 
poor get children.” Both of those 
sayings knock in the /lead the older 
notion, probably spread by the pro- 
pagandists of the wealth, that with 
the rich it is only “three genera- 
tions from shirt sleeves to shirt 
sleeves.”

Gloria Baker, called society’s No 
1 Glamor Giri, seems about to net 
or be netted by Henry Topping, 
tin-plate heir, thus adding būt an- 
other to the long list of rich marry- 
ing rich. Intėrmarriage among the 
very rich families has a natūrai 
psychological basis: first, because 
the children of the rich are natti- 
rally and purposely thrown toge- 
ther, and are kept from contact 
with young peoplė who can not 
pass the “money” tęst; and second 
because the very rich are natural- 
ly sūspecioug that non-wealthy sui- 
tors are primarily after money.

Socially, this intermarriage among 
thb rich means that great wealth is 
steadily and immeasurably re-in- 
forced. If the rich married pebple 
in moderate circumstances, such

M ADE BY ONEIDAlTO

WOUVWOODVO(.V(?^

Taupyki!
Kuponus

6 ŠMOTAI
AUKŠTOS RŲŠIES

1 Peilis
Z šakutės
1 šaukštas
2 Šaukštukai

SU 6 KUPONAIS
TIKTAI.

GALIT GAUTI TIEK SETŲ KIEK NORITE.

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ

Kitur
Kainuoja

$2.75’

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chiėago, UI.

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme- 
niai pristatyti j ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $L14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 85c.

Siunčiu

Atsiųskit man

Vardas

Adresas ..

Miestas

kuponus. Taipgi pinigais

Valstija —



NAUJIENOS, Chicago, III Antradienis, rugp. 30, 1938

Diena Iš Dienos no Daukanto Dr-jos pirminin-
1H*IMBBBBBB|BBIBBBBBBBBIBBBBIB8BBBBBBBMBBBUBB»B*BBBBBBBI

Ona Bruzgulis
Jaunieji dabar “honeymoo- Taverno Biznyj 

ina kur nors Wisconsine, v *
Ona Bruzgulis ir jos gimnai-

DUODAME PINIGUS
ro-

bertas—Parker Pen bendro
vei, Elena—Bell telefonų ben
drovei. Jiems linkim vien 
žėmis nukluoto gyvenimo.

Draugas

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

“VOLOČAJEVSKO 
APGYNIMAS” 

“čapajevo” kūrėjų diriguojama, 
originalus muzikalis sąstatas ve

damas Dmitri šostakovičio. 
SONOTONE 66 E. Van Buren. 

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

ir Sekmadienį.

bai daug kostumerių, kurie lie-» vavo didelis būrys iš Naujos jistą dekoratorių, p-ią Dirmon- 
pia duoti bile kokios degtinės,' Gadynės choro ir šimtas su- tienę, Petrą Jasaitį ir daug ki
tada jam kilo mintis užvardinti virš pp. Stuparų draugų, kurių tų. Wm Krikščiųnas yra Sima- 
vieną rųšį tuo keistu vardu.

—VBA.

nma __  ___ ......____ .
bei netrukus grįš Chicagon ir
prie darbų. Abu tarnauja, Al- tis Albertas Kaminskas sėkmin

gai varo taverno biznį lies nr.' go ir gražaus radio
2645 W. 43rd St.

I

Joniškiečių Sekretorką 
Išvažiuoja

Jaunuolė ir gera Joniškiečių 
L. K. Kliubo darbuotoja p-lė 
Stella Mickevičiūtė šios savai
tės pabaigoj išvyksta į Toma- 
hawk, Wisconsin pas savo dė
dę Mickevičių, kuris turi gražų 
ūkį su ežerėliais ir žavėjančiais 
miškeliais. Čia ji žada turėti 
puikias atostogas ir ramiai ty
ru oru kvėpuodama pasilsėti ir 
linksmai laiką praleisti — daug 
sveikatos įsigyti. Linkiu tau, 
Stella, visi joniškiečiai — R. š.

ja gatvekarių, kompanijoj už 
motormaną.

—Ar yra daugiau lietuvių 
motormanų? — Paklausiau.

—Taip, kiek aš žinau, musų 
kompanijoj tarnauja sekanti 
lietuviai motonnanai: Frank 
Petrošius, Joe Ančiulis, John 
Skinderis, Gus Sheputis ir daug 
kitų, kurių pravardžių neatsi
menu. —Steponas

$ Sugrįžo iš
Atostogų

Šiomis dienomis sugrįžo iš a- 
tostogų Domininkas ir Josephi- 
ne Samuliai. Atostogavo Detroi
te, Mich. ir Windsor, Ontario, 
Canada. Mr. D. Samulis tarnau-'

Ką Gersi — Bile Ką? 
Mes Turim Ir 
Tokio Gėrimo

Užėjus pas p. Pete Young, 
kuris užlaiko taverną prieš var
tus Tautiškų Kapinių, teko nu
girsti tokį atsitikimą. Ateina 
žmogus prie baro ir prašo, kad 
jam duotų degtinės. Petras tuo
jau klausia, o kokios tamsta 
norėsite? Duok bile kokios 
(give me anything)! Tuojau 
Petras paima butelį nuo baro, 
su užrašu ant leibelio “Any
thing”.

Vadinas, kokios prašei, tokią 
ir gauni. Beje, pats p. Young 
sugalvojo tą šposą, nes esą la-

Širdingiausia Padėka 
Moterų Skyriui

Mrs. Josephine Samulienė 
(Shernienė), 6553 So. Rockwell 
St., prašo manęs išreikšti šir- 
dingiausį sąjausmą Moterų Sky
riaus vedėjoms ir bendradar
bėms. Ji su žingeidumu ir di
džiausiu patenkinimu skaito šį 
skyrių ir pageidauja, 2ad tas | 
skyrius butų tęsiamas “Naujie
nose” pastoviai.

Mrs. Josephine Samulienė 
(Shernienė) yra nuolatinė “N- 
nų” skaitytoja, kurias dabar at
sinaujino.

—Steponas Narkis

jiems nestokuoja.
’4r •*. . . . . „ kas ir Keistučio Klubo narys, įVaišių metu įvyko trumpas J |

sveikinimų programėlis, kurį 
tvarkė jaunojo Alberto gimi
naitis ir “best maif Pranas', 
Pūkis.

Cle-

—Steponas Dainuos K. Sabonis, 
A. Chapas, Peoples 
Vyrų Duetas

Priminima šiandien, antra
dienį, 7-tą valandą vakare už- 
sistatyti savo radio ant Stoties 

(W.G.E.S. ir pasiklausyti turtin- 
programo 

I reguliariai transliuojamo Peo- 
Ona Bruzgulis yra sena “N- >,les Rakand,i Bendrovės.

nų” skaitytoja ir dabar jas at- šios dienos programo išpildy- 
sinaujino. Paklausiau ant kokio me dalyvaus žymus dainininkai, 
vardo dabar atnaujinti “N-as”?

