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HITLERIS ŽADA SUSILAIKYTI NUO 
STAIGMENŲ TRUMPOS ŽINIOS 

IŠ VISUR
LORDAS RUNCHIMAN PASKELBSIĄS SAVO PASI

TARIMŲ IR TYRINĖJIMO DAVINIUS

BERLYNAS, rugsėjo 2. — 
Vokietija pasižadėjo Anglijai 
dėl -Čekoslovakijos tautinių 
mažumų ginčo nesigriebti jo
kių staigmenų.- Vadinasi, ne
daryti skubių žingsnių, kurie 
galėtų būti pavojingi tuoj au
tinei taikai.

Manoma, kad tokį pasižadė
jimą gavo Anglijos ambasado
rius Sir Neyile Henderson. Ta
čiau iš' savd pusės ambasado
rius turėjęs pasižadėti, jog lor- jos vyriausybės.

das Runciman paskelbs viešai 
savo rekomendacijas ir tyrinė
jimo davinius. Bet tas Runci- 
mano raportas ir rekomenda
cijos bus pakelbtos tik tuo at
veju, jei apie vidurį šio mėne
sio sudėtų vokiečiai nesusitai
kys su Čekoslovakija.

To raporto naciai norį dėl 
to, kad jie numato, jog Ruri- 
cimano pasiūlymai bus labiau 
liberališki, negu čekoslovaki-

• ROMA. — Triesto burmis
tras Salem (žydas) rezignavo 
iš savo pareigų. Rezignavo jis 
•vyriausiai dėl fašistų dabar ve
damos antisemitinės politikos.

• BUDAPEŠTAS, Vengrija. 
— Iš Amerikos pasiuntinybės 
automobilio liko išvogti labai 
svarbus dokumentai.

ITALIJA IR VENGRIJA DRAUGIŠKA 
ČEKOSLOVAKIJAI

VENGRIJA NETURI JOKIOS KARO SUTARTIES 
SU NACIAIS

PRAHA, rugsėjo 2. — Čia 
atvyko Fransoni, naujasis Ita
lijos pasiuntinys Čekoslovaki
jai. Įteikdamas kredencialus 
prezidentui Benes, jis pareiškė, 
kad draugiški santykiai tarp 
Italijos ir Čekoslovakijos bus

palaikomi ir ateityje.
Vengrijos nusistatymą pa

brėžė premjeras Imredy. Jis 
kategoriškai užginčijo, kad Ven
grija padarė sutartį su Vokie
tija karo atveju. Esą, tokios 
sutarties ji neturinti padariu
si.

Henlein vėl tarėsi 
.su Hitlęriu

BERŲHTESGADEN, Vokie
tija, ruįsėjo 2. — Konrad Heh- 
lein, sudėtų vokiečių vadas, vėl 
turėjo pasitarimą su Hitleriii. 
Šį kartą jie tarėsi, kaip yra 
sakyma, “ant keturių akių”. 
Vadinasi, jokių daugiau pata
rėjų nebuvo.

Italijoje žydai nega
lės lankyti valdžios 

igokyklų

Vrangelio salas vai 
dys eskimas

ROMA, rugsėjo 2. — Fašis
tų valdžia išleido patvarkymą, 
kuris uždarys mokyklų duris 
žydams. Patvarkyme sakoma, 
jog žydai negalės lankyti val
stybės pripažintų mokyklų', 
universitetų, akademijų, insti
tutų ir t. t.

• ANGORA, Turkija. — 
Turkijoje* liko įsteigti skrajo
jami 
yra 
miais 
pius.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Lietuvoje atidaryti nauji 

kurortai.

VISIEMS RUPI LENKIJOS NUSISTATYMAS

knygynai. Tie knygynai 
vežiojami autosunkveži- 
po tolimiausius užkam-

STOKHOLMAS, ’Sveaija. 
dega mil- 

Gaisro du- 
ir Norve-

— Sovietų Rusijoje 
žiniški miško plotai, 
mai pasiekė Švediją 
giją.

• SOFIJA, Bulgarija. — 
Bulgarijos Vrplino kaimo gy
ventojai plačiai žinomi savo 
prietaringumu. Laikraščiai ra
šo, esą, nėra pasaulyje prieta- 
ringesnių žmonių už vrplinie- 
čius. Čia, puikiausiai gyveną 
įvairus būrėjai, žavėtojai. Vr- 
pliniečiai tiki, kad būrimais ga
lima pakenkti artimui, padėti 
sau išvengti nelaimių. Būdin
giausia tai, kad; Visi vrplinie- 
Čiai dėvi išverstais drabužiais. 
Išverstais drabužiais dėvi todėl, 
kad yr^ burtas;^Uri^ sako, jog 
išverktais drabužiais dėvintį 
žmogų negali paveikti jokie blo
gi užbūrimai ar apžavėjimai.

tACME-NAUJIENŲ Foto]

KRITIKUOJA Už NEPA
DORUMĄ :— Paveikslas pa
rodo Venifą Varden Oakie, 
buvusią filmų komiko Jaik 
Oakie žmoną, kuri šiomis 
dienomis gavo perskiras. 
Jai ir daugeliui ki'nj filmų 
žvaigždžių ‘buvo- taikoma la
bai aštri Rezoliuciją, kurią 
Readinge, ‘Pa., vakar priė
mė religiįiių organizacijų 
konvencijaf Aktorės smar
kiai kritikuojamos už nepa
dorumą vedybiniam gyve
nime ir nliolatinį divorsų 
ėmimą. • *' t-

KAUNAS, rugpiučio 28 dien., 
dalyvaujant Ministrui Pirmi
ninkui kun. Mironui, Seimo 
pirmininkui inž. šakeniui, Vi
daus Reikalų Ministrui pulk. 
Leonui ir kitiems aukštiems 
svečiams, atidaryti dar prieš 
karą pagarsėję savo gydomai
siais šaltiniais Pasvalio, Likė
nų ir Smardonės kurortai. Jų 
šaltiniai buvo plačiai žinomi' 
prieškariniais laikais, kaip gy
dantys reumatą ir jam 
ningas ligas.

gimi-

kariuomenės diena 
rugsėjo 8 bus iškilmingai 

švenčiama.

KAUNAS, rugpiučio 30 dien. 
- šįmet rugsėjo aštuntoji ren- 
amasi švęsti ypatingai iškil- 
ingai. Kaune laukiama šešių 
kstančių savanorių, gausaus 
įtvijos lietuvių būrio ir šiai^ 
:skursiįų iš visos Lietuvos.

Pirmasis lenkų laivas 
Klaipėdoje.

Lojalistai stiprina 
savo pozicijas

MASKVA, rugsėjo 2. — 
Vrangelio salų gubernatorium 
liko paskirtas eskimas Taian, 
kuris esąs pasižymėjęs medžio
tojas, geras knygvedys ir me
chanikas. Sakoma, kad per vie
ną tik sezoną jis nušovęs 29 
meškas.

Vrangelio salos yra Ark ti
kę.

Reikalauja $15,000 
išpirkimo

Farma po žeme
2.AKRON, N. Y., rugsėjo 

— Howard W. Bell turi dvi
dešimt dviejų akrų farmą, ku
ri yra po žeme. Farmeriauja 
jis ten per paskutinius dvide
šimt metų. Metų sezonai jam 
jokio skirtumo nedaro: tiek1 
žiemą, tiek vasarą jis augina 
savo produktus.

O augina jis grybus ir jo 
farma yra apleistoje kasyklo
je, kur vidutiniška temperatū
ra yra apie 50 laipsnių.

Laikai, sako Bell, pusėtinai 
pakitėjo. Tuoj po karo už gry
bų svarą jis gaudavęs $2.00> 
o dabar .turįs pasitenkinti kvo’- 
teriu.

YUBA CITY, Cal., rugsėjo 
2. — Du kaukėmis prisidengę 
veidus vyrai pagrobė p-ią W. 
R. Meeks, 55 metų amžiaus 
turtingo vietos gyventojo žmo
ną. Pagrobimas įvyko apie pu
siaunaktį.

Po kelių dienų jie pasiža
dėjo vyrui pranešti, kur jis 
turės padėti $15,000. Tiek jie 
reikalauja išpirkimo už žmo
ną.

HENDAYE, Prancūzija, 
sėjo 2. — Pasinaudodami 
kad Ebro fronte mūšiai beveik 
visiškai sustojo, lojalistai pra
dėjo smarkiai stiprinti 
pozicijas. Visame fronte 
fikacijos yra gerinamos.

šiame fronte įvyko
oro permaina. Temperatūra
tiek nukrito, jog pasiekė šali
mo

rug- 
tuo,

savo 
forti-

staigi

taško.

Naciai smerkia 
Ameriką

Dėl ruko Lindber- 
ghai turėjo nusi

leisti
OLMUETZ, Čekoslovakija, 

rugsėjo 2. — Skrisdami iš Ru
munijos į fraką, Lindberghai 
dėl ruko priversti buvo nusi
leisti Olmuetee.';Jife rtuoj atsi- 
rekomendavo /kareiviams, I&i- 
rie pasirūpino juos nuvežti, į 
viešbutį. Netrukus prie viešbu
čio susirinko didelė minia žmo
nių.

Nusmuko Japonijos 
t eksportas

WASHINGTON, D. C., rug
sėjo 2. — Pasirodo, kad karas 
visai nėra palankus žaislų ga
mybai. Tą faktą dabar ypač 
pradeda suprasti Japonija. Per 
pirmąjį šių metų pusmetį Ja
ponijos žaisiu eksportas suma
žėjo 37 nuošimčiais.

Viena svarbiausių eksporto 
sumažėjimo priežasčių yra 
kad Japonija negali gauti pa
kankamai žaliavos žaislams ga
minti.

30KLAIPĖDA, rugpiučio 
en. — šiomis dienomis į Klai
dą atplaukė pirmasis lenkų

York City 
VIII/31 d.

Lenkijos vokiečiai 
steigsią mažumos 

partiją
VARŠUVA, rugsėjo 
rnkijos vokiečių vadai pada

rė pareiškimą, kad jie steigsią 
partiją. Tuo reikalu Erwiri 
Hassbach turėjęs pasitarimą 
su Lenkijos premjeru.

Sakoma, kad lenkų vyriau
sybė nesanti priešinga tokiaf 
partijai, jei ji pasiliksianti lo
jali Lenkijai.

Apskaičiuojama, kad 
joje yra apie 800,000 
čių.

Lenlfi- 
vokie-

viesulo Japoni- 
žuvo 99 žmonės

Trys žuvo automo 
bilio nelaimėje

2. 
su 
ifi

RACINE, Wis., rugsėjo 
— Automobilio kolizijoje 
autosunkvežimiu žuvo trys 
du liko sunkiai sužeisti, žuvo
Anna Peterson ir jos dvi duk
terys. Kiti du vaikai irgi la
bai pavojingai sužeisti ir var
gu išliks gyvi. Skaudžiai 
kentėjo ir pats Peterson, 
ris automobilį vairavo.

Autosunkvežimio (troko)
feris kiek lengviau nukentėjo.

nu- 
ku-

šo-

Vokiečiai supirkinė 
ja Šunis

2.
Chicagai ir apielinkei Tede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuotumas su pragiedrė
jimai^. Truputį šilčiau; Vėjai 
nepastovus. Saulė teka 6:16, 
leidžiasi

PARYŽIUS, ‘rugsėjo 
Vokiečiai importuoja daug sto
nų iš Danijos. Sakoma, kad iš 
tų šunų naciai gamina glice
riną, kuri yra naudojama spro
gstamai medžiagai daryti.

Dirbtuvė glicerinaiDirbtuvė glicerinai 'gaminti 
esanti netoli Danijos sienos.

BERLYNAS, rugsėjo 2. — 
Nacių laikraščiai vis dar tebe- 
puola Čekoslovakiją, nors to
nas nebėra tokis griežtas kaip 
pirma. Tenka, taip sakant, “į 
kailį” ir Amerikai, kuri kišan
ti nosį ne į savo reikalus. Gir
di, Čekoslovakijos klausimas 
Amerikai neturėtų apeiti. Juo 
labiau, kad ji kartkartėmis pa- 
reiškiusi, jog busianti visiškai 
neutrali Europos atžvilgiu.

Nacių laikraščiai primena 
Amerikai, kad prieš dvejetą 
metų ji priėmusi neutralumo 
įstatymą.

Originali bausmė
PITTSTON, Pa., rugsėjo 2; 

— Policijos viršininkas Edward 
Moran originališkai nubaudė 
penkis berniukus, kurie buvo 
pagauti bevagiant. Kiekvienas 
tų berniukų turėjo išgerti pu
sėtiną dožą ricinos.

TOKIO, rugsėjo 2. — Sep
tyniasdešimt penkių mylių 
greitumo viesulas (taifūnas) 
padarė 
žalos, 
muštų 
to, 77

Japonijai labai daug 
Kiek jau žinoma, už
skaičius siekia 99. Be 
liko sužeisti ir 69 žmo

nių likimas 
žinomas. 

Vien tik 
las padarė
400,000. Tokio miesto nuosto
liai yra nepalyginti didesni.

kol kas dar nėra

Yokohamo j e viešu - 
nuostolių už $1,

Pažino Lincolną
SOUTH PARIS, Mė:, rugsė

jo 2. — Charles N. George, 
kuris asmeniškai pažino Abra
kam Lincolną, šventė 104 me
tų amžiaus sukaktį.

Maine valstijoje dar tebėra 
80 civilio karo veteranų. Iš jų 
visų George yra seniausias.

George prieš kiek laiko pa
reiškęs, jog gyvenimu jįs dau-

metų amžiaus jis pasidaręs ne 
benaudingas.

• PIRMADIENY

Rugsėjo 5 d.

Darbo Dienos
Šventėje

NAUJIENOS
NEIŠEIS

Ir Naujienų Raštinė
Bus Uždaryta

“N” ADM.

Valdžios deficitas 
per du mėnesius sie

kia $650,000,000
WASHINGTON, D. C., rug- 

sėjo 2. — Iždo statistikos da
viniai rodo, kad per liepos ir 
rugpiučio mėnesius federalės 
valdžios deficitas maždaug pa
siekė $650,000,000.

Naciai nužudė šnipą
BERLYNAS, rugsėjo 2. — 

Ernst Weisser, 36 metų am
žiaus, liko nužudytas. Jis bir
želio 16 d. buvo liaudies teis-
mo pasmerktas už šnipinėjimą 
ir valstybės paslapčių išdavi-

LONDONAS, rugsėjo 2. — 
Per paskutinius porų metų 
Lenkijos užsienio politika bu
vo visai pronaciška. Užsienio 
reikalų ministras Beckas pasi
žymėjo savo simpatijomis Vo
kietijai. Tačiau dabar Lenki
joje eina lyg ir savo rųšies 
persilaužimas. Daugelis yra 
nejpatenkinti vedama užsieniu 
politika ir net reikalauja Be- 
cko pašalinimo.

Tuo pačiu metu Lenkijoje 
dabar eina savotiškos varžy
bos tarp nacių ir demokrati
nio fronto. Ypačiai smarkiai 
pradėjo veikti Anglija, kuri 
yra pasiryžusi patraukti Len
kiją savo pusėn. Jei Lenkija

persimestų į Anglijos pusę ar
ba pareikštų griežtą neutrali
tetą Čekoslovakijos klausimu, 
tai ir tuo atveju demokratini 
frontas labai sustiprėtų.

Sakoma, kad Lenkijos nush- 
statymas žymiame laipsnyje 
priklausys nuo demokratinio 
fronto nusistatymo. Jei Angį? 
ja, Prancūzija ir Sovietų Ru
sija vieningai veiks prieš Hit
lerį, tai visai galimas daiktas, 
jog ir Lenkija galutinai pa
kryps į demokratines valsty
bes.

Naciams Lenkijos nusista
tymas irgi labai rupi. Vokie
tijos ambasadorius per dvi die
nas net tris kartus aplankė už
sienio reikalų ministeriją.

Lietuvos Naujienos
STATYS ELEKTROS REIK

MENŲ FABRIKĄ
PROFESIJONALO NELAIME

ŠIAULIAI. — Rugp. 5 dien. 
Šiauliuose lankėsi Latvijos val
stybinio elektros fabriko VEF 
atstovai ir teiravosi patalpų fa
briko skyriui atidaryti. Grei
čiausiai, fabrikas busiąs įreng
tas Kagano patalpose Stoties 
gatvėje, tik reikės senoms pa
talpoms padaryti kai kurių per
statymų ir kapitalinį remontą. 
VEF fabrikas gaminsiąs čia pat 
Lietuvoje radio aparatus, jų da
lis iii,, gal būt, net elektros lem
putes. Įvairių ? radio firmų, at
stovai, sužinoję apie numatomą 
VEF radio fabriko atidarymą, 
smarkiai susirūpino, nes bijo, 
kad vietoje gaminami radio 
aparatai nenumuštų jų kainų ir 
pelno.

ŠIAULIAI. — Prieš dvejetą 
metų senam šiauliečiui advoka
tui Jokūbui Levinui, išbuvu
siam advokatu apie 25 metus, 
atėmė advokato teises. Kadan
gi Levinas jokio turto, iš ku
rio galėtų gyventi, neturėjo, tai 
teisių atėmimas jį smarkiai pri
slėgė ir šiaip linksmas ir ma
lonus žmogus pasidarė niuriu 
pesimistu, juo labiau, kad vi
sos pastangos atgauti teises ėjo 
niekais.

Nepersenai Leviną ištiko sa
vižudybės priepuolis. Tik arti
miesiems ^pavyko laiku nelai
mingąjį nuo savižudybės sulai
kyti. Levino šeima paliko be 
rūpintojo: žmona ir 2 mažame
čiai vaikučiai.

Arabai sudegino žy
dų sinagogų

JERUZALĖ, Palestina, rug
sėjo 2. — žydų sinagoga, kuri 
yra tarp Jaffa ir Tel Aviv, li
ko iš dalies gaisro sunaikinta. 
Manoma, kad sinagogą padegė 
arabai.

