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Reikalauja Pašalinti Čekus Gyvenančius Vokiečiu Apylinkėse
NUMATOMI NACIU REIKALAVIMAI, KAD 
ČEKOSLOVAKIJA NUTRAUKTU KOOPE- 

RAVIMA IR SUTARTIS SU RUSIJA 
IR FRANCUZIJA

Čekoslovakijos naciai grūmoja čekams, 
kad jų reikalavimus remia 75,000,000 

vokiečių
PRAHA, Čekoslovakija, rug

sėjo 5. — Neseniai Čekoslova
kijos nacių vadas, Konrad Hen- 
lein, paskelbė aštuonis reikala
vimus, kuriuos stato jo vado
vaujami vokiečiai šalies vad
žiai. Pereitą sekmadienį kitos 
Čekoslovakijos nacių vadas, 
George Wollner, pareiškė dar 
didesnių reikalavimų. Čekoslo
vakijos valdžia, sako Wollner, 
turi iškraustyti iš vokiečių 
apylinkių čekus apsigyvenu
sius čia po 1918 metų.

Tai yra naujas reikalavimas, 
kurio pirmiau naciai nestatė 
Čekoslovakijai. Be to, Wollner 
paaiškino, kad Henleino aštuo- 
ni reikalavimai yra ne galutL 
ni, ne maksimam, oz. tik pradi 
niai reikalavimai^ £' ~

Tolesni, nacių, reikalavimai, 
pasak “Prager . Presse”, pušiai! 
oficialaus Čekoslovakijos užsie
nio reikalų ministerijos orga

Nacių pučas Chilejef Kėsinosi nužudyti 
' nepavyko EgiptokaraliųEgipto karalių

SANTJAGO, Chile, rūgs. 5.— 
Chile respublikos (pietų Ame
rikoj) naciai sekmadienį mėgi
no įvykdyti pučą ir nuversti 
valdžią. Naciai užėmė Santiago 
universitetą ir Darbininkų So- 
cialės Globos pastatą. Kiti pra
nešimai sako, jogei jie užgrie
bė taipgi Hucke radijo stotį.

Tačiau policija įveikė maiš
tininkus ir likvidavo jų užsi
mojimą. Du policininkai buvo 
užmušti, sakė pirmadienio pra
nešimai. Bet kiek tikrai žmo
nių nukentėjo, dar nebuvo nu
statyta.

Francuzija ruošias 
karui •

PARYŽIUS, Francuzija, rug
sėjo 5. — Pirmadienį Franču- 
zija pasiuntė daugiau kareivių 
į Vokietijos pasienį, pašaukė į 
barakus karininkus ir karei
vius turėjusius atostogas ir iš
leido pašaukimą tūkstančiams 
rezervų stotį. į armiją. Visa 
tai pastatė šalį kaip ir karo' 
stovy. Manoma, kad tokia pa
dėtis Francuzijoj pasiliks iki 
nepasibaigs Vokietijos karo 
manievrai.

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

Tarpais lietus, gal būt su 
perkūnija; mažai pakaitos tem
peratūroj; saulė teka 6:19, lei
džiasi 7:18 valandą.

MILWAUKEE, Wis., rūgs.
5. — Dr. Roger J.' Williams 
ir Robert E. Eakin paskelbė, 
kad jie surado rukštį, kuri yra 
taip svarbi gyvybei, kaip vita
minai ir hormonai. Išrad#ai 
pavadino surastą rukštį “bio- 
tic acid”. Jos ypatumas esąs 
toks, kad viena jos dalis tarp 
miliono dalių kūno audinių ga
li ugdyti gyvybę. Rukštis pa
deda apsaugoti sveikatą. Išra
dėjai gavo ją iš avies kepe
nų.

no, busią reikalavimai, kad Če
koslovakija nutrauktų koopera- 
vimą ir sutartis su Francuzija 
ir Sovietų Rusija.

Wollner įspėjo čekus, kad 
šiuos reikalavimus remia 75,- 
000,000 vokiečių. Kitas daly
kas. Wollner pasakė kalbą tuoj 
po to, kai iš Vokietijos sugrį
žo Konrad Henlein. Taigi ma
noma, kad nauji reikalavimai 
yra ir paties Hitlerio padik
tuoti.

Sekmadienio vakare skubiai 
sugrįžo į Prahą britų taikos 
misijos pirmininkas viskontas 
Runciman ir prezidentas Ed- 
uard Benes, kurs leido savai
tės galo atostogas Lana pily, 
netoli Prahos. Manoma, jie su
grįžo į Praha pirm nužiūrėto 
laiko todėl, kad .britų misija 
gavo Hitlerio pareiškimą ry
šium su vokiečių reikalavimais 
Čekoslovakijos valdžiai.

ALEXANDRIA, Egiptas, 
rūgs. 5. — Egipto karaliui Fa- 
roukui sekmadienį išeinant 7s 
atletų kliubo, minioj stovėjęs 
studentas Jean Asfar, vietos 
advokato sūnūs, šovė du kar
tus. Karalius išliko nepaliestas, 
bet du asmenys minioj tapo 
sužeisti. Policija aiškina buk 
studentas nesikėsinęs atimti 
gyvybę karaliui, tačiau jis yra 
areštuotas.

Nacių suvažiavimas 
prasidėjo

NURNBERG, Vokietija, rug
sėjo 5. — Sekmadienį čia pra
sidėjo Vokietijos nacių kon
gresas. Kaip pirmadienį kon
greso dalyviai laukė patį Hit
lerį atvyksiant.

Nusistatymas Čekoslovakijos 
ir Austrijos linkui bus vykiau
sieji klausimai, kuriuos kon
gresas svarstys. Jis tęsis 8 
dienas.

Svarbi gyvybei rak
štis surasta

LENKAI RUOŠIA DEMONSTRACIJAS 
PRIEŠ VOKIEČIUS

TRYS ŠALYS KONCENTRUOJA 
KARIUOMENĘ

RIGA, Latvija, rūgs. 5. — 
Vokietijos ambasadorius Len
kijai, Hans Adolf von Moltke, 
šeštadienį įteikė Lenkijos vy
riausybei reikalavimą sulaikyti 
nepalankų vokiečiams judėji
mą Aukštojoj Silezijoj ir Dan- 
zigo koridoriuje.

Dalykas toks, kad lenkų or
ganizacijos, remiamos vyriau
sybės atstovų, pasak Moltke, 
ruošia paradus ir demonstraci
jas, puola vokiečius, naikina 
vokiečių turtą ir daužo vokie

Mirė kardinolas 
Hayes

MONTICELLO, N. Y., rūgs. 
5. — Anksti šeštadienio rytą 
čia mirė New Yorko katalikų 
arkidiocezijos galva, kardino
las Patrick Hayes, būdamas 70 
metų senumo.

Jį rado negyvą lovoj jo sek
retorius. Laidotuvės įvyks 
penktadienį, rūgs. 9 d. Kūnas 
bus palaidotas St. Patrick’s ka
tedroj, kripte po altorium.

Kardinolas -HaypŠ^buvo kįlęs 
iš neturtingos - šeimos gyvenu
sios New Yorko vadinamoj 
East Sidėj. Kardinolu būdamas 
dėjo ypatingas pastangas pra
plėsti katalikų bažnyčios įtaką 
Amerikos viešajame gyvenime. 
Paskutiniuoju laiku pasižymė
jo pastangomis cenzūrą filmų 
pramonėje įgyvendinti ir ko
munizmą kovoti. ų

Sukilėliai sakosi pa
ėmę Corberą

HENDAYE, Francuzija, rug
sėjo 5. — Ispanijos sukilėliai 
pereitą šeštadienį pradėjo stip
rų ofensyvą. Ebro upes fron
te. Sekmadienį jie skelbė a5- 
ėmę iš lojalistų karmą Corbera, 
kurs randasi lojalistų sustip
rinimų centre. Lojalistai pri
pažino netekę šiame fronte tri
jų kalvų, bet sakosi atmifšę 
priešų atakas kituose punk 
tuose. Lojalistų pranešimai 
skelbia laimėjimų Estremadu- 
ra fronte ir progresą operaci
jose prieš sukilėlius apgulu
sius Madridą.

Mėgina atsteigti 
taiką automobi

lių unijoj
' DETROIT, Mich., rūgs. 5, — 
Ateinantį trečiadienį kriaučių 
amalgameitų unijos preziden
tas Sidney ęillman ir plieno 
darbininkų organizacijos va
das Philip Murray įteiks auto
mobilių darbininkų unijos pil
dančiai ai tarybai John Lewiso 
planą kivirčams jų unijoj lik
viduoti ir taikai atsteigti.

Japonai perkirto ki
nų geležinkelį

TOKIO, Japonija, rūgs. 5. —- 
Japonų armijos vyriausioji ka
ro buveinė sekmadienį paskeL 
be,, kad japonai perkirto kinų 
geležinkelį jungiantį miestus 
Kiukiangą ir Nanchangą. Japo
nai paėmė geležinkelio ruožą 
ties Mahwuillingu.

čių laikraščių, krautuvių ir sa
lių langus. Panašios riaušės įvy
ko Gdynia, Torun, Bydgoszcz, 
Katoviec, B teisk ir kituose 
miesteliuose.

Lenkų vadinamos patriotinės 
organizacijos kaltina, jogei vo
kiečiai yra neištikimi Varšu
vos valdžiai. 'Lenkų demonstra
cijose nešamos vėliavos su už
rašais, kurie sako, kad Lenki
ja tai ne Čekoslovakija ir kad 
ji nekeis savo nusistatyino( tau
tinių mažumų klausimais.

Jungt. Valstijų am
basadorius įspėjo

Hitlerį
PARYŽIUS, Francuzija, rug

sėjo 5. — Jungt. Valstijų am
basadorius Francuzijai, Wil- 
liam C. Bullitt, kalbėdamas 
sekmadienį-' iškilmėse atiden
giant paminklą Amerikos ka
riams žuvusiems Pasaulio ka
re pareiškė, jogei niekas nega
li išpranašauti ” šiandien, ar 
Jungtinės^ Valstijos įsiveltų į 
karą, jeigu jis kiltų, ar neįsi
veltų. Bullittį betgi akcentavo 
Jungt.-' Valsįijų 'ir Prancūzijos 
jausmų solidarumą.

Dieną pirm to, būtent šešta
dienį, kalbėdamas bankiete 
Bullitt- pareiškė, kad Jungt. 
Valstijos ir Francuzija yra su
sijungusios taikoj ir kare. Bul- 
litto pareiškimai skaitomi kai
po įspėjimas Hitleriui neišpro- 
vokuoti karo. 1 - ?■

10,000 kinų žuvo 
Yangtze upės 

fronte
SHANGHAI, Kinija/ rūgs. 5. 

— Japonai apskaičiuoja, kad 
pereitos savaitės mūšiuose Ki
nijoj, Yangtze upės fronte, žu
vo daugiau nei 10,000 kinų ka
rių. Pereitos savaitės mūšiai, 
sakoma, buvo nuožmiausi nuo 
to laiko, kai japonai atakavo 
kinus stengdamiesi paimti 
Shanghajų.

Nori didesnės 
armijos

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
5. — Jungtinių Valstijų kon
gresas šiemet padidino tedera-- 
lios armijos feiles 3,000-čiais 
vyrų. Armijos vadovybė nori, 
kad ateinančiais metais kon
gresas leistų jai padauginti ka
rių skaičių dar 8,000-čiais vy
rų naujiems lėktuvams, tan
kams ir kitokiems karo pabūk
lams operuoti.

Užmušė 14 arabų
JERUZALĖ, Palestina, rug

sėjo 5. — Anglų kariuomenė, 
-padėdama lėktuvų, sekmadienį 
unšovė keturioliką arabų ir du 
suėmė mūšy prie Megiddo, kur 
randasi nesenai padarytos, bi
blijoj minimos, Armagedono 
ątkasenos. Užmuštųjų tarpe 
buvo šeikas Taha, vadovavęs 
arabų sukilimui Haifa apielin- 
kėje pernai metais.

ACME-NAUJIENŲ Tclephoto

NUŽUDĖ MOTINĄ —Rus- 
sell Cain, 10 metų berniu
kas iš Bloomington, Indiana, 
juokaudamas norėjo pa
gąsdinti savo motiną su re
volveriu. Bet motina ištik- 
ro nusigando, nes revolveris 
šovė ir ją labai pavojingai 
sužeidė. Netrukus ji pasi
mirė. Apie .metus laiko at
gal Russell Ą panagiai nušo
vė savo 8 meili brolį Clif- 
ford.

Vokietijos armijos 
vadas rezignavęs

, BERLYNAS, Vokietija, rug- 
sėjo 5. — Paskutinėmis dieno
mis Berlyne plinta gandai, kad 
Vokietijos generalio štabo gal
va, gen. Ludwig Beck, ir kele
tas jo pagelbininkų rezignavę. 
Spaudos atstovų užklaustas dėl 
tų gandų Vokietijos propagan
dos ministerijos atstovas pa
reiškė, kad jis negalįs nė pa
tvirtinti, nė paneigti gandų, nes 
sekmadienį neįmanu gauti au
toritetingų informacijų. Mat 
jo atsiklausta pereitą sekma-' 
dienį.

Apie Becko rezignaciją kal
bama ryšium su skilimu tarp 
agresingųjų nacių ir konserva
tyviųjų armijos karininkų. Na
ciai, sakoma, norėtų pulti Če
koslovakiją, o karininkai, ypač 
konservatyvioji jų vadovybė, 
mano, jogei Vokietija šiandien 
nėra pakankamai stipri karui 
laimėti.

Meksika ir toliau 
dalins žemę be

žemiams

WASHINGTON, D. C„ rūgs. 
5. — Jungt. Valstijų užsienio 
reikalų departamentas sekma
dienį paskelbė Meksikos atsa
kymą, kad ji negali sumokėti

Oj',000,600 už !žemę jatimtą 
iš pravaČių jos savininkų ame
rikiečių.

Be to, Meksikos atsakymas 
pareiškia, kad ir toliau valčT- 
žia ims žemę iš didelių plotų 
valdytojų; ir dalins ją beže
miams, pasiremdama žemės 
ūkio įstatymu.

PARYŽIUS, Francuzija, rug
sėjo 5. — Daugiau Vokietijos 
kariuomenės užėmė pozicijas 
naujoj sustiprinimų linijoj pa
gal Reiną Francuzija gi su
stiprino savo kariuomenę Mė
ginot ruože, Vokietijos pasie
niu, kad atsverti pavojų, kurs 
kilo dėl vokiečių kariuomenės 
koncentracijos. Ir Italija neat
silieka: ir ji padaugino savo 
kariuomenes eiles Francuzijos 
pasieniu.

Prancūzų armijos karinin
kams ir kareiviams, kurie tu

Lėktuvas nukritęs 
gatvėj užmušė 

10 žmonių
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

5. — Lėktuvas, kuriuo lėkė tik 
vienas jo vairuotojas, šeštadie
nį užkliudė Edmonton mieste
ly namo stogą. Lėktuvas nu
krito į gatvę ir užmušė vaiką, 
kurs joje žaidė. Be to, jis at
simušė ir į kitą namą, eksplo- 
davo ir užsidegė. Pasėkoj 10 
žmonių užmušta, o 19 sužeista. 
Trylika asmenų yra sužeistų 
sunkiai. Trys namai sudegė.

Nubaudė mirtimi 
50 rusų

LONDONAS, Anglija, rugs^ 
5. — Gauto čia sekmadienį len
kų laikraščio Polish Illustrated 
Curier laidoj pranešama apie 
masinius rusų karininkų areš
tus Rusijoj, Kievo ir Charko
vo garnizonuose, ir apie tai, 
kad 50 karininkų buvo nubau
sti mirtimi.