—Suprantama ant mano vy
ro Bruno Bruzgulio — per a- 
šaras atsakė Ona. Jis man bu
vo geriausis pasauly. Jis mane 
mylėjo. Bet ta nelemtoji mir
tis išplėšė jį iš manęs ir mano 
sunaus Bruno.

—Tai. Suprantu Tavo širdgė
lą. Suprantu ir įvertinu kiek 
daug reiškia moteriai vyras, o j išpardavimo.

• Jei^ii reikia atnaujinti
morgičių;

• Jeigu nori'e taisyti na
mą;

• Jeigu norite pirkti namą;
• Jeigu norite budavoti na

mą;
• Kreipkitės j Naujienų

Spulką. Gausite ant len
gvų išsimokėjimų leng
vomis sąlygomis.

kaip tai Kastas Sabonis, A. Čia- 
pas, “Peoples” vyrų duetas ir 
Įriti, kurie padainuos daug rink
tinų kompozicijų ir Kražių liau
dies dainelių. Prie to bus rink
tinos orkestros muzikos, svar
bių žinių ir pranešimų, ypač 
tiems, kuriems reikia namams 
reikmenų. Jie girdės nepapras
tai gerų žinių apie bargenus ir 
vertybes ir Peoples Krautuvių 

Rep. xxx.

aplan-

STALTIESEI IŠSIUVINĖJIMAS

Be

**

it ?

Juk 
ves-

Kur tik pasiklausai, tai vis 
tenka išgirsti kalbant, — Na,

Šiandien Chicago Parkų val
dyba uždarys šešiems mėne
siams laiko Monroe gatvę, tarp

Pir- 
abu

ypač ten kur viešpatauja šei
myninė meilė ir gyvenimo san
taika ... —Steponas

Bus Sveiki Užkandžiai ir 
Gėrimai

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

LINK-BELT STOKER

Wm. Krikščiūnas 
Sėkmingai Varo 
Taverno Biznį

Šiomis dienomis teko 
kyti Wm. Krikščiūną, 9257 Cot-

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago je)

Vincent Yesulis, 23, su
mentine Tulupan, 22

Alphonse Zdanis, 22, su Al
bina Marcinkus, 20 >

Joseph Šilką, 21, su Emily 
Kulis, 21

tage Grove Avė., Bungalow Ta- Michigan Avenue ir ežero. Par- Jonai> Antanai, Petrai, ką ma- 
vern savininką. Kadangi Wm.! ]<ų valdyba statys naują tiltą ;ia\ r J : x "
Krikščiūnas yra naujienielis, virš Illinois Central bėgių, pa
tart pas jį radau daug pažįsta- čią gatvę platins ir gerins pri
mų. Frank Žičkų> patyrusį uni- važiavimus.

No. 1743 j

United Lithuanian American Citizen Politic Club of 9 Ward 
mėnesinis susirinkimas bus antradienį, rugp. 30, Visų Šv. 
parapijos svet. Visi kliubo nariai prašomi dalyvauti, nes 
bus daug svarbių dalykų aptarti kaslink kliubo parengi
mo. Kliubo komisija bankietui surengti jau yra prisiren
gusi pilnai ir išduos raportą, koks tas bankietas bus.

Valdyba.

PEASANT LINENS • PATTERN 1743
No. 1743. — Margais, aiškių ir gyvų spalvų siūlais išsivi- 

nėta staltiesė.

NAUJIENOS NEEDLECRAPT DEPT., 
1739 So. Halsted SU Chicago, III.

čia jdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

Vardas ir pavardi

| Adresas ---------

I Miestas ir valstija

Sveiksta Garsus 
Lietuvis Muzikas

ROSELAND — Iš Roselando 
Community ligoninės namo su
grįžo lietuvis p. Alfredas R. 
Shapkus, 153 East 107th Street, 
geriau žinomas vardu Alfred 
Rogers. 1

Tas antrasis vardas, Alfred 
Rogers, yra žinomas netiek lie
tuviams, kiek angliškai publikai 
įvairiose Amerikos dalyse. P-as 
Rogers yra garsus magikas. Jis 
neseniai atliko 4,000 mylių 
maršrutą pietinėse valstijose, 
kur rodė savo trinkius įvairiuo
se teatruose ir “night” kliubuo- 
se. Sugrįžęs namo iš to maršru
to, p. Rogers-Shapkus staigiai 
susirgo žarnos uždegimu ir tu
rėjo pasiduoti operacijai.

Operacija pavyko ir ligonis 
dabar sparčiai eina( geryn.

Draugas

Alberto ir Elenos 
Stuparų Vestuvės

GARFIELD PARK — Jei vi- 
si Kazio ir Antonetės Stuparų 
linkėjimai “paliks kunu”, tai 
jų sūnūs Albertas su jaunąja 
žmona Elena Daubariute-Stu- 
pariene per visą gyvenimą 
džiaugsis vien laime ir viso
kiais pasisekimais.

Pereito šeštadienio vakare 
įvyko jauno Alberto ir Elenos 
vestuvės. Tai buvo iškilmingos 
ir puošnios vestuvės. Jos su
traukė apie tris šimtus svečių 
iš visų Chicągos dalių į Park- 
holine Community House, kur 
vaišės įvyko.

Matyt, pp. Stuparų išlaidų 
nežiūrėta, nes galėjai ger\i ir 
valgyti kiek tik norėjai, 
tai vienintelis jų sunaus 
tuvės!

Dalyvavo beveik visas 
myn Choras, prie kurių
jaunavedžiai priklausė, daly-

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Statys Naują 
Monroe St. Tiltą

Žagariečiai Visur 
Bruzda, Jau Ruo
šias Išvažiavimui

LITHUANIAN BUILDING 
LOAN AND SAVINGS 

ASSOCIATION
1739 So. Halsted Street.

Atidarą kasdieną, išskyrus 
nedeldienius nuo 8 ryto iki 

8 vai. vakare

rudeninį žagariečių j 
klubo pikniką, ar busi?

Kur jau čia iškęsi nenuvykęs 
pas žagariečius! Juk pas juos, 
reikia pripažinti, yra smagu ir 

. gera, dėl to, kad ne jie vieni 
suvažiuoja, bet atsilanko daug 

’ ir kitų žmonių. Prie to dar esti 
sugalvojama- prie širdies tinka- 

1 mų valgymų ir gėrimų.
Šį kartą rengėjai rūpinasi vi

som išgalėm tokių žuvų turėti, 
kad vargu kas yra kada savo 
gyvenime ragavęs. Pakviestos 

! gabios žagarietės,‘kurios specia- 
i liai tais skaniais užkandžiais ir 
1 kitais daiktais “apiekavos”. 