Maždaug apie tą patį Jaffa- 
Tel Aviv kelyje buvo mesta 
bomba, kuri sužeidė devynis 
žydus.

Užitekordavo žemės 
drebėjimą

NEW YORKAS, rugsėjo 2. 
— Fordham universiteto seis
mografas užrekordavo tris že
mės sukrėtimus. Apskaičiuoja
ma, kad žemės drebėjimas įvy
ko apie 2,100 mylių nuo New 
Yorko.

Sukilėliai bombar
davo tris miestus
PERPIGNAN, Prancūzija, 

rugsėjo 2. — Sukilėlių lėktu
vai vėl pradėjo smarkiai veik
ti. Netoli Barcelonos jie bom
bardavo tris miestus. Dešimt 
žmonių buvo užmušta ir apie 
40 sužeista.

Penki žuvo dėl 
potvynio

BROWNSVILLE, Tex., rug
sėjo 2. — Penki žmonės žuvo, 
kai išsiliejo Rio Grande upė. 
Tai buvo didžiausias potvynis 
per paskutinius šešerius me
tus.

KAM GERA GYVENTI 
LIETUVOJE

ŠIAULIAI. — Kai tuo tarpu 
musų žmonės, ieškodami darbo, 
išvažiuoja j užsienius, “Įd. M. 
Momentas” rašo, kad Vilniaus 
gat. 135 ir 137 nr. nr. Liepar- 
skio ir Bliumo namuose stei
giamas kapucinų vienuolynas, 
kuris sakytus namus nupirkęs 
už stambią sumą pinigų. Mū
riniame Lieparskio name bu
sianti įtaisyta koplyčia, o me
diniame Bliumo name gyvensią 
apie 300 vienuolių, kurių skai
čiuje busią ir pabėgėlių iš Is
panijos.

PASKENDO EŽERE

ŠIAULIAI. — Rugpiučio 5 < 
apie 15 vai. Gudelių ežere dirb
tiniu plaustu išplaukė 17 metų 
amžiaus Garliauskas Aleksas ir, 
paplaukęs toliau nuo kranto, 
šoko maudytis. Vieta pasitaikė 
gili ir Garliauskas nuskendo. 
Kiti vaikai plaustu atplaukė į 
krantą ir pasišaukė pagalbą. 
Skenduolis buvo ištrauktas tik 
po pusantros valandos, atgaivin
ti nepavyko. Jis buvo kilęs iš 
Utenos ir čia tarnavo pas ūki
ninką.

RUGSĖJO MĖN.
(September)

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

ŠEŠTADIENIAIS nuo 8 
ryto iki 6 vaL vakaro.

NAUJIENŲ ADM..........
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Svečiai iš Amerikos
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Albertas Jokšas iš Bostono 
karki su “Pirmyn” choru at
vykęs pirmą kartą į Lietuvą 
išvyko aštuonioms dienoms į 
Maskvą. Jis, rodos, yra nuola
tinis “Keleivio” ir “Laisvas” 
skaitytojas.

Maskvoje išbuvęs astuonias 
dienas dar sugrįžo į Lietuvą 
ir čia žada dar keletą savai
čių gyventi.

Sofija Staligaitė “Pirmyn” 
choro dalyve, kuriam laikui 
likusi Lietuvoje važiuoja po’ 
Europą pasivažinėti. Ji žada 
būti Vokietijoje, Vengrijoje, 
Italijoje, Pranzuzijoje ir per 
Angliją vyks atgal į Š. Ameri
ka. C

Advokatas Uvikas, rodos, iš 
Detroito pirmą kartą šiemet 
aplankė Lietuvą ir kaip dau
gelis kitų radęs Lietuvą žy
miai geresnę ir gražesnę, ne
gu apie ją kitų buvo pasako
jama ir negu jisai patsai ją 
įsivaizdavo.

Advokatas Uvikas nors ir 
Amerikoje gimęs ir tenais 
mokslui ėjęs,- bet taisyklingai 
kalba lietuviškai, be jokių a- 
merikonizmų.

Advokatas Uvikas daug kuri 
Lietuvoje važinėjo ir atsidė-i 
jęs stengėsi pažinti Lietuvos j 
gyvenimą. Be to, jisai turėjo 
keletas čia bylų, kurias turė
jo išrišti vienoje iš ministeri
jų, kitaip tarus, į Lietuvą at
vyko ne tuščiomis, bet su rei
kalais— išrišti kaip kuriuos ju
ridinius klausimus.

— Prašau man parduoti aša
rinių dujų.

— Kuriam tikslui ponia, du
jų mes bet kam nepardavinė1 
jame! Tai pavojinga!-

— Prašau nebijoti. Noriu

Bendrai advokatas Uvikas 
patenkintas Lietuvos gyveni
mu, o Kaunas jam ypač pa-! 
tiko.

Įdomu, kad “Pirmyn” cho-’ 
rui išvykus tik tuomet dauge-1
lis sužinojo, kad to choro jd^ kad vyras nupirktų naują suk- 
lyvė Julija Kazlauskaitė Cika- rielę...

PEČIŲ

UŽ TIK

Roosevelt Furniture Kompanijos 
krautuvėj yra didelis pasirinkimas visokių aliejinių pečių

ROOSEVELT FURNITURE CO.
2310 ROOSEVELT ROAO SEELEY 8760

NORGE
HEAT CIRCULATOR

Tūkstančiai žmonių vartoja NORGE ir visi pripažįsta, 
kad geresnio pečiaus nėra su aliejum kūrenamo.

Šį metą jus galite pirkti NORGE nužemintomis kainomis:

$69.00

M

goję buvo išrinkta grožio ka
ralienė.

.Dabar kiti apmaudo pilni, 
dėlko anksčiau apie ją šitų 
žinių neturėjo. Iš čia tenka 
daryti išvadą, kiek “Pirmyn” 
choro .dalyviai Lietuvoje sa
vo praeities įvairiais nuopel
nais visai nesiafišavo, nesire- 
klamavo. Tad jiems tenka sa
votiška pagarba.

Jei butų kas nors apie tai 
anksčiau sužinoję, smalsuolių 
butų buvę dar daugiau ir, aiš
ku, Julija Kazlauskaitė butų 
buvusi smagiai pareklamuota.

Pirmiausiai, aišku, čia di
džiausia pagarba terūką pa
čiai gražuoliai Julijai Kazlau
skaitei, kuri Lietuvoje buvo 
tiek kukli ir savo paslaptybės 
niekam neišdavė .

Dabar daug kas pirštus 
kremta, dėlko šito ankščiau 
nesužinojo, o jei kas žinojo, 
tai gal nutylėjo.

Spėju, kad “Naujienų” ben
dradarbis tai tikriausiai žino
jo, bet jis šioks toks žurnali
stas, o žurnalistai paprastai 
daug žino, bet mažai pasakoja.

O Julija Kazlauskaitė pati 
apie save tylėdama labai daug 
pagarbos nusipelnė. Jei ir Či
kagoje ji ir nebūtų išrinkta 
grožio karalienė, Kaune ją ne
abejotinai tokią butų išrinkę.

—J. K.

LACME-NAUJIENŲ Foto]

GERA REKLIAMA — At- 
ir norėdama pasigarsinti 
nemokamai, t r li
pė akrobatų surengė “repe
ticiją” ant aukšto Coliseum 
pastato stogo. “Repeticijos” 
žiūrėti susirinko didžiausia 
minia žmonių, kuri užėmus 
kvapą, sekė akrobatų špo
sus. Rezultatai prie kasos 
buvo labai geri.

JUOKAI

Žagariečių Kliubas 
Rengia Pikniką

Sekmadienį, rugsėjo 4 d., 
žagariečių klubas rengia pik
niką Spaičio darže prie Ar
cher av. priešais O Henry Park 
Willow Springs. Pradžia 11 
vai. šokiams bus šaunus Bala- 
lako orkestras, turėsime viso
kių gerų gėrimų ir namų dar
bo valgių užkandžių. Kviečiam 
visus savo kaimynus ir toli
mesnius atsilankyti. Įžanga vi
siem veltui.

Kviečia Komisija.

Kitą Kartą ' 
Ridikiulio 
Nebegrąžins

Lillian Morton, 1505 Wack- 
er Park avenue, rado ridikiu- 
lį su $185 federalio teismo rū
muose. Atsišaukė Mrs. Ella 
Carmody, nuo 7809 South Her- 
mitage avenue. Pasiėmė ridi- 
kiulį, pasakė radėjai, kad ji 
labai dėkinga, tarė ačiū ir nu
ėjo.

Kitą kartą, kai Miss Morton 
suras ridikiulį, ji nebegrąžins 
jo savininkei.

L. A. EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS
2025 W. 51st St.

Tel. YARDS 1278
DYKAI KOPLČYIOS VISOSE 

CHICAGOS DALYSE
Ambulance Patarnavimas.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

GAUSITE

naujienų 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.

v ?•

NAUJIENOS, Chicago, IU
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Budriko Radio 
Programai • »

Septintadienio vakare, nuo 
7:30 iki 8 vai., bus gražus Bud
riko radio programas iš stoties 
W.C.F.L. — 970 k. Programas 
susidės iš puikių numerių, pa«- 
rinktinių maršų, šokių, dainų ir 
kitų mmtikos kurinių, kuriuos 
išpildys pilna simfonijos orkes
trą ir žymi soprano dainininkė, 
ponia Ona Juozaitienė, Kiekvie
nas programo numeris bus ne 
tik gražus, o ir gerai išpildytas. 
Nepamirškite pasiklausyti.

Pirmadienį —; Darbo Dieną, 
ir penktadienį Budriko progra
mas bus kaip 6:15 vai. vakare 
iš stoties WAAS. -— 920 k. Gra
žios, parinktinės lietuvių liau
dies dainos ir akordijonų mu
zika.

Ketvirtadienį nuo 7 iki 8 vai. 
vakare, gražus muzikos ir dai
nų programas su svarbiais as
menų ir draugijų pranešimais 
iš stoties WHFC. — 1420 k.

“Progress” Nedėldienio 
Programas

Rytoj, nedėldienį, 11-tą va
landą prieš piet, radio klausyto
jai turės tikrai smagią valandė
lę, klausydami gražaus ir įdo
maus lietuviško radio progra
mo. Pranešama, kad programo 
išpildymui yra užkviesti žymus 
dainininkai ir dainininkės, ku-

3:45 bus publikai. Taipogi pir
madienį pradžia nuo 9:30 iki 
6 vai. vakaro.

Kviečiame dalyvauti visus 
kurie mylite dievą ir jo Tie
sos žodžius. Įžanga veltui — 
rinkliavos nėra. Rengia ir kvie
čia Biblijos Tyrinėtojai.

Garsinkitčs “N-nose”

SENIAUSIA\ IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO JSTAIŲA

AMBULANCE"'
1 DIENĄ IR NAKTĮ

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

, Tel. LAFAYETTE 0727

' -n • koplyčios visose
X—J ~y -L^- <=3. T Chicagos dalyse

Klausykite musą Lietuvių radio programų šeštadįeųio vakarais
7 vaL vakaro iš W. H. F. Ų. stoties (1420 K.)—Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS. AKIU SPECIALISTAI

Laidotuvių^Direktoriai
NARIAI
Chicagos,

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos 

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė, 
1410 South 49th Court

Phone Grovehill 0142 
Cicero Phone Cicero 2109

< J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

i P. J. RIDIKAS
3354 So. Halltėd Street YARDS 1419

j I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1648 West 46th Street Yards 0782

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Ąvenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42^44 East 108th Street Tel. PuUman 1270

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

rie padainuos rinktinų kompo
zicijų ir gražių liaudies daine-

1 Prie to, bus gražios. muzikos, 
naudingų patarimų ir svarbių 
pranešimų, Radio klausytojai, 
kurie reikalauja įvairių na
mams reikmenų, girdės pelnin
gų pranešimų iš Progress Krau
tuves apie didžiulį rudens sezo
no atidarymo išpardavimą. Pa
tartina visiems nepamiršti pa
siklausyti. Rep. J.

Biblijos Tyrinėtojų 
Konvencija

Bus per 3 dienas. Rugsėjo- 
Sept. 3, 4, ir 5 dienas, svetai
nėje po nr. 2458 W. 38th S t. 
ir Campbell Avė., Chicago, III.

Konvencija atsidaro suba- 
toj lygiai ant 3 vai. po piet. 
Kalbės Juozas Gramontas ant
roj paskaitoj lygiai nuo 5 vai. 
po piet kalbės S. Beneckas te
mojo “Didis Jubiliejus Pasau
lio”. Nedėlioj pradžia nuo 9:30 
ryto iki 6 vai. vak. Kalbės daug 
kalbėtojų iš įvairių miestų. 
Ypatingai bus svarbi kalba 
nuo 2:00 vai. po piet. Kalbės 
anglas Brolis William ir nuo

Į LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį 

į

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Vienas Žuvo, Du 
Apdegė Gaisre

. .........

“Rooming house” įstaigoj 
ties 1409 West Adams Street 
kilo gaisras. Kol gaisrininkai 
atvyko, vienas įnamis žuvo nu
kritęs nuo trečio aukšto (jis 
bėgo nuo liepsnų), o du buvo 
sunkiai apdeginti, žuvo 70 me
tų Fred Dennison. Apdegė 
Frederick Hogan, 75 metų 
WPA darbininkas ir John Ca- 
sti, 43 metų WPA darbinin
kas.

Užpuolė
Bažnyčią

Du ginkluoti piktadariai už
puolė būrį parapijonų St. He
lenos katalikų bažnyčioj, 2349 
Augusta, ir atėmė nuo jų $200.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

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

Pelnyčio j, Suba- 
toj ir Nedėlioj 
Kreipkitės Seka

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

ty 2799-3X

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Bes. 6515 So. Rockwell S t 
Telephone: Republic 9723

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. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

Valandos: nuo 10 iki 4, nUo 6 iki 
. NedAliomis nagai sutartį.

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
fTr**~u—* U"

Phone CANAL 6122

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Telefonas Bepublio 7868

šeštadienis, rugsėjo 3, 1538 
I v I rf i i i - ^1 I f ■

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

gydytoms ir chirurgas 
2808 West 63rd St 

VALANDOS: 3-4 popiet ir 7—» 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Ofiso TeL Yards 6921

DR. BERTASH 
756 West 35th St.

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

Ntdėliomis pagal sutartį.
Re& 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107
Ofiso Tel. Virginia 0036 

Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

DR. ST. N AIKELIS
Physician and Surgeon 

3103 SOUTH HALSTED ST. 
Res. 3261 So. Halsted Street

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

Valandos nuo 2 iki 4 vaL p. p,
4735 S. VVestern Blvd. Laf. 0361-8016

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

DrTŠTRIKOL’IS-
Gydytojas ir Chirurgas :
Ofisas '464!f SO. ASHLAND AVĖ. ■

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

Ofiso Tek: YARDS 4787
Namų Tel.: Prospect 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

KHt Lietuviai Daktarai

Dr. W. J. Kirstuk
PHISIŲIAN and SURGEON

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

Valandos: 1 iki 4 ir 6 iki 8 P.bL 
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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratoria
1034 W. 18tb St. netoli Morgan $L 

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

TeL Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWA¥ 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
Ofiso yplandoa

Nuo 10 iki 12 di 
pietų, 7 iki 8 vaL 

Telephone
'i ■ ' • f į v ' i*.1 , , „' j* L f i ' V ‘A ' ■ ' f * i ' Z if<, , , f . J .' . •- f



šeštadienis, rugsėjo 3, 1938 NAUJIENOS, Chlcago, BL

F

»

Sveikatos Skyrius
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AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

šių naujų skylių po ištraukimo nies gale atsiranda absesas. Tai 
sugedusių dantų — nukryps iš'yra ne kas kita, kaip tik tani 
savo tiesioginės vagos. Kramty- tikras kiekis pūlių. Spuogelis 
ino veiksmas priverstų tuos ant vaiko dantų smagenų yra 
dantis, kurie randasi apie tas jau perspėjimas ir tėvai priva- 
tuštumas pakrypti. Kada tikra- lėtų kreiptis tuo reikalu į den-

VAIKŲ DENTISTERIJA
Rašo Dr. V. B. Milas

Ligonis. — Gerbiamasis dak
tare — ar tiesa, kad vaikų dan
tys tarp keturių ir keturiolikos 
metų amžiaus reikalauja ypa
tingo susidomėjimo?

Daktaras. — Taip. Tas laiko
tarpis yra už vis svarbiausias 
kas link vaikų dantų išsivysty
mo. Tikrieji dantys pasirodo 
tarp šešių arba septynių metų, 
o keturių metų amžiuje žandi
kauliuose prasideda tikrųjų 
dantų sustatymo darbas. Anks
tybas atsilankymas pas dentis- 
tų duos jam progų apžiūrėti 
vaikų dantis ir reikalui esant 
prašalinti trukumus. Tai yra di
delė vaikams pagalba. Tokiu 
ankstyvu vizitu jie sueina į pa
žintį su dentistu ir įgyja jo pa
sitikėjimų, nes pastarasis ven
gia padaryti bereikalingų skaus
mų. Dentistas visuomet stengia
si išlaikyti vaikų dantis gerame 
stovyje ir nori, kad jie jaukiai 
jaustųsi bei turėtų naudingų

kramtomąjį aparatų, švelniu 
budu išegzaminavus galima ati
dengti mažiausius sugedimus ir 

įjuos užkimšti visai neiššaukiant 
i didelių vaikui nemalonumų. 
Kiekvienas vaiko Lenoje dan
tis yra įstatytas su liksiu, todėl 
labai svarbu juos neapleisti.

Ligonis. — Ar vaikas bus pa- 
I metęs visus laikinius dantis, 
kai susilaukia dvylikos metų 
amžiaus?