Iš Lietuvos
NELAIMINGI ĮVYKIAI

— Vakar, Kaune, Jonavos 
g., vienos akc. b-vės direkto
rius lengva mašina važiuoda
mas iš" užpakalio užkliudė au 
tobusą ir truputį apgadino ku- 
zavą.

— Šančiuose motociklas su
sidūrė su dviratininku. Dvira
tininkas smarkiai primuštas ir 
nugabentas į ligoninę.

— Senamiestyje, acto esen
cija apsinuodijo viena moteris, 
kuri su menkomis gyvybės žy
mėmis nugaberita ligoninėn.

ATVAŽIUOJA LENKŲ 
EKSKURSIJA

“Vilniaus žodis” rašo, kad 
rugpiučio pradžioje, šiomis die
nomis, Lietuvon atvyks lenkų 
ekskursiją, kurioj dalyvausią 
apie 150 asmenų. Jie gatihą 
ekskursinėmis sąlygomis pa 
sus ir vizas,

IŠVYKO Į PRANCŪZIJĄ 
PRAKTIKUOTIS

Geležinkelių valdybos Maši
nų direkcijos centrinių dirbtu
vių technikos sk. viršininkas 
inž. Damijonaitis ir technikas 
Rukšėnas išvyko į Prancūziją 
praktiku(ftis geležinkelių dirb
tuvių srityje; praktika tęsis 
tris mėnesiits.

rėjo atostogas, įsakyta sugrįž
ti į barakus. Vokiečių kariuo
menės koncentracijos srity ci
viliai gyventojai buvo krečia^ 
mi, automobiliai imami armijos 
reikalams.

Uždarytas rubežius perėji
mui į Francuziją.

Visi šie prisiruošimai daromi 
ryšium su krizių dėl Čekoslo
vakijos. Diplomatai kalba, kad 
klausimas “karas ar taika?* 
turės būti išspręstas ateinan
čių dešimties dienų bėgiu.

TRUMPOS ŽINIOS 
IŠ VISUR

• PARYŽIUS, Francuzija, 
rūgs. 5. — Tūkstančiai Pran
cūzijos darbininkų Amiens 
apylinkėje, šiaurės Francdzi- 
joj, šeštadienį užėmė dirbtu
ves ir iškėlė raudonas vėlia
vas. Tai yra pirmieji streikai, 
kuriais grūmoja Daladier vald
žiai 500,000 šalies darbinin
kų. *

. ĮJarbininkai yra priešingi 
premjero . Daladier patvarky
mui, kurs panaikina 40 valan
dų darbo savaitę tikslu nfbbo- 
lizuoti pramonę krašto apsau
gai.

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
5. — Federalio Namams Pasko 
lų Banko taryba paskelbė skait
lines, kurios rodo, jogei šie
met liepos mėnesį visoj Šaly 
buvo statoma 21,660 reziden
cinių namų. Pernai tą patį mė
nesį tebuvo statoma tik 11,752 
toki namai. 

•
PRAHA, Čekoslovakija, rug

sėjo 5. — Pulk. Charles Lind- 
bergh, iš Rusijos grįždamas į 
Paryžių, šeštadienį sustojo 
Prahoje ir atlankė prezidentą 
Benes. 

• _
• DENTON, Md., rūgs. 5. — 

Prezidentas Rooseveltas, kalbė
damas pirmadienį šiame mie
ste, užgyrė Jungt. Valstijų at
stovų buto narį David J. Lew- 
isą kaipo Naujosios Dalybos 
kandidatą į Jungt. Valstijų 
senatą.

« PROVIDENCE, ft. L, rug
sėjo 5. — William Green, Ame
rikos Darbo Federacijos pre
zidentas, kalbėdamas čia Dar
bo Dienoj, ragino panaikinti 
dualinį unijizmą, pakeisti dar
bo santykių įstatymą ir ragi
no samdytojus ir darbininkus 
kooperuoti pramonėje.

RUGSĖJO MEN.
(September)

Naujienų Raštinė 
SEKMADIENIAIS 
bustuždaryta 
Atidaryta Kasdien 
nuo 8 iki 8 ir

ŠEŠTADIENIAIS nuo 8 
ryto iki 6 vaL vakaro.

NAUJIENŲ ADSL
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' "i unijų u Bolotoff. Gerbiamas 4aktaras 
VnnrCDnkintlJni inc I lftbai ^pudingai pakalbėjo. To- 
KUntOl UHUlNIjIJUO | liau Raibėjo A. Andrijučkas. 

, V. Mileris, J. Stružas, J. Uo- 
' aąs, Ą. Sąyįękas. Toliąu kal- 
. bėjo giminės, sūnūs ir patys 
.tėvai. Po vąkąrięnęį grojo mu- 
Izika, Žmones gere, ąojcp ir link
sminos iki vėlumai nakties.

r—’

Rockfordiečią 
Gustaičių Sidab 
rinės Vestuvės

Pavyzdingi Vietos Lietuviai.

ROCKFORD, IU. — Sekma
dienį, rugpjūčio 21 dieną, mes, 
S.L.A. 77 Kp., nariai ir arti
mi draugai, minėjom ponų 
Gustaičių 25 metų ženybinio 
gyvenimo - sukaktuves. Susirin
ko apie 150 svečių, J. Grit- 
žiaus svetainėj. Ilgai nereikėjo 
laukti, pasirodė ir jaunaved
žiai, Jozefina ir Juozas Gustai- 
ciai.

Po širdingų sveikinimų apsė
do gražiai papuoštus stalus. P- 
ia M. Čepulienė paaiškino, kad 
pagerbimui musų nenuilstančių 
veikėjų turime sudarę muzikAlĮ 
programą, iš dainų ir smuikos. 
Pirmiausiai sudainavo solo p. 
J. Basevičius, akompanuojant 
p-lei Florence Sinkevičiūtei. 
Niekuomet p. Basevičius taip 
puikiai nedainavo kai šitą kar
tą. Visi svečiai paliko be žado, 
rodos, kad junti kaip jis savo 
ta dainele reiškia savo myli
mam draugui linkėjimus.

Sekantis numeris buvo smui
ko solo, kurį labai vykusiai iš
pildė Mr. Francis Allen ir po 
to — smuikų duetas, kurį pildė 
Mr. ir Mrs. Francis Allent 
Akompanavo Arthur Adės. 
Svečiai aplodismentais smuiki
ninkus iššaukė antru kartu.

Užbaigai duetą sudainavo 
p-nia O. Sinkevičienė ir P. J. 
Basevičius. Dainininkus taip 
pat svečiai nenorėjo paleist nuo 
estrados, turėjo sudainuoti ke
letą kartų.

Po programui mergaitės spe
cialiai pasipuošę, pradėjo neš
ti skanius valgius. Laike^yąkai 
rienės buvo ir kalbų. P. J. Ba-- 
sevičius buvo Toastmesteris. 
Pirmas prakalbėjo, išreiškė sa
vo linkėjimus, ir perstatė Dr.

$25.00 
Sutaupysit 
ant Oil Burner, ar 
gazinio, ar anglinio 

pečiaus

Sūnūs—Gabus FootbaUininkas.

Smagu, kad mes draugai ir
gi gavom progos išreikšti sa
vo nuoširdiuųą įpusų gerhią- 
mapi sekretęrįuį, S.L.Ą. 77 kp., 
kurįs eina tas sunkias parei
gas jau dešimtas metas. Ponai 
Gustaičiai nevien pasišventę vi
suomenei, bet kartu yra sim
patiški ir pąvyzdįnpi žmonės, 
kurie išauklėjo tris sūnūs lie
tuviškoj dvasioj. Vyriausias 
sūnūs Juozas, 25 metų; antras
— Albinas, 22 metų, ir trečias
— Stasys, 21 metų. Kada sū
nus prakalbėjo į svečius, tai 
visi pamanė, kad tie jaunuo
liai ateityje atsižymės lietuvių 
visuomeniniame gyvenime. Vy
riausias sūnūs, Juozas užbaigė 
St. Ambrose College, Daven- 
porte, Iowa, chemijos mokslus 
ir turi talentą iš mažų dienų 
lootballą lošti. Dabar paliko 
žvaigždė football tyme, kuris 
lošė Chicagoj prieš Washing- 
ton Redskins, rugpiučio 31 d. 
Jo vardas anglų laikraščiuose 
skamba jau seniai.

LTž tai 
motinai ir 
Įėjo tokius 
kus.

o

[ACME-NAUJIBNŲ Botoj
McKeesport, Pa., gražuo

lė Henrietta Leaver keletą 
metų atgal laimėjo Miss A- 
merica tiĮųlą Atlantic City 
pjieste. Grįžusi tėviškėn, 
įštekejo už neturtingo jąų- 
huojio John Mustacchio. Da
bar augina gražią dukrelę, 
Patricia Lee. Gražuolėj du
rys buvo ątdaros filmų kar
jerai, bet ji pasirinko šei- 
pjynipio gyvenimo “karje
rą”-

Mąrgumymi

kreditas priklauso 
tėvui, kurie išauk- 

pavyzdingus vai-

draugai linkini darMes visi 
ilgus metus pagyventi pp. Gus- 
taičiams.

Draugas.

JUOKAI
rei-Pilkis: Kam tau šuo

kąljngas. Ir dar tokius pinigus 
mokėjai!... Be to, naktimis stau
gia... Gali dar mirtį prišaukti.

Plaukius
Plįkis: — Kaip tai?
Plaukiąs: — Uošvė atsikrau- kartus trumpesnė už musų die- 

stė... ną. Bet Jupiterio ipetai yra la-

Nieko.

baį ilgi — jis apkplįąują ap
liek satflę per dvyliką metų. 
Nuo saules Jupiteris yrą atstu 
77£#OQJ)OQ įpli^trų —r jš Ju
piterio žiūrint į saulę, ji atrody
tų Jupiteriu gyyentojąms 5 Kąs
tus mažesne, negu atrodo 
mums; Anglų mokslininkas Sir 
James Jeans sako, kad Jupite- 
ryje yrą neįmanomai šaltą: jo 
temperatūra turinti būti apie 
270 Fahrenheito laipsniai že
miau nulio. Net ir dujos, ku
rios yra musų žemęs atmosfe
roje, turėtų Imlji užšalusios, jei 
jų Jąy|y pyie Jypitiprin. Jupiiė- 
tis Riją ąpįiyH sąve 9 piėnuliuį 
— žmonės, stcbėdlami Jupiterio 
mėnulio užtemimus, susekė ku
riuo greitumu keliauja šviesa.

Kada buvo Sicilijos 
Mišparai?

Tuo vardu vadinamas sicilie
čių sukilimas prieš prancūzus, 
buvęs antrą Velykų dieną 1282 
m. Įcovo m. 30 d. Sicilijos nuo
taka, kartu su sa*vo draugėmis, 
ėjo į bažnyčią klausyti mišparų 
ir turėjo eiti pro Šalį namųį 
kur keletas prancūzų linksmi* 
nosi Velykų švente. Vienas 
prancūzas, pronet vąrdu, prisi
artinų prie nuotakos ir pradėjo
ją kratyti, nevą? ieškodamas kus, bent kelis tuksiančius šimt-

gjnUlų įr įžeidė jų/ Merginos 
sųžadėtiųis kardų pervėrė pran
cūzų ųž įžeidipąą. Ęeipątąnt pra- 
sį(lėjq skerdynės, kurių metu 
žuvo 8,000 prancūzų. Po to bu
vo kapas tarp Ppąpcp^ijos ir a- 
biejų Sicilijos karaliaus Anjou 
Karolio ir siciliečių, kurie ne
kentė prancūzų. Siciliečiai daug 
kartų buvo įveikę Karolio ka
riuomenes. žinomas italų kom
pozitorius Giussppe Verdi para
šė ta tema gražią /operą'. 

W II ■

Iš kur ątsifądo mė
nulis?

Atrodo keistas klausimas, ar 
ne? O vis tiktai nėra galutino 
mokslininkų sutikimo ir susita- 
ripio dėl to, iš kur atsirado mė
nulis. Vienų sakoma, kad tais 
laikais, Hada žemė buvo dar 
karšta masė, jos šmotas atskilo 
ir pakibo erdvėje — ta masė, 
sako, atskilusį iš tos musų ru
tulio vietos, t<ur dabar yra Ra
musis okeapas. Kitą teorija: 
mėnulis niekados nebuvęs že
mės dalim, bet jo masė bųvq 
apsupusi žiedu musų žemęs ru
tulį, kaip kad ir dabar Satur
nas turi žiedą.

Abatas Moreuxas sako: “Nu
sikeikime mintimis į tuos lai-

mečių, kada musų žemė švietė, 
kaip miniatiūrinė saulė. Prie 
los saulės negalėjo būti jokio 
satelito — palydovo, bet galėjo 
būti Įiktai iskystos medžiagos 
žiedas”. Praėjo, sako, amžiai, 
z/edas susiplojo į kietą masę, 
kuri dabar ir esanti musų mė
nulis... Yra dar ir kita teorija, 
būtent: mėnulis buvęs visai ne
priklausoma planeta, kuri, be
sisukdama aplink saulę kaip ir 
kitos planetos, kaž kaip patekęs 
arčiau prię žemės, ir ši jį pri
traukusi prie savęs, kad jis suk
tųsi aplink ją ir kartu su ja —

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

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

DR. BRUNO J. 
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2808 West 63rd St 
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7-jS 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Ofiso TeL Yards 69*1 '

DR. BERTASH
756 West 35th St,

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVP- 

TeL Kenwood 5X07

Residence REVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos: 
ir nuo 6—8 vai vakaro 
Rezidencija:

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

nuo

Kuri planeta yra di
džiausią?

Jupiteris — jų skersjiiųų tu
ri 144,000 kitoųjetrų jy jame ga
lėtų sutilpti 1,350 tokių usnė
tų, kaip musų žemė! Jupitery- 
je yra pakankamai vietos su
laipinti visas musų saulės sis
temos plaųetas ir tai dar lįktų 
vietos. Jupiteris yrą mums ži
nomą tuo, kad aplink jį per te
leskopą matomos tamsios juos
tos — astroųomai sako, kad tai 
veikiausia esąnčios auglio -r— 
dioksido dujos. Be to, Jųpitery- 
je yra Didelis Raudonas Taš
kas, kurio dydis kas metąi kei
čiasi, kartais tas taškas būna 
48,000 kilometrų ilgumo. Astro
nomai negali išaiškinti, ką taį 
reiškia. Jupiteris sukasi ant sa
vo ąšįps taip ly mųsų
žemė. Jis apsisuką aplink save 
per 9 valapdas ir 55 minutes— 
vadinasi Jupiterio diena yra tris

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

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

Pėtnyčioj, Suba
toj ir Nedėlioj 
Kreipkitės Seka

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

' TeL Michigan Ci- 
. ty 2799-3X

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

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

CRANE ČOAL ČOMPANY 
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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

ADVOKATAI

st.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St 
Telephone: Republic 9723

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

2400 VVEST 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. NAIKELIS
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.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LĄIPŲJIMO ĮSTAIGĄ

"AMOVLANCĖ .
" DIENĄ ĮR NAKTĮ

Visi Telefonai TARPS 17414742 
4605-07 So, Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Ąvenue

Tel. LAFAYETTE 0727

t'—1 “ Z koplyčios visose
iJU-J'1 Chicagos dalyse

■ ■ ....... 1     .........“■! 1,1 1 .■!. ' " ..... —
Klausykite musų Lietuvių radįo prograinų šeštadienio vakarais

7 vai. vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas 
P. ŠALTIMIERAS.