Prasto, pilzeno bei valstybinės
■ nė su žiburiu pas žagariečius 

nerasi. Žagarietis Balakas šo
kiam jau turi prirengęs puikią 

i. muziką, kuri gros lietuviškus— 
latviškus ir amerikoniškus šo-

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

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai išryja naudin
gų žinių ir gerų pa- 
mokinnnų..l:ii.\iu

South GeiUer PIUT.bing & Heating Suppiy Co.9 Ine
N. W. kampas State ir 55th St.

Visi telefonai Atlantic 4290

Taigi, šį sekmadienį — rug- 
| sėjo 4 d. linksminsimės Spaičio 
* darže, drauge su didele minia 
žmonių kvėpuodami tyru oru 
ir gėrėdamies žaliuojančiu ą- 
žuolynu. R. š.

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE” FOTOGRAFAS

INDAMS KUPONAS
IKI RUGSĖJO 3 D.

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

eis kas savaitę.
SU ŠIUO KUPONU

Galite dar gauti ir pirmiau garsintus indus 
Pažymėkit ką norite.

1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI

Vardas.

Adresas

C0NRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St 
Tek ENG. 5883-5846

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $12-50
GYDYMAS SKfi.OO
LIGONINĖJE ...................
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje . $15.00
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama .......
VISAS LIGAS GYDOMA $4 AA
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■

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

Tel. Lawnda1e 5727.

ANGLYS—CO AL
Kainos perkant 4 tonus ar daugiau:
Pocahontas Mine Rnn, Virginia

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

75% Coarse _____
Illinois Nut _______
Rex Egg ---------------
Black Band Lump ...
Millers Creek Lump
Chestnut Hard Coal

ir kitokias anglis
Pašaukit: Lafay

OKSAS EXPRESSING
MM SO FAntPIKLO AVĖ.

$7.75
$5.60
$7.50

$13.60

Pirkite s&vo apielinkės 
krautuvėse1



9į

Antradienis, rugp. 30, 1038

3 Cicero Parapijėlių PasiljalMJimas J P0RA1
BE IŠEITIES

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams
Petras — Labų vakarų, Joku- esanti, gražiai, pritariančiai gie- 

bai. (loti. Parapijpnai turi reikaląu-
Jokubas- — Labų, labų, mano ti, kad vargininkas Mondeika 

mieli draugai. Na, kas gero pa$ 
judu girdėti?

Petraa---- Žinai, kų, Jokūbai.
Anų dienųjmudu su Jonu skai
tėme tavo atsakymų kun. H. 
Vaičiūnui, Naujienose, rugpj.

’ 12> 13 d., 193& irt. Ir štai kas 
mudom labai patiko.

Jokūbas — Labai malonu 
girdėti, l^ad judu perskaitėte 
tų mano atsakymų. Na, kasgi 
ten j ūdom labiausiai patiko?

Jonas — Mudom labiausiai 
patiko tavo, Jokūbai, iškelta 
nauja mintis, o tai ta, kad mu
sų klebonas H. Vaičiūnas turi 
būtinai įvesti daugiau lietuviš
kų giesmių per mišias. Mes, pa
prasti parapijonai, visai nieko 
nesuprantame tų lotyniškų “ki- 
rijų ir credų” giedojimo. Vie
ton tų. lotyniškų, mums nesu
prantamų, giesmių, kodėl mu
sų choras negalėtų giedoti lie
tuviškas giesmes arba lietuviš
kai tas pačias maldas?

Jokūbas — Tai labai sveikų 
ir patrijotiškų reikalavimų ju
du stątota. Ištiesų, kaip dabar 
kad yra daroma musų šv. An
tano bažnyčioje?, tai taip yra, 
galima sakyti, daroma visose 
lietuvių Romos katalikų bažny
čiose. Kunigas mišias laiko lo
tyniškai, vargoninkas su choru 
giesmes gieda lotyniškai, o 
vargšams žmonėms, susirinku
siems bažnyčion, nieko daugiau 
nelieka daryti, kaip rožančius 
sukti aplink arba skaityti be
reikšmes maldas. O kiti, neno
rėdami nei rožančius sukti, nei 
skaityti, tai tik laukia, kada 
kaip greičiau pasibaigtų tos 
niekam nesuprantamos mišios.

Vienu žodžiu, tarp altoriaus 
ir žmonių nėra jokio susijun- 
giiųo, jokio dvasios suderini
mo/ Kunigas, kaipo panraldų 

jjvadas, važiuojam 4monės 
sau. Žmonės, nesuprasdami nei 
minties, nei meliodijos tų loty
niškų maldų ir giesmių, negau
na sau jokio dvasinio pasiten
kinimo, jokio tikro savo sielų 
suraminimo.

jų tų senų giesmę nešokdintų 
kaip čigonas arklį. Kaip dabar 
yra daroma, tai niekas iš baž
nyčioje esaųęių, negali pritarti 
ir graliai giedoti.

(Bus daugiau)

Viešai Sava 
“Vaikams” Ačiuoja 
Dr. A. L Graičunas

Pirmyn ie čia ms ir kitiems 
grįžus iš Lietuvos

Sugrįžo iš Lietuvos viešėju
sios chicagietės. Tarp tųjų jau
nuolių buvo ir mano pažįsta
mos, kurios maldavau, jei pro
ga pasitaikytų, perduoti 
jimųs nuo manęs lųano 
Vytautui, kuris gyvena
voje. Išvyko jaunuolės Lietu
von “American of Lithuania 
descend” — sugrįžo iš Lietu
vos 
jos 
kad 
iięs, 
tuvos tautiškus

linkė
simu! 
Lietu-

American 
»»

tikros lietuvaitės. šiandien 
džiaugiasi ir didžiuojasi, 

lietuvaitės. Įtikrinimui ma
ne tik kad atsivežė iš Lie- 

išciginius ru-

atsi-Į butų antrame aukšte 
krausto gyventi moteris su ke
letu vaikų. Vaikai kaip 'vaidai 
ir apatinio aukšto gyventoja, 
ponia Plaukienė, neturi ramy
bės. Viršuje girdėti amžinas 
tauškinimas, bildėjimas. Neap- 
sikentųs Plaukienė nueina į viję- 
šų, čia bekalbėdama, ji pastebi, 
kad visi vaikai apauti su med- 
padžiais. Pasiteiravusi, sužino, 
kad vaikai, medžio padais dėvi 
todėl, kad taip pigiau išeina. 
Kad nębutų garso ji naujai įna
mei pasisiūlo nupirkti jos kam
bariui kilimų. Po vaikų kojo
mis bus minkšta ir nebus triuk 
šmo.