Daktaras. — Paprastai pro 
tarpyje nuo šešių iki dvylikos 
metų laikiniais dantimis yra at
sipalaiduojama. Jų vieta būna 
užimta ilgalaikiniais arba tik
raisiais dantimis, kurie ypatin
gai reikalauja dentisto atydos, 
nes kitaip įvykęs sugedimas 
verčia prieš laikų ištraukti tik 
kų išdygusį dantį.

Ligonis. — Kas atsitiktų, jei
gu laikinius dantis priseitų iš
traukti pirm laiko?

Daktaras. — Sveikieji dantys 
būdami kaimynystėje susidariu-

sis dantis turės išdygti, jam ne-, tistą. Dažnai absesai išsivysto 
siras pakankamai vietos, ir pa- gana greitai ir iššaukia veido 
sėkmė bus tokia, kad jis išaugs sutinimų. Kartais ima ilgesnį 
netiesus, bet kreivas. laikų iki jie subręsta.- Sakysime,

Ligonis. — Atleiskite ponas tinimas gali būti vos pastebi- 
daktare, jei drįstu užduoti se- 'mas arba net ir be jokių skaus- 
kantį paklausimų — kasgi atsi-
tiktų. jei laikini dantys pasilik
tų vaikų burnoj per daug ilgų 
laikų?

Daktaras. — Pasekmė butų 
irgi bloga. Jei kyla klausimas 
apie ilga dantų pasilikimų arba 
jų ištraukimų, tada patartina 
nuimti rentgeno (X-ray) pa
veikslus, kurie tikriausiai išblaš
kys visokias abejones.

Ligonis. — Daleiskime, dak
tare, kad tėvai sumaniai leidžia 
savo vaikų dantims sugesti, nes 
jų sanprotavimu tikrasis dan
tis anksčiau ap. vėliau turės iš
dygti ir tokiii budu užims su- 
gedusiojo danties vietų. Ar gali
ma susilaukti blogų vaisių to
kiame atsitikime?

Daktaras. — Jeigu puvimas 
arba danties sugedimas pasie
kia jo vidurį — iš to susidaro 
kartais labai rimta padėtis. Pa
sekmė gali būti tokia, kad šak

Darbiečiai Skubiai 
Renka Parašus 
Po Peticijomis
Nori Uždėti Kandidatų Vardus 

ant Baloto
Wendell P. Edwards, veiklus 

Chicagos odininkų unijos narys, 
pasižymėjo rinkimu parašų po 
ilarbo partijos nominacijos pe
ticija, pats vienas surinkdamas 
virš 100 parašų nuo unijislų ir 
jų draugų. Jis aiškina, kad jis 
yra “senas gyventojas” ir ne
priima jokių atsisakymų. ,

Illinois Darbo partija siekia- 
si surinkti apie 30 000 parašų 
iki rugsėjo 10 d. Legalis rei
kalavimas yra 25,000 parašų, 
po mažiausia 200 parašų iš 50 
kaunčių, kad partijų galima bu
tų įtraukti į balotų. Partija sie
kias! toli viršyti tų legalį mini
mumų.

Darbo diena duos darbo par
tijai progos mobilizuoti savo 
jėgas ir paskleisti nominacijos 
peticiją visose 87 šios valstijos 
kauntėse.

Darbo partijos kandidatais 
yra: į senatorius — Frank Mc- 
Cullock iš Evanston, kongres- 
manais “at large” — Joseph M. 
Jacobs ir Bert Nelson iš Ghica- 
go; valstijos iždininku — John 
Ersnoff iš Aurora; į superin- 
tendent for public instruction 
— Meyer Halushka iš Ghicago; 
į Supreme Court derk — Wen- 
ley Hildebrand iš Ghicago; į 
Illinois universiteto trustees 
William Cox iš Carbondale ir 
Maynard Krueger ir Ina White 
iš Chicago.

Prie Illinois Darbo partijos 
priklauso pečkurių ir inžinierių 
brolijos lokalai, geležinkelių 
signalistai ir geležinkelių kler
kai, centraliniai Darbo Federa
cijos lokalai Lake ir Madison 
kguntėse, skrybėlių dįrbėjos, 
odininkai; ridikiulių gaminto
jai, siuvėjai, visi lokalai kar- 
penterių, mašinistų, maliorių, 
mokytojų, duonkepių, mėsinin
kų, spaustuvininkų unijų, abie
jų angliakasių unijų lokalai, 
metalo polišerių ir pathern 
ineikerių ir C. I. O. geležies 
darbininkai ir kelios pašelpinės 
draugijos, Socialdemokratinė 
Federacija ir lokalės Darbo 
partijos kuopos. Narių skaičius 
nuolatos didėja. —B.

Bosses Woif t 
Hire People with 
Halitosis ( B °EATH ) 

People who get and hold jobs 
keep their breath agreeable

With the best to choose from tbese days, em- 
ployers favor the person who ia moat attrac- 
tlve. In business life as in tbe sočiai world, 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 
worat of faults.

Unfortunately everybody suffers from thia 
offenaivecondition at some time or other— 
many more regularly than they thi..k. Fermen- 
tation of fooa particles skipped by the tootb 
brush is the cause of most caaes. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

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

Listerine haits fermentation. a major cause 
of odors, and overcomes the odors themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It) 
•MU. not offend others.

If you vatue your job and your friends, ūso 
Listerine, the safe antiseptic, regularly. Lam* 
bert Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

PIRKIT SAU AUTOMOBILI SU PASITIKĖJIMU IŠ DIDŽIAU
SIOS CHICAGOJE AUTOMOBILIŲ FINANCINES KOMPANIJOS 

IR TIKRUMOJE SUTAUPYKIT ŠIMTUS DOLERIŲ
Virš 15,000 Patenkintų Pirkėjų—Muįų Pui
kusis Rekordas. Pažiūrėkite į Musų Kainas., 
Niekur Kitur Pasauly Jus Negalite Nupirkti 

Garantuotų Karų, Kuris Butų Veik Kaip
Naujas už Tiek Mažai Pinigų.

NESVARBU KOKIO MODELIO AR DARBO NORIT, NAUJO AR 
VARTOTO, MES TURIME.

OLDSMOBILE 1938 6 Sėdau naujutėlis Atimtas 
iš Bankrutavusio Dylerio, Galit nupirkti už 50% 
Mažiau, taipgi 2 1936 Oldsmobile Sedan Kaip Nau
jutėliai, už tiktai ...................   $395
CHEVROLET 1937 DeLuxe Sedan Naujutėlis visais 
atžvilgiais, Radio šildytuvas, Tiktai $425* Taipgi 
2 1936 Sedans. Pamątę Sakytumėt, kad tai Naujutė
liai, už tiktai ......................  $295
DODGE 1938 DeLuxe Sedan Tobulas kaip kad lik 
ką iš Dirbtuvės Išėjęs, Tiktai $595* Taipgi 3 1937 
Sedans ir 2 1936 Sedans už tiktai ......................... $295
PONTIAC 1938 DeLuxe Atimtas iš Bankrutavusio 
Dylerio Naujutėlis, tiktai $595' Taipgi 4 1936 Se
dans Praktiškai Nauji, Tiktai ...........   $375
FORD 1938 DeLuxe Sedan Naujutėlis, Tiktai ....... $425
TAIPGI 1937 Sedan už Tiktai .................................$345
PACKARD 1937 Sedan menkai vartotas. Buvo 3 
mėnesius padėtas, tiktai .....................................  $495
STUDEBAKER 1936 Sedan važiuotas tik kelis tūks
tančius mylių, atrodo ir bėga kaip naujutėlis, tiktai 
$265 ir 2 1935 sedans puikiose sąlygose, tiktai....... $195
PLYMOUTH 1938 Sedan Naujutėlis 50 nuoš. nume
tama. Taipgi 3 1937 Sedans, tiktai .....................  $425
CHRYSLER 1938 kaip naujutėlis, tiktai .............. $595
DE SOTO 1938 Sedan, vartotas tiktai 2 mėnesius, 
gražus ir ekonomiškas karas, tiktai ...................... $525
BUICK 1937 Sedan kaip tik ką iš dirbtuvės išėjęs, 
radio, šildytuvas, tiktai ............................................ $575
2 1936 Sedans naujutėlėse sąlygose, tiktai.............. $425
CADILLAC 1937 Sedan, čia tai puikiausias karas 
kokį pinigai gali nupirkti, kainuoja virš $3,000, 
Musų kaina tiktai ....................................................... $695
WILLYS 1938, 4 durų Sedan, padarys virš 30 mylių 
su galionu gaso, yra kaip naujutėlis, tiktai ........... $395
Turime virš 300 karų iš ko pasirinkti. Vieta neleidžia vi
sus išvardyti. Turime virš 50 trokų iš kiekvienos išdirbys- 
tės ir body stiliaus už pigiai kaip $95* Ir virš 60 karų 
kaip po $45*
Nesvarbu kur gyventumėte, nepraleiskite progos į šį DIDĮ IŠPAR
DAVIMĄ užeiti. Kiekvienas karas turi musų 90 dienų garantiją ir 
10 dienų važinėjimo bandymą. Priimsime jūsų seną karą kaip {mo

kėjimą, o likusią galite mokėtis iki dviejų metų. 
Atdara kasdien iki 10 P. M. Ir visą dieną sekmadienį.

Cook County Finance Co.
1340 W. 63rd St., kampas Loomis

nių.
Ligonis. — Ar yra koks nors 

pavojus, jei absesas plečiasi? .
Daktaras. — Ir dar kaip! Pa- 

vojingiausieji absesai yra tie, 
kurie pamažu vystosi ir nesu
daro skausmų. Infekcija gali 
pereiti į kraujo srovę, o iš čia 
toji infekcija išnešiojama po vi
sų kūnų ir tokiu budu vaikas 
gali gauti širdies, plaučių, inks
tų, reumatizmo arba kurių nors 
kitų ligų. Negana dar to. Ply
šiai arba skylutės dantyse gali 
tapti daugelio bakterijų perėji
mo lizdais, kaip antai: plaučių 
uždegimo, škarlatinos ir difte- 
rijos ligų.

Ligonis. — Kuri dalis laiki
nųjų dantų pirmiausiai sugen
da?

Daktaras. — Tiesų pasakius, 
sugedimas gali prasidėti bet ku
rioje dalyje. Bet labiausiai pri
einamos yra tos vietos, kur dan
tis su dantimi kuone susisiekia, 
nes maisto dalys tenai pasilik- 
damos pereina tam tikrų paki
tėjimų ir šitos pakitėjusios me
džiagos varo pragaištingų dar
bų. Tėvai turėtų žinoti, kad ne 
dentistu kaltė, jei plomba iš 
dantų iškrinta. Vaikų dantys y- 
ra gana maži, jie būna žymiai 
susilpninti per sugedimo proce
sų, todėl greitai sutrupa ir ne
sugeba išlaikyti •'pripildytų juo
se medžiagų. Yrą patartina kas 
šeši mėnesiai pasimatyti su 
dentistu, kad išvengus tokių 
liūdnų pasėkų.

Ligonis. — Jė| laikinas dan
tis yra sugedęs, tat noriu pa
klausti — ar tokio pat likimo 
susilauks tikraąi< dantis?

Daktaras. — Tikrieji dantys 
randasi apačioj laikinųjų. Liuo- 
suodami sau kelių jie veržiasi 
ąukštyn priešais laikinius ir to
kiu budu vėliau juos išstumia. 
Jei sugedimas yra gilokai pa
žengęs, tad aišku jis pasieks ir 
tikruosius dantis. Tik pagalvo
kite! Ima maždaug du su puse 
metų iki pastovus dantys išsi
vysto. Štai, prasilaužęs sau ke
lių per smagenis ir jau jis ne- 
besveikas! Vaikas kenčiąs dan
tų skausmais arba infekcija tu
rėtų būti atiduodamas į dentis
to rankas.

Ligonis. — Kada vaikas gau
na pirmutinį ilgalaikinį krūmi
nį dantį?

Daktaras. — Pirmutinis arba 
dar kitaip vadinamas šešių me
tų krūminis pasirodo tada, kai 
vaikams sukanka 6 metai am
žiaus. Jis atsiranda užpakalyje 
paskutinio laikino danties vie
toje. Labai lengvai galima nu
statyti tų dantį vaiko burnoje. 
Kaip žinoma iš viso yra dvide
šimt laikinų dantų. Padalinę ši
tų skaičių į keturias dalis gau
sime penkis dantis skantant 
nuo vidurio burnos atitiks pir
mam pastoviam kruminiui.

nepakėlėme savo kainų, 
pakilo, 

ir jums

Čia Lengva Nusipirkti Naujus Rakandus

sąlygos
savo na-

mus yra

Seklyčios Setai po $49.00 ir aukščiau

Miegamųjų Setai po $49.00 ir aukščiau

Mes 
nors urmo kainos ir 
Mes rendos nemokame 
ją atiduodame.

Musų lengviausios 
padės jums padaryti 
mus kaip palocių.

Visi žino, kad pas
lengviausia pirkti, kad par
duodame pigiausia ir patar
naujame sąžiningai.

Mes neimame palūkanų. Tą 
mes darėm per 40 metų. Tūk
stančiai namų turiVlBuKlj ra^ 
kandus ir džiaugiasi, kad pi
giai pirko.

Pinigas šiose dienose yra 
brangus draugas. O pirkda
mi pas mus jus neišleisi! daug 
pinigų. Visuomet užtikriname 
patenkinimą ir pinigų sutau- 
Pymą.
40 metų toj pačioj vietoj ir 

tie patys šeimininkai.
RAKANDŲ PIRKTI EIKITE 

VISUOMET PAS:

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

TeL Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.50
(Screened) Tonas ..........     ■

SMULKESNES DAUG PIGESNES 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

4.

COHEN BROS.
FUKN1TVRE COMPANY

1401-3-5-7-9 SOUTH HALSTED STREET
Krautuvė atdara utarninko. ketverge vakarais, o taipgi nedėliomis.
Pinigai Maloniai Grąžinami, Jei ne Patenkinti.

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

i

Ligonis. — Ar šis tikrasis pon’f offen(| otherS • Check
krūminis — kaip dentistai daž-< .
nai pabrėžia — yra skaitomas halitOSIS Wlth LISTERINE 
pabaigos tašku dantinio lanko?------------------------------------- -

(Bus daugiau) Garsinkitės Naujienos?

»

Norėdami Geriausios ANGLIES
VISUOMET KREIPKITĖS I

WESTERN COAL & SUPPLY CO.
4916 SOUTH WESTERN AVENUE

TEL. PROSPECT 3400
J. MOdCIPAN, Prezidentas. PATARIMAI DYKAI

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

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

2415 W. 64th Street Tei. Hemlock 6240

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj

“KULTŪRĄ”
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

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

tojai, kritikai, visuomenininkai.

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

gerausių kurinių rinktine knyga.

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

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS” žurnalas, Šiauliai,



naujienos, ciftcagSit in šeštadienis, rugsėjo 1988

NAUJIENOS
The Dthuanian Daily Newa

Published Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub, Co.» Ine

1739 South Halsted Street
Telephohe CANal 8500

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$81)0 per year in Chicago
3c per copy.

Užsakymo kaina!
Chicago je — paštu:

Metams___ __ __________  $8.00
Pusei metų ____ ._________  4.00
Trims mėnesiams _________  2.00
Dviem mėnesiams _________  1.50
Vienam mėnesiui __________ .75

Chicagoj* per išnešiotojus:
Viena kopija________________ 8c
Savaitei ....... ................................  18c
Mėnesiui _________________  75c

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

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams .............................  $5.00
Pusei metų ........___________ 2.75
Trims mėnesiams __________ 1.50
Dviem mėnesiams _________  1.00
Vienam mėnesiui_________ .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Taigi dabar reikia naujų išlavintų vadų laivynui. 
Bet Stalino “čistka” sulikvįdavo ne tik admirolus, o ir 
mokyklą, kuri ruošdavo laivynui karininkus. Sovietų 
žvalgyba sušaudė, laivyno akademijos viršininką Lenin
grade, admirolą Ludry, ir profesorius Žerve ir Petrovą.

Štai kodėl Maskva dabar ieško laivyno mokyklos 
užsieniuose. Sako, jei nenorės sovietų laivyno kadetų 
įsileisti Amerika, tai Stalinas Įeisiąs juos mokintis į 
Francuziją — ir tenai statydinsiąs laivus sovietams.

O tuo tarpu Baltijos juroje jau šeimininkauja vo
kiečių karo laivynas; Pacifiko vandenyną prie Vladivos
toko krantų valdo japonai... Ar ne vėlu šunis lakinti, 
kai reikia į medžioklę eiti?

Naujas pensijų planas
DISKUSIJOS APIE 
“LIETUVIŠKUMĄ”

re-
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Nuobodžiaujantis Jaunuolis
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

s 
I 
e ę 
B 
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pasitaikė tokių vieną kitą su
tikti.

Nesakysiu, kad butų įdotnu
su jais kalbėtis. —H. L.

Margumynai

Californijos gyventojai susiinteresavo nauju “lai
mingo gyvenimo” planu. Jo rėmėjas Sheridan Downey 
šiomis dienomis jau laimėjo nominaciją į J. V. senatą, 
sumušdamas senatorių McAdoo, kurį buvo indorsavęs 
pats prezidentas Rooseveltas. Tas planas bus pateiktas 
balsdbtojų užgyrimui, ateinantį lapkričio mėnesį.

Pagal šitą naują planą, kiekvienas Californijos gy
ventojas, sulaukęs 50 metų amžiaus ir neturįs darbo, 
gauna kas savaitę iš valstijos $30.00. Bet ne pinigais, o 
vadinamais “statė warrants”, susidedančiais iš 30 popie
rėlių, kiekviena dolerio vertės. Tie “vvarrantai” bus iš
siuntinėjami žmonėms kiekvieną ketvergą.