T

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. ■
Room 1230 •

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

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofis4s 464S SO. ASHLAND AVĖ.'

2 ikV 4-ir tiūo Š ikite 
vak, Nedėlioj pagal susitarimą 

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

Panedčlį, Utarninke ir Ketverge 
puo 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. C. Z. VEZEL’IS
DĘNTISTĄS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai

AKIU SPECIALISTAI

BURNĘR,QUAKER OIL 
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

Statyk arba Taisyk 
namus skolindamas iš 

NAUJIENŲ SPULKOS
q Lietuvio tokia jau prigimtis, kad pirmai galimybei pą- 
sitaikius įsigyti nuosavybę—nąmus. Deja, kartais ir go
riausiems norams esant, savomis pajėgomis nedaug gali
ma atsiekti,—reikia pašalinės pagelbos—lėšų. Dabar, ypač 
prięš šį rudenį susidarą visiems puikios sąlygos tokioms 
svajonėlės įkūnyti, L y. gaįima gauti pasiskolinti, atnau
jinti morgičius labai lengvomis sąlygomis. Tad, nepraleis
kite šios progos... statykite, arba .taisykite namus, o kurie 
turite atliekamų pinigų, galite ir pasidėti.

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

• Užsitikrįnk savo in- aVHOAtfe, 
dėUams tikrą apsau- 
gą ir pelną.

$5,000,00

INVI1JMINT

NSURED
HOOO.

LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN and SAVINGS ASS’N 

(NAUJIENŲ SPŲL^Ą)
17^9 SPŲTH HĄŲSTJED STBEĘT TeL CA^AL 85UU

NARIAI 
Chicagos, 

Cicero 
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Pieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DĄLYSĘ

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanicą Avpnue Phope Yards 4908

'■ , -  y1’1. J .-Z: J

ĄNTHONY B. PETKUS
Phone Grpvebįll 0142 

Cicerų Phųne Cipero 2109
6834 Sq. Western Avė.
1410 South 4pth CQur|

^I, MULEVIČIUS
4348 So. Californįą Avenup PJionę Lafayettę 3572

Į. J. ZOLP Phone Yąrds Q781
1646 West 46th Street Yards 0782
------r:—:rr:: f!r--rrr-Trrr------ r——rt:':;:.. . „

S. P. MAŽEIKA Yards 1189
3319 Lituanicą Avępue Yąrds 1138

Laidotuvių Direktoriai
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS
Mano 20 metų praktikavimas, 

jūsų garantavimas. 
Optometrically Ąkių 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 
klaidąs. Specialč atyda atkreipiama 
į mokyklps vaikus. ' Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagąl 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 Akjnių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
NedAlinmįs pagal sutarti

P. J. RIDIKAS
3351 So. Halsted Street YARDS 1419

LIETUVIAI
7 GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų
Draugios Nariai______

Phone CANAL 6122

Dr. W. J. Kirstuk
PHISICIAN and SURGEON 

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

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

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valąpdps nuo 1Q—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro, 

TeL Canal 3110 ' 
Rezidenęijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo į iki 
4 vaL po piet ir ąup 7 iki 8:30 yaL 
vakaro. Nedėliomis puo 10 iki 12 
valandai diena.

Fh<ą»e MĮDOTA? 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kąhn 
463| SOUTH ASHLAND 

Ofisp valandos
Nuo 10 iki 12 dieną, l iki 3 no 
pietų, 7 iki 8 VaL Mtd? nuo 10 Uri 1* 

Rez. Telephone PLAZA 2400

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

v. vak. Chicagos laiku.
WAAF—920 k. panedėliais ir
Stnyčioms 4:30 v. vak.

PC—1420 ketvertais, 
vakare, Chicagos Laiku.

ALĘĘRT V, PETKUS ĮR EUDEIĘIS
4704 So- Westsrn Avė. Phone Virginia 0883

LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 West 23rd piace Phone Ganai 2515
SKYRIUS: 42-44 Esat SUeeI TeL Pullmai, 1370

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valąndos: nuo 1—3 ir 7—3 
fieredomis ir nedSl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. Callfornia Avenue 

Telefonas Republic 7868
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Namai ir Žemė
NAUJIENOS, Chicago, Ifl.

j Ir

Veda W. V. MANKUS

Kiekvienam 
Proga

Depresijos įbauginta publika 
dar vis neatgauna pasitikėjimo 
nuosavybėmis ir bijodamiesi 
panašaus pasikartojimo kainų 
susmukime, bevelina vergiau 
nuomuotis sau butus negu pirk
tis nuosavus namus. Paskuti
niais keliais metais padaryta 
daugybės įvairių palengvinimų 
norintiems namus įsigyti: su 
pagalba federalos morgičių ap- 
draudos pradėta parduoti na
mai net tik su 10 nuošimčių į- 
mokėjimo, padaryta pratęsti iš- 
simokėjimai iki 20 ir daugiau 
metų, mokant mažom (nedau
giau kaip nuoma) ra tom kur 
priskaitoma sykiu net taksai, 
apdrauda ir kiti kaštai.

Nors miesto gyventojų skai
čius normaliai auga kas metai, 
nors seni namai visur griauna
mi, nors nuomos darosi vis 
sunkiau susirasti ir kainos jų 
pamažu kyla — vienok tas vi
sas dar publikos neįtikina, kad 
verčiau dabar pirkti, o ne il
giau laukti. Namų pardavimui 
daugybės, o pirkėjų labai ma
žai. Laukiama didesnio kons
trukcijos nupiginimo, pastoves
nių darbų, geresnių uždarbių. 
Svarbios priežastys.

Namai Ivanhoe distrikte

mediniai gyvenami namai, bet 
ir didesnieji mūriniai triobesiai
— krautuvės ir net apartmen- 
tiniai triobesiai. Nusenusiuose 
namuose ne tik kad nuomas 
mažas tegaunama, bet ir rūšis 
nuomotojų pradeda keistis, už
eina vargingesnio, biednesnio 
luomo gyventojai, labiau pagei
daujami pradeda keltis į geres
nes nuosavybes ir net apylinkes
— tokiu budu sparčiai prade
da keisti savo pobūdį.

Kad išlaikius apylinkės pa
stovumų, kaip kur, — pavyz
džiui Woodlown kolonijoje, vi
sos apylinkės nuosavybių savi
ninkai jungtiniai nusitarė ma- 
dernizuoti kaip krautuves taip 
mažus ar didelius namus. At
gaivinti, perdirbti namai paky
la savo verčia; gaunama geres
ni nuomininkai, neša daugiau 
pelno ir palaikoma vienokios 
rūšies gyventojai. Tankiausiai 
senos nuosavybės skolų jau ne
beturi arba labai mažai; mo
dernizavimo tikslams visuomet 
lengva gauti paskolos, ypač iš 
spulkų, o kuomet atgaivinta 
nuosavybė atneša daugiau nuo
mos tai taja ir paskola suma
žini, išsilygint nesunku.

Randasi nemažas skaičius tos 
rūšies spekuliantų, kurie supir
kinėja senus namus; juos atre
montuoja, sumodernizuoja, už
deda naujos paskolos ir lengvai 
pelningai parenduoja arba par
duoda.

■

'AM’*

Gaso Šiluma
PIRMA PATOGUMU- - t

ŠVARUMU IR PARANKUMU

TIKTAI $ J 5 — MĖNESY
(Vidurkis penkių kambarių namo apšildymui 

p mAnpciii Š’ldvmo laikotarpiui

Šiame atvaizde matome 
jaukų nedidelį, gana prak
tiškai suplanuotą pusšešto * 
kambario namelį. Visi te 
kambariai turi langus iš 
dviejų šonų, kas teikia už
tektinai šviesos ir ventilia- m 
ei jos. I

Pavyzdys paimtas iš 
Charlotte, N. C. Buvo įkai
nuotas $5,000. Finansuotas 
su F. H. A. morgičių ant 
$4,000, 20 metų išsimokė- 
jimui, mokant sykiu su
mą, nuošimtį, apdraudę, 
taksus ir t.t. Mėnesiniai 
mokesčiai pareina po $36.- 
71 į mėnes|.

Statytas ant plataus lo
to. Statymo kaštai, supran
tama bus skirtingi pagal 
apylinkėje esamas nustaty
tas darbo ir materijolo
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“Aš labai m?g«du graso Šildymą. Afi esu nafil? ir, ifttikro, tai padaro 
mani darbą lengvesniu. Tai taip Svaru, mano namų ruoša dabar yra 
tikras malonumas. AA mfgstu dargi ir tą nepaliaujamą feilumą.”— 
Mrs. Blanche Caronti, 3116 W. Mth l’lace, Chicago.

Gaso Šiluma Yra Verta Daugiau 
Nes Ji Padaro Daugiau

• Mrs. Blanche Coranti, kaip ir 
tūkstančiai kitų, turi daugiau pa
togumo, švarius namus ir be fur- 
naso darbų, nes ji šildosi su ga- 
su. Patirkit apie tą lengviausi 
ir švariausi namų šildymo būdą. 
Kreipkitės, rašykit ar telefonuo- 
kit VVabash 6000 dykam apskai

čiavimui kiek kainuotų namų 
apšildymas gasu.

GASO SUIMA 
yra vienintele 100% 
Automatiška šiluma

...«............

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY į 
. p H O N £ W A B A $ H 6 0 0 0 • •;

JUOKAI
Toli pietinėje miesto dalyje, 

apie 146 gatvę ir S. Princeton 
avė., vadinamam Ivanhoe vienų 
konstrukcijos kompanija pra
dėjo statyti 100 namų pavienėm 
šeimynom, kurių pašta tymas 
prąkiuos nuo 5 iki 6 tūkstančių 
dolerių ir tos nuosavybės bus, 
taip sakant “nuomuojamos — 
parduodamos’*. Šeima pasirinks 
sau tinkamų namų ir pasirašę 
sutartį su savininkais galės tuoj 
kraustytis į jį gyventi nieko ne
įmokėdami, o tik užmokėdami 
nedaugiau kaip vidutinę mėne
sinę nuomų. Tos nuomos bus 
rašomos į knygas kaipo pirki
mo įmokamos sumos, vienok 
gyventojas paliekamas laisvas 
bile kada apleisti namų, jei jam 
nepatinka. Vienok jei pamėgs ir 
prisiriš prie nuosavybės, pano
rės vėliau tapti jos pilnu savi
ninku, tai visi pinigai įmokėti, 
kaipo nuoma, bus jam kredi
tuoti į pirkimo kainų ir susida
rius stambesnei sumai — bus 
išduodamas morgečius ant lie
kamos sumos ir tas bus sutvar
koma taip lengvom sųlygom, 
kad išeitų lengviau mokėti ne
gu nuoma. Tuomi manoma 
greičiau išjudinti naujų namų 
statybų, užpildyt namų štokų, 
pagamint daugiau darbų, su
tverti marketų statybos medžia
gom ir tuomi suduoti skaudų 
smug| pačiai depresijai.

Ar daug atsiras panašių fir
mų, kad pasekti} šį planų, tai 
tik ateitis parodys, bet atrodo 
per geras planas, kad galėtų 
būti sėkmingas.

Lai tik prasideda išdirbystės 
ir biznio atsigavimas, lai tik pa
sidaro uždarbiai geresni ir pa
stovesni — nereikės nei tokių 
jau malonių, o namų statyba ir 
pirkimas savaime atsigaus.

Remontai
Kadangi miesto ribose iki šiol 

vis dar nesimato galimybės sta
tybai naujų namų, mat, nuo
mos dar vis neganėtinai paki
lusios, tai kuo tolyn vis labiau 
pradedama rūpintis remontu ir 
modernizavimu senų namų, šį 
met Chicagoje labai daug re
montuojama, atnaujinama ir 
modernizuojama ne tik maži

Pirko Ir
Pardavė

Bėgyje paskutinių savaičių 
pavieto rekorduose pasirodė se
kančios pavardės lietuvių, pir
kusių bei pardavusių nuosavy
bes chicagoje ir apylinkėse:

J. Lawcewicz, pirko ant N. 
Mansfield avė., prie W. Schu- 
bert Avė,

J. Bayrunas pirko ant South 
Springfield avė., prie W. 45 St.

M. Bakas pirko ant S. Saw- 
yer avė., prie W. 0 St.

E. Balnis pirko ant W. 40 
St., prie S. Franciscot Avė.

V. Pačkauskas išmainė ant 
W. Lexington prie S. Karlov 
Avė. ant nuosavybės ant W. 59 
pi. prie S. Lawndale avė.

St. Gelažius pardavė A. Wa- 
lančiunui ant S. Union Avė., 
prie W. 29 St.

F. Kazaitis pardavė M. Pa
lionienei ant S. Union avė. prie 
S. 32 St.

R. Banas pardavė ant W. 
Carver St., prie N. Western 
Avė.

A. Macijauskas pardavė ant 
W. 23 St., prie S. Western Avė.

V. Kubanis pirko Cicero, III.
T. Markis pirko ant Haustin 

Avė., prie W. 89 St.
K. Willis pirko ant N. La- 

Crosse Avė., prie W. Berwyn 
Avė.

J. Paukšta pardavė K. Mar
cinkui ant W. 36 pi., prie S 
Albany avė.

A. Strikaitis pirko ant W. 21 
St., prie S. Halsted St.

A. Bledes pirko ant S. Arte- 
sian Avė., prie W. 40 St.

Anton Mikutis pardavė Frank 
Petrauskui ant S. Justine St., 
priexW. 68 St.

Julian Čičinskas pardavė Po
vilui Šeštokui ant S. Talman 
Avė., prie W. 81 St.

“Lietuva” spulka pardavė ant 
S. Western Avė., prie W. 46 
St.

Anton Seibutis pardavė Teo
dorui Žemguliui ant W. 43 St., 
prie S. Sacramento Avė.

Anton Pauža pardavė Pijui 
Žalniui ant N. Damen Avė., 
prie W. Cullom Avė.

Rudolph Vasalle pardavė ant

W. Lexington Avė. prie S. Sa
cramento blvd.

Victor Palionis, pirko ant W. 
Superior S t., pri£ t S. Ar/nour 
st.; ' ? '

George žemaitis pirko Cice
ro, III.

Vytauto spulka pardavė J. 
Matevičiui ant S. Paulina St., 
prie W. 46 St.

E. Lapšys pirko ant S. Eme- 
rald Avė., prie V>T. 38 St.

A. Auksas pirko ant S. Nor
mai Avė., prie W. 32 S t.

A. Butkis pirko W. 22 St., 
prie S. Oakley Avė.

P. Murųkas pirko nuo Chas. 
Rentis —. masters deed, ant W. 
North avė., prie N. Sayre Avė.

P. S. Kai kurie žmonės išmė- 
tinėje, kad šie rekordai paduo
dama perdaug suvėluotai. Well, 
tankiausiai kaltė yra tame, kad 
transakcijos esti paduodamos 
rekordavimui tik už mėnesio 
ar vėliau; antra, ne kas savai
tė skelbiame, o tik susidarius 
didesniam skaičiui — už 2 ar
ba 3 savaičių ant karto. Tokiu 
budu ir pasidaro užsivilkimai.

Vienas pilietis barasi buk 
mes pakartoję tuos pačius pir
kinius po kelis kartus, kad tuo
mi sudarius didesnę skaitlinę 
pirkusiųjų. Netiesa. Lai išmė- 
tinėtojas pabando atydžiau įsi- 
tėmyti, o pamatys, kad klysta: 
pasitaiko kad tas pats pirkėjas 
padaro kelias transakcijas tuo
mi pat laiku arba nuosavybė 
pereina per kelias rankas į 
ĮpndsĮ nponp smj fc^iui Mainų 
lyg butų pakurtojama — bet 
taip nėra. ■/ >

■ ■■■ R.I....—. ■■■ .. ...........