Kuri laikų iš tiesų buvo ra
mu- Bet kartų vaikų motina su
sigalvoja. Kilimas brangus... 
Tad ji nutaria parduoti kili
mų, o už jį gautais pinigais nd- 
pirkti vaikams minkštais pa
dais batelius, žaislų ir dar liks 
pinigų. Taip ir padaro. Noris 
batai ir nekietais padais, bęt 
vaikams šokinėjant girdėti triu
kšmas. Be to, dar girdėti įvai
ri skardi muzika. Susierzinusi 
ir nepakęsdama naujo triukš
mo įnamę Plikienė vėl aplan
ko. Pasiteiravusi dėl triukšmo 
bara, kam pirko dūdeles. Moti
na paaiškina:

----------  —. , i

HUMBORLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Walskis—pirm., 3341

Evergreen Avė., tel. Belmont 
7678; Jphn Kuprevičius—vice-pir- 
mipinkafi,. 3446 W. Pierce Avė.; 
Anton Lungevicz—nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285;. S, Bųnęękjs—finans rašt.,
3247 Beach Avė.; A. Zillius—ka- 

; sierius, 3327 Le Moyne St.; T.
Kubilius—rharSalka, 3222 Pierce
Avenue.

DRAUGYSTĖS TAUTISZKA GAR
SUS WARDAS LIET. IR LIETU
VAIČIŲ 1938 METŲ VALDYBA: 

Pirmininkas Petras Ukockis; Pa- 
gelbininkas Stanley Stoškus; Raš
tininke Lucy Diktus; Finansų 
Raštininkas Bruno Judaiko; Ka- 
sierius P. Pikturna; Kasos Globė
jai: K. Cibulskis ir F. Venckus; 
Sudžia F. Dįktus.

JAUNU LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: J. Rūta — pirm., 

3141 So. Halsted St.; P. Pauzolis 
—pirm, pagelb., 3427 So. Halsted 
St.; S. Kunevičia—ųut. rašt., 3220 
So. Union Avė.; F. Kasparas — 

i fin. rašt., 3534 So. Lowe Avė.;
W. Dulevičia—kont. rašt., 812 W. 
33rd St.; J. Balčiūnas—Kasierius, 
3200 So. Lowe Avė.; J. Arišiu- 
nas—apiekunas kasos, 3623 Va So. 
Ęmerąl0 Avė.; F. Kunevičia — 
apiekunas kasos, 3201 Green St.; 
K. Valaitis—apiekunas ligonių, 
7194 So. Emerald Ąve.; W. Dūle’ 
vičia—korespondentas. Laiko su
sirinkimus kas mėnesį pirmą pen
ktadienį. 7:30 vai, vakare. Crica- 
gos Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted St.

i

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠALPINIO 
KLIUBO VALDYBA 1938 M.: Pirm.

George Medalinskas, 233 Central 
Avė.; Pirm. Pagelb. Frank Sta- 
nionis, 3950 Gladys Avė.; Prot. 
Rašt. Mary Mędalinskas, 233 So. 
Central Avė.; Fin. Rašt. Chas. 
Kattalo, 4676 W. End Avė.; Kont. 
Rąšt. Vincentas Manikas, 17 So. 
Springfield Avė.; Kasos Grobėjai.: 
Mike Davidonis, 3917 14th St., 
Juozas Bruchas, 3837 W. Polk St.; 
Kasierius Mike Kaziunas, 3508 
Gunderson Avė., Benvyn, III.; 
Maršalka Juozapas Zubovičius, 
530 So. Lawrence Avė.; Kliubo 
gydytojas: Dr. Margeris, Tel. 
Boulęvatd 8483; Korespondentas 
—Joe. Gardaūskas.

CLASSIFIED ADS
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai-žemė Pardavimui

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

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

Šaukite Tel. Hemlock 8716.

BUSINESS CUANCES 
Pardavimui Bizniai

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

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.Kas ieško bargeno ir norėtumėte 

ant tyro oro gyventi—Parsiduoda 5. 
kamb. bungalow paimta už skolą. 
Namas naujai asbestos gontais ap
dengtas—Arti Evergreen Park tar
pę 95 ir 94 gatvės. Kaina $2650— 
tik šią savaitę. Suteiksime lengvais 
išmokėjimais. Kurie norėtų, galėtų 
karvę ir vištas laikyti. Gera trans* 
portacija. Interesuoti skubinkitės iki 
dar

PARSIDUODA PIGIAI grosemė, 
dėl i ca tęs šen ir Ice Cream. Storas. 
Biznis išdirbtas per daug metų.

3465 Lituanica Avenue.

PARSIDUODA GROSERNfi ir 
bučernė Bridgeporte. Gera vieta— 
nebrangi renda, 4 kambariai pra
gyvenimui ir garadžius. Rašykite 
1739 S. Halsted, telefonas Lafayette 
8357.

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

9257 So. Čattage Grove Avė.; J. 
Raceviče—pirm, pagelb., 3326 So. 
Union Avė.; P. Killis—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— 
ligonių prižiūrėtojas; Dr. J. P. 
Poška—draugijos kvotėjas 3133 
So. Halsted St., Tel. Victory 3687 
Rez. 6504 So. Artęsian Avė. teL 
Hemlock 2374. Susirinkimus laiko 
kas pirmą sekmadieni kiekvieno 
mėnesį 12 vai. dieną, Lietuvių 
Auditorijoje.

nėra rendos listas padarytas.
NAMON FINANCE CORP. 

6755 So. Western Avė.
Grovehill 1038

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE
FURNISHED ROOMS—TO RENT 

Gyvenimui.Kambariai
RENDON KAMBARYS su arba 

be valgio—maža šeimyna.
3217 W. 38 St. antros lubos

IŠPARDUODAME ŲARŲ FIK- 
ČERIUS 1938, visokio didžio' 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ’ ir 
ice baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykjtę mus pirm negu 
pirksite kitur.