Gavęs juos, žmogus turi prilipinti prie kiekvieno jų 
2 centų pašto ženklelį, nupirktą tikrais pinigais iš pašto. 
Gale metų ant kiekvieno tų popieriukų bus užlipinta 
$1.04 vertės pašto ženklelių. Tuomet valstija juos galės 
atpirkti, mokėdama už kiekvieną popieriuką po $1.00 —, 
pinigais, gautais už pašto ženklelius, ir išimti iš apy
vartos.

Bet ką žmogus darys su tais “warrantais?” Pagal 
įstatymo sumanymą, kuris, kaip minėjome, bus paduo
tas balsudtęjams patvirtinti, tais popieriukais žmogus 
galės užmok^tKsavo taksus valstijai. vŠiūip juos imti už 
pinigą niekas nębuš verčiamas. Kas ims — gerai, kas 
neims — irgi gerai. Aišku, kad plano' Autoriai nenorėjo 
susidurti su J. V. konstitucija. Jeigu jie butų pasiūlę, 
kad tie “valstijos warrantai” turi būt vartojariii vieto
je pinigų ir turi būt, tokiu budu, privalomi biznyje, tai 
teismai butų pripažinę jų sumanymą nėkohstituciniu, 
nes, pagal J. V. konstituciją, pinigus Amerikoje gali 
tvarkyti tiktai J. V. kongresas. Steitai šitos teisėš ne
turi.

Tačiau, jeigu tie ‘warrantai” gšllės btit Vartojami 
tiktai valstijos mokesčiams mokėti, o šiaip pinigų ver
tės neturės, tai jų nauda žmonėms bus abejotina. Jie tik 
padarys žmogui išlaidų, kadangi jisai bus priverstas 
pirkti ir lipinti prie jų krasos ženklelius.

Šis planas aprūpinti žmones senatvėje ir suteikti 
jiems nedarbo pašalpą yra taip pat nepraktiškas, kaip 
ir garsusis Townsendo senatvės pensijų planas. Bet Ca
lifornijos gyventojai, matyt, mėgsta svajoti. Prieš kele
tu metų juos buvo sužavęjęs rašytojas Upton Sinclair 
savo utopišku programų “pabaigti neturtą Californijo
je” (End Poverty in California — “EPIC”). Kandidatas 
į J. V. senatą, Sheridan Downey, kuris agituoja už šitą 
“po $30 kiekvieną ketvergą” sumanymą, sako, esąs vie
nas iš Sinclair’o sekėjų.

• Tuo tarpų Californijos žmonės nestengia palitiosuo- 
ti iš kalėjimo Tomą MOdney!

Svajot yra lengviau, negu dirbti blaivą politikos 
darbą.

• Vysis Ameriką

Amerikoje 
atsimins 

senuosius

kad lietuvybė

Jur- 
savo 
turė-

“Tėvynėje” susiginčijo 
daktorius Jurgeliohiš su Lietu
vos minis teriu Žadeikių apie 
“lietuviškumą”. Redaktorius 
buvo parašęs S LA. organe, kad, 
ir išnykus lietuvių kalbai atei
nančiose kartose, lietuviai, kai
po tautine grupe, 
neišnyks, jeigu jie 
tautos tradicijas ir
papročius. Lietuvos pasiunti
nys SU tuo nesutinka ir pareiš
kia, kad “be lietuvių kalbos 
lietuviškumas negalimas”:

“Sakyti,
Amerikoje ilgai gyvuos ir be 
lietuvių kalbos, yra klaidin
ga ir žalinga ir liūdna.” 
Atsakydamas į tai, Kl. 

gelionis nurodo, kad 
straipsnyje jisai kalbėjo, 
damas galvoje ateitį. v

“Kaip pirmiau sakiau’', ra
šo jisai, “iš 'šių ir kitų pa
vyzdžių (Amerikos hdlandų, 
franeuzų ir k. — “N.” Rėd.) 
aš matau pateisinimo spręs
ti, kad tautinei bendros kil
nios sąmonei palaikyti kal
ba, be" abejonės, yra svarbus, 
gal svarbia-usias veiksnys, 
bet ne vionutinis, ir kad kiti 
veiksniai dažnai palaiko tau
tinę sąmonę daug ilgiau, ne
gu kalbos veiksnys.
J‘Aš todėl darau išvadą, o 

kartu noriu ir tikėti, kad lie
tuvybe Amerikoje ilgai gy
vuos it be lietuvių kalbos. 
Jeigu taip bus, aš žinau, ma
nd seniai sudegusių kaulų 
pelenams bus lihksma. Čia 
jau aš nebesu objektivus, 
nes stačiok nežinau, kodėl 
aš taip branginu tą lietuvy
bę ir noriu jos amžinybės.” 
Aišku, kad čia ne žinojimo, 

bet jausmų dalykas. Kada žmo
gus mano, kad jišūi žino, kaip 
jausis jo kaulų pelenai po to, 
kai jisai buš miręs ir sudegih- 
tas, tai jisai piešia tai, ką jisai 
dabar jaučia. O dėl jaUšhių 
ginčytis, žirioma, nėra prasmės.

Bet kodėl p. Žadeikiai daro
si “liūdna”, kai jisai Skaito apie 
tokius “Tėvynės” redaktoriaus 
jausmus, tai irgi nesupranta
ma.

chorui. Bet jeigu komunistai 
taip atsidėję skaito, ką tasai 
“Naujienų” korespondentas ra
šo iš Lietuvos, ypač apie čika- 
giškį chorą; tai jie turėjo ma
tyti, kad jis visą laiką kalbėjo I 
apie chorą su didele simpatija. 
Tik pereitą šeštadienį tilpo 
“Naujienose” to paties asmens 
korespondencija (pasitašyta 
inicialais J. K.) apie paskutines 
“Pirmyn” choro dienas Lietu
voje, ir tenai pasakyta ve kas:

“Taigi, ‘Pirmyn’ choras 
Lietuvoje paliks, jei norite, 
savus neišdildomus pėdsakus 
ir gal dainavimo srityje Lie
tuvoje ką nors naujo įneš.”

“Taip, (ikrai gerai padarė 
tie, kurie padėjo ‘Pirmyn’ 
chorui į Lietuvą atvykti.”
Tik pagalvokite dabar, ar 

žmogus, kutis šitaip džiaugiasi 
“Pirmyn” choro atsilankymu 
Lietuvoje, butų, galėjęs už ke- 
lių dienų pb to laiško parašy
mo, pasakyti, kad tie choro da
lyviai esąs karjeristai, parsida
vėliai it t. t.?

Antru kart Kaune sutikau tą 
nuobodžiaujantį ametikietį lie
tuvį jaunuolį. Šiuo kart jisai 
buvo žymiai pasikeitęs. Plaukai 
jo pusėtinai Susivėlę. Barzda 
prastai skusta, drabužiai gerai 
suglamžyti. Veidas saulės ir vė
jo rudai nudažytas. Jis atrodė 
lyg butų ką tik iš šieno šalinės 
čia atėjęs.

—Tai nuobodžiauji, — klau
siu jo

Jis šilo žodžio tikrosios pras
mės nesupranta. Žiuri į mahe 
ir juokiasi.

—Vis dar kaime gyveni?
—Ves, su maine kaime, — 

trumpai atsako jisai.
—Na, tai kaip tonais tau pa

tinka?
—Oi, kokios kaime pas jUs 

mergužėles, visai nėtokios kaip 
pas mUs. Čia jos visos ištekėti 
nori, o pas tfiūs tik pasilinks
minti. Oi kiek čia visi daug turi

PLEPA, PLEPA IR Gėdos 
NĖttim

Šiomis dienomis buvo paskelbta Amerikos spaudoje 
žinia, kad sovietų valdžia ketina siųsti jaunuolius, ku
rie nori mokintis laivyninkystės, į Jungtinių Valstijų 
laivyno akademiją Annapolise (Md.). Maskva per saVo 
atstovus jau teiravosi, ar Jungtinės Valstijos tokiam 
sumanymui pritartų; bet sako, kad Washingtonas rau
kosi z

Taigi pasirodo, kad sovietų Rusiją dar Amerikos 
nepralenkė. Dar tik ketina ją “vytis”;

• Bet kodėl ji nori lavinti savo busimus admirolus ir 
kapitonus Amerikos laivyno akademijoje? Todėl, kad 
Stalinas išnaikino saviškius karo laivyno “specus”. Kaip 
aną dieną buvo pranešta, bėgyje paskutinių vienų metų 
Rusijoje buvo likviduoti visi laivyno admirolai — jų 
tarpe vyriausias Raudonojo laivyno vadas admirolas 
Orlov; kitas po Orlovo sušaudymo paskirtas Vyriausiuo
ju laivyno vadu adm. Viktorov; Juodosios juros laivy
no vadas adm. MuklėVič; Baltijos laivyno vadas adin. 
Sivkov, ir t t

Beveik per metus laiko nuo
latos plepėję visokias nesąmo
nes apie “Pirmyn” chorą, vi
saip jį šmeižę ir apie jį mela
vę, komuhistai, galų gale, pri
truko amunicijos. Todėl jie da
bar sugalvojo panaudoti savo 
murzinam darbui “Naujienų” 
specialaus korespondento straip
snį; kuriame buvo padaryta 
pastabų tam tikfo tipo Sve
čiams^ atvykstantiems iš Užsie
nių į Lietuvą if “pUrsiduoddh- 
tieiūs” už “blizgučius”.- Komu
nistai rėkia, kad šitomis SUvO 
pastabomis musų koresponden
tas (pūšlfašęš pšėūdoiiimū jū
sų Kėistas) pasmerkė “Pir
myn” ėhorą, — nors ‘ visiems 
yra gerai žinoma, kad tas cho
ras jokių “karjėrų” Lietūvojė 
neieškojo ir nebuvo niekieno 
“papirktas”.

Taigi tik1 glušas galėju suras
ti Jūsų Keisto korespondenci
joje “pasmerkimą” “Pirmyn”

Gal būt, pas komunistus ši
toks dalyką^, yra galimas, nes 
jie Vieną . <j(ięną savo “didvy
rius” kelia į padanges, o kitą 
dieną džiaugiasi, kad jie sušau
dyti, kaip “pasiutę šuries”! Bet 
komunistai labai klysta; jeigū 
jie mano, kad ir kiti žmonės 
yra tokie pūt moraliniai išgve
rėliai, kaip jie. ,

Kad “Naujienų” korespon
dentas negalėjo “Pirmyn” chd- 
rd misiją Lietuvoje apmūrzinti 
taip, kūip ją mūrziria komiuhis- 
tiški šmeižikai, matyt ir iš vė
liausiojo jo ptdhežimo, kuris 
tilpo “NaujiėliOšė” Vakar. PO 
antraštė “Paskutinieji Pirriiyh 
chorū vaizdai” Jūsų Keistas 
tarp kitko rašo:

“Bukite linksmučiai visi 
grįžę į Chicagą. Dainuokite 
tenais šauniai ir gražiai. ŽI
NOKITE, KAD LIETUVA LI
KO JUMS DĖKINGA.”
Pagalios, “Pirriiyn” * chorui 

įteikė trijų vai. liaudininkų or
ganizacijų atstovai — “Varpo” 
Bendrovės, “Lietuvos žinių” ir 
“Lietuvos Ūkininko” — reikš
mingą laišką, kuriame pripa
žįstama didelė visuomeniška t6 
choro kelionės į Lietuvą vertė. 
(Laišku tekstas telpa kitoje Vie
toje.)

žodžiu, komunistų zaunos 
neturi mažiausio pagrindo. Sa
vo įkyriais kandžiojimais ir 
šmeižtais jie tik parodo savū 
nėkulttiringumą.

Ar gilios yra juros prie 
šiaurės ašigalio

me
to (y^riėjt šiūūūėš W^lį, ma
tavo ir jūtų diigrią tojė srity
je. Jie sūšėkė, kūd Vietomis ju- 
fds gilūiūas šiOkė pėdą, 
a^ba 4 ferfdiūėifūš it i$0 metrą. 
Vūtoūš tempetotą moksli
ninkai tegalėjo matuoti pavir
šiuje ir maždaug pūšahtro ki
ldinėto gilumoje. Didesnio gilu
mo jie negalėjo pasiekti su ter- 
momettii, nes inštrūmentas nfe- 
išlaikytą didelio vandens splau- 
difttt), kurs dugne yra lygus 430 
atmosferoms, arba apie trims 
tonoms

jos čia labai patinka. Tokios 
visos, anot jo apvalios, net 
minkštos. Amerikoje ne tokios. 
Tik senos storos, o jaunos plo
nos. Dabar jam plonos visai ne
patinka, geros apvalios, ot to
kios kaip čia Lietuvoje ir...

—Ui; jau aš noriu į Ameri
ką! Žinau, ko aš noriu?

Jis apsidairo, pamatęs auto
mobilį, rodo į jį ranka ir taria:

—Šiur, gazolino durnus uos
tyti noriu... čia gatvėje šito ne
sijaučia... kitas kvapas, čia gat
vėje triukšmo nėra. Ui, aš pasi
ilgau Amerikos gatvės!

Jis šituos žodžius taria visai 
nuoširdžiai ir aš tikiu, kad jisai 
jau stipriai pasiilgo gatvės ben
zino durnų ir gatvės ūžesio.

Jis lygiai taip Amerikos gat
vės gyvenimo pasiilgo, kaip 
inusų kaimo bernužėlis ilgiau 
mieste pabuvojęs pasiilgsta miš
kų šlamesio, pievų gėlių, javų 
ūžesio ir paukščių čiulbesio.

Lietuva jam svetima, tik 
įnamė dar tasai tiltas tarp 
it Lietuvos. Bet štai tašai 
tas mirs ir jam Lietuva liks 
prisiminimai surišti su jo ma
ine... Arba, kaip jis net šito žo
džio aiškiai neištaria ir greičiau 
sako: maa ir retai taria mame.

Jo ta mamė visai nepasirūpi
no jį arčiau supažindinti su lie
tuvių gyvenimu. Į amerikiečių 
bendrą gyveniihą dar jis nespė
jo įsijungti, nuo lietuvių atsili
ko ir pasiliko tokiu nuobodau- 
jančiu jaunuoliu, kurį Ameri
koje gal ir tik kino teatrai ir 
sportb aikštės vilioja, bet vilio
ja tik tiek, kiek jisai tenais sa
vo nuobodulį numarina.

Jo mame šito viso neišmanė, 
ji, anot jos sunaus, prasčiokė.

—Mand iriame prasčiokė, ji 
nieko nežino, ji ir Amerikoje 
neina į kiho teatrus...

Toliau iš jo kalbos seka, kad 
jo mame žilio tik artimiausią 
bažnyčią, kurioje dar laiks nuo 
laiko lieitiviškės pamaldos bū
va, o jaū još sunui jos angliš
kai laikomos ir ji žino arti
miausią kelią į krautuvę, bet 
Lietuvos nepamiršo. Čia još ar
timiausi giminės, geri pažįsta
mi ir malonus jaunų dienų pri
siminimai. Gal tik dėka tų visų 
jaunų dienų priširiiinimų štai ji 
jau suaugusį sūnų atvežė į Lie
tuvą ir ne tiek jam Lietuvą pa- 

; rodyti, kiek jį patį, još sūnų sa
vo giminėms ir pažįstamiems 
parodyti.

Sūnus, kaip sūnūs, švelnus, 
malonus, bet jam visa kas lie- 
luviška svetiiha, svetima ir Lie
tuva. Ir svetimiausi jo mainės 
giminės, nes jie visi nepanašus 
į Amerikos mieste gyventojus.

Mamė savo sūnų čia Lietuvo
je laiko pas savo gimines, jis 
neturi progos suseiti su kitu 
jaunimu, pažinti arčiau Lietu
vos miesto gyvenimą, pamatyti 
tai, kas jam labiau rūpėtų ir 
jis grįš į Ameriką tik tokiais į- 

; špūažiriiš; kaimas datig dir
ba Ir ūtmoltū pinigų uždirbti. 
Kaime daug yra net gražių ar
klių, bet tenais niekas neužsi
ima arklių sportu, kad Lietuvo
je apvalios mergužėlės ir visos 
ištekėti ndri, kad kaime lygiai 
taip, kaip arklių, ir vaikų daug. 
Lietuvoje nuobodu, nėra kas 
barzdą skuta. Lietuvoje nėra 
gyvenimo, nes nėra gazolino

Jis ir vėl žiuri į mane ir juo
kiasi;

—Tai kaime jau patiko, — 
kartoju klausimą.

—Arklių, arklių, aš niekur 
kitur tiek arklių nesu matęs. 
Kokių gerų arklių yra... Aš jau 
moku joti! — Tikrai pasidi
džiuodamas jisai sako man.

—Ar tu fribld joti, — klausia 
jisai manęs.

—Lietuvoje visi riioka jbti, 
net moters ir tos joja...

—Tai Visi špoftiiiinkai?
J<ą gi jam į tai galiu atsaky

ti? Tvirtinu, kad taip.
jis dabai* jau jodinėja kas

dien ir tai jam labai patiko.

dėl ko kaime žmonės tiek daug 
dirba ir tiek maža pinigų turi 
ir nors ąrldiy begales, bet rung
tyniavimų niekas neruošia.

O jei šitaip butų Amerikoje! 
Jei jis Amerikoje turėtų tiek 
arklių, jis gerą biznį darytų. Jis 
galėtų arklius nuomoti jodinė
ti, jis ruoštų rungtyniavimus, o

—Lietuvoje nemoka pinigą 
dirbti.;.

Sunku man su juo ginčytis.
Jis taip neabejingai, tvirtai į 

viską atsako, kad lieka tik jam 
tylomis pritarti.

—Pasakyk geriau; dėlko
barzda neskūsta?