Fabrikuoti
Namai

Kiek laiko tam atgal- šiame 
skyriuje teko rašyti, kad yra 
praktikuojama, daroma bandy
mai išvystyti fabrikuotus na
mus, kuriuos butų galima, pa
sirinkus iš kataliogo, nusipirk
ti ir už keliolikos dienų jau 
kraustytis j naujų namų.

Dabar galime pranešti, kad 
fabrikuoti namai jau yra gami
nami ant didesnės skalės, pri
statomi ant nurodyto loto ir su-

FLOOR PLANL
MADOS

SCAJ-E. ,

budavojami įdedant vandens, vėl padaryti naujus du žings 
sūrų, elektros ir ,geso pervadas,1 nius, kuriais tą spulką žymiai 
bėgyje nedaugiau kaip 15 die- padidina ir sustiprina. Būtent: 
nų. Tokįų t nąm£ ?statyba jau 1 perimta kftsų Nacionalės Spul- 
pradėta Hammond, Ind. šie na- kos Chicagoje paskolos, nes ta 
iliai yra pagaminti šmotais iš: spulka dėl stokos tinkamos v'a-
plieno, cimentojį insuliacijos, 
plasterio ir net gatavai dalys 
numaliavotos ir nuvarnišiuotos. 
Kainuoja 4 kambarių namas a- 
pie puspenkto tūkstančio. Yra 
keletas skirtingų planų už pa
našių kainų. Tikima, kad dar 
šįmet ir apie Chicagų bus pa
statyta keletas pavyzdinių na
mų, kur bus pakviesta publika 
susipažinimui su tuja statyba.

Nauji Pasisekimai
Iš Lietuvių Budavojimo,

Skolinimo ir Taupymo Bendro
vės (Naujienų Spulkos) virši
ninkų teko patirti, kad pasku
tinėmis dienomis jiem pasisekė-

dovybės laisvai likviduojasi. 
Tuomi pat laiku pasisekė už- 
interesuoti Federal Home Loan 
Corporation, kad ši taptų Nau
jienų spulkos dalininkė. Gau
ta pasižadėjimas investuoti apie 
20 tūkstančių dolerių. Bet, sa
ko, dar esą bandoma vesti de
rybos su keletu kitų mažesnių 
spulkų, tikslu jas perimti.

Pasirodo, kad norint ir steng
tis, randasi visokiausių progų 
spulkoms augti ir bujoti.

Lyginai ir taupytojų bei sko
lintojų skaičius augąs gana 
sparčiai. Bėgyje praėjusios sa
vaitės padaryta net 6 naujos 
paskolos ir gauta keliolika nau
jų narių taupytojų.

Mažasis Vytautukas buvo su 
tėveliu vaikų šventėje. Grįžęs 
namo entuziastiškai pasakoja 
savo pergyvenimus. — Jojau 
ant medinio arklio, važiavau 
traukinėliu/' sūpuoklėse buvau 
išsisupęs iki dangaus...

— Tai matei ir dangaus ari- 
gelus — pertraukia mama.

— Danguje nebuvau, išsisu
pau tik iki dangaus.

Pranašystė
Barbė: — Kazytė ištekės už 

Gauriaus, tikrai žinau.
Marė: — Iš ko taip drąsiai 

sprendi ?
Barbė: — Kada tik Kazytė 

apsivelka prastesne pigesnės 
medžiagos suknelę, Gaurius 
labiau giria jos grožį.

Pirkite savo apielinKės 
krautuvėse

Atsilankykit Pamatyti Šį GRAŽŲ 26-šių ŠMOTŲ

“Rožių ir Lapukų”

Kas i Arba Savo Draugui, Be Agentų Tarpininkavimo, 
•Užsirašys NAUJIENAS Metams,

Gaus šį puikų sidabrinį setų d> f'US'k
TIKTAI UŽ...........  ■" • VJ VF

CHICAGOJ NAUJIENOS METAMS $8.00
26 Sraotų Setas ...........................  $4.00
“Naujienos” Metams ir Setas ......... . $12.00

Kitur, Suv. Valst ir Kanadoj
NAUJIENOS Metams...............................   $5.00
26 Šmotų Setas su persiuntimu ____ $4.50
“Naujienos” Metams ir Setas ______ $9.50

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

>. Vardas .......  .............................

Adresas ...................... ......... ..................... ................................
Miestas ........  .....---------------------------------------------------------

<1111 I I. UI UI IĮ.................................. "I .................    —I ■»,!■■■ ■ III...,, I. Į—— ..........................................*■——

No. 4856 — Madinga ir elegan
tiška rudeninė suknelė. Sukirptos 
mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 34, 36, 
38, 40 ir 42 colių per krutinę.

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

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

čia įdedu 16 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No...... . .... ..

Mieros  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas) i

(Miestas ir valstija)’

Garsinkite “N-nose
■
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Rooseveltas už “liberalus”
Prezidentas Rooseveltas aną dieną pasakė spaudos 

atstovams, kad jisai visai nebūtų priešingas išrinkimui 
“gero liberalo”, jeigu jisai eitų į kongresą ir republiko- 
nų partijos sąrašu. Krašto labas, anot jo, yra-svarbes
nis dalykas, negu partija.

Šitie prezidento žodžiai iššaukė daug kalbų ir spė
jimų laikraščiuose. Ką jisai mano, šitaip kalbėdamas? 
Ar, jisai ketina rinkimuose į kongresą remti pažangius 
republikonus prieš atžagareiviškus demokratus?

Prieš atžagareivius savo partijoje Rooseveltas veda 
atvirą kovą. Kaip visiems žinoma, jisai daugelyje vietų, 
patarė balsuotojams nenominuoti į J. V. senatą arba at
stovų butą tokių žmonių, kurie kongrese kovojo prieš 
jo sumanymus. Roosevelto priešai vadina šitą jo kovą 
partijos “valymu”.

Tas “valymas” jam nelabai sekasi, nes atžagarei
vius demokratus visomis'pajėgoniis remia republikonai, 
dauguma stambiųjų laikraščių ir kitokie “ekonominiai 
rojalistai”, tuo tarpu kai liaudies jėgos yra suskaldytos.

Bet Rooseveltas, matyt, nenori atžagareiviais apsi
leisti. Jeigu jam nepasiseks “apvalyti” demokratų par
tiją, tai jisai stengsis pakreipti savo pusėn pažangius 
republikonus.

Tiesą pasakius/ šitame jo nusistatyme nėra nieko 
naujo. Juk ir’iki šiol jisai kooperuodav'o su daugeliu li
berališkų Tępublikonų — La Follette’aiš Wisconšine, se
natorium Bdras Idaho valstijoje, Johnsonu Californijo
je ir k. Kai kurie Roosevelto kabineto nariai ir arti
miausieji jo bendradarbiai yra buvę republikonai — 
lokes, Hopkins ir Wallace.

Bet šiandie yra pavojus Rooseveltui, kad demokra
tų partijoje vadovybė gali patekti į jo priešų rankas, 
nes atžagareiviai demokratų partijoje darosi vis drąses- 
ni ir drąsesni. Liberališki republikonai čia jam negali 
padėti, nes jie denfokratų partijoje neturi balso. Ką tuo
met jisai darytų?

Kai kurie žmonės mano, kad Rooseevltas atskeltų 
savo šalininkus nuo demokratų partijos ir susivienytų 
su liberališka republikonų partijos dalim, įsteigdamas, 
gal būt, naują politinę partiją, kaip anąmet kad Tadas 
Rooseveltas buvo įsteigęs progresistų partiją. Turėda
mas galvoje šitokį planą,. Rooseveltas, esą, ir pareiškė 
savo pritarimą “liberalams” republikonams.

Bet ar jisai tikrai turėjo tokią mintį, kolkas sunku 
pasakyti. Gal būt, parodys ateitis.

Anglai ant dviejų kėdžių
Visiems aišku, kad Anglijos konservatoriai simpa

tizuoja fašistams. Jeigu jie butų norėję, jie butų neleidę 
Japonijai pagrobti Mandžuriją — tuomet nebūtų, žino
ma, buvę dabartinio japonų įsiveržimo į Kiniją. Jungti
nės Valstijos siūlė Anglijai sustabdyti japonus,, bet ji 
atsisakė. v

Anglai lengvai galėjo neduoti Italijos fašistams už
kariauti Etiopiją ir dar lengviau galėjo sulaikyti fašis
tų intervenciją Ispanijoje. Ir su Hitleriu šiandie nebūtų 
jokios bėdos, jei tik anglai butų griežtai pasakę Berly
nui, kad ji eis kartu su Francuzija ir neleis Vokietijai 
atsteigti savo militarizmą.

Dabar pati Anglija yra priversta malšinti įsismar
kavusius Vokietijos nacius, kai su jais jau yra daug 
sunkiau susikalbėti.1 Veikiausia ir su Italijos fašistais 
anglams teks anksčiaus ar vėliaus susikirsti dėl Ispani
jos ir kitų sričių, kur juodmarškiniai lipa ant kulnų bri
tų Imperijai.

Imperijos reikalai verčia Angliją fašizmui priešin
tis, nes fašizmo tikslai užsienių politikoje tiems jos rei
kalams yra daugeliu atžvilgių priešingi. Iš kitos pusės, 
Anglijos atžagareiviai bijo, kad, fašizmui sugriuvus, vi
soje Europoje atsigriebs darbininkų judėjimas, kuris 
gali pačius Anglijos konservatorius nušluoti.

štai dėlko Anglijos politika yra tokia “atsargi” ir

L
Išlipęs į krantą Lietuvos Uos

te Jonas Natkus stipriai įtrau
kė orą ir tarė:

—Šiur, tai jau Lietuvos oras 
pakvipo, tai Lietuva...

—Niekus kalbi, seni, atkirto 
jam jo storulė žmona, juk tik 
žuvimis ir vokiečių kvapu at
siduoda, tai uostas, kaip ir visi 
uostai.

Jonas Natkus, kokios šešes- 
dešimties metų vyras, apsidairė, 
dar giliau orą į save įtraukė ir 
abejingai savo žmonai atkirto:

—Yes, uostas, tokių uostų 
daug kur mudu, sene, matėva, 
oi daug kur bastėvos, bet čia 
Lietuva, kad ir žuvimis smirda, 
bet vokiečių prakaito tai nejun
tu, juk tik klausyk, visur ap
linkui tik lietuviškai kalba...

—Bet dairykis, seni, užraša.; 
veik visUr vokiški.

Užsakymo kalnai
Chicagoje — paštui

Metanui __________..... $8.00
Pusei metų —____________ 4.00
Trims menesiams__________ 2.00
Dviem menesiams _________ 1.50
Vienam menesiui ______—.75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija _________ -— 8c
Savaitei  ___________ ___ ..__  18c
Menesiui _________ ___ .. 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams _____ ......... .......... .... $5.00
Pusei metų ______________  2.75
Trims menesiams _______— 1.50
Dviem menesiams _________  1.00
Vienam menesiui _________ .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.

neaiški. Viena ranka ji fašistus remia, kita ranka juos 
trukdo. Ji nori fašistus suvaldyti, bet nenori jų pražu
dyti. Mussolini ir Hitleris tfio naudojasi/

McLEVY NOMINUOTAS Į 
CONNECTICUT GUBER

NATORIUS

Socialistų partija Connecti- 
eut valstijoje turėjo suvažiavi
mą Waterbury mieste ir vien
balsiai nutarė statyti Bridge- 
port’o mėrą, Jasper McLevy, 
kandidatu į valstijos guberna
torius.

McLevy jau eina antrą ter
miną, kaip Bridgeporto meras, 
ir jo administracija turi labai 
gerą rekordą. Nė vienas mies
tas Connecticut valstijoje netu
ri tokios švarios valdžios, kaip 
Indgeport. Jasper McLevy yra 
Socialdemokratų Federacijos 
urmininkas.

I

Kiti socialistų kandidatai 
Connecticut valstijoje yra šie: 

leitenantus-gubernatorius — 
Martin F. Plunkett;, į valstijos 
sekretorius — Louis O. Krall;

iždininkus — Charles O’Con- 
nell; į generalinius prokurorus 
(attorney general) — Harry 
Schwartz; į kontrolierius — 
David Mansell; į J. V. senato
rius — Bellani Twombley; į 
“congressman -— at-large” -— 
Archie P. King.

MARTINĄ REMIA DIDELI 
UNIJOS SKYRIAI

Kovoje tarpe Automobilių 
darbininkų unijos prezidento 
Martino ir jo priešų (kuriems, 
matyt, vadovauja komunistai 
arba jų simpatizatoriai) John 
L. Lewis, CIO. pirmininkas, pa
rėmė opoziciją. Jisai pasiūlė 
“taikos planą’’, pagal kurį uni
jos vykdomoji taryba y .turėtų 
priimti atgal penkis suspenduo
tus arba pašalintus viršininkus.

Šitoms taikos sąlygoms pre
zidentas Homėr Martin griež
tai pasipriešino ir net užprotes
tavo, kad John L. Lewis bando 
unijai “diktuoti“. Martino po
ziciją, kaip jau buvo “Naujie
nose” rašyta, parėmė trijų val
stijų — Minnesotos, Wisconsi- 
no ir Illinois — unijos skyrių 
atstovų konferencija, neseniai 
įvykusi Milwaukee’je. ši kon
ferencija vienbalsiai užprotes
tavo prieš Levviso “kišimąsi” į 
automobilių darbininkų unijos 
reikalus ir pasiūlė Unijos valdy
bai sustabdyti duoklių mokėji
mą į C. I. O.

Dabar pranešama, kad ir ki
tose valstijose stambus unijos 
skyriai pasisako už Martino nu
sistatymą, prieš Lewisą. Vie
nuolika unijos lokalų Flint 
Mich.) mieste, kurie turi 75,- 
000 narių, nutarė, kaip rašo
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enos Aires, Argentinoje, čia i$- 
vargau net pora metų. Paskiau 
pasukau į vidurinę Ameriką, 
gyvenau Kuboje, cigarus sukau; 
nepatikote, karšta, iš tenais nu
sibeldžiau į Meksiką* mėginau 
laimę žibalo versmėse, bet ne
išdegė ir vėl iš naujo pasiekiau 
Šiaurės Ameriką, čia daugiau 
kaip dvidešimts metų išgyve
nau. Kaip dvylika metų atgal 
parvykau į Lietuvą, tai štai mu
du su sene šešetą tūkstančių do
lerių palikova praužėva...

—Pragėrei, seni, ir dabar pi
nigus vėjais išleisi, — išmeti
nėja jam jo žmona.

—Orait, tegu pragėriau, bet 
vistik Lietuvos naudai. Ameri
koje uždirbau, o čia Lietuvoje 
praleidau savus ne svetimus 
ir ne svetimiems, bet saviems...

—Na gana, gana tų pasakų 
ir pasigyrimų, skubėk, atlik 
reikalus ir važiuosim toliau, — 
ragina jį jo žmona.

—Sakyk, motin, kur dabar 
mudviem skubėti, juk jau Lie
tuvoje, o čia laiko kiek tik no
ri. Biznis Amerikoje musų sū
nų paliktas eina, galiva dabar 
ir neskubėti. Kai pavėluosiva į 
vieną traukinį, kitu važiuosiva, 
o kai kito nebus savais trauk- 
siva, juk tai Lietuvos dirvonais 
eisiva, ar ne, sene? — juokau
ja jisai.