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

CALumet 5269.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGI
JOS SKYRIAUS ROSĖLANDO LIE
TUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS įvyko, 

saųsio-Jan. 7 d. 1938 m., kuriame 
išrinkta valdyba 1938 metams se
kančiame sąstate: Pirm. —Antai- 
nas Sudentas. 10036 So. State St.; 
Vice-pirm. — Mike Sinko, 115— 
E. 104th PI.; Nut. Rašt.—Franas 
Pučkorius, 10831 So. Edbrool^e 
Avė.; Sekr. ižd.—Stasys Yurčius, 
209 — E. 107th St.; Iždo Glob.— 
Walter Stulpinas, Petras Krasaus- 
kis; Maršalka —Kastas Remutis; 
Skyriaus Kasięrius — Magdalena 
Sudentas; Atstovas į Lietuvių 
Kongresą — Antanas Norbutas, 
1033 W. 103rd St. Draugijos su
sirinkimai kąs naujo menesio pir
mą ketvirtadienį, 7:30 vai. vak., 
Darbininkų Svetinėje, 10413 So. 
Michigan Avenue.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

PAIEŠKAU DARBO
Pęnteris ir popieruotojas iš vi

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

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

AUTOS—TRUCKS FOR SALĘ 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

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

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

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

Visi karai turi musų 90 dienų 
garantijų ir 10 važinėjimo bandy
mą. Jums nereikia ir grynų pini
gų, mes priimsime jūsų senąjį kai
po rankpinigius, o jus galite pa- A 

, sumti dvięjją metams išsimokėtu w 
'Nesvarbu kur ' gyveni, ■ nepra

leisk nuostabios progos.
Atdara kas vakarą iki 9:30 P. M. 

ir visą dieną sekmadienį.
COOK COUNTY FINANCE

, COMPANY
1340 West 63rd Street

ties Loomis.

NEPRIGULMINGO LIETUVIŲ PI 
LIEČIU KLIUBO VALDYBA 1938 
METAMS yra sekama: Pirm. Juo

zas Jankaitis, Vice-Pirm. Anta
nas Zolis, Fin. Rašt. Adolf Jane- 
liunas; Prot. Rašt. Wm. Ęvans; 
Ižd. Rašt. David^Baron; Iždo glo
bėjai: P. Tamanauskas ir A. Stat- 
kevičius. Visokiais reikalais kreip
kitės pas prot. rašt. arba susir
gus duokit greitai jam žinią, kad 
tuoj galėtų pasiųsti ligonių lan
kytojus. Jo antrašas: Wm. Evans, 

1010 — 8th St., Rbckford, III. arba 
pašaukite per telefonas Maįn 5928.

sirodė man.
Priedui turėjau apsiimti iš

mokyti jas skaityti, rašyti lie
tuviškai. Tokia staiga permai
na.

Kas atsitiko, klausiau savo 
grakščių “stirnaičių’’. O jos, 
štai, man pakiša panosėn ma
no suteiktus adresus, kuriuos 
joms išvažiuojant Lietuvon bu
vau įdavęs, kad perduotų “la
bą’’ nuo manęs. Štai, skaityt 
prierašą, tai tavo brolių ir se
serų vaikai padarė mums lie
tuvaitėms. Negana kad jie pa
vaišino, pašokino gražiausiose 
salonose Kaune, bpį įkvėpė ir 
lietuvybės -dva$įąl, J .

“Tik .Barbora, gražuolė ir 
grakšti mergaitė, susuko ir ap
svaigino galvą Lietuvos jaunuo
liui ir tik, tik “trubęlio” mums 
visoms ko nepadarė, bet vis- 
vien parsivęžem savo Barborą 
Chicagon sveiką, linksmą, tik 
trupučiuką jos širdele plaka 
tankiau. Mama Barboros apie 
tai nežino!...

Skaitau prierašą ir nieko ne
slėpdamas paduodu ištisai 
spaudon:

“Pulk. Kazys Babickas, rašy
tojas Petkas Babickas, kapito
nas Adolfas ZaJųba bučiuoja 
savo įpylimą gerą ir didįjį lie
tuvį, savo dėdę Dr. Andrių...

“...Linkim sulaukti apskrito 
100, metų, ir sveikatos, kacį ga
lėtume Tave sulaukti brangioj 
Lietuvoj.
“Musų tėvynėje kaulai senolių 
Puvo supuvo ir tįulkėm

pavieto,
šitoje žemėje amžiais ligšioįęi.. 
šitomis dulkėmis esaiųę tvirti. 
“Kiekviename žiedę jaunyste 

sužystam
O žemės smiltis mus sultim 

atgaivina,
Nes tėviškės žemėje Vyčiais 

atgimstam
Nes šitąją žemę mus kraujas 

maitina.
Graičiunas.”

Mano įmylimieji vaikai:* Ačiū 
jums visiems ne tiek už pavai
šinimą ię pašokinimą liauno 
puikiuose salionuosę mano chi- 
cagiečių, bet už įkvėpimą, lietu
viškos dvasios Chicagos jau
nuolėms amžinai skolingas 
Jums tapąu. Todėl nepykit už 
šį viešą paačiavimą, nes užsi
tarnavote. Lai žino Amerikos 
lietuviai, kad yra Lietuvoje vy
rų, kurie myli tėvynę ne tik 
žodžiu, bet ir darbu.

Lai gyvuoja Grąičunų plati 
ir didelė šeimyna i^ lai nepą- 
miršta niekados, kad pirma ir 
svarbiausi pareiga yra motulei 
Lietuvai tarnauti.

Tėvas ir Dėdė Amįtyus.

— Blogai kai triukšmauja su 
dūdelėmis. Kai neturi dūdelių, 
tai dar labiau rėkia ir triukš
mauja, kad turėtų.

IEŠKAU DARBO į Lietuvišką 
kepyklą. Neseniai iš Lietuvos, su
sikalbu angliškai, Amerikoj kiek 
dirbęs prie kepėjo—jaunas—Rašyki
te 1739 S. Halsted Box 868.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

MADOS

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakanti ir Jtaisai Pardavimui 
PARSIDUODA SALDAINIŲ krau 

tuvė. Visi fiksčeriai—Sykiu ar pa
vieniais šmotais—Turi būt parduota 
šią savaitę. 1817 S. Union Avė.

ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Pirmininkas —Pet

ras Arlauskas, 1947. N. Cleveland 
, Av., Chicago, III.; Pirm, pagelbi- 
ninkas—Alexas Niprikas, 4015 W. 
13th St., Chicago, III.; Protokolo 
Raštininkė — Sofija Ambrozaitė, 
11731 So. Indiana Avė., Chicago, 
III.; Finansų Raštininkė — Ona 
Uškuraitė, 1329 North Dearbom 
St., Chicago ’lll;; Finansų Rašti
ninkės Pagejbininke —- Emilija 
Ramašaųskien®, 1218 South Inde- 
pendenėę- Blyd,, Chicago, III.; Ka- 
sierka—Ę. Anibrpzienė, 11731 S. 
Indiana Ave,^Clj’go; Maršalka— 
William Putra, 4730 So. Spriųg- 
field Avė., Chicago, III.; Kores
pondentas —- uuozaš; Balakas, 1414 
So. 49th CotręL Cicero, III.; Ka
sos Globėjai-4juozas Keturakis, 
1525 So. 51st Avė,, Cicero, III.; 
Steponas Niprikas 852 West 33 
St., Chicago, 111.
Susirinkimai laikomi vieną sykį 
į. mėnesį kas ketvirtą nedėldien; 
pirmą valandą popiet Hollywood 
svetainėje, 2417. W. 43rd St., Chi- 
ęago, III.