—O šita barzdd ?i—šita burz
da nėra kaip kaime skusti, jis 
neturi visų prietaisų. O kas ki
tas jam barzdą skustų, — kai
me nėra tokių žmonių. Jis mė
gina pats svetimu skustuvu 
skusti ir jam nevyks
ta. Žinoma kaimas ne Amerika. 
It čia LiėtuVos kalte...

—Lietuva lieinoka pinigą da
ryti... Jei būtų kas skuta barz
dą, tai gerus pinigus kaime už
dirbtų... Dabūr, dabar . . . kaip 
nėra kas skuta, tai žmonės tik 
šventomis dienomis skutasi...

O, o jei butų kitaip, visi gal 
du kattūš į diėhą Skųstųsi! Kiek 
čia būtų piūigo!

—^ūkyk; dėlko taip drabu
žiai suvelti?

—O yes, kaime nėra kas juos 
išlygina, tenais visi tokiais ne
šioja.

Jis dabar atvyko į Kauną get
rai nusiskusti, išsimaudyti, dra
bužius išlyginti, kad jisai vėl 
butų panašus į amerikietį...

—-Kaune, tai visi vilki 
Amerikoje, bet kaime...

—Manau ir Amerikoje 
mas ne geriau nešioja?

čia mano ' amerikietis

kaip

Rai

Kur pradėjo naują rū
kytą kalakutų pramonę

jo 
jo 

til- 
tik

Jungtinėse Valstybėse, Ossi- 
ningo mieste, New Yorko vals
tybėje, visai arti garsaus Sing 
Singo kalėjimo, yra vienintelis 
tos rūšies ūkis, kur kalakutai 
paruošiami rinkai rūkytame pa
vidale. Papiovus kalakutą, jis 
išmirkomas tam tikrame skie
diny, kuriame yra apie 11 nie
kam kol kas nežinomų skanės
tų ir po to išrūkoma, 
kalakutui vartojamas 
drėgnas obels medis; 
kalakutai sukabinami
Taip išrūkyti kalakutai gali bū
ti laikomi šaldytuvuose labai il
gai. Sako, kad taip paruošta ka
lakutiena esanti ypatingai ska
ni. Tas naujos pramonės ūkis 
Pinesbridge Fann priklauso I- 
kei Kamui, 79 m. amžiaus — 
jo tėvas buvęs kaizerio NVilheL 
mo II-jo virėjas. Kas mėnuo u- 
kyje rūkoma ir išsiuntinėjama 
į įvairias valstybes po 900 ka
lakutų.

Rūkyti 
žalias ir 

rūkant 
aukštai

Ar greitai galima ra
šyti mašinėle?

Musų skubos amžiuje visui 
ir visame siekiama rekordų — 
kas greičiau nubėgs, kas aukš 
čiau iššoks, kas daugiau para 
šis ir 1.1. Darbe taip pat eina 
ma lenktynių. Gera ir darbiu 
ga mašinininkė gali parašyti 5( 
ligi 60 žodžių per minutę. Lon 
done neseniai pasiekė rekordi 
Miss Eleanor Mithchell, admi 
ralicijos tarnautoja, — ji, sak( 
daranti su rašomąja mašinėh 
tikrus stebuklus. Besikalbėda 
ma darbo metu prancūziškai, j 
rašo bė klaidų savo mašinėb 
angliškai po 150 žodžių per m i 
n ulę. Mašinėlės raidyną ji lieci; 
900 kartų per minutę, o tai reiš 
kia, kad per sekundę ji turi už 
gauti bent 15 raidžių. Lig šio 
dar nesirado kita mašinininkė 
kuri butų paveržusi iš panelė: 
Mjtchell jos darbingumo ir na 
šumo rekordą.

Kas buvo kurpių patro 
nas šv. Krispinas?

ŠV. Krispinas paėjo iš Romo! 
didikų šeimos. Jis ir jo broli: 
Krispinijonas išvyko kartu si 
šv. Nenišu skelbti evangeliji 
Prancūzijoje. Apsigyveno j ii 
Soissone, kur abu dirbo kurpią 
versle, šv. Krispinas, kaip sake 
legendos, taip rūpinęsis betur
čiais,. kad vogdavęs odą ir siū
davęs beturčiams batus... Le
gendos pasakoja, kad tiems bro
liams kurpiams odos atnešda- 
vęs ir angelas, šv. Krispinas mi
rė kankinio mirtim 287 metais 
— jis, sako, buvo įmestas į ka
tilą su ištirpytu švinu. Anglijos 
ir Romos katalikų bažnyčios 
švenčia šv. Rrispmą, visų bat
siuvių patroną, spalių m. 25 d

O jo ta mainė, mainė džiau
giasi į Lietuvą atvykusi ir di
džiuojasi savo gimines dovano
mis apdalinusi. Juk ji ameri
kietė, o jei tokia, tai būtinai tu
ri būti turtinga. Jei neturtinga, 
tai nevažiuok į Lietuvą, 
kuo čia pasirodysi...

Nežinau, ar daug tokių pa- 
načių šeimų Amerikos lietuvių 
tarpe, nežinau, ar daug tokių

visai 
suklupo. Jisai į tai nieko išga
lėjo atsakyti; Jisai Amerikos 
kaimo nematė, jo nepažįsta. Jis 
daug kur buvo, bet buvo tik 
miestuose. Jis žiuri į mane pa
statęs akis ir lyg atrodytų, kad 
visai netikėtai jisai Amerikoje 
butų atradęs Ameriką. 1

Jis ir vėl pradeda kalbėti a- tenais nuobodžiaujančių jau-

nės

Gavome Kultūrą
No. 6 - 7

TURINYS:
Kelios naujos tendencijos baudžia

moje teisėje—Tad. Zaleskis
Eilėraštis—Juozas Kėkštas.
Dreifuojančios poliarinės stoties 
mokslinė reikšmė—prof. V. J. Virė.
Aš tada mąsčiau—Danas Pumputis. 
Tragiškas jaunojo rašytojo likimas 

Julius Butėnas.
Bakūžės—Danas Pumputis.
Teatras kaime—Zuzka Zguriška.
šių dienų Meksikoje—B. Traven.
šventėjų Paveikslų garbinimas —

Ed. Levinskas.
PopUliaris Mokslas ir Apžvalga.

KAINA 45 CENTAI
Galima gauti
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| Gražus Pirmyn 
Į Choro Sukaktuvių | 
I Bankietas
Š =

b

Praėjo labai jaukioj ir smagioj 
dvasioj

Tai dabar Pirmyn Choras 
jau “oficialiai” Chicagoj. Mat, 
trečiadienio vakare Syrena sa
lėj įvyko choro sutiktuvių ban
kietas, kuriame chicagiečiai 
priėmė atgal į savo tarpą Lie
tuvoj viešėjusius dainininkus, 
pagyrė už gražų pasirodymą te
nai, pasidžiaugė jų pasisekimu 
ir patarė dabar grįžti prie dar
bo ir vėl dainuoti chicagie- 
čiains, kaip jie dainavo per 
daug metų praeityje.

Parengimas buvo gražus ir 
gyvas. Svečių buvo apie 200 ir 
sudarė labai draugišką ir jau
kiu būrį žmonių. Programas 
buvo neilgas, bet įdomus. Buvo 
pasakytos kelios kalbos, kurias 
solistai paįvairino dainomis, o 
choras užbaigė programą su
dainuodamas porą dainų kartu 
su publika.

Kalbėjo “Naujienų” redakto
rius Dr. P. Grigaitis, konsulas 
P. Daužvardis, Antanas Vilis, 
Fondo pirmininkas, K. Krikš
čiūnas, vice-pirmininkas; Jo
nas Rukštala, Pirmyn vice-pir- 
mininkas, ėjęs pirmininko pa
reigas Lietuvoje, Kazys Pažars- 
kas ir pp. Anelė ir Kazys Ste
ponavičius. Tvarką vedė drg. 
V. B. Ambrose.

Padėka draugams
Choro pirmininkas Antanas 

Vaivada atidarė bankieto pro
gramą padėkodamas choro var
du visiems Pirmyn rėmėjams, 
draugams, Fondui ir Chicagoj 
pasilikusiems choro nariams už 
aukas ir darbą choro kelionės 
baudai. Jis pabrėžė, t kad be fi- 

' '‘nansinės ir morales paramos iš

PAUL GDRSKAS

DO DROP INN
3300 S. Halsted Street 

Telefonas varos 3654
Alus Vartojamas Tiesiai iš Bačkos

Atletas — Žuvis Penktadieniais — Muzika šeštadieniais

Darbas, Taupa--Gyvenimo Palaima

Leiskit Murtis Pasirūpint Jūsų Vargais
. . . visi jūsų rūpesčiai neturi pamato. Jei reikia pinigų. ..jei manai pirkti na
mus . . ; senus pataisyti . . » jei turi pinigų ir nori kitiems padėti, pirma ateik į 

NAUJIENŲ SPULKA. Patarimas ir patarnavimas čia nieko nekainuoja

LITHUANIAN BUILDING, 10AN AND SAVINOS ASS'N.
1739 SOUTH HALSTED STRĖET 

TELEFONAS, CA2VAL 8500 ■ .

Pirmyn draugų kelione btitŲ 
buvus neįmanoma. Jei choras 
turėjo pasisekimą ir susilaukė 
daug dovanų ir pagyrimų, tai 
garbė už tai priklaUšo drau
gams, kurių centai, darbas ir 
pritarimas davė progą chorui 
Lietuvon nuvažiuoti.

Naujienų redaktorius Dr. P. 
Grigaitis pasakė labai įdomią 
kalbą, kad choro kelionei, kaip 
ir visiems kitiems gražiems jau
nuolių darbams daugiausia pa
ramą davė senoji gentkartė, 
kurią kai kiltie jaunuoliai daž
nai mėgsta kritikuoti ir pri
mesti visokius trukumus. Dr. 
Grigaitis pareiškė, kad choro 
kelionę finansavo ne milionie- 
riai, nes lietuvių tarpe didelių 
turtuolių nėra, bet paprasti 
darbo žmonės, kuriems centas 
yra brangus. Susispausdami ir 
atsisakydami kartais nuo būti
nų reikmenų, jie dėjo pinigus 
kelionei, nereikalaudami jokio 
atlyginimo, žinodami, kad pa
tys iš to nieko negaus, bet pa
sitenkindami vien tuo, kad jų 
jaunuoliai nori ir mėgina at
likti gražius darbus.

Kalbėtojas juokaudamas pri
minė grįžusiems dainininkams 
vėl t “susipažinti” su Chicago, 
nes čia turės palikti ilgoką lai
ką, ir palinkėjo toliau sėkmin
gai darbuotis ir nuveikti daug 
daugiau gerų darbų už senąją 
gentkartę, o ta senoji gentkar
tė nepavydės, bet jaunuoliams 
pritars ir toliau juos rems kaip 
rėmusi.

Konsulas p. Daužvardis pa
kėlė mintį, kad planingai ei
nant prie darbo ir turint savo 
filosofiją galima nuveikti dar
bus; kurie kartais atrodo ne
įmanomi. Pradėdami darbą, 
kartais įsivaizduojame, kad ke
lyj susitiksim septynių galvų 
smaką, bet kelio gale dažnai 
randam ne smaką, bet brolišką 
pagalbos ranką.

Tekę labai sunkiai dirbti
Kazys ir Anelė Steponavičiai, 

butų galėję kalbėti Valandų va- 

Idhdas pasakodami Vištiš paty
rimus ir įspūdžius, tiek daug 
jų turėjo. Lietuvoj buvo malo
niai priimti, matė miestus; mie
stelius it kaime “susipažino” 
su blusomis. Per aštuonias sa
vaites laiko išpildė 26 koncer
tus. Chorui kartais, su repeti
cijomis, tekdavo išdainuoti po 
šešias-aštiionias valatidaš į die
ną. Kelionė buvo “atostogos”, 
bet kartu teko it labai sunkiai 
dirbti. Lietuva chordi patiko, o 
kaip atrodo iš visko, tai ir cho
ras patiko Lietuvai. Daininih- 
kai per visą kelionę laikėsi aš
trios dišciplinOs ir Visur pa- 
vyzidngai elgėsi ir savo parei
gas atliko.

Abu pp. Steponavičiai baigė 
kalbas su padėka visiems drau
gams už progą kelionę padaryti 
ir pareiškė viltį; kad choras, 
pažinęs Lietuvą, dabar galės 
geriau ir gražiau dainuoti lie
tuviškas dainaš savo drauganis 
ir pritarėjams.

Bankietas praėjo labai jau
kioj ir malonioj dvasioj. Sve
čiai neišsiskirstė iki 2 valandos 
ryto. —Buvęs.

Jadvyga Gricaitč
Dainuos Riverview
Parke

Žymi dainininkė, lietuvaitė 
Jadvyga Gricaitė, dainuos šį 
sekmadienį, Scpt. 4-tą dieną, 
Rivervicw Parke. Čia susirinks 
50,000 piliečių, kurie yra prie
šingi Amerikai stoti į karą, šio 
didelio susirinkimo pirmininkas 
yra buvęs Chicagos majoras 
William Hale Thompson.

Bus puikus ir įdomus progra
mas, susidedantis iš visų tautų 
chorų, juokų, akrobatų, šokėjų, 
o musų lietuvaitė bus šio viso 
programo žvaigždė dainininkė. 
Ji dainuos iš"6]5bros ' Sivilijos 
Kirpėjo ariją “Una Voce Poco 
Fa“, taipgi ir kitų puikių dai
nų. Bus irgi įvairių pasilinks
minimų ir užkandžių. River- 
view Parkas randasi prie N. 
Western ir Roscoe gatvių. Įžan
ga veltui. Programas prasidės 
apie 5:00 vai. popiet. Lietuviai 
prašomi atsilankyti.

žinovas

Volbčajevsko apgynimas arba vaizdas iš1 1918-1921 
metų laikotarpio, Japonų įsiveržimo j Sovietų Sibiriją.
Dabar galima pamatyti Sbnotone teatre.

Vaikai Yra Judėji
mo Pavojus ir 
Mokyklos Laiku *

Tėvai, mokinkit vaikus 
saugunto!

Nors mokyklos dienos greituti 
nuvilios nuo gatvių ir vieškelių 
daugumą vaikų, automobilis
tams yistick nebus priežasties 
paliauti budėti, įspėja Carl A. 
Barrėtt, prezidentas Illinois Au
tomobile Club.

“Nuo atėjimo automobilių, 
vaikai buvo svarbiausia judėji
mo problema. Net ir niokykloš 
laiku, automobiliai yra svar
biausia priežastis nelaimių tarp 
vaikų.

“Laikyk stabdžius ir padan
gas tokiame stovyje, kad galė
tum greitai sustoti. Dabok vai
kus visą laiką ir važiuok atsar
giai ir viduti uju greitumu viso
se miesto gatvėse, nes vaikai Į 
turi įprotį netikėtai iš tarpo sto
vinčių automobilių po greitai 
atvažiuojančiu automobiliu pa- 
lysti. Nevažiuokit greitai kur 
vaikai butų pavojuje. Labai at
sargiai važiuokit atgal ar su
kantis. 1

“Nors tai 'buvo sakyta šim
tus kartų, teyai turėtų kasdien 
priminti savo vaikams apie ju
dėjimo pavojus ir įspėti juos 
nežaisti gatvėse kur važinėja 
automobiliai.1 Išaiškint jiems, 
kad jie apžiūrėtų abi puses 
pirm einant 'skersai gatvę ir 
kad visuomet palauktų iki gat
vė bus visai tuščia pirm žen
giant nuo šalygatvio. Tėvai tu
ri kalbėti savo vaikams apie ju
dėjimo pavojus ir padėti jiems 
prisiminti apie saugumą. Būda
mi atsargus vaikai gali padėti 
automobilistams sumažinti ne
laimes su vaikais.” —B.

Suėmė Jauną Mar- 
ųuetteparkfetį
Už Vagystę
Jį Išdavė Geltoni Marškiniai

Jonas Zopel, 22 metų jau
nuolis nuo 7017 S. Campbell 
avenue, nebedėvės . geltonų 
marškinių.

Vakar rytą jis atėjo į Hotel 
Edward, 67 W. Harrison st., 
ir pasivogė $20 pinigais ir ra- 
dio aparatą.

John Schwarts, klerkas, tuo
jau pranešė policijai, kad ,ų 
apiplėšė geltonmarškinis pikta- 
daris.

Pastebėję geltorimarškiriį 
jaunuolį. prie 7th ir Wabash 
policistai jį tuoj ir suėmė. Tai 
buvo Zopėl ir jis prisipažinb 
apiplėšimą papildęs.

Pramogų 
Konferencija

Viso miesto pramogų konfe
rencija (Annual City-wide Re- 
creation Conference) įvyks lap
kričio 21 d., Sherman hotely. 
Bus žymus kalbėtojai, kurie 
kalbės apie tai kaip galima su
rengti įvairias pramogas it pa
tiems įrengti žaismavietes. Įžan
ga dykai, išėmus vakarienę.

Sekmadienį
Pirmyn Piknikas

šį šekinadienį, rugsėjo 4 d., 
Suhšet Pdrkė įVyks Pirmyn 
Choro šdtiktuvių piknikas, ku
riame choras išpildys gražią 
programą dainų, maž-daug to
kį pat programą, kokį pildė 
Lietuvoj. Piknike bus visokių 
žaidimų, Idšįmų ir margumynų. 
Įžanga laisva. Rengėjai, Pir
myn Kelionės Faixlas, nuošir
džiai kviečia visus Chicagos ir 
apylinkės lietuvius dalyvauti.

Pirmyniėtiš.

o St. Paul ligoninėje mirė 
66 metų Elmer Gunderson, nuo 
6619 S. Hermitage. Jis buvb 
suvažinėtas automobilio prie 
37th tlace ir Ashland avė.