—Žinoma, kad eisiva, įpratę, 
bet kaip bus su baksais?

—Pahksiva čia, juk Lietuva, 
nesirūpink sene, čia niekas jų 
nepavogs, savi...

—Savi, tai savi, bet visų pirš
tai linkę į save...

—Na, o jei ir kas žus, dide
lio čia daikto.... Lietuvoje vis
kas liks, juk ką parsivežėva, tą 
ir žadėjome Lietuvoje palikti...

—Yes, bet palik, atiduok į to
kias rankas, kad nauda naudą 
darytų...

—Boba, sveiką protą turi, 
jei kitokia butum jau seniai bu
čiau tave pametęs, o dabar net 
septynetą vaikų užauginai...

—Nesigirk, Įegu tave kiti gi
ria...

—Tylėk, nesibark, bus viskas 
gerai, — ir senis susimetė savo 
daiktus rankioti, visus farmolu- 
ttlus sli muitinės valdininkais 
atlikti ir skubiai išvažiavo į 
stotį.

Jonas Natkus atsidūręs tame 
Lietuvos ekspresse — automa- 
trisoje lengvai atsiduso, sudavė 
žmonai per pečius ir sako;

—Matai,, suspėjova ir suspė- 
jova net į lietuvišką ekspresą...

—Yes* traukinys lekia kaip 
padūkęs,,. .

—OKey, Lietuva skuba, Lie
tuva Ameriką veja, tokių trau
kinių nedaug ir Amerikoje yra, 
smagu važiuoti, o kokie laukai, 
kaip puikiai jie žaliuoja!

Senis apsidairė ir pamatęs 
prieš save sėdint kunigą krei
piasi į jį-

—Šiur, Lietuvos kunigėlis, 
malonu, malonu, tik jus čia 
Lietuvoje iš valstybės iždo gy
venate* Dievo žodį skelbiate iŠ 
Valdžios malonės...

Kunigas tokius žodžius išgir
dęs išraudo ir piktai atkirto.

—Matyti, pats valstybiškos 
jau ragavęs...

—O jei ir taip, jei ir. vieną 
kitą klebonišką išsimėčiau (ma
tai žinau* kaip didesni degtinės 
stikleliai vadinasi), na tai kas* 
juk valstybės iždo naudai eina, 
juk iš jų kunigėliui algą moka, 
bet girtas ne dėl to, kad gėriau, 
bet dėl to, kad į Lietuvą atvy
kau, pasigėriau nuo džiaugsmo, 
apsvaigau nuo Lietuvos laukų...

—Kunige, nemanyk, kad aš 
prastas tikintis, štai priklausau 
šv. Jurgio parapijai, bet savus 
kunigus aš gerbiu, suprask, pas 
muš kunigai iš žmonių malo
nės gyvena, žmonėms patarnau
ja ir žmonės juos išlaiko, o čia 
jus iždas maitina. Aš bažnyčiai 
skersai kelio nestoviu, su Die- 
vii nesipykstu* bet jam perdaug 
ir į akis nelendu. Kaip dirbi, tai 
ir Dievas padeda, bet nekenčiu 
tokių kuillgų, kurie nuo žmo
nių nusisukę iždo penimi...

—Bet, matyti* Lietuvos vals

“The New Leader”, kad Lewiso 
pasiūlytos taikos sąlygos yra 
nepriimtinos, nes jos tik padi
dintų kivirčus unijoje. Rezoliu
cija, • pritarianti Martino pozi
cijai, praėjo milžinika balsų 
dauguma (11 priešį 1).

Pilną pritarimą prezidentui 
Martinui išreiškė taip pat ir 
stambus unijos skyrius 259, 
North Tarry^own, N. Y. Jisai 
ne tik užgyrė Martino poziciją, 
bet ir pasisakė už tai, kad au
tomobilių darbininkų unija pa
sitrauktų iš C. I. O., jeigu John 
L. Lewis nesiliaus kišęsis į vi
dujinius unijos reikalus.

ByV. Unijos viršininkai, ku
riuos Martinas pašalino, skel
bia, kad “milžiniška dauguma” 
unijos narių pritarianti jiems, 
o ne unijos prezidentui. Pirma 
jie sakė, kad jiems pritaria 
80%, o dabar — 60%. Bet 
aukščiaiis paminėtieji • faktai 
leidžia manyti, kad yra kaip 
tik priešingai. Jeigu tokiame 
svarbiame automobilių pramo
nės Centre, kaip Flint, Mich., 
Martino priešai nesurinko nė 
dešimtos dalies balsų unijos lo- 
kaluose, tai veikiausia ir viso
je unijoje jie yra ne per stip
riausi. ?

John L. Lewis, gal būt, pa
darė klaidą, bandydamas užtar
ti unijoje, (kurioje jisai nėra 
joks viršininkas) mažumos 
frakciją prieš, unijos vyriausy
bę. Bet apgailėtina, kad šita 
frakcijų kova gali privesti 
prie unijos suskaldymo.

ispanuos ‘ Socialistų pa
dėka INTERNACIONALUI 

_ iz-d—___
Ispanijos ^Bcialištų partijos 

valdyba savo1’’’ susirinkime nu
tarė pasiųsti; < padėkos telegra
mą Socialistinio Darbininkų In
ternacionalo prezidentui de 
BrOučkere ir buv. prezidentui, 
Vanderveide. Pirmoji telegra
ma skamba taip:

“Ispanijos socialistų parti
jos valdyba paskutiniame sa
vo posėdyje nutarė išreikšti 
Jums gilią padėką už Jūsų, 
aktingą pagalbą Ispanijos 
respublikos gynime. Mes esa
me tikri, kad šiais žodžiais, 
ihes išreiškiame visos ispanų 
demokratijos jausmus.” 
Senam socialistų veteranui 

Vandervdde Ispanijos socialis
tai išreiškė padėką ypatingai 
už tai, kad jisai kovoja savo 
krašte (Belgijoje) prieš patai
kavimą fašistams užsienių po
litikoje. Prof* Vandervelde pa
sitraukė net iš Valdžios, kai ji 
uždraudė ginklų gabenimą į Is
paniją.

—Tai likučiai, lietuviai dar 
jų nonusikratč* ’bet tylėk, mo
tin, ir jie dings(II

Skubiai juodu surinko visUs 
savo daiktus į muitinę ir čia 
Jonas Natkus geros nuotaikos 
nepraradęs, kalbino kiekvieną, 
ką tik sutiko, siūlė jiems gerų 
amerikoniškų cigarečių ir vaiši
no visus storais cigarais.

—Well, smagu, smagu vėl po 
dvylikos melų atsidurti Lietu
vos krantuose, savo uoste. Tai 
Lietuva, mano tėvų žemė. Juk 
jau trisdešimts keturi metai 
kaip šitą savo žemę apleidau. 
Vyreliai mano, kur mano ne
būta, kur nevažinėta, o vis dėl
to Lietuvoje smagiausia. Jei tik 
pinigą čia galėtum uždirbti, ne
gi kitur važiuotum. Bet štai dėl 
to pinigo juk buvau Afrikoje, 
net keturis metus tenais išgyve
nau, paskui nusibeldžiau į Bu

tybiška gerai veikia, — vėl pra
bilo kunigas.

—Mane ar paveikė valstybiš
ka, ar kas kitas, tai man žinoti, 
bet pats pasipūtęs esi, jei iš 
žmonių gyventum • tokiu pasi
pūtėliu nebūtum ir dėl atvirai 
tartų žodžių nepyktum...

—Nutilk, na ką čia niekus 
pliauški, — ramina jį žmona,— 
manai visiems tavo kalbos pa
tinka, parvažiavai į Lietuvą, tai 
kiekvienam pultum ant kaklo, 
juk ir čia ne aniuolai gyvena...

—Žinai, tikrai fain tu mano 
žmona, duokš pabučiuosiu. — 
Ir senis savo žmoną sultingai 
visų akivaizdoje pabučiavo...

—Gėdykis seni, ar protą pra
radai? — sudraudžia jį žmo
na.

—Močiute mano, sengalvėle 
mano, juk dėl tavo žodžių pro
tą gali prarasti. Juk suprask, 
jei Lietuvoje visi geri žmonės 
gyventų, tai daktarą Grinių ne
būtų iš valdžios nuvertę. Atsi
meni dvylika metų atgal, juk 
iš džiaugsmo, kad Lietuvos 
žmonės kitaip pradėjo tvarky
tis Lietuvoje šešis tūkstančius 
dolerių palikova, o dabar jau 
žymiai mažiau parsivežėva, bet 
paliksim ir juos, paliksim, nesi
vešiu! atgal, vaikai jau mudvie
jų suaugę, pinigą moka dirbti, 
mudviejų neužmirš.

—Taigi, kunige, — vėl senis 
prikibo prie kunigo. — Septy
netą vaikų užauginom, visi kaip 
vienas lietuviai, o pats ką pa
liksi Lietuvai? Romai turtus su
krausi?

—Ar nutilsi, seni, — bara jį 
žmona, — ir labai nesigirk, vie
na turi italą...

—Yes, šeimoje, kaip šeimoje, 
viena duktė už italo ištekėjo, 
bet tylėk motin, kaip vaikų su
silauks, tikrai jie bus lietuviai...

—Jei tik susilauks, dabar 
daug kas mėgsta bergždžiomis 
gyventi...

Bet ne mano vaikai, oi dar aš 
pasidžiaugsiu savo anūkais, jau 
turiu keletas, o ką ir jie nepri
klauso 1 lietuvių parapijai, ar'jie 
lietuviškai nekalba?

—Tai kas iš to, bet parapi
joje jau pamokslus angliškai 
sako...

—OI kunigėli, tai pasaulio 
marnastis, rodos, ko tiems ku
nigams reikia, turi duoną, mai
tinasi iš lietuvių, bet, vis galin
giems tarnauja, linksta į sveti
mus, tenais kur jėga yra, juk 
kai kurios musų grynai lietu
viškos parapijos jau anglėja ir 
jas anglina lietuviai kunigai... 
Kitąsyk jie lenkino Lietuvą...

Kunigas ir vėl išraudo ir ma
tyti pusėtinai įpyko, kažką no
rėjo tarti, bet traukinys staiga 
sustojo ir kunigas išėjo ir dau
giau nebesugrįžo. Paskui jį iš
sinešdino ir Jonas Natkus. Sto
tyje jis iškėlė rankas į viršų ir 
stipriai, stipriai traukė orą į 
save. Traukiniui pradėjus judė
ti jis vėl įšoko ir atsisėdo.

—Motin, juk čia tikrai Lietu
vos žaliuojančiais laukais pa
kvipo, arimais.... Nesakyk tu 
man, niekur ir niekur taip ska
niai laukai nekvepia, kaip jie 
Lietuvoje kvepia, niekur kitur 
nėra tiek daug žalumynų, kiek 
jų Lietuvoje yra. Girtas, girdi... 
Oi kunigėli, kunigėli ir tu gir
tas butum, jei iš tolimų kraš
tų į savo tėvų žemę^ parvažiuo
tum, bet kunigėli, tau Roma la
biau rupi. Išlipai, gal išlipti čia 
tau ir nereikėjo.., Amerikono 
atvirumas įkyrėjo. Gal būt, bet 
tie amerikonai ir tavo dehno- 
nus pripildo ir čia ir Ameriko
je... Kas butum tu be musų, be 
tų, kurie pinigą uždirba? Juo
kiesi iš kvailo amerikono, iš 
mažai pamokyto žmogaus... 
Juokis, bet štai tasai ameriko
nas parvykęs į savo gimtąjį 
kraštą be degtinės svaigsta iŠ 
džiaugsmo it leidžia dolerius... 
Juokis, jei juoktis gali... Juokis 
iš amerikono, kuris parvykęs Į 
Lietuvą džiaugsmu netveria. 
Juokis iš to žmogaus, kuris lai
svėje pagyvenęs išmoko atvirai 
kalbėti... Juokis, jis sprando ne
lenkia. Juokis...*

Lygiai tuo pačiu metu aukš
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tai erdvėje skrido didžiulis ae
roplanas, senis staiga nutraukė 
kalbą pažvelgė pro langą ir pa
žvelgęs džiaugsmingai sušuko:

—Motin, žiūrėk, jau ir Lietu
vos padangėje skraido milžinai 
aeroplanai, didžiuliai orlaiviai... 
Skubėk Lietuva, vykis Ameri
ką! Tai Dariaus, Girėno, Vait
kaus dvasia skraido Lietuvos 
padangėje. Tuos žodžius taręs 
senis padarė kryžių ir kartu sa
kė:

—Mulkis buvai, mulkis esi ir 
mulkis mirsi, amen. Tai kuni
gai taip Lietuvą mokina, o štai 
padangėje tikri šventieji skrai
do ir stebuklus daro. Pirmieji 
tikrieji Lietuvos šventieji tai 
Darius ir Girėnas, bet katalikų 
bažnyčia jų šventaisiais nepa
darys? nepadarys! Mulkis bu
vai, mulkis esi ir mulkis mirsi, 
amen. Tai bažnyčia taip moki
no, bet ir ji turės kitaip mo
kinti...

—Motin, ar atsimeni, kaip 
mudu orlaiviu skridova per A- 
meriką? Ar atsimeni tuos kal
nus, kaip audros metu pakliu- 
vova? Ar atsimeni, kaip vienas 
motoras sugedo ir pradėjo siųs
ti SOS? Ar atsimeni tą turtuo
lį amerikietį, kaip tik pajuto 
jisai pavojų ir nežinia iš kur 
suradęs evangeliją pradėjo skai
tyti? Ar atsimein, kaip aero
planas kokią gal valandą veik 
vietoje skraidęs paskui nusilei
do kažkokiame mažučiame kal
nuose aerodrome ir paskui mes 
tenai dvi dienas laukėme iki ru
kai dings iki aeroplaną sutai
sys? Ar žinai, kaip tasai kelei
vis amerikietis žemėje nusilei
dęs metęs evangeliją skaitęs 
pradėjo keiktis, kam aeroplanas 
nusileidę, dėlko jisai neskrido 
ir dabar jisai turėsiąs daug 
nuostolių? Ar atsimeni, kaip aš 
tam amerikonui atkirtau, kad 
aeroplanas butų ir toliau lėkęs, 
bet kalta jo evangelija, jei ne 
ji, butų buvę viskas gerai. Ar 
žinai, kai tuomet tasai milio- 
njerius t įdūko. Įdūko, bet dau
giau cyąngęlijos Ujau nebęskai- 
tė. Gaila, kad tuomet butų bu
vęs štai tasai kunigėlis. Gaila.

—Motin, Lietuva gyva! Lie
tuva amžiais gyvuos! Ji jau 
sparnuota lekia vis tolyn, vis 
aukštyn...

Senis Jonas Natkus dar ilgai 
J<albėjo, paskui padėjo savo 
galvą ant žmonos jieties ir sal
džiai užmigo, užmigo džiaugs
mo miegu. O traukinys per Lie
tuvos lygumas, per žaliuojan
čius laukus vis lėkė sparčiau ir 
nešė du lietuvius amerikiečius 
parvykusias savo gimines lan
kyti. Vistaspats

Kuri planeta greičiau
siai keliauja aplink 

saulę?
Musų saulės sistemoje aplink 

saulę greičiausiai apsisuka ar
čiausiai prie jos esanti planeta 
Merkuras. Jis bėga savo orbi
toje po 46 klm. per sekundę ar
ba apie 4,0008,000 klm. per pa
rą. Musų žemės greitis orbitoje 
yra apie 2,488,000 klm. per pa
rą. Tolimas musų sistemos na
rys Neptūnas keliauja greitumu 
5-kių klm. per sekundę ir nu
keliauja eiktai 428,80G klm. per 
parą.