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

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

. J

TAUPYKIT KUPONUS
i

T-
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V

Tel. ARDMORE 69.75

EGG
NUT 
BIG

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

0 V EI KIS vtes-ū 
’ Dalis. ' 

KVIĘTKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Ranldetain* 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street 

Tel. YARDS 7308

Augustinas

SKOLINAM PINIGUI 
ant Pirmu Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SiMANO DAUKANTO , 
FĘDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATTON ' .
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. C&n&l 8882

NAUJIENOS, 1739 S. Halsted Street, Chicago, III.
i užrašyti NAUJIENAS ir pasiųsti setą:

Vardas

cftcft
484

UŽ MAŽUS PINIGUS JSIGYSIT GRAŽŲ IR 
BRANGŲ INDŲ SETĄ

Petras — Sakyk, Jokūbai, ar 
butų galima priversti musų 
klebonų II. Vaičiūnų, kad jis 
pradėtų lietuviškai mišias lai-

J o kirbąs — Kad. priversti 
musų parapijos klebonų lietu
viškai mišias laikyti, tai gal ir 
nepavyktų. Nes dėl to reikėtų 
jau net tikrų revoliucijų sukel
ti Romos katalikų bažnyčioje. 
Arba dar geriau visai atsiskirti 
nuo Romos popiežiaus kontro
lės. Tokių svarbių žygių taip 
greitai nėra galima įvykinti. 
Todėl geriausia kas lieka Cice
ro šv. Antano parapijonains 
bent šiuo laiku daryti, tai 
kalanti, kad klebonas tuč 
jaus įvestų pilnų “Pulkim 
kelių’’ giedojimų palengva,
galėtų visi žmonės bažnyčioje

rci- 
tuo- 
ant 
kad

11 f! R A Gėlės Mylintiems | tlMlcA Vestuvėms, Ban-■ D K kietams, Laido- 
w Ę tuvėms, Papuoši

mams.
GĖLININKįASr I 

4J80 Ąi-cher Ąvęnjue I 
Phone LAFAYETTE 5Š6O

DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS < LIE
TUVOS VALDYBA 1938 METAMS: 

Jofyn Jackas-7 pirmiųipkas, 6504 
SO. Roękwell St.; Adam Subaitis 
-vice-pirm., 1947 * String St.; 
Gasper Pakeltis—nut. rašt., 4019

Frank Micklih 
1., 4917 South 

'rank. Medalins- 
kis—kasierius, 3159. Emerald Av.; 
Ęrank; M,argeyičia—koptr. rašt., 
4348 o. Wąsl)tenaw Avė.; B. J

— Auditorijos atstovas,

So. R.ockvvell St. 
—vice-pirmp;' 
i
So., Artesiąn Avė, 
Jr. — f inąnsiL i’ąšti 
Komensky 
r. * r
Ęrank; Maygeyičia—koptr. rašt.,

Jakaitis
826 W. 34th PI.; A. Subaitis, A. 
Tamevičia ir P.
Trustęeą.

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

Kas nori gali dar pradėti taupyti sau puikius, tikru auk
sų, paauksuotus indus, tik PASISKUBINKIT, nes mažai jų be
tik0-

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

Atsilaiikykit pamatyti Šį GĘAŽŲ 26-šių ŠMOTŲ

‘R/ožių ir Lapukų”
Sidabrinį Setą

DAUGYBE VARTOTŲ KARŲ 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO. SALES
806 Wes<t 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

BUSINESS SERVICE
Biznio Patarnavimas_______

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLfiKOS 

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

SHEET MSB CO.
3216 So. Halsted Street

No. 4849—Lengvą vasarinė suk 
nelė. Sukirptos mieros 12, 14, 16 

118, 20 taipgi 3.0, 32,' 34, 36, 38 ir 
40 colių per krutinę.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurpdytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
tų ženkleliais kartų su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St, Chicago, I1L

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR 

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

stogų dengė jas.
Leonas Roofing Go. • 

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOUl ĘVARD 0250,,

COAL—vyooi>—OIL r
_____ Angs^-Malkos-—Aliejus

Kainos Numažintos—
ANGLYS

____ ______ ;___ :_____$6.00 4
_____ _____________  $6.00

LUMP ___________ $6.00
MINE RUN ___________ $5.75
SCREENINGS _________  $p.00

PIRKIT DABAR! — SAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE. ■

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St, Chicago, HL 

čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No—

(Vardas ir pavardė)

(A4W“>.
(Miestas ir valstija)’

s Naujai Sau Arba Savo Draugui, Be Agentų Tarpininkavimo, 
Užsirašys NAURENAS Metams,

Gaus šį puikų sidabrinį setų

J. '

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

Naujienos” Metams ir Setas ..........  s12.00

ųitip-, Suv. Valst. ir Kanadoj
NAUJIENOS Metams............................... $5.00
26 šmotų Setas su persiuntimu ....... $4.50
“Naujienos” Metams ir Setas ........... $9.50

Adresas

M.ie?ta^
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Ryloj Vakare Pirmyn Choro 
' Sutikimo Rankiotas

Pagerbkim Lietuvoj Taip Šauniai Pasi
rodžiusius Dainininkus!

Rvtoj Chicagos lietuvių “ofi- kurie dalyvaus Bankiete, įsi- 
cialės” priimtuvės iš Lietuvos gyti bilietus iš anksto, nes

žusiems Pirmyn Choro na
riams.

Rytoj vakare įvyks Pirmyn 
Sutikimo Ban»kietas. Jį ren
gia Pirmyn Kelionės Fondas, 
kuris per metus laiko taip sun
kiai darbavosi keldamas pini
gus choro kelionei.

Bankieto vieką—Syrena Bali 
room, ties 4270 Archer Ave
nue, kur birželio mėnesį įvy
ko Choro išleistuvės. Salė la
bai graži, erdvi ir patogi. Kaip 
graži salė, taip įdomus paren
gimas, nes dalyvaus visi Pir
myn Choro nariai, pirmą kar
tą, po visų iškilmių ir triukš
mo Lietuvoj, vėl padainuos 
mums, chicagiečiams ir papa
sakos ką matė ir patyrė tenai.