Peoples Furnitūra Mfg.Co. 
Uždaro 63-čios Gatves Skyrių 

Turi Greitai Išparduoti $ 17 5,000 Vertės
AUKŠTOS RŲŠIES PREKIŲ 

Už 60c, už 40c, net taip maža kaina kaip už 25 centus ant $1.00

MUSŲ TROTKAS - TAMSTŲ PELNAS
Pažiūrėkite i šias kainas, tikrai nerasite taip mažų niekur kitur

$70.00 vertės 
Parlor Setai po

$29-50
$24.50 verti 

Studio Couches
$12-95

$35.00 verti 
šildomi Pečiai

$19-50
•J

«

Proga, didžiausia proga visam žmogaus gyvenimo pirkti 
geriausius namų rdkftieiiis pusdykiai

veikite tuojaus. atlankykite peoples krautuvę 
ŠIANDIEN IR PASINAUDOKITE GERIAUSIAIS

IR DIDŽIAUSIAIS BARGENAIS

Peoples Furnitūra Mgf.Co.
2536-38-40 W. 63rd Street, prie pat Maplewood Avė.

TAIP PAT MUSŲ KITOJ KRAUTUVĖJ

4179-81-83 ARCHER AVENUE - - CHICAGO, HX.

Rytoj Paskutinė 
Proga su Žagarie- 
čiais Pasisvečiuoti

Jau atėjo rudenio šventės1 ir 
gražusis ords, į laukus — miš
kus viliojantis žmogų bėgti iš 
surukusio miesto, kad pasidai
ryti dar po žaliuojančią gam
tą, kad pasimaginti su visais 
savo kaimynėliais.

lYulgi užmiršę rūpesčius — 
padėję juos į šalį susibarkime' 
į viėhą bendrą draugystę ir 
Spaičio darže pasilinksminkime 
šiuo paskutiniu žagarieČių kliii- 
bo išvažiavimu ir Sykiu su jau
nuoliais ir mes seniai ptishninę 
saVo prabėgusią jaunystę. Pilni 
di-ąšbs užtrauksimi šti failinę ir 
šti gražiąja lytim į ratėlį šok- 
šilti, dili, dui Mykoli tikai, pa- 
sigavęš Aiitosiukę. Ak, kaip 
smagu!

Žagarės Mergirtitikas

Nuolatinis, Greitas Susisiekimas 
Tarp New Yorko ir Klaipėdos, Per Gotheribtirgų 

Kelionė prasideda ir baigiasi Švedų Amerikos Linijos laivais.
Nuo Švedijos, vyksta iš Stockholmo ar Kalmaro 

moderniškuoju S. S. “Marieholm”.
Neteik švedų vizos kelęiviaihs t Lietuvą per Švediją.

Laivų išplaukimai iš New Ydrko:
GfclPSHOLM Rugsėjb 7, .................   Spalio 1
KUNGŠHOLM Rugsėjo 14, ....  ....Spalio 28
DROTTNINGHOLM Rugsėjo 24, .... Spalio 22

Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės į 
vietinį laivakbrčių agentą, arba

181 NO. MICHIGAN AVĖ. CHICAGO, ILU
i I ,1

$75.00 vertės 
Miegamų Kambarių 

Setai 
$32-50

$18.00 verti 
Springsiniai Matracai 

$6-95
$3.50 vertės 

Pilnos Mieros 
$1.49

Cohen Bros. Rakan
dų Krautuvė

Kainų *&&, ttifcš iifflfo 
kaktos Ir jtakilo

Jei pirkti rakandtiš, tai pif- 
ma apsižiūrėk kur pijgiMi ir 
gfetiau. Viėtta iš geriamų ti<- 
tąį šiai yra Gbheri tlM- 
kkhdų krautuvė. AnbtdŠas: 
1401 So. Halsted gatvė.

Nors urmo kainbs it paktlb, 
bet ši tertdiibtė htftai’ė HkKi- 
dus įjdrdavitiūti šehdrtiiš kai
nomis dėl to, kad jai nereikia 
samdyti butas ir mokėti nuĄ- 
ma, nės ndtnai savi. Tą ką ji 
turėtų sumokėti už nuomą; ji 
atidubda pilkėjams, frardavint- 
daina rakandus pigiau. Be tb. 
sąlygos čia lengviausios ir pk- 
tarhkvitnaš sąžiningas ir heinia 
palūkanų, Tą ji datė it tebfe- 
dard jau per 40 metų.

(Šfeelb;)

$25.00 Verti pilni 
Lovų Įrengimai

$10-95

$60X10 Vėrti
1939 Consolfe Radios

$2?-50

$6.50 Vertės
9x12 Kiijonkės

$2-98



NAUJIENOS, Chicago, m. šeštadienis, rugsėjo 3, 1938

Diena Iš Dienos DUODAME PINIGUS
Čionai Lietuviai Perka!!!

APŠILDYMĄ — PLUMBINGĄ — MALEVĄ 
LINK-BELT STOKERIŲ CENTRASRytoj, 

Rūgs. 4 
Iškilmingas 

CHORO

John Gricius, ?3, su Vero- 
nica Yench, 21

Clayton O’Haver, 27, su Bar
bara Zalatoris, 24

Reikalauja
Perskiry

Peter Lapenis nuo Olga La
pėms

Pasikorė 74 Metų [ 
Senele

Savo namuose adresu 2739 
W. 18th Street pasikorė 74 me
tų senelė Julianna Szymanders. 
Ji sirgo per tris metus laiko.

M

Keeler 
3 vai. 
garsus

PIRMYN

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

U T I L I T I L I Q U O R 
DISTRIBUTORS, Ine. 

5931-33 So. Ashland Avė. 
WHOLESALE ONLY 

Phones: Prospect 0745-0746 
Mes importuojam Lietuvišką 

Degtinę
F. Dzimidas, savininkas ir visi 

darbininkai lietuviai.

• r

j KĮ ' ||

•

u

21st

prie

išsi-

Pranešimas
Visuomenei

i t

SUTIKTUVIŲ

n 3 = M

Šiandien Andy Puplio— 
Dorothy Rezek 
Vestuvės

Epiphany bažnyčioj, 
ir 25th Street, šiandien 
po pietų, šliubą priims
lietuvis footballininkas Andrew 
J. Puplis, 23, nuo 2301 South 
Oakley avenue ir Miss Dorothy 
Rezek, nuo 4141 West 
Street.

Jaunavedžiai apsigyvens 
Crystal Lake.

Laisnį vedyboms vakar
ėmė jaunoji. Andy Puplis tuo 
laiku ėmė mokytojo egzaminus 
Calumet High rūmuose. Jisai 
lošė footballą trečiadienį su vi
sos Amerikos mėgėjų footbal- 
lininkų rinktine, kuri Soldierš 
Fielde susikirto su profesiona
le komanda. B.

Kai kurie lietuviai Chicagoj, 
gal bui norėdami pakenkti ma
no bizniui, girdėjau kalba, kad 
buk mano įstaigoj p. Elias turi 
ką tai bendro su mano bizniu.

Šiuo turiu garbės 
visuomenei, kad p. 
kuomet mano ofise 
nedaro jokio biznio
met jo čia nebuvo ir dabar nė
ra.

Aš esu įsteigėjas ir vedėjas 
Namon Finance Corp., 6755 S. 
Western Avė. Mano biznis yra 
vedamas atsakančiai ir teisin
gai nuo 1919 metų,

—Julius Namon

pareikšti 
Elias nie- 
ned«rė ir 
ir niekuo-

PRANEŠIMAS
šiuomi Pranešame Draugams 
ir Pažystamiems, Kad Mes Nau

jai Atidarėme Tavern

“ADAM’S PLACE”
2065 W. Coulter St., 
Prie 24-tos gatvės
Prašome Visus Atsilankyti

Emma ir Adam Teveles

$

%• k

SUNSET PARK
135 ir Archer Avė.
Vėl išgirsim PIRMYN 
Dainuojant Chicagoj!
Choras išpildys tokį pat pro
gramą kokį pildė Lietuvoj 

ir daug naujų dainų

o Jeigu reikia atnaujinti 
i morgičių;
• Jeigu norite taisyti na-

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

į nią;
® Kreipkitės i Naujienų 

Spulką. Gausite ant len- 
i gvų išsimokėjimų leng-
> vomis sąlygomis.

Pranutė Matikonis 
Už Lietuvą

Pranutė Matikoniutė, duktė 
garfieldparkiečių pp. K. Mati- 
konių lankėsi Lietuvoj su Pir
myn Choru. Nuvažiavus cho
rui į Vilnių, Lietuvos sostinę, 
vienas daktaras paklausė kaip 
miestas patinka.

Chicagietė atsakė, kad pa
tinka, o jei jį valdytų Lietu
va, tai dar labiau patiktų. Kai u 
daktarui tas patiko, nežinia, 
bet atsakymą gavo gerą.

Pranutei labai patiko Lietu
va ir ji džiaugėsi, kad visus 
labai gražiai priėmė. Ji barė 
tėvelius, kad išgyvenę čionai 
per 30 metų, jie 
kraštą aplankyti, 
namo daug gražių 
vanų nuo giminių
ir dar kitiems parsivežė. Va
žiuotų Lietuvon ir dar kartą, 
jei proga pasitaikytų, bet gy
venti tenai nenorėtų.

Povilas.

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

ir Sekmadienį.

Pirkite kur visi Lietuviai Perka!

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

VISI TELEFONAI — ATLANTIC 4290 — VISI TELEFONAI

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ftS

nenuvažiavo 
Ji parsivežė 
audinių, do- 
ir pažįstamų

Antanas Kiela Uždėjo 
Automobilių Taisymo 
Garažą

BR1DGEPORT — Gerai paty- 
ręs auto mechanikas p. Anta
nas Kiela užsidėjo automobilių 
taisymo garažą antrašu 3613 S. 
Halsted S t. Ten pat sako, pra
dės duoti kursus norintiems 
mokytis mechanikos dalykų a- 
pie orlaivius ir automobilius.

P-s Kiela seniau yra dirbęs 
prie Packard Motor Co. ir ilgą 
laiką prie Balzekas Motor Sa
les firmos.

Dabar prasidėjo darbuotis sa
vistoviai virš minėtu antrašu.

—VBA.

Sprūsta iš šiendieninių praneši
mų ... liepsnuojąs į neapsakomo 
džiaugsmo ir širdperšos . .. neuž
mirštamas dviejų- nuotykis .... 
kuriuodu stojo prieš pasaulį, kad 
laimėti triumfalės pergalės 

meilės .. .

BLOCKADE

ir

eis sekmadienį, pirmadienį ir
tradienį, Rugsėju 4, 5 ir

MONROE į Teatre
Monroe gat. prie Dearborn

an- 
e

Kitas

Norbert
su ma-

Vienas Rytuose, 
—Vakaruose

CICERO. — Adv.
Tumavick (Tumavich)
myte p. M. Tumavichiene bu
vo nutarę atostogauti Beverly 
Shores, Ind., pas pp. Kazake
vičius, bet nutarimo negalėjo 
išpildyti. P-s Tumavick, kaip 
yra žinoma, yra Cicero moky
klų tarybos narys ir užima 
svarbią vietą, pirmininkauja 
Building and Grounds komisi
jai. Dabar, prieš atidarant mo
kyklas, yra labai užimtas. Nu
vežė mamytę į Beverly Shores, 
kur ten p. Tumavichiene ir da 
bar tebeatostogauja. Pats grį
žo Ciceron viską priruošti mo
kyklų atidarymui, 
d.)

Užbaigęs sunkų 
Tumavick važiuos
į vakarus aplankyti keletą vie
tų, kur gyvena mokslo metų 
draugai. Po švenčių 
galutinai užbaigti 
mokyklom. Linkiu 
mingai atostogauti.

(rugsėjo 6

darbą adv. 
atostogoms

grįš namo 
dfe(rbus su 
abiem lai-

Artimas.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoje)
Paul Reiu, 32, su Vera Stro- 

domski, 27

LITHUANIAN BUILDING 
LOAN AND SAVINGS 

, ASSOCIATION
' 1739 So. Halsted Street.
Atidarą kasdieną, išskyrus . 
nedeldienius nuo 8 ryto iki 

8 vai. vakare

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ— „ m, —7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENĮ— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ—________________________ —7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

Atdara sekmadienį ir pirmadie
nį 10:30 A. M.

Kitomis dienomis Auo 8:30 A. M.

draugystės Saldžiausios Širdies Viešpaties Jėzaus mėnesinis su 
sirinkimas įvyks antradienį, rugsėjo 6 d., 7:30 v. v., Chica 
gos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted št.’ Malonėkite 
visi atsilankyti, nes yra daug svarbių dalykų aptarti.

Frank Bakutis, nut. rast.
Upytės Draugiško Kliubo susirinkimas įvyks subatoj, rugsėjo 

3, 1938, 7 vai. vakare, 4070 S. Francisco Avė. Kviečiame 
visus narius atsilankyti. —E. T.

Nežiūrint Darbo Dienos šventės, SLA 260 kuopos susirinkimas 
įvyks kaip ir visuomet, pirmą sekmadienį rugsėjo 
vai. po pietų, Mrs. Gricius svetainėj, 2449 W. 69th 
sirinkimas svarbus, nes bus svarstoma pažangos 
darbuotė ir kitkas, kas reikalauja kiekvieno nario 
nuomonės. —K. Liutkus, sekr.
Darbo Dienos šventės, Draugijos šv. Petronėlės susirinki
mas atidėtas — įvyks utarninke, rugsėjo 6 d. 7:30 vai. 
vakare, parapijos svetainėje. Nares malonėkite pribūti.

A. Laurinavich, rast.
Lietuvių Keistučio Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks rugsė

jo 4 d. Hollywood svetainėj, 2417 W. 43rd St., 12 vai. die
ną. —Helen Chapas, rašt.

Simano Daukanto Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 4 d. 12 vai. dienos, Chicagos Lietuvių 
Auditorijos svet., 3133 So. Halsted St. Susirinkimas svar
bus, todėl kiekvienas privalo būtinai atsiląnkyti. Kurie 
pripildėte aplikacijas, pribukite galutinai prisirašyti drau
gi j on. —P. K., sekr.

S t. Šu
va j aus 
rimtos

Dėl

IMIttttl GINI AI. . . . . . . . . .
Burnside SLA 63 kuopos rudeninis piknikas įvyks sekmadienį, 

rugsėjo 4 d., Ukrainian Village \darže, 9200 Woodlawn 
avė. Bus gera muzika, gardžių užkandžių, taipgi ir šalto 
alučio. Kviečia atsilankyti skaitlingai visus Komisija.

ANGLIS ANGLIS ANGLIS
PRISTATYS JUMS VISADA PAGAL JŪSŲ PASIRINKIMĄ

ANGLYS GEROS KAINOS PIGIOS

TAIPGI PERKRAUSTYS RAKANDUS — REIKALUI ESANT 
KREIPKITĖS

NICK PETRAITIS
2539 W. 46th STREET TEL. LAFAYETTE 6946

ubeube
..... .......................... ■ 'iJ11 11 '—'i........ . ■ ■-■■■■ ■■<■■■

Kam Kentėti Nuo Sugedusią Vidurių?
NEGERAI VEIKIA ------
SUKIETĖJA -----
NEVIRŠKINA -----

VIDURIAI
VIDURIAI
VIDURIAI
GASAI VIDURIUS IŠPUČIA, -----

JEI
JEI 
JEI
JEI

NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE

NIDA
Alkaline Digestant Powder Miltelius

Didelė Dėžė Tik už 50 centų
Klauskite Vaistinėse arba Pirkit tiesiog nuo

Nida Laboratories
A. G. KARTANAS, Sav.

2555 West 69th Street, Chicago
Telefonas Hemlock 0318

TAUPYKIT KUPONUS

UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSIT GRAŽŲ IR 
BRANGŲ INDŲ SETĄ

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- 
paauksuotus indus, tik PASISKUBINKIT, nes mažai ją be-SU 

liko.
Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu 

mokėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponą šiandien ir 
pradėkit rinkti gražius šešiems arba 12 asmenims setus.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St
Saukit Tel. YARDS 3408

DAILY
BES1NESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE 
"****^7** _

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

n. *

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $19.50

už ......................   ■ "
GYDYMAS $Kn.OO
LIGONINĖJE ...............
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje -----  $15-oo
RAUMATIZMAS $9.00

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

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

Tel. Lawndale 5727.

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

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

75% Coarse -----    $7.75
Illinois Nut ........ -......— $5.60
Rex Egg ...........   $7.50
Black Band Lump __________ $8.75
Millers Creek Lump ___  $9.00
Chestnut Hard Coal ............ $13.00

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980.

OKSAS EXPRESSING
4405 SO. FAIRFIELD AVĖ.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Vardas.

Adresas.

1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois ___

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI

INDAMS KUPONAS
IKI RUGSĖJO 3 D.

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

eis kas savaitę.
SU ŠIUO KUPONU

Galite dar gauti ir pirmiau garsintus indus 
Pažymėkit ką norite.

DAUG PRIZŲ PUBLIKAI
Bus visokių konkursų—Do
vanų traukimas — šokiai— 

'Muzika—-Visokie 
Margumynai

Išgirskit Chorą, Ką Tik Sugrįžu
sį iš Lietuvos—Pamatyk it Dova
nas Kurias Parsivežė—Išgirskit 
Ką Jie Patyrė Savo Tėviškėse

ĮŽANGA NEMOKAMA
Vasara Jau Eina Prie Pabaigos, 
Pasinaudokime Paskutine Proga 
Papiknikuoti ir Pasveikinti iš 

Lietuvos Grįžusius Musų 
Dainininkus!



Šeštadienis, mgsejo 9, 19fi8

Suėmė Penkis Žmo 
nes Už Balsavimų 
Netikslumus

Apskričio teisėjo Jareckio 
įsakymu, policija suėmė penkis 
rinkimų valdiiiThkus 35-tam 
precinkte, 24-tam warde. Visi 
yra kaltinami balintų klas ta
vim u ir kitais nusidėjimais 
įstatymams.