Gavome Kultūrą
No. 6 - 7

TURINYS:
Kelios naujos tendencijos baudžia

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

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

Ed. Levįnski^.
Populiarls Mokslas Ir Apžvalga.

KAINA 45 CENTAI
Galima gauti

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St, __ .
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CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

Draugijos Ofisas, 1739 S o. Halsted Street. Telefonas Ganai 0117
VALDYBA

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

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

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

LIETUVIU KULTŪROS DRAUGIJOS
Šiame skyriuje 

jais buvo rašyta apie tai, kam 
reikia mokesčiai mokėti. Buvo 
pabrėžta, kad Ghicagos Lietu
vių Draugijos nariai mokesčius 
gali užsimokėti trejopu budu. 
Būtent, tiesiai draugijos rašti
nėje; draugijos susirinkime ar
ba p. Alex Ambrose-Ambroze- 
vičiui, kuris yra įgaliotas rink
ti mokesčius Ghicagos teritori
joje.

Tačiau tuose pranešimuose 
visiškai nieko nebuvo kalbama 
apie draugijos skyrius, atseit, 
kolonijų kultūros draugijas. 
Šiuo norime tą dalyką tiksliau 
paaiškinti. Kiekviena kultūros 
draugija turi finansų raštinin
ką, kuris yra įgaliotas iš narių 
mokesčius rinkti. Kiekvienas 
toks raštininkas yra atsakingas 
žmogus ir nariai be jokios bai
mės gali jam mokesčius mokė
ti.

Tą faktą mes ypačiai norime 
pabrėžti, kadangi kai kurie na
riai mano, jog ir kolonijose 
gyveną asmenys bei priklausą 
kultūros draugijoms turės pa
našiai mokėti, kaip ir chicagie- 
čiai. Nieko panašaus. Kultūros 
draugijų nariai savo mokesčius 
po senovei moka finansų sekre
toriams.

Šia proga mes norime sumi
nėti kai kurių kultūros draugi

jų finansų 'šekretorjus,’ kurie, 
taip sakant, yra Chicagos met
ropolio ribose.

Didžiausias musų skyrius yra 
Gicero Lietuvių Kultūros Drau
gija. Tai draugijai vadovauja 
d. K. Deveikis ir K. Yokubka. 
Pastarasis yra finansų sekre
torius. Tad visi Cicero Lietuvių 
Kultūros Draugijai priklausą 
nariai savo mokesčius mokėki
te finansų sekretoriui K. Yo- 
kubkai, kuris yra atsakingas ir 
centro įgaliotas mokesčiams 
rinkti.

Kitas didelis skyrius yra Ro- 
selando Lietuvių Kultūros 
Draugija. Tos draugijos finan
sų sekretorius yra Turkštis. 
Roselandiečiai, priklausą kultū
ros draugijai, jam mokesčius 
turi sumokėti.

Tas pat yra ir su kitomis kul
tūros draugijomis. Kaip minė
jome, visų kultūros draugijų 
finansų sekretoriai yra atsakin
gi žmonės ir centro įgalioti mo
kesčius rinkti. Todėl manome, 
kad ateityje daugiau nebus ne
susipratimų. Kalbėdami apie 
Ghicagos Lietuvių Draugiją, 
mes paprastai turime galvoje 
chicagiečius. Vadinasi, tuos na
rius, kurie gyvena Chicagoje ir 
tiesiogiai priklauso centrui.

JAU LAIKAS PAGALVOTI 
APIE KONFERENCIJĄ

keliais atve- ja. Pas žmones lyg ir nupuolė
upas. žodžiu, nebuvo galima 
įvykinti ta programa, kuri bu
vo konferencijos nustatyta. Bet 
vis dėlto daug kas ir padaryta. 
Kai kurios draugijos surengė 
gražius koncertus bei šiaip ki
tokias pramogas. Liko padary
ta pradžia moksleivių fondui. 
Užmegsta ryšiai su Lietuva 
knygyno reikalu.

Stebėdami per metus, mes 
šiek tiek įgijome patyrimo bei 
pamatėme, kas galima padary
ti, o ko negalima pasiekti. To
dėl šiais metais konferencija tu
rės labiau apsiriboti, turės būti 
labiau praktiška. Neapsimoka 
labai plačiai užsimoti, jeigu nė
ra galimumo bent iš dalies sa
vo sumanymus gyveniman pra
vesti. Geriau užsibrėžti mažes
nį darbą, bet stengtis jį įvykin
ti.

Kultūros draugijos vėl yra 
prašomos savo sumanymus pri
siųsti, kad butų galima dienot
varkę konferencijai pagaminti 
bei sumanymus tinkamai su
tvarkyti. Taigi prisidėkite prie 
to, kad ganferencija butų sėk
minga ir praeitų gyvai.

Apie tai, kada ir kur konfe
rencija įvyks, bus kultūros 
draugijoms pranešta, laiškais. 
Geistina, kad draugijų valdy
bos kaip galima, gąu^jngiau at
vyktų. O kol kas lauksime nau
dingų sumanymų.

BENDRAI APIE MUSŲ 
VEIKLĄ

Chicagos Lietuvių Draugija 
per vasaros mėnesius buvo lyg 
ir nutraukusi savo veikimą. Tai 
iš dalies teko padaryti dėl to, 
kad per visą žiemą ėjo intensy
vus darbas, atseit, kontestas. 
Todėl per vasarą teko vajų nu
traukti.

Tačiau dabar ir vėl bus gali
ma pradėti smarkiau dirbti. 
Tam darbui yra rengiami ir 
planai. Vienok daugiausia bus 
darbo kitais metais, kada mes 
švęsime savo 30 metų jubilie
jų. Šiaip ar taip, o tą jubiliejų 
mes turėsime tikrai tinkamai 
ir įspūdingai pažymėti, kad jis 
ilgai pasiliktų musų atminty
je.

(Tęsinys)

SESIJA ANTRA
*

Sekretoriaus Siurbos Raportas

PITTSBURGH, PA. — Rug- 
piučio 15 d. (Fort Pitt Viešbu
tis). Iš eilės prieinama ir prie 
Centro sekretoriaus J. Siurbos 
raporto. Kadangi centro sekre
toriaus raportas yra atspaustas 
seimo darbų knygoje, bet p. 
Siurba pradėdamas skaityt sa
vo raportą pareiškė, kad jisai 
tik papildysiąs knygoje esantį 
jo raportą.

Pirmiausia centro sekreto- 
praneša seimui, kad LDS tur
tas jau yra daugiau 'kaip ke*r 
virta dalis miliono dolerių.. 
Bet seimo darbų knygos skait
linės rodo, kad su liepos 1 d., 
193.8 LDS turtas, yra $246,857- 
.80, Skaitlinė rodo, kad iki 
ketvirtadalio milijono dolerių 
trumpa $3,142.20. Gal būt, 
gerb, sekretorius buvo kiek su
klydęs ir norėdamas pasakyti 
‘nepilnai ketvirtadalis milio
no,” pasakė “virš miliono,” 
Na, tai tiek to. Tačiau centro 
sekretorius pasakė vieną reik
šmingą organizacijos turto au
gimo faktą — kad LDS nuo 
pereito (1936 metų 1 d. lieps) 
seimo iki šiam seimui (sulig 1 
d. liepos 1938) turtas yra pa
augęs $111,465,80. Bet jis nepri
siminė, kad tame laikotarpyje 
į LDS Įstojo APLA, atsinešda- 
ma kraičio grynais pinigais 
$18,452.40 ir morgičiaus $12,- 
860.00. Viso $31,312.50. O LDS 
turto paaugimas «ai tik bus 
$80,140.40. žinoma, ir tai yra 
gana geras paaugimas.

Prieinama ir prie narių 
skaičiaus, ^el^retjpriųs Siurba 
praneša, kad narių geram sto
vyje randasi 7,764. Narių pa
siskirstymas sulig valstijų yra 
maždaug sekamas: New Yor- 
ko 871, III. 1,000, iPa. 1,000, 
Ohio 391, Mich. 396 ir mažiau 
kitose valstijose. Sulig narių 
skaičių pagal valstijas, tai III. 
ir Pa. užima pirmas vietas.

Tiek prezidentas Mizara, 
tjek sekretorius Siurba savo 
raportuose yra pasžymėję su 
pasididžiavimu, kad LDS. spar
čiai auga nariais. Kad viso nau
jų narių nuo praeita seimo iki 
šiam buvo gauta 2,45L Žino
ma, priskaitant prie šios skait
linės ir APLA narius — 1,014, 
Jei neskaityt APLA narių, tai 
ir tai į LDS buvo įstoję 1,437 
nauji nariai. Bet iš tos skaitli
nės organizacijoj tik tepasili- 
ko 488 nariai, o kiti 949 i^si- 
braukė.

Vajus buvo varomas per 16 
mėnesių ir organizacija tik te- 
paaugo 488 naujais nariais. 

į Reiškia LDS viršininkų pasi
gyrimai per spaudą apie dide
lį organiacijos augimą nariais 
toli gražu neatitinka tikreny
bės. Nėra kuomi perdaug di
džiuotis. LDS susidūrė su tuo- 
mis pačiomis klintimis, kaip ir 
kitos panašios organizarijos, ir 
tą patį vargą vargsta.

Kiek ilgiau savo raporte sek
retorius Siurba apsistojo prie 
pašalpos skyriaus, nurodinė
damas skaitlinėm, kiek kuriais 
laikotarpiais sumokama į pa
šalpos fondą, kiek išmokama. 
Iš. skaitlinių pasirodo, kad pro- 
porcionaliai moterys daugiau 
serga, negu vyrai, ir moterims 
daug daugiau pašalpų yra iš* 
mokama.
Taip pat skaitlinėmis nurodi- 
nėjama, jei katrie nariai yra 
senesni, tai jie daugiau serga 
ir pašalpų jiems yra daugiau 
išmokama, .(z

Gaunasi įspūdis, kad tiek 
prezidentas Mizara, tiek sekre
torius Siurbajsu savo rapor
tais prirengė-., delegatus prie 
pakėlimo mokesčių į pašalpos 
skyrių. Nes, susivienijus su A.P. 
L.A., atsiranda daugiau sirgi
mų, negu kad praeity būdavo.

Sekretoriaus raportas buvo 
priimtas po keleto paklausi
mų.

Bakanas.
(Bus daugiau)

Sėkmingas Lietuvių Radio Va
landos Piknikas

Pittsburgh, Pa., rugpiučią 21 
d. Adomo sodne įvyko rudeni
nis Lietuvių Radio valandos 
piknikas. Publikos buvo suva
žiavę ne tik iš Pittsburgho, bet 
iš visų tolimų ir artimų apylin
kių.

Buvo išrinkta Miss Lithuania.. 
Toji garbė teko p-lei Sargautai- 
tei iš Solio, Pittsburgh, Pa.

Bendrai paėmus, piknikas vi
sais atžvilgiais buvo sėkmingas.,

—Koresp.

Kas Ką Veikė SLA 
3-čio Apskričio Nak
tiniam Išvažiavime

Reporterio Prietykiai

PITTSBURGH, Pa. — Rug- 
piučio 16 d. tai buvo “pašėlu
siai” karšta diena. Saulė kaiti
no Pittsburgho kalnus, kartu ir 
piliečius be jokio pasigailėjimo. 
Oro spėjikas pranšavo, kad 
karštis sieks virš 90 laipsnių. O 
Pittsburgho ir apylinkės lietu
viai šluostydami prakaitą, lau
ke su nekantrumu vakaro ir 
ruošėsi važiuoti į SLA 3-čio ap
skričio naktinį išvažiavimą, ku
ris buvo rengiamas Lietuvių 
Country Club ūkyje.

Tai pirmas toks pas Pittsbur
gho lietuvius išvažiavimas. Bu
vo garsinta per laikraščius ir 
per radio, kad tame išvažiavi
me dalyvaus LDS Seimo sve
čiai ir delegatai suvažiavę iš to
limųjų Amerikos lietuvių kolo
nijų. Buvo sakoma, kad tame 
naktiniamė ' ’išvažiavime busią 
“keptų koriių”, šalto alučio ir 
visokio pasilinksminimo prie 
mėnesėlio šviesos, tarpe šla
mančių žaliuojančių medžių. 
Na, o kas nežino SLA 3-čio ap
skričio komiteto ir parengimų 
komisijos narių sumisiumo ir 
vaišingumo, ypatingai moterų?

GERAS DARBAS

IŠ DRAUGIJŲ VEIKIMO
.1

SLA 3-čio Apskričio Naktinis Išvažiavimas 
Gerai Pavyko

PITTSBURGH, Pa. — Rug-

IŠ PAVYZDINGOS IR VEIKLIOS PHILA- 
DELPHIA ORGANIZACIJOS DARBUOTES

Lietuvių Namo Bendrovė
PHILADELPHIAx Pa.—Lie-jVius prie dalyvavimo minėji- 

tuvių Namo Bendrovės pus- me 150 metų konstitucijos au- 
metiniame susirinkime (liepos kakiuvių, arba tautų festivaly, 
20) buvo išklausyti raportai kuriame lietuvių jaunimas po 
ir padaryta nutarimų, pirmas vadovybe J, Kavaliausko, Ą. 
buvo finansų raportas, kurį Dziko it L, Bures labai pui- 
tiksliai patiekė finansų rašti* kiaį pasirodė. Taip raportavo 
ninkas Niek Dailida. Jis pra-; darbštus .veikėjas K^ Žadeika. 
nešė, kad visos pereito pus- Lietuvių dalyvavimas sudarė 
mečio obligacijos yra apmo- kiekvienai draugijai tik po 
ketos ir kad dar pasiliko ne- penkis dol. iškaščių. Rapor- 
mažai pelno. Antras raportas, tas priimtas.
buvo taisymo komisijos. Ji 
pranešė kokie taisymai sve
tainei buvo atlikti per pereitą 
pusmetį ir kas yra reikalinga 
taisyti.

Kitą mėnesį įvyks lietuvių 
kultūros draugijų konferenci
ja, kurioje dalyvaus apie pen
kiolika skyrių. Apie tą konfe
renciją dabar jau butų laikas 
pagalvoti.

Pirmoji konferencija įvyko 
beveik lygiai prieš metus laiko 
(sekmadienį prieš darbo die
ną). Konferencija buvo itin įs
pūdinga. Buvo padaryta visa 
eilė pranešimų bei nutarimų. 
Liko taip pat sudaryta centrą- 
linė valdyba, kuri turėjo visai 
veiklai vadovauti.

Tačiau per pereitus metus ta 
veikla nebuvo tinkamai išvys
tyta. Pirmiausia labai pakenkė 
prasidėjusi vadinamoji recesi-

Kai kurios kultūros draugi
jos nuo savo piknikų pusę pel
no paskyrė moksleivių fondui. 
Taip, pavyzdžiui, ’ padarė Har- 
vey. Tai tikrai pagirtinas daly
kas. Butų gerai, kad ir kitos 
draugijos tuo pavyzdžiu sektų. 
Vadinasi, nuo savo pramogų 
paskirtų po kelis dolerius fon
dui. Jei visos kultūros draugi
jos panašiu budu rems fondą, 
tai per visai trumpą laiką jis 
galės pusėtinai sustiprėti.

Sumažino Pašalpą 
85,000 Šeimynų

Chicagos bedarbių šelpimo 
administracija pereitos savai
tės pabaigoj sumažino pašal
pą 85,000-iams bedarbių šei
mynų 15%.