Sugrįžę dainininkai bankie- 
te turės surengę “Parodėlę” 
visų dovanų, kurias gavo Lie
tuvoj; afišų, kuriomis Lietu
va garsino chorą, ir daugybę 
įvairių suvenirų, kurių gavo 
nuo įvairių organizacijų ir as
menų. Nevien pavieniai dai
nininkai, be^ ir Pirmyn Chor
as, kaipo organizacija, gavo 
nepaprastai gražių ir brangių 
dovanų, kuriomis kiekvienas 
didžiuotųs.

Pirmyn Kelionės Fondas 
nuoširdžiai kviečia visus Pir
myn Choro narių tėvus, drau
gus ir rėmėjus šitame paren
gime atsilankyti ir parodyti 
dainininkams savo džiaugsmą 
ir pasitenkinimą jų pasiseki
mu Lietuvoj.

Bilietai yra po $1.25 asme
niui. Mes prašom visų svečių,

rengėjams reikia iš'anksto re
zervuoki vietas. Bilietus gali
ma gauti žemiau paduotose 
vietose, (šaukiant telefonu ar 
asmeniškai atsilankant).

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

1 2. A. Vilis, 1646 North Bell 
avenue;

3. A. Vaivada, 8605 South 
Marshfield avė., BEVerly G389;

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;

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.
Rugsėjo 4 Pirmyn Piknikas

Netrukus po Bankieto, sek
madienį, rugsėjo 4-tą dieną 
Sunset Parke įvyks iškilmin
gas Pirmyn Piknikas Sunset 
Darže, prie 135th ir Archer 
Avenue. Bet plačiau apie tai 
ki!ią kartą. Tuo tarpu kvie
čiam visus savo draugus ir 
pritarėjus atsilankyti Pirmyn 
Bankiete.

Pirmyn Kelionės Fondas

Iš SLA 63-čies 
1 ' I “

Kuopos Veikimo
Ruošia Pikniką Delegatų 

Apmokėjimui
BURNSIDE — SLA 63 kuo

pos mėnesinis susirinkimas Į- 
vyks rugsėjo 1 d. paprastoj vie
toj.

Gerbiami 63 kuopos nariai, 
malonėkite atsilankyti susirin
kime, kur bus svarstomi svar
bus dalykai, ir renkami darbi
ninkai piknikui.

Mes gerai žinom, kad musų 
63 kuopa siuntė Scrantono Sei
man 3 delegatus, nors pinigų ir 
neturėjom tiek, kiek reikia ap
mokėti. Taigi, sugrįžę iš seimo, 
delegatai mums išdavė pilną ge
rą raportą. Raportas vienbalsiai 
liko priimtas.

Toliau eita prie auginimo 
delegatams už kelionę ir sugaiš
tį. Pasirodo, kad musų iždinin
kas B. Barniškis neturi tiek pi
nigų, kiek reikia apmokėti de
legatams. Nutaria 2 delegatams 
apmokėti, o vienam pasiliksi
me skolingi. Toliau dar nutarta 
parengti piknikas apmokėjimui 
trečiam delegatui. Buvo išrink
ta komisija parengimui to pik
niko iš tų pačių delegatų, bū
tent, G. Kučinskienė, M. Luk
šienė ir P. Karzikauskas. Jie 
stropiai darbuojasi, kad pikni
kas butų pasekmingas ir pelnu 
paliktų.

Piknikas Rugp. 4 d.
Taigi, gerbiamieji, piknikas į- 

vyks 4 rugsėjo Ukrainian Vil- 
lage, 9200 and Woodlawn avė. 
Burnside, III. Bus gera muzika 
ir piknike smagiai laiką pralei
site.

Komisija užkviečia visus na
rius ir svečius atsilankyti.

Privažiavimas yra labai ge
ras — Cottage Grove avė. iki 
93 st., paskui East 93 iki Wood- 
lown avė. ir tala vienas blokas 
j Nortus.

63 kuop. sekr. A. Laurutanas, 
10530 Indiana Avė.

-------------M ■ ■ ■■ ■ ■—"T‘ • f 

Prisiminus 
Klemensą £
Baltą
Tragingai žuvo Automobilio 

. Nelaimėj
Prieš du metu p-ia Baltienė 

neteko savo mylimo vyro, ku
ris tragiškai žuvo grįždamas iš 
Minneapolis, Minu. Simus va
žiavo kartu su tėvu ir buvo 
sunkiai sužeistas. Sofija Baltie
nė, jos dukrelė ir Klemenso 
Balto brolis Kazimieras turėjo 
skaudžias valandas pergyventi. 
Išgyvenę gražiai eilę metų jau 
baigė auginti šeimyną, prie to 
susitaupė ir gero turto. Tik ro
dos reikėjo džiaugtis žydinčia 
laime.

Bet, deja, likimas neleido 
daugiau tąja šeimos meile da
lintis Dabar šaltas kapas ir tos 
nepaprastai puikus paminklas, 
kurį Sofija pastatė, parodo Kle
menso amžinosios tėvynės vie
telę.

Pirmadienį — rugsėjo 5 d. 
šv. Antano bažnyčioje, 8 vai. 
ryte bus mišios už jo sielą, p. 
Baltienė prašo savo gimines ir 
pažįstamus atvykti į pamaldas, 
o paskui į jos namus, 1620 So. 
47th Ct. Cicero pietums.

R. š.

Iš Lėktuvo Numetė 
Kepurę, Paskui 
Nukrito ir Patys

Trys Sunkiai Sužeisti 
Lėktuvo Nelaimėj

Albert Kuchis, 28 metų, nuo 
3939 West 65th Place ir Jo- 
seph Kolin, nuo 1614 S. Loo- 
mis nutarė pasivažinėti padan
gėmis.

Sumokėjo po $1.05 už bilie
tus, įsėdo į lėktuvą Asburn 
aerodrome, 8401 S. Cicero ir 
pakilo. Lėktuvą pilotavo lakū
nas Ray Chevedden, nuo 9326 
S. Bark Avenue.

Kuchio prašomas, lakūnas 
nuskrido prie jo namo ir nu
sileido iki 2,000 pėdų. Pama
tęs tėvą ir kilus gimines se
kant lėktuvą, Kuchis numetė 
jiems savo kepurę. Kepurei 
vos pasiekus žemę, kas tai at
sitiko su lėktuvu ir jis ėmė 
suktis į ratą, nosim žemyn, ir 
kristi.

Lakūnas nepajėgė lėktuvo 
sulaikyti ir jis nukriko be
veik prie Kuchio gyvenamojo 
namo kiemo ir vos neatsimušė 
į garažo sieną. Visi trys, abu 
keleiviai ir lakūnas buvo sun
kiai sužeisti. Paguldyti šv. 
Kryžiaus ligoninėj.