Suimtieji yra, Henry Levin, 
republikonas; Minnie Kirsch, 
demokratė; Lillian Rothstein, 
rep.; Bertha Schallman, rep., 
ir Joseph Rosenfeld, dem.

Du Bankai Mokės 
Dividendus

Valstijos auditorius Edward 
J. Barrert skelbia, kad Peoples 
Trust and Savings Bank, Ot- 
tawoj, III., ir State Bank of 
Arrowsmith, Springfielde, mo
kės po 5% dividendų depozi- 
toriams. Ottawa bankas atmo
kės $50,056, o Springfieldo — 
$7,195.

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
t ■ _________ __

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

PARSIDUODA hardware store. 
Vieta seniai išdirbta. Priežastis par
davimo—turiu kitą biznį. 4414 So. 
Rockvvell St.

IŠNUOMUOJU flatą, 4 kambarių 
garu apšildomas, šaldytuvas ir ge- 
sinis pečius. $37.50. 3405 Lowe Avė, 
Matykite janitorių arba telef©nuo
kite Yards 0398.

REAL ESTATE FOR SALE 
Napaai-žemė Pardavimui REAL ESTATE FOR SALĘ 

Namai-žemė Pardavimui 
^^^Mą^^^^^Ma^^^***-*****^*-*-*^^^**^***^*** 1*******

NAMON FINANCE CORP.
6755 S. Western Avė. 

Tel. Grovehill 1038

RENDON ŠTORAS tinkamas bu- 
černei arba bile kokiam bizniui. 
Pigiai. 3603 S. Union Avė.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro
sernė, biznis išdirbtas per daug 
metų, geroj apylinkėj, nebrangiai, 
4530 So. Wood Street.

ANT RENDOS 3 arba 2 kamba
riai dėl ofiso. Karštu vandeniu ap
šildomi. 4311 Archer Avė.

LABAI PIGIAI parsiduoda 5 
kambarių mūrinis bungalow ir 
sleeping porch. Karštu vandeniu 
šildomas. 2 karų garadžius. 5:30 
vakarais, nedėlioj ir Labor Day 
visą dieną. 7039 So. Campbell Avė.

Apleidžiant miestą—-86500 nauja 
6 kambarių rezidencija už $4500. 
Puiki upės vieta. Vieškelis, mokyk
los, Illinois Central, busas. Karšto 
vandens šiluma, insulacija, 37x200, 
$2200 pinigais. 249 Calumet Boųle- 
vard, Harvey, Illinois.

BUSINESS—TO EXCHANGE 
Bizniai Mainais

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

PARSIDUODA grosernė ir mė
sos marketas pilnas prekių—4 kam
bariai užpakaly—priims pirmą pa
siūlymą. Apleidžia miestą. 2542 W. 
45th PI.

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

6736 So. Campbell Avė.

Sutaupysit
ant Oil Burner, ar 
gazinio, ar anglinio

peciaus

QUAKER OIL BURNER, 
AMERICAN, 
COLEMAN,
NORGE

ir kitų

Pamatykit naujas 1939 radijas 
šalis prie šalies: Zenith, RCA. 
Victor pas Budriką. Išmainykite 
savo seną radiją ant naujos.

JOS.F.BUDRIK
FURNITURE CO.

3409-21 S. Halsted St
Tel. Yards 3088

žymus Lietuvių Programai:
WCFL—970 k. nedėliomis, 7:30 

v. vak. Chicagos laiku.
WAAF—920 k. panedėliais ir 

utarninkais 6:15 v. vak.
WHFC—1420 ketvergais, 7 vai. 

vakare, Chicagos Laiku.

PAIEŠKAU DARBO
Penteris ir popierųotojas iš vi

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

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

PARDAVIMUI AVALINĖS tai
symo šapa. Priežastis—liga. 2405 
W. 47 Str.

ČIONAI TAI PIRKIMAS
2 flatų po 5 kambarius ir kamba

riai beismente. Mūrinis apšildomas 
namas Marąuette Parke. Turi būt 
parduotas į 10 dienų.

STANKOVICH CO.
6912 S. Western Avė.
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MISCELLANEOUS
Įvairus

PARDAVIMUI PIRMOS KLESOS 
22 kambarių ruming house su arba 
be namo. Geras location, garu ap
šildomas, karštas vanduo. Visi pa
togumai. Rašykite Box 869, 1739 
So. Halsted Street.

KAS KĄ TURIT MAINYTI?
5 kambarių mūrinis bungalow 

kaina $2900.
2 flatu po 4 kambarius rendos 

į mėnesį $55.
2 štorai, 6 

mas, rendos į 
$7500. >

5 kambarių
prie Archer Avė. Įmokėti $500.

C. P. SUROMSKIS
2502 W. 69 Str.
Grovehill 0306

kaina $3900.
flatai mūrinis na- 
mėnesį $285. Kaina
namas su 4 lotais

Acme-Naujienų Telephoto
PRADEDA “NUO APAČIOS” — John Roosevelt, jau 

niausiąs prezidento Roosevelto sūnūs, kuris neseniai 
pradėjo trnauti vienos Bostono depąrmentinęs krau/ 
tuvės sandėlyje. Jo alga $18.50 savaitei. Jaunasis 
Rooseveltas turėdamas garsų ievą, galėjo gauti geres
nę tarnybą, bet jis sako, kad nenori tėvo garsumu pa
sinaudoti, bet pradeda nuo apačios ir bandys savo 
spėkomis killti gyvenime.

Ūkio Mašinų Unija Viskas Gera, 
Šaukia Massmitingą Tik Ne Karas

United Farm Eąuipment 
Workers of the International 
Harvester Co., prašo paskelb
ti, kad antradienį, rūgs. 6 d., 
šaukia masinį darbininkų mi
tingą protestui prieš Interna
tional Harvester dirbtuvių už
darymą.

Mitingas įvyks salėj ties 1110 
S. Oakley Avenue. Prasidės 
7:30 vai. vakare. Kalbės žy
mus darbininkų veikėjai.

International įlarvęster dar
bininkai yra susiorganizavę į 
tris skyrius, Tractor Lodge 
1320, Pullman Lodge 1162 ir 
McCormick Lodge—1899.

(5p.)

di-Vienas iš Hollywoodo 
rektorių William Dieterle yra 
tikras keistuolis? jis mėgsta 
muzikus, mokslininkus, slau
ges, gydytojus, rasojus ir ta
pytojus, juos savo veikaluose 
didvyriais atvaizduoja, bet ka
ro nekenčia.

ATYDA 
RENDAUNINKAMS

Kam rūpintis ir mokėt 
rendą! Jus galite įmo
kėdami $60.00 ar dau
giau, nusipirkti sau 5 x 
kambariij bungalow. Jis 
randasi puikioj vietoj, 
ant 2 lotų ir 2 karų ga
ražas, Evergreen parke, 
netoli Western Avė., ge
ra transportacija, kai
na $3,600.00.

Taipgi turime ir kitų 
bargenų su mažais imo- 
kėjimais.

NAMON FINANCE 
CORP.

6755 S: Westem Avė. 
Phone Grovehill 1038

Sakau keistuolis, — karo 
nekenčia, bet jį vaizduoja sa
vo veikaluose. Dabar prasidė
jo Monroe teateę ^romantine 
dtarha, kuri pavadinta Block- 
adė. Dramos visas centras— 
Ispanijos karas. Ir jis, daly
vaujant Madeline Carroll ir 
Henry Fondą jame vaidina.

Be to, jis ir didelis Krishna- 
murti draugas, labai įdomau
jasi astrologija, todėl ir veik 
visi jo veikalai prasideda su 
dangaus kūnų pavaizdavimais.

(Skelb.)

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalų

REIKALINGI PINIGAI?
i

Pirma ir viena tokia tarpe Lietuvių 
finansinė korporacija Chicagoj, kur 
galima gauti paskolą iki $300 unt 
parašo, algos, baldų ir automobilio 
be komiso.

šios paskolos yra po valstijos 
priežiūra.

TAIPGI SKOLINAM PINIGUS ANT 
PERKAM MORGIČIUS

Mes padarom paskolas į 32 valandas.

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

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

Taipgi už mažus pinigus ga
lite gauti augštos rųšies Ro* 
gers sidabrinius setus.
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n Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laido
tuvėms, Papuoši
mams.

GeUNINKAS
4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

TIKRAS GYVENIMAS atsakan
tiems vyrams ir moterims: Naujas 
daržovių skustuvas piauštytųvas— 
ypatingai darbą taupantis prietai
sas—prospektas kiekvieniems na
mams. Didis pelnas. Klauskite dy
kai katalogo.

STAR NOVELTY,
107 So. Wells St., Chicago.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbiuinkų-Darbininkių Reikia

REIKALINGA vyras ir moteris 
dirbti į rooming house. Savininkė 
našlė. Be šeimynos. 4337 S. Halsted 
St.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

PARDAVIMUI kietų anglių pe
čius. Taipgi furnišiai—pianas, din- 
ing room sėt—parduosiu atskirai.

7140 So. Maplewood Ae.

Atidarė Naujų 
Plieno Dirbtuvę

vakarInland Steel Company 
atidarė naują plieno dirbtuvę 
Indiana Harbore. Ji turintiM’ JMk 
moderniškiausius įrengimus ir 
gali pagaminti 45,000 tonų 
procesuoto pljeno i mėnesį.

Biblijos Paskaita
Paskaitą iŠ' Biblijos temoje 

“Penkta Abėlna Karalyste”, 
šita Karalystė ateis iš dangaus 
ir ta vadinasi Dievo Karalys
tė, kuri bus , įstaigta čia ant 
žemės tuojaus po šio esančio 
suspaudimo.

Dan. 2:44; 7:27.
Jono Apr. 21:1-4

Šita tema yra begalo įdo
mi. Prašome visus ateiti ir pa
siklausyti. Kalbės S. Beneckas, 
nedėlioj, rugsėjo-September 4, 
1938., svetainėj 2458 W. 38tfi 
St., prie Campbell Avė., Chica
go, III. Pradžia 3:45 po piet. 
Rengia ir 'kviečia Biblijos Ty
rinėtojai. Įžanga liuosa, rink
liavos nebus.

5 METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

KLEMENSAS KALĄINIS

GROSėRNĖ irPARDAVIMUI 
bučernė, išdirbta 15 metų. Gyveni
mui kambariai 
biznis, parduosiu pigiai. 2955 South 
Emerald Avė.

užpakalyj, geras

PARSIDUODA labai geras kam
pinis tavern biznis—7 furn, kamb. 
viršui—Visi išrenduoti.

5758 W. 65 St.

FORECLOSURE B ARGEN AI
7 kambarių freiminė rezidencija 

arti Oak Park avenue ir Belmont. 
Aukštas konkrito beismentas. Fur- 
nasu šildoma, vertingas kampas, lo
tas 120 x 125. Apsodintas vaisme
džiais, uogų krūmais, vynuogiais ir 
t .t. Vienas blokas į mokyklas, 
krautuves, susisiekimą. Gatvės iš
grįstos, nėra asesmentų. Kartą ver
tinta $15,000. Kaina dabar $5,750. 
Mažas įmokėjimas, likusi kaip ren- 
dą. Del smulkesnių žinių rašyti ar 
šaukti W. R. Lemke, 3638 North 
Keeler Avenue. Avenue 1924. Ran- 
dolph 3750 dieną.

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

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

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

CAŲumęt 5269.

PARDAVIMUI 6 kambarių cot- 
tage. Vertas $2,000, parsiduoda 
už 1300 arba gerą mainą bile kur.

1900 So. Union Avė.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

Namon Finance Corp.
JULIUS NAMON, President.

6155 SO. WĘSTERN AVĖ. CHICAGO 
Phone Grovehill 1038. .

LUVCIMd Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKĄS
Gilės Vestuvėms, Banlrietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

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

RENDAI ar PARDAVIMUI road 
house, 6 gyvenami kambariai, 2 
karų garažas—naujai išdekoruota— 
moderni fikčeriai. Pilnas virtuvės 
įrengimas, labai nebrangi renda,

8200 S. Kean Avė.
PARDAVIMUI greitai ir pigiai 

grosernė delicatessen ir notion sto
ras. 4 kambariai pagyvenimui.

3512 So. Lowe Avė.

PARDAVIMUI MŪRINIS namas. 
2 fletu po šešius kambarius ir 2 
karų garadžius. Arba mainysiu ant 
namo su lotais arba su biški že
mės prie krašto miesto. 2920 Eme- 
rald Avė.

1931 Dodge truck, panel body, 
11/2 ton pigiai parsiduoda. A. F. 
Barton, 2723 W. 64 St.

* PARSIDUODA grosernė ir bu- 
černė Brightonparke. Gera vieta. 
Nebrangi renda, 4 kambariai pa
gyvenimui ir garadžius. Rašykite 
1739 S. Halsted, telefonas Lafayette 
8357.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON FURN. KAMBARYS— 
vaikinui .ar- merginai—Visi paran- 
kumai—Su ar be -valgiu. 936 W. 
33 St., antros lubos užpakalyj.

RENDON fornišuotas kambarys 
dėl atsakančio žmogaus. 3951 So. 
Campbell Avė. Antros lubos. Tel. 
Virginia 3285.

2 FURNIŠIUOTI KAMBARIAI 
RENDAI. Antras aukštas. Vedusių 
porai ar pavieniams. 2641 West 
69th Street.

RENDAI 4 kambariai, refrigera- 
torius, telefonas, gasas ir elektriko 
apmokėta. $35.—Be mažų vaikų.

7001 So. Talman Avė.

RENDON KAMBARYS ženotai 
porai ar pavieniams; garažas, mau
dynės, karštu vandenįu šildomi— 
Mrs. Edna Grigaitis, 7034 S. Ar- 
tesian Avė. Atsišaukite bile kada.

4 KAMB.— šviesus, mažai šei
mynai—antros lubos užpakalyj— 
maudynė, gražus porčiai. 827 W. 34 
Place, pirmos lubos užpakaly.

RENDON kambarys žęnotai po
rai ar pavieniui—pečiu apšildomas 
—prie dviejų žmonių. $2.50 į sa
vaitę. Su valgiu arba patys gali 
vartoti virtuvę. Savininkė 817 W. 
51 Place. Antros lubos priešaky.
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FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

150 akrų pieninė-grudai anglies 
žemė—mainos veikią arti Kekanee. 
$70 už akrą. Louise Manthe, 713 
Columbia, Peoria, III.

Aš TURIU DU.UKIUS—gera že
mė—už pinigus arba mainyti į nuo
savybę. 1752 W. 51 Str., užpakalinėj 
katedzej.

PERSONAL NOTICE 
Asmeniniai Pranešimai

DIDELIS BARGENAS BRIGHTON 
PARK

Muro namas ant kampo, 2 po 5 
kambarius, dviejų karų garadžius. 
Pirmos lubos karštu vandeniu šil
domas. Namas atrodo kaip nau
jas. Parsiduoda tik už $8,000.00 
Kaštavo pastatyti $15,500.00

Kitas Bargenas—medinis namas, 
du po 6 kambarius pirmos lubos 
karštu vandeniu šildomas—kaina 
tik $3500.00.

Trečias bargenas—turime stebu
klą-—trys štoraį muro, randasi 
south side gražioj apielinkėje, pąr- 
siduoda už $4,300.00. Nepraleiskit 
šitų bargenų arba priimsim į mai
nus kas ką turite, šaukite Lafay
ette 2235. 4177 Archer Avė., kam
pas Richmond St, Chicago, Illinois. 
Klauskite—Paul M. Smith.

TURI BŪTI PARDUOTAS GREI
TAI! Galima kraustytis tuojaus 
Brighton Parke, 4008 So. Maple- 
wood Avė.—2 fletų po 4 kamba
rius. Visi įtaisymai—2 karų gara
žas, lotas 50x125. Rendos $55 į mė
nesį—Parduosiu labai pigiai. Pri
imsiu lotus į mainus. Kreipkitės 
pas savininką vakarais. 2041 West 
63rd St. Tel. Prospect 0176.

KAS NORITE parduoti už cash 
2 flatų po 5 kambarius, mūrinį na
mą, su dviem boileriais. Namas tu
ri rastis South Sidėje. t)el dau
giau informacijų atsišaukit: 670 
W. 18th St., kampas Union Avenue.

Willow Springs ROADHOUSE, 
su 2 M* akrų žemės, ant Archer Avė. 
Išdirbta vieta per daugelį metų, iš
simaino ant namo Chicagoje. Nėra 
skolos. Atsišauki dėl daugiau in
formacijų 670 W. 18th St., kampas 
Union Avenue.

MEDINIS 3 pagyvenimų 2 po 6- 
—4 kambariai, pirmas aukštas, 
karštu vandeniu šildomas. Parduo
siu pigiai arba mainysiu ant ma
žesnio. 7135 So. Rockvvell St.

GREITAM PARDAVIMUI—įma
nomai žema kaina—3 flatų plytinis 
6 kambariai, geros sąlygos south 
sidė—arti Kostner ir 14. $4,000.00 
—pinigais $2,000. Savininkas Juni- 
per 0059.

Persiskyrė Su šiuo pasauliu 
5 dieną Rugsėjo, 1933 m., su
laukęs 51 metų amžiaus, gi
męs Vaškų parap., Tekonio 
Sode, Panevėžio valsčiuje.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Domicėlę Kalainis, po 
tėvais Oskaitę, 2 dukteris: 
Pauline ir Helen. Liūdnai At
minčiai musų brangaus vyro 
.ir tėvelio bus laikomos Šv. 
Mišios Nekalto Prasidėjimo 
Pan. šv. parap. bažnyčioje 6 
d. rugsėjo, 1938 m. 8:30 vai. 
ryto. Kviečiame visus gimi
nes, draugus ir pažįstamus 
atsilankyti į pamaldas.