Administracija saka kad 
trūksta pinigų ir ji turi taupy
ti, kad turėtų kuo nors dali
nai šelpti bedarbius įkį metų 
pabaigos.

piučic 16 d. SLA. 3-čias apskri
tis buvo surengęs Lietuvių 
Country Club ukyj naktinį iš
važiavimą. Tai buvo pirmas 
toks pasilinksminimas tarpe 
Pittsburgho lietuvių.

Nors išvažiavimas buvo ren
giamas viduryje savaitės ir šio
kios dienos vakare, kas yra vi
sai nepriprasta tarpe Pittsbur
gho lietuvių, bet( jis pavyko la
bai gerai ir išvažiavimo daly
viai buvo pilniausiai patenkin
ti.

Išvažiavime dalyvavo gražus 
būrys ne tik Pittsburgho ir a- 
pylinkės SLA veikėjų, bet ir 
svečių LDS Seimo delegatų.

Išvažiavime teko sutikti seka
mus svečius ir viešnias delega
tus: Evą Cibulskienę iš Nanti- 
coke, Pa., Juozą 'Kučinską iŠ 
Shenandoah, pa<, B. šalaveiči- 
ką, 3. Tilviką ir J. Povįlanskfį, 
chicagiečius. Iš Herrįp, III., te
ko sutikti Joną Sįmoką. Gerb, 
Simuko žmona dalyvavo SLA 
Seimo ir su ja teką susipažinti 
Scranlon, Pa., tai plttsburghie- 
čiams buvo malonu susipažinti 
it su p, Simoku.

Išvažiavime matės ir daugiau 
svečių su LDS Seimo ženkle
liais, bet jų pavardžių neteko 
sužinoti. Iš pasikalbėjimo su 
svečiais delegatais gavau įspū
džio, kad jiems šis išvažiavimas 
patiko ir jie turėjo gerus laikus 
ir gerai pasilsėjo iš po sunkaus

šeiminio darbo. Prie to, išvažia
vimo dieną saulutė' kaitino be 
jokio pasigailėjimo ir delegatai 
seimavodami Lietuvių Mokslo 
Draugystės svetainėje buvo iš
lieję nemažai prakaito, O atva
žiavus į Lietuvių ūkį, galima 
buvo pakvėpuoti netik tyru o- 
ru, atvėsti, bot ir linksmai pa* 
sijinksminti, atnaujinti senovės 
pažintis, padaryti ir naujų,

Trumpai sakant, šis išvažia* 
vimas pavyko gana gerai ir 
SŲA 3-čias apskritis ne tik ge
rai pasirodė, bet tur būt pada
rė keletą dolerių ir uždarbio,

LDS Šeiminis Bankietas

Pittsburgh, Pa., rugpiučio. 18 
d. buvo baigtas LDS. 4‘tas Sei
mas ir su Seimo pabaigtuvėms 
buvo surengtas Lietuvių Moks
lo Draugystės svetainėje Ban
kietas. Baųkie.tc dalyvavo.. ne 
lik Seimo delegatai įr svečiai, 
bet gražus būrelis ir vietinių 
veikėjų. Iš vietinių veikėjų teko 
matyti pp. pivaronus, Mažuk* 
UUs, Keličius, Dargius, Baka* 
mis, Virbickus, Šinkūnus, ir ke
letą kitų.

Bankieto dalyvių buvo pilna 
mažoji LMD svetainė, valgiai 
buvo paruošti labai skaniai ir 
tai tik už vieną dolerį svečiai 
ir viešnios buvo vaišinami tik* 
rai karališkai.

Laike Bankieto buvo išpildy-

Todėl, nebuvo mažiausios a- 
bejonės. ir dėl šio naktinio iš
važiavimo vaišingumo. Jūsų 
Reporteris jau iš anksto buvo 
nusitaręs vykti į virš minėtą iš
važiavimą ir aprašyti kas ir ką 
tenai veikė,,

Tai ir pildau savo pasižadėji
mą.

Pittsburgho ir apylinkės lie
tuviams katriems yra tekę bū
ti Lietuvių Gountry Club ūky
je, žino kad šis gražus ūkis 
randasi aukštai ant kalno ir te
nai randamas malonus ir vėsus 
oras, nors ir karščiausioje die
noje. O katrie dar nebuvo bu
vę, ypatingai svečiai iš tolimų
jų kolonijų, tai nuvykę į SLA 
3-čio apskričio naktinį išvažia
vimą patys persitikrino, kad 
Lietuvių Country Club yra ge
ra vieta pasislėpti nuo karščio 
ir kad čionai randasi malonus 
oras.

Skubinau vykti į SLA 3-čio 
apskričio naktinį išvažiavimą, 
kad nepavėlavus. Musų kompa
nija susidėjo net iš 4 ypatų.

Nuvykus į ūkį, vąs tik sau
lutei pradėjus slėptis už kalnų 
ir manėme, kad mes busim pa* 
lys pirpmiinlat

’ Bet kur tau, jau čiala eilė 
mašinų pristatyta ir žmonių 
būriai vaikštinėja po ūkį, Iš vie
nur ir kitur matyti, kad maši
nos vis važiuoja ir važiuoja,

Per Kalnus į Pikniką

Žinoma, tai tame nieko nėra 
nepaprasta, yra išvažiavimas,

Komisija yra nužiūrėjus dai
nų ir susirinkimų kambariuo
se sudėti naujas medines grin
dis ir tuos kambarius pagra
žinti taip, kad reikalui esant, 
^uos kambarius butų galima 
panaudoti mažoms pramo
goms. Tas duotų daugiau jei
gu ir parankamo. Komisija 
yra nužiūrėjus reikalą sudėti 
naujas medines grindis di
džiuliame kliubo kambary, 
kur dabar yra cementinės 
grindys. Ten nariai praleidžia 
daugiausia laiko ir reikalau
ja medinių grindų. Taisymo 
komisijos raportas priimtas 
ir nutarta pirmiausia pertvar
kyti tuos du kambarius, pa
gražinti ir sudėti naujas medi
nes grindis, o kliubo kambarį 
palikti vėlesniam laikui.

Ekskursija
Ekskursijos komisija prane

šė, kad Philadelphijos lietu
vių ekskursija į Wildwood, 
N. J. pajūrį įvyks liepos 31 d. 
Komisija nularė rengti antrą' 
ekskursiją į tą pačią vietą 
rugp. 21 d.

Apie siuntimą lietuvių atle
tą į Lietuvos Olimpiadą ra- 
portąvo J. Grinius. Jis prane
šė, kad Philadelphijos lietu
viai, padedant biznierių ir 
profesionalų darbštiems na
riams kaip advokatui K. Che- 
lediniui, advokatui P. Paukš
čiui, M. šlikui, K. Žadeikai ir 
kitiems buvo sukelia ganėti
nai kapitalo pasiųsti ne du at
letus, bet keturis. J. Griniaus 
raportas priimtas su užgyrimu.

Buvo dar raportas komisi
jos, kuri priruošė Phila lietu-

Išrinko. Seiuįją Valdybą

Toli aus teisymo komisijos 
narys ir ex-pirmini»kas M. 
MankeleviČius, kuris pirminin
kavo šiai bendrovei per 10 me
tų, o dabar buvo taisymo ko
misijos narys, padavė savo 
rezignaciją, pareikšdamas, kad 
jo darbas ir gyvenimo aplin
kybės neduoda atliekamo lai
ko būti komisijos nariu. M- 
Mankelevičiaus rezignacija li
ko priimta. Jo vieton išrink
tas M. Jackus. Prie to buvo 
renkama dalis valdybos ku
rios terminas baigėsi šį liepos 
mėnesį. Vienbalsiai išrinkta ta 
pati valdyba, būtent vice-pir- 
mininkas V. Bishis, finansų 
raštininkas Nikodemas Daili
da, direktoriai M. Zarkauskas 
ir N. Bingelis. Nutarimų raš
tininkas J. Svanauskas prisi- 
mine, kad liepos 17 d. sukako 
penki metai kaip nugalėję 
Atlanliką, Vokietijos Soldino 
miškely fragingai žuvo lietu
vių didvyriai Darius ir Girė* 
nas. Jis siūlė pagerbti jų at
mintį kaip buvo dirbama su
ruošime jų skridimo, {nešimą 
parėmė J. Grinius, kuris siūlė 
paminėjimo rengimą paves
ti valdybai. Tuo susirinkimas 
baigėsi ir jį uždarė pirminin
kas J. Grigonavičius.

Liet. Muzikalia Namo Ben- 
!r<l drovės Veldyba

Pirm. J. Grigonavičius 
Nu(. rast. J. Svanauskas

Minint Penkių Metų Sukaktį 
DARIAUS-GIRĖNO Mirties

lai svietelis ir važiuoja. Tik vie
nas dalykas tai tikrai nustebi* 
no ne tik jūsų Reporterį, bet 
Ir kįtus kaip pamatėm kad Vietas trumpas prakalbų ir mųgi-

kalls • programas. Po bankieto na mašina važiuoja1 prieš statų

kalną, visai be kelio, taip sau, 
per žolę.

Pasirodė, kad toje mašinoje 
važiavo SLA 247 kp darbuoto
jai iš Aliųuppa, Ra., Juzė Ka
valiauskienė su sunais, ir SLA 
169 kp. iš Ambridge, Pa. dar
buotojai.

Virš minėtų kolonijų darbuo
tojai teisinosi, kad jie važiavę 
per tą statų kalną, norėdami 
sutrumpinti “kelionę” į naktinį 
išvažiavimą. Jie kalnuotoje Ali- 
quppa gyvendami, esą gerai ap
sipratę su kalnais. Vienas iš 
svečių pastebėjo, jei tokia kal
nuota kelionė priseitų padary
ti chicagiečiams, tai jų ir plau
kai ant galvos atsistotų. Jie jo
kiu budu nedrįstų tokią “kelio
nę” daryti.

Reporteris leidžiasi per visą 
ūkį, kad apžiurėjus kas ir ką 
veikia. Pirmiausia pamatė dide
lę ugnį, kūrenantis. Pamanė 
sau, kad tai tenai yra “kepami 
komai”, Prisiartinęs prie ug
nies, ogi žiuri, kad SLA 3-čio 
apskričio parengimų komisijos 
pirmininkas Antanas Janulevi- 
čius su SLA 40 kp. prezidentu 
A, Vainorium pastatyti, naba
gai prie karnų “kepimo” Dirba 
sušilę, kad aprūpinus “keptais” 
kernais svečius ir viešnias. Vai- 
norius turi pakankamai sun
kaus darbo ne tiek su “kepimu” 
komų, kiek kad ataigynus nuo 
tų nelabųjų vabalėlių.

Juozas Kavaliauskas ir Mo
nika DalkienS, tai lyg kaip 
šventas Petras prie dangaus 
vartų. Reporteris

(Bus daugiau)

Jau penki metai praėjo, 
kuomet visi lietuviai didžiau
siu žingeidumu ir nekantau- 
mu laukė DARIAUS-GIRĖNĄ 
išskrendant.

Jau penki metai praėjo, 
kuomet labai skaudi žinia, it 
perkūnas, trenkė į lietuvių 
širdis ir tarsi žaibo greitumu 
aplėkė visą pasaulį: “DARIUS 
GIRĖNAS, mažos lietuvių tau
tos, perskrido platųjį klastin* 
gąjį Atlanliką ir žuvo arti sa
vo tėvų žemės SOLDINO miš
kely”... Toj i baisi žinia buvo 
dvigubos prasmės; linksma ir 
skaudi... Toji žinia, tarsi gi
liausiu jausmu ir kartu skau
džiausiu šiurpu, nukrėtė visų 
lietuvių širdis iki pat gilu
mos. Papliupo gailesčio aša
ros iš milijonų lietuvių akių. 
Tada verkė ir gailėjosi tų dvie
jų žuvusių drąsuolių, ne tik 
jų—draugai bei prieteliai bet 
'ir jų priešai, ne tik lietuviai, 
bei ir svetimtaučiai, žodžiu— 
visas pasaulis.

Penki metai praėjo tarsi 
penkios dieųos, praeis dar 
daugelis metų bei amžių, bet 
DARIAUS-GIRĖNO vardai bus 
minimi atkartatinai ZU di
džiausia pagarba.

Todėl Lietuvių Muzikali© 
Namo Bendrovė, savo puspie* 
tiuiam susirinkime, vienbal
siai su didžiausiu susikaupi
mu, giliausiais jausmais Šir* 
dyse, išreiškiant didžiausią pa
garbą DARIUI-GIRĖNUI, jų 
penkių pietų sukakties proga, 
klastingą Atląntiką nugalėjus 
ir Magingai įnirusiems sayo 
TĖVYNĖS ir TAUTOS GAR
BEI.

Lietuvių Muzikalia Narna 
Bendroves Komitetas 

P irm. J. Grigonavičius 
Vicepirm, W. Bishis 
Fin, rdčL N. Dailida
Nut. raitijas. Pvanauskaę 

rlžd. Kaz. Bairuuas
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Diena Iš Dienos
Padėka Nuo 
Stasės ir Vytauto 
Mišeikų

Jau savaite, antra praėjo nuo 
tos dienos, kada pilkoji Tautiš
kų Kapinių žemė priglaudė am
žinam miegui musų brangų vy
rą ir tėvą Vincentą Mišeiką. 
Dar mes tebegyvenam tos die
nos įspūdžiais, liūdesys ir 
skausmas tebetemdo mums die
nas.

Vienintelis šviesos spindulys 
nykioj aplinkumoj yra musų 
draugai, kurie taip nuoširdžiai 
ir maloniai ištiesė mums pagal
bos ranką musų brangiam šei-J 
mynos globėjui užmerkus akis.

Mes tiems draugams esame 
dėkingi, žodžių nėra, kad mu
sų padėkos ir pagarbos jaus
mus jiems išreikšti. Adv. Kazys 
ir p. Nora Gugiai — jie visuo
met mus kaip ir globojo, musų 
likimu rūpinosi, nelauktai vieš
niai mus aplankius, mums vi- 
sakeriopai pagelbėjo. Gėlėmis 
pagerbė mums brangaus as
mens atmintį. Mes pp. Gugiams 
reiškiame ypatingą padėką.

Adv. F. J. Bagočius mums 
mielai suteikė žemės sklypą ve
lionio amžinam poilsiui; pp. 
P. Milleriai, Miniatai ir L. So
cialistų Kuopa užuojautą paro
dė gėlėmis; pp. J. Grušas, M. 
Zizas, F. Gelvidas, P. Dauba-

ras, A. Ražaitis, L. Erėnas, S. 
Mitchell, J. Shimbellis, G. Ur- 
nėžis, J. Budrys ir kiti velionio 
buvę mokiniai savo rankomis 
nunešė ir paguldė musų globė
ją ir savo buvusį mokytoją 
amžino atilsio vietoj; galiau, 
Naujienos ir visi naujieniečiai 
tiek mums pagalbos, paguodos 
ir meilės parodė, kad amžinai 
jiems paliksim skolinti; P. Ma
žeika, kaip geras draugas 
mums tarnavo, mus suprato ir 
atjautė.

Visiems reiškiame nuošir
džiausią padėką. Yra šimtai 
draugų, kurie tyliai mums reiš
kė užuojautą, kurie be žodžių, 
tik rankos paspaudimu ar žvil
gsniu musų liūdesį ir skausmą 
suprato. Lai dovanoja jie, kad 
jų čia neprimenam, bet laižino, 
kad jų draugiškumas nėra už
mirštas. —Stasė ir Vytautas

Mišeikai.

lauja “refundų” už 1934 metų 
taksus.