Sportininką 
Sutiktuvės

Šįvakar East End viešbu
tyje, prie 53rd ir Hyde Park, 
įvyks sutiktuvių vakariene, 
kurią Amerikos Lietuvių Spor
to Sąjunga rengia iš Lietuvos 
grįžusiems sportininkams.

Bilietui parengimui yra po 
$1.50. Rezervacijoms reikia 
šaukti numerį Prospect 1156.

Sportininkai grįžo šeštadie
nį po pietų. Jų buvo devyni. 
Du kiti grįžo kiek ankščiau.

(■Sp.)

[ACME-NAUJIENŲ Koto)

NEIŠDEGĖ GUDRUS SU
MANYMAS — Ši 17 metų 
mergina Helen Gauntry tar
navo už kasiere A'lanta, 
Georgia krautuvėj. Ji susi
žiedavo su vienu Haden 
Driver. Norėjo apsivesti, bet 
nei vienas nei antras netu
rėjo pinigų. Abu susitarė 
papildyti “apiplėšimą”. Dri
ver atėjo į krautuvę, kur jo 
sužieduotinė tarnauja, neva 
ją užpuolė, o mergina ati
davė jam $300. Abu buvo 
suimti.

NAUJIENŲ-ACME Photo
SUKĖLĖ SUJUDIMĄ — Porą savaičių atgal prezidentas Rooseveltas lankėsi Kanauoj (automobilyj sėdi 

su Įeit, gubernatorių Albert Matthcws) ir pareiškė kad USA stos Kanadą ginti, jei priešas ją užpultų. Kal
bą sukėlė didelį sujudimą nevien čia ir Kanadoj, bet ir Europoj. Visi Amerikos laikraščiai tebėra pilni 
visokių komentarų apie tą kalbą ir jos reikšmę. Spėjama, kad ji buvo daugiausia taikoma naciams ir fa
šistams, kurie braunasi ir varo propagandą nevien Kanadoj, be« ir Pietų Amerikos kraštuose.

Amerikiečiai kalti
BURGOS, Ispanija, rugp. 29. 

.— Sukilėlių vadas, gen. Fran
co, surado naują “kaltininką”. 
Jisai sako, jog ištraukimas 
“laisvanorių” iš Ispanijos ne
galėjo būti priimtas dėl to, kad 

Naujienų-Aeme Telephoto

LAIDOTUVĖSE ŽMONOS, KURIĄ NUŽUDĘS — Dr. NVilliam La Mance iš 
Laclede, Missouri (dešinėj) laidotuvėse savo žmonos, kurią jis pats buk nužu
dęs. LaMance yra osteopatas ir buvęs boksininkas. Jis dabar laukia teismo. 
Šalę LaMance sėdi jo motina, evangeliste Lora LaMance.

NAUJIENŲ-ACME Photo

DAKTARAS SU VISAIS “SAVO” VAIKAIS Dr. Lcon Pope iš Grand Junction, 
Tenn., laike pikniko, surengtą vaikams, kuriuos jis atvedė į pasaulį. Pikniką suruo
šė 25 metų praktikos sukaktuvių proga. Didoka šeimyna.

lojalistų pusėje kariauja 12,033 
amerikiečių.

Tas tvirtinimas yra tiek žiop 
las, kad nė mažas vaikas juo 
nepatikės. Iš viso lojalistų pu 
sėje vargu yra toks didelis *.’s- 
vanorių skaičius, kurį sudaro 
įvairiausių tautų vyrai.

Tikroji priežastis, kodėl gen. 
Franco nesutinka “laisvano- 
rius” ištraukti, yra ta, kad tie 
tų Mussolinio ir Hitlerio pasių
stų “laisvanorių”, sukilėlių ar
mija susmuktų kaip grybas.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Dar Apie “N-nų” 
Rudeninį Pikniką
Prisiminus “Diktatorių Maršą*’

Nors jau buvo plačiai ir ge
rai aprašyta “Naujienų” rude
ninio pikniko eiga, betgi, kilo 
noras ir man tos dienos įvykį 
šiek tiek, apibudinti.

Dėl oro niekas neturėjo skun
dų; saulutė maloniai leido savb 
gyvybės spindulius. Retkarčiai 
užeidavo smulkus debesėliai, 
pamargindami, paįvairindami 
tuos saulutės karštus spindu
lius, o vėjelis maloniai vėsino 
prakaitą nuo publikos veidų.

Publikos tiek skaitlingai su
sirinko, kad nežinia, ar yra ma
tęs tiek žmonių Sunset parkan. 
Rengėjai ir “Naujienų” štabas 
nenusivylė šio rudeninio didžiu
lio pikniko pasekmėmis.

Dabar apie patį pikniko bran- 
duol’’, “Diktatūrų Maršą”, ku
ris buvo pikniko programo ker
tinis akmuo. “Diktatūrų Mar
šo” buvo perstatyta tik sutrau
kos, branduolis: pati svarbiau
sia mintis, kurią galima dapil- 
dyti ir padaryti vertingą isto
rinį veikalą. Keliomis gentkar 
tems praėjus, ateityje, ar kol 
lietuvių kalba gyvuos, tas vei
kalas bus branginamas. Tik 
reikia dapildyti, praplėsti ir pa
daryti aktai.

Kaip Diktatorių Garbintojai 
Jautės?

Imkime tokius Smetonos gar
bintojus, kaip jie jautės, ma
tant “tautos vadą”, Smetoną 
scenoj ? Arba antri diktatūros 
garbintojai, kurie su dūšia ir 
kunu atsidavę, garbina Stali
ną.

Stalino garbintojams tur bū
ti plaukai ant viso kūno buvo 
pasišiaušę.

Šitokios mintys ir vaizdai sto- 
yi akyse neišdildomi. Ilgai at- 
mintyj pasiliks “Naujienų” ru
deninio pikniko nuotykiai.

r, J. J. P.

Paroliavo 30 Cook 
Apskričio Kalinių, 
Nei Vieno Lietuvio

Iš Springfieldo vakar atėjo 
pranešimas, kad Illinois Parole 
ir Pardons taryba paroliavo 82 
kalinius iš valstijos kalėjimų. 
30 jų yra iš Cook County.

Tarp paroliuotųjų nėra nei 
vieno lietuvio, nors keli jau yra 
atsėdėję ilgoką laiką ir turi 
teisę atgauti laisvę pasiremiant 
parolių įstatymu.

Tarp tokių yra buvęs laido
tuvių direktorius J. J. Bagdo
nas, kuris jau pernai gal butų 
atgavęs laisvę, jei butų kam 
parolių tarybai už jį užsistoti. 
Bet niekas, matyt, J. J. Bag
donu nesirūpina.