Mes Tave musų brangusis 
vyre ir tėveli niekuomet ne
užmiršime. Tu pas mus jau 
nebesugrįši, bet mes anksčiai! ' 
ąr vėliaus pas Tave ateisime., 

Lauk mus ateinant!
Nubudę lieka.
Moteris, dukterys, draugai 

ir giminės.

UuŽfiboK

As, Antanas Balsevičius, paieš- 
kau savo pusbrolį Jono Tonaitčio 
iš Griškabūdžio parapijos, Jadvygų 
kaimo. Prašau atsišaukti ar kas ži
not, pranešt. Mr. A. Balsevičius, 
1347 So. 48 Court, Cicero, Illinois, 
2nd fl; rear bildįng.

PARSIDUODA pačioj centro Wi- 
sconsin miestelio 2 pragyvenimų 
namas. Lotas 420 pėdų tinkamas 
dėl tavern ir gąsdino stoties. Kai
na tiktai $2000. Kas nori spaikainų 
gyvenimą, sveikatos ir gerą pra
gyvenimą čia yra geriausi proga. 
Arba mainysiu ant Chicagos na
mą. Priežastį patirsit vėliau. Agen
tai neatsiliepkite. Botf 871, 1739 S. 
Halsted St.

IEŠKAU GYVENIMO - draugo 
pusamžio vaikino ar našlio, kad tu
rėtų darbą ir būt pasiturintis. Aš 
esu našlė pusamže, tūrių namą. 
Rašykit Box 870, 1739 S. Halsted St.

REIKALINGA MOTERIS prie na
mų darbo, kaipo gąspadiųė. 1913 
S, Morgan St., Basement, Front.

MERGINA ar MOTERIS bend
ram namų darbui—geri namai— 
gera algą—būtį. RoCkweR 5898

PARSIDUODA 5 kambarių me
dinė katadž, beismentas, attikas, 
garadžius. S. W. daly miesto. $1900. 
Arba kurie turite didesnį namą ir 
norėtumėt parduoti, ir jeigu ne
brangiai, aš turiu žmogų kuris jū
sų namą nupirktų tuojau, o jus sa
vą pardavę jeųju greitai reikėtu- 
met galėtumei pirkti šitą namą, ar
ba kitą mažesnį. Taipgi 10 Ratų 
apartmentas Marąuette Parke $19, 
000.00.

CHAS. UDNICH (Urnikas) 
56 W. Washington St., Room 514, 
arba vakarais 4708 So. Western Av.

REIKALINGA VEITERKA —pa- 
yrusi ar ų4P#tyrųsLwrpąjstovus dar-

MAINAI
Įsimaino bigniavas namas ant 

pnvačlo namo nepaisant apylinkės, 
bile kur Cnlcagoj;, Nepraleiskit ge
ros progos. Šaukit tel. Boul. 3639.

j1

ATEIK j didžiausį naujų ir 
atimtų automobilių išpardavi
mą— tokį, kokio Chicago 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 
jiolepų.

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

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY 

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES 
806 West Slst Street 

Telefonas VICTORY 1696

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas
Tel. Victory 4965. 

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

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

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co. 

8750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

- -- --------
COAL—VVOOD—OIL 

Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos— 
•ANGLYS

EGG ______
NUT ..... .......
BIG LUMP ..
MINE RUN .. 
SCREENINGS

.$6.00
! 16.00 
j 16.00 
L5.75 
$5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975
FINANCIAL 

Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgiiią Chieagoje Ir 

apielinkise nuo 6 iki 15 meta.
SIMANO DAUKANTO
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCTĄTIOM 
of Chicago.
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“SAKOME CHORUI PIRMYN NE SUDIE, 
BET - UGI PASIMATYMO”

“Varpo”, “Lietuvos Žinių” ir “Lietuvos 
Ūkininko” Graži Dovana Chorui

Pirmyn Chorui apleidžiant Lietuvę, p. Jonas Kardelis, “Lie
tuvos Žinių*’ redaktorius, įteikė vedėjui Kaziui Steponavičiui la
bai gražiai padarytą sekamo turinio raštą:

(Raštas spausdintas aukso raidėmis ant “Cordovan” popie- 
rio ir yra viena iš gražiausių dovanų, kokią Pirmyn Choras par
sivežė iš Lietuvos.)

ČIKAGOS LIETUVIŲ CHORUI
“PIRMYN”

Akc. “Varpo” B-vė
su

“Lietuvos žiniomis”
ir

“Lietuvos Ūkininku”

Vilniuj Pirmyn Chorui Uždraudė Dainuoti, Bet Neuždraus 
Dainuoti Rytoj “Vilniaus Kalneliuose”

“MOKINS” CHICAGOS FABRIKUS GAMIN

Brangus tautiečiai — 
“Pirmyn” choro dirigente, 
Solistai ir dalyviai.

Atsisveikindami su Jumis, mes, kurie šiuos žodžius 
pasirašome, norime štai ką pasakyti:

Mes apie Jus skaitėme laikraščiuose, girdėjome pa-
sakojant apie Jūsų veikimą, bet vis dėlto tikresnio vaiz
do neturėjome — nei kas Jus esate, nei kokio aukščio 
pakopų yra pasiekęs Jūsų menas, nei koki Jus esate žmo
nės ir t.t.

Jus pačius, Jūsų gaivinantį meną, Jūsų žavingąją 
dainą tiktai dabar, kai pas mus atvažiavote ir paviešėjo
te, pažinome. Ne tiktai pažinome, bet ir per jautėme, įsi
gyvenome, ir kai išvažiuosite, mes ilgėsimės Jūsų, Jus 
svajosime ir Jūsų lauksime vėl pas mus sugrįžtant.

Mes karštai džiaugiamės, kad Jus, kurie darbuojatės 
demokratiniame Amerikos lietuvių sparne ir bendradar
biaujate su “Naujienomis”, kad Jus esate pirmieji. Todėl 
šiandien, atsisveikindami su Jumis, mes sakome chorui 
“Pirmyn" su šauniu jo dirigentu p. Kaziu Steponavičium, 
solistais su ponia A. Steponavičiene pryšaky ir su visais 
mielais dalyviais ne sudie, bet — ligi pasimatymo.

(Pasirašo) ... ,
, . * >

A. b. “Varpas”: P. Paramskas
Lietuvos žinios: J. Kardelis

Jonas Šimkus
Lietuvos Ūkininkas: V. Ožkinis

Kaunas 
1938.VII.30

Pranašauja Gražų, 
Šiltą Orą Labor 
Day Šventėms

Visi važiuoja 
šventėms.

Apskaičiuoja, kad apie 
nas žmonių išvažinės po 

provinciją.

milio-

Piknikų rengėjai, atostogi
ninkai, etc., gali džiaugtis Chi
cagos oro pranašo spėjimais 
apie orą ir tikėti, kad jie išsi
pildys.

Tas pranašas sako, kad šian
dien ir rytoj, o gal ir pirma- 
dienį oras bus gražus. Bus gie
dra, šilč au negu vakar ir ga
lima bevi ;k eiti lažybų — kad 
nelįs.

Miesto trafiko departamen
tas apskaičiuoja, kad šiandien 
ir rytoj iš Chicagos išvažinės 
po ukius ir kurortus Indianoj, 
Michigane ir Wisconsine, apie 
milionas žmonių ir 200,000 su
virš automobilių.

Visi automobilių vairuotojai 
perspėjami važiuoti atsargiai, 
neskubėti ir visuomet atsimin
ti, kad prie kitų automobilių 
vairų gali būti “durniai”. To
kiems verta nusileisti ir kelią 
duoti.

Nemažas būrelis lietuvių iš 
Chicagos ruošiasi važiuoti į pp. 
J. Augustų ūkį prie Benton 
Harbor, Mich. Kiti žada valiuo
ti į gražų vasarnamį viešbutį, 
kurį pp. J. Sinkai užlaiko prie 
Paw-Paw ežero Michigane, ne
toli miesto Coloma. Vieta ten 
graži ir yra visokie patogu
mai jnaudynės, luoteliai, 
parkas, etę.

Pasak Chicago Motor Club, 
500,000 automobilių užpildys 
Illinois ir Indiana kelius per 
Darbo dienos šventę.

Dar labiau padidins susigrū
dimą ant kelių grįžtantys na
mo atostogininkai, 
namo į 
ti savo

skubintys 
laiką mokyklai parvež- 
vaikus.
kliubas gavo paklausi-Nors

mų apie kelius net iki Black 
Hills, tečiaus dauguma auto
mobilistų pasitenkins aplanky
mu valstijos parkų Wisconsi- 
ne, Michigane ir Minnesotoj. 
Rezervacijos valstijų parkuose 
ir rezortuose yra didžiausios, 
kokių nebuvo jau daugelį me
tų.

Automobilių
Nelaimės

• 22 metų jaunuolis Cla- 
rence Wettergren, 238 West 
112th Street, užsimušė įvažia
vęs motorcikliu į užpakalį au
tomobilio ties Stony Island ir 
103rd St.

« » »

• Westlake ligoninėje mirė 
70 metų melroseparkietis Wal- 
ter Rajeck, 143 N. 17th st«> 
kurį automobilis suvažinėjo 
prie 17-tos ir Lake gatvių. Au
tomobilį vairavo Joseph Man- 
noia, nuo 141 N. 21st st., Mel- 
rose Bark.

Pirmyn Laike Koncerto Klaipėdoj
Kai Pirmyn choro dainos su

skambėjo Lietuvoj, tai visi ma
loniai nustebo. Mažai kas tikė
jo, kad Amerikos lietuviai jau
nuoliai moka lietuviškai dai
nuoti. Ne vien lietuviškai, bet 
ir gražiai dainuoti. Kiti dar
daugiau nustebo, kai patyrė, 
kad daugumas Pirmyn choro 
narių moka gana gerai lietu
viškai kalbėti. Kai kuriems 
Kaune ir kitur įvyko juokingi 
incidentai, bet didžiumai pasi
sekė susikalbėti.

Chicagoj, daug geresni lietu
viai negu išvažiavo, 
darbą, jie dabar 
“Goodby, ma”, bet 
mamyte”; nebesako
bet “bateliai”, nebesako 
tas”, bet “gatvė”.

Eidami į 
nebesako 
“Sudiev,

6 C v • v • 
šiušiai ,

Garsinkitės “N-nose’-

TI AMUNICIJĄ KARIUOMENEI ,
Armija Skiria Tam Tikslui $500,000 I _______ i

Reikia pasakyti, kad choras 
dabar gėriau ir lietuviškai dai
nuoja, nes žodžius taria be 
amerikoniško akcento.

Rytoj chicagiečiams vėl teks 
išgirsti chorą Pirmyn, po su
virs trijų mėnesių pertraukos.

mais apie Lietuvoj įgytus įs
pūdžius. Bus lenktynių, kon
kursų, dovanų traukimas ir vi
sokių kitokių margumynų. Tai, 
turbūt, bus paskutinis didesnis 
piknikas šią vasarą, kuri jau 
eina prie pabaigos, tad kvie-

Nuolatinės kalbos apie karo 
pavojų Europoj ir Hitlerio 
straksėjimai ( prieš silpnesnius 
savo kaimynus visgi turi šio
kių tokių atgarsių Amerikoj.

Štai, vakar paaiškėjo, kad 
Jungtinių Valstijų kariuomenė 
ruošiasi mokinti Chicagos fa
brikus gaminti amuniciją. Tam 
tikslui armija turi paskyrusi 
$500,000 fondą. Tai dalis $2,- 
000,000, kuriuos kongresas pa
skyrė armijai “mokslo tijtfs- 
slams”. Taigi, tais pinigais, ar
mija dabar mokins kai ko fa
brikantus.

Armijos pamokų tikslas yra, 
pritaikinti kai kurias Chicagds 
įmones gamybai naujo pusiau 
automatinio šautuvo, kuriuo 
patyręs kareivis gali iššauti 
nuo 40 iki 45 taikytų šūvių 
per minutę laiko.

Dabar tos rųšies šautuvai 
yra gaminami tiktai Spring- 
fieldo, Mass., valdžios arsena

le, kuris pajėgia pagaminti 
tiktai 40 šautuvų į dieną. Tai
kos metu tokio kiekio naujų 
šautuvų užtenka, bet ne karui 
kilus.

Fabrikų pritaikymui šautu
vų gamybai vadovaus pulk. A. 
B. Johnson, kuris yra armijos 
ginklų viršininkas Chicagos 
distrikte.

Kalbama, be to, kad dalį 
$500,000 • paskirtų Chicagos fa
brikams armija praleisianti 
dujinių maskų gamybai.
' Jei armija atras, kad vietos 
fabrikai gali gaminti šautuvus, 
tai nupirks savo pinigais įvai
rius reikalingus įrankius, for
mas, mechanizmus ir atiduos 
juos fabrikams. Tokiu budu, 
jei kartais karas kiltų, tai, pa
vyzdžiui, žaislų fabrikai į 24 
valandas galėtų pavirsti mirtį 
nešančios amunicijos šaltiniais.,

R.

Rytoj Pirmyn pirmą kartą pa
sirodys chicagiečiams po nepa
prastai pasekmingo maršruto 
Lietuvoj, kuris jiems pelnė tiek 
daug visdkių komplimentų nuo 
visos Lietuvos laikraščių.

Pirmyn rytoj, sekmadienį, 
rūgs. 4, dainuos iškilmingam 
Pirmyn choro sutiktuvių pikni
ke, kuris įvyks puikiam Sun- 
set Parke, prie 135th ir Archer 
avenue. Ten Pirmyn daininin
kai dainuos,

čiam visus chicagiečius atsilan
kyti.

vadina “Vilniaus Kalneliais”.

Vilnių aplankyti tenykščius lie
tuvius, tai lenkai jam uždraudė 
dainuoti. Bet musų chicagiš- 
kiuosc “Vilniaus Kalneliuose” 
Pirmyn daina skambės nevar
žoma. Skaitlingai susirinkim ją 
išgirsti ir su dainininkais pasi-

ten jie per visą linksminti ir pasidžiaugti prie 
štry- dieną publiką linksmins savo pabaigos einančia vasara.

dainomis ir visokiais pasakoji-'

Rugsėjo Mėn.
Svarbesni Įvykiai 
Chicagos Istorijoj

Surinkti įsakymu miesto 
vaidybos

Rengėjai Pirmyn Fondas

GREIČIAU Už LĖKTUVĄ — Paveikslas parodo specialį automobilį, su kuriuo 
anglas George Eyston Bonneville, Utahoj važiavo 345 suvirš mylias per valandą.

Įvyko žymiausias

Rugp. 27, 1877 — Miesto ta
ryba priėmė įstatymus regu
liavimui gyvulių skerdyklų 
pramonės.

1925 — Atidarytas Lind- 
bergh šviturys virš Palmolive 
dangoraižio.

Rugp. 28, 1899 — 12 geleži
nių skliautų naujame Colise- 
um sugriuvo, užmušdami 9 
žmones ir kelis štižeisdami.

1921 —1 Užbaigtas Statyti 28 
augštų Wrigley trobesys.

1890 — Streikas geležinke
lių svičmanų už pakėlimą al-

Rugp. 30, 1872 — 75 pėdų 
lotas rytinėj pusėj Caluinet 
Avė., į pietus nuo 20 gt. buvo 
parduotas po $400 už priekinę 
pėdą.

1899 — Prieš teisėją Saniuel 
P. McConnell prasidėjo nagri
nėjimas Cronin bylos už žmog
žudystę.

Rugp. 31, 1864 — Demokra
tų nacionalė konvencija nomi
navo gen. George B. McClel- 
lan iš New Yorko į preziden-

tus ir George H. Peddleton iš 
Ohio, į vice-prezidentus.

1891
sezono besbolo žaidimas tarp
New Yorko ir Chicago. Į 11 
iningų nė viena komanda ne
padarė bėgimo. Pičeriais buvo 
Hutchinson ir Rusic.

1921 — Mokytojų tarybos 
padarytos dalimi mokyklų si
stemos.

1926 — Priimti curfew įsta
tymai, draudžiantys jaunes
niems 16 metų berniukams ir 
18 metų mergaitėms būti gat
vėje naktimis.

Rūgs. 1, 1934 — Pravesti pir
mi sekmadienio uždarymo į- 
statymai, uždraudę “grosernė- 
ihis” būti atdaromis sekmadie
niais. < , f

1673 — Joiiet ir Marquette 
ištyrė Illinois upę nuo žiočių 
ir per Dės Plaines ir Chica
go pasiekė Michigan ežerą.

1854 — Ištiko riaušės kada 
senatorius Stepsen A. Douglas 
bandė kalbėti North Market 
Hali.

1930 — Sudegė trys pastatas, 
jų tarpe Goodrich Transit Co. 
sandėlis ir Curtis Candy Co. 
dirbtuvės. Nuostoliai siekė mi-

NAUJIENŲ-ACME Photo
ŠUNYS TARNAUJA FRANCUOS ARMIJAI — “Mėlyni Velniai”—Francijos kariuomenės pulko kareiviai, 

tarnaują Alpių kalnuose, laike manevrų tenai. Pulkas plačiai naudoja šunis pranešimų nešiojimui, sužeistų 
gelbėjimui, etc.

■

>

Rūgs. 2. 1872 — Miesto ta
ryba permainė vardus 149 gat
vių ir paskyrė komitetą pa
ruošti planus numeriavimui 
trobesių. z—B.

Rado Negyvą 
Žmogų Po Veranda

Po veranda ties 1624 Adams 
Street policija rado negyvą 
žmogų. Amžius, vardas, pavar
dė, nežinomi.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
I

Ir Į Kitus Kraštus
Paštu ir Telegrama už 
prieinamą kainą. Siun
tėjui pristatome kvitą 
su gavėjo parašu.

i
Ant pareikalavimo iš
siunčiame pasiuntimo 
kvitas ir pinigų pasiun
timo ratas.

Naujienos
1739 S. Halsted St