NAUJAS PASTEBĖJIMAS

Jeigu jus esate pardavę na
mą, bet taksai 1934 metų buvo 
užmokėti jūsų vardu, o taksų 
bilą turi tas, katras namą nu
pirko, tai jus galite nueiti į 
County Treasury ir išreikalau
ti duplikatą užmokėtą taksų 
bilas už 1934 metus. Gavę dup
likatą nueikite į 507, County 
Building, ir gaukit taip vadina
mą “cash refund” už 1934 me
tų taksus. '

Panašių atsitikimų pasirodė 
gana daug, tad matydamas rei
kalą, apie tai pranešu.

Naujas namo savininkas ne
gali 1934 melų taksų “refundą” 
gauti. —Adv. Charles P. Kai.

(ACME-NAUJ1ENU Koto'

Protestuoja prieš 
uždarinėjimą 
dirbtuvių
International Harvester Co. už

darinėja savo dirbtuves, nors 
pernai turėjo virš .$32,000,000 
pelno

J. ir B. šeštoku Duktė 
Alena Apsivedė

Alena šeštokiutė, neperse
niai ištekėjo už Raymondo 
Sypul, kuris užlaiko biznį ad
resu 5723 Archer Avė., Summit 
III.

Aug. 27-tą d. virŠminėtu an
trašu jvyko taip vadinama 
Wedding Party. Buvo daug 
svečių ir visi turėjo “good 
Jtime”.

Alena ir Raymondas Sypū
liai reiškia didžiausią padėką 
visiems dalyviams, ypač tiems, 
kurie suteikė tiek daug dova
nų ir gelių. —Steponas*

l=Mabio=|

VYNUOGIŲ KARALAITĖ 
— Vynuogių sezonui pasi
baigus, Escondido mieste, 
kasmet įvyksta karnivalas. 
Jam vadovaus šįmet Vyn
uogių . Karalaite — Marga- 
ret, Wilcy, kurią čia mato
me vynuogių ‘kostiume”.

Masinį susirinkimą 1110 So. 
Oakley Avė., šįvakar, rūgs, 6 
d., 7:30 v. v. šaukia United 
Farm Eųuipment Workers of 
International Harvester Co.. 
Tractor lodge 1320, PuLmari 
Lodge 1162, McCormick Lodge 
1899.,

S> inkimas šaukiamas už- 
pro'e ųvijiiui prieš uždarymą 
tų dkbtuvių ir tūkstančių dar
bininkų išmetimą iš darbų, 
kuomet 1937 m. kompanija tu
rėjo virš 32 milionų dol. pelno. 
Kalbės žymus kalbėtojai.

I Gražus Indai h 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalų

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

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

9 žuvo Colorado kal
nų srities potvy

niuose
DENVER, Colo., rūgs. 5. — 

Del potvynių Colorado Rockic 
Mountains srity pirmadienį 
jsu buvo devyni žmonės žuvę. 
Daugelio kitų pasigendama. 
North Plate River vandenys 
grūmojo savasčiai 150 ketvir
tainių mylių plate. Apskaičiuo
jama, kad iki šiol potvynis pa
darė žalos turtui nuo $1,000,000 
iki $2,000,000.

DUODAME PINIGUS

Gražus ir įdomus 
Programas

7 Sužeisti Chicagos 
Traukimą Nelaimėj

• Jeigu reikia atnaujinti
morgičių;

• Jeigu norite taisyti na
mą;

Primintina šiandie, antra
dienį, 7tą valandą vakare už- 
sistatyti savo radio ant stoties 
W.G.E.S. ir pasiklausyti gra
žaus ir įdomaus radio progra- 
mo, kuriuo Peoples Bendrovė 
stropiai rengiasi pavaišinti ra

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.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoje)
And\ew Puplis, 23, su Doro- 

thy Rezek, 24
Peter Xinos, 34, su Marija 

Trapshanis, 22
Howard Garot, 25, su Helen 

Rachukaitis, 18
Stanley Smiechowicz, 28, su 

Estelle Kotas, 21
Michael Paske, 27, su June

Powers, 18
Anthony Daciolas, 29, su

Marcella Parsons, 20
Alphonse Gurias, 21, su Jo- 

sephine Daligora, 19.

Namą Savininkų 
Žiniai

dio klausytojus su žavėjančiom 
dainelėm, gražia muzika ir 
svarbiais pranešimais. Tarpe | 
kitų dainininkų, dainuos p-a, 
Konstancija Skelly, p. Simas-' 
ka ir kiti, o iš Peoples Bendro- '
vės bus pranešta nepaprastai; 
daug įdomių žinių apie namų' 
reikmenų išpardavimą, kame, 
sutaupymai siekia nuo 50% iki 
75kių nuošimčių. Nepamirškite 
pasiklausyti. X. i

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

po pietų.

1 1

Dar apie 1934 taksus
Mano pranešimas per lietu

višką spaudą apie 1934 metų 
taksus atnešė didelius rezulta
tus. Daug pažįstamų ir nepažįs
tamų lietuvių lankosi kambaryj 
507, County Building, ir reika

Septyni žmonės buvo sunkiai 
sužeisti, apie 40 nukentėjo 
lengviau, kai paskutinis vago
nas St. Louis-Chicagos ekspre
so nukrito nuo bėgių.

Tai buvo Wabash linijos 
“Banner Blue” traukinys, va
žiuojantis Chicagon. Nelaimė 
įvyko Chicagos priemiestyj 
Park Ridge.

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

“VOLOČAJEVSKO 
APGYNIMAS” 

“čapajevo” kūrėjų diriguojama, 
originalus mužikalis sąstatas ve

damas Dmitri- šostakovičio.
SONOTONE 66 E.VanBuren. 

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

ir Sekmadienį.

Kcnosha Lietuvių Kultūros Draugijos mėnesinis' susirinkimas 
įvyks trečiadienį, rugsėjo 7, 1938, 7:30 vai. vakaro, Bur- 
ger svetainėje, 4915 Seventh Avenue. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti ir užsimokėti mėnesines duokles.1

♦
Lucille Simanauskaitė, sckr.

Draugystės Saldžiausios Širdies Viešpaties JėzaUšCmcnesinis su 
sirinkimas įvyks antradienį, rugsėjo 6 d., 7:30 v. v., Chįca 
gos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted st. Malonėkite 
visi atsilankyti, nes yra daug svarbių dalykų aptarti.

Frank Bakutis, nut. rašt.
Del Darbo Dienos šventes, Draugijos šv. Petronėlės susirinki

mas atidėtas — įvyks utarninke, rugsėjo 6 d. 7:30 vai. 
vakare, parapijos svetainėje. Nares malonėkite pribūti.

A. Laurinavich, rašt.

PETER PEN .

čionai Lietuviai Perka!!!
APŠILDYMĄ — PLUMBINGĄ — MALEVĄ 

LINK-BELT STOKERIŲ CENTRAS

Pirkite kur visi Lietuviai Perka!

South Cenler Plumbing & Heating Supp'y Co., Ine.
N. W. kampas State ir 551 h St.

VISI TELEFONAI — ATLANTIC 4290 — VISI TELEFONAI

TAUPYKIT KUPONUS

UŽ MAŽUS PINIGUS ISIGYSIT GRAŽU IR 
BRANGU INDU 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
su paauksuotus indus, tik PASISKUBINKIT, nes mažai jų be
liko.

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

I INDAMS KUPONAS
| IKI RUGSĖJO 10 D.

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

1 eis kas savaitę.
. SU ŠIUO KUPONU
i Galite dar gauti ir pirmiau garsintus indus
u Pažymėki! ką norite.

1739 So. Halsted Street
Chieago, Illinois

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI

Vardas............................................................................................. ..........-......

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

• Jeigu norite pirkti namą;
• Jeigu norite budavoti na

mą;
• Kreipkitės į Naujienų

Spulką. Gausite ant len
gvų išsimokėjimų leng
vomis sąlygomis.

LITRU ANIAN BUILDING 
LOAN AND SAVINGS 

ASSOCIATION
1739 So. Halsted Street.

Atidarą kasdieną, išskyrus 
nedėldienius nuo 8 ryto iki 

8 vai. vakare

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING 
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam j farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an- 

,.*w
3406 So. Halsted St!

šaukit Tel. YARDS 3408
— -

DAILY
BES1NESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

• FOTOGRAFAS
CONRAD FOTOGRAFAS

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

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $19.50 

už .............   I
GYDYMAS SKH-OO
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLCS IŠIMAMA viena

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

greitai palengvinama .......»
VISAS LIGAS GYDOMA <*n
Ekzaminaciją jskait. vaistus ■

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Ave^ Chieago.

Tel. Lavmdale 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 Nnt------------------------ $5.60
Rex Egg ................   $730
Black Band Lump__________ $8.75
Miilers Creek Lump _______  $9.00
Chestnnt Hard Coal ___ .... $13.00

ir kitokias anglis pristatėm.
Pašaukit: Larayette 8980.

OKSAS EXPRESSING
44U SO. FAIBHBLD AVĖ.

Garsinkitės Naujienose
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Federalei 
Valdžiai Reikia 
Darbininkų

Aplikacijas galima gauti 
Chicagos pašte

Kongresinąnas A. J. Sabath 
praneša, kad federalinei vai- 
džiai yra reikalingi šie darbi’ 
lipdai;

Ąssociąte Investigator (Ląw) 
algą j metus $2,900; Assistant 
Investigator (Law) — $2,600; 
Associate Investigator (Accoun’ 
ting) — 2,900; Assistant In- 
vestigator (Accounting) —• 
$2,OOQ; Assistant Investigator 
(Pharmacy) — $2,600; Assist- 
ant Ipvęstigator (General) — 
$2,600; Junior Investigator 
(Gustams patrol Inspector) — 
$2,100; Junior Investigator 
(Įmmįgratipn Pairo! Inspector)

Phi”. Jį vyko Morrisou vieš
butyje.

Koųvenciją priėmė. aštrią 
rezoliuciją, kurių j pirmiausia, 
raginą advokatus neteikti le* 
galio patarnavimo "nepataiso
miem# piktadariams”, tai yra 
tokiems, kurie atsėdėję termi
ną ar daugiau kalėjime už pik 
tadarybes vėl tuoj piktadary
be užsiima,

Rezoliuciją taipgi raginą ad
vokatus daugiau interesuotis 
visuomeniniais reikalais įr da
lyvauti veikime "nes visuome
nė to tikisi iš žmonių, tarnau
jančių advokatų profesijos i- 
deniam#.1’

Sumokėjo $100 Už 
Pabėgimą Iš 
Nelaimės Vietos
Saugumo Teismus Nubaudę

SLA. 226 Kuopos 
Svarbus 
Susirinkimas

NORTH SIDE — SLA 226- 
tos kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks rugsėjo 7-tją d., 
7:30 vai, vak., Grigaičio sve
tainėj, 3804 Armitage Avė,

Gerbiami nariai ir nares, 
malonėkite skaitlingai daly
vauti šiame susirinkime, nes 
turėsime daug svarbių dalykų 
apkalbėjimui. Rudens-žiemos 
sezonas jau čia pat, todėl mes 
turime gerai prisirengti, kad 
jį atatinkamai išnaudoti, Prie 
to, turim prisirengti Pažangos 
Vajui, kuris tuojau prasidės.

J. Naujalis^ seki\

I1*'! 'Ji. J.1 ,ĮH UJ J A. ĮJ. J* i 1IL

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

. Ų. II. % .. I. 111 . I .1 IIJI.IŲU ...Įl

Liūdnas Lai&kas
Iš Lietuvos

Mirė Alena Pavienė

Barbora Šeštokienė, 5654 
W. 64th Place, šiomis dieno
mis gavo liūdną žinią iš Lietu
va^ Pranešama, kad liepos 16 
d, mirė jos brangi motiną Alo 
na Pocienė, 86 metą,. Ilakių 
parap,, Mažeikių apskričio'.

Apart Barboros Šeštokienės, 
Aleną Pocienė paliko Ameri
koj jos Budinčius sūnų Rrąną 
Pocių ir žentą Joną šeštoką, ai 

, aus distributerj ir dauginus gi
minių. Kadangi viršminėta as
menys paeina iš netolimos a- 
pyliųkės nuo, mana gimimo 
vietos Lietuvoj w tad ir ąš iš
reiškiu širdingiausią užuojau
tą dėl mirties Aleųos Pocienės. 
Kai bunie lengva jai Lietuvos 
žemelė.

— $2,000; Inspector of Gus- 
toms—$2400; Associate Ware- 
house Examiner
sistant Warehouse Examiner.... 
$2,600.

Aplikacijų blankas galima 
gauti pas distriklo direktorių, 
naujame pąįįe CJucagaj, ne vė
liau kaip iki cUgs- 12 d.

Galima aplikacijų blankas 
gauti ir iš United States Civil 
Service Commission, Wash- 
ington, D. C. —B.

$3,200; As-

Ragina Advokatus
Neginti "Nepatai
somus Piktadarius”
Turėtų Daugiau Interesuotis 

Visuomenės Reikalais

Pereitos savaitės pabaigoj 
Chicagoj pasibaigė metinė 
konvencija visos Amerikos ad
vokatų brolijos ^‘Delta Theta
-r *v---- r—

5®a==3?

Lietuvį

T0WN OF LAKE — Mies
to Safety teismo- teisėjas Jobu 
V. McCormick priteisė Towp 
or laikietj Kazimierą Bugį, 
4536 S. Wood S t., sumokėti 
$100 pabaudos. (Bugis, mat, 
rugp. 13 d. sužeidė 13 metų 
mergaitę prie Ashland ir Gar- 
field Boulevard, be^ nesustojo 
nuvežti ją ligoninėn. Rugis 
taipgi prarado teisę metams 
laiko vairuoti automobilį Chi
cagos gatvėse.

Mirė Lietuvio Suvažinėtas 
Žmogus

Apskričio ligoninėj pereitos 
savaitės pabaigoj mirė 42 me
tų chicagietis Michael Bennett, 
nuo 5751 South Ashland Avė- 
nue. Pereitą ketvirtadienį au
tomobilis jį sunkiai sužeidė 
ties 1520 South Halsted Št.

Automobilį valtie 33 metų 
bridgeportietis Josepb Petraus
kas, nuo 2800 South Union 
Avenue.

Niek Petrąiti's Anglių 
Pristatytojas ir Rakan
dų Perkraustytojas

Kaip jau matėte iš skelbi
mo. kuris tilpo “Naujienose” 
praeitos subatos num. 208, 
naujienietis Niek Petraitis da
bar yra pasirengęs pristatyti 
anglis savo kostumeriams nu 
pigintomis kainomis ir geriau 
sios rūšies, pagal jūsų pačių 
pasirinkimą. Tadgi, pasinau
dokite proga jau dabar.

Niek P-tis yrą Keistučio 
Kliubo, Dariaus-Girėno Posto 
271 ir Am. Liet. Piliečių Polit. 
ir Pas. Kliubo narys.

N. Petraičio an^ašas 2539 
W. 46th St. Telefonas Lafay- 
ętte 6946. Steponas

Mr. ir Mrs. šeštokai ir Pra
pūs Pocis yru seni "Naujie
nų” skaitytojai ir gana pa
žangus žmones.

—Steponą# Narkis

Vaikams Veikalas 
Federaltaiam
Teatre

100 vaikų iš žydų jaunuolių 
organizacijų ir kokis pat skai
čius iš St. 'Paul katalikų baž
nyčios buvo svečiais federali- 
nląm teatre Great Northern te
atre, kur jie matė "Little Black 
Sambo/’ vieną iš mėgiamiau
sių vaikų veikalų- jį sudrama- 
tizavo Cliarlotte Chorpenning 
iš Northwesf.ern universiteto ir 
pastatytas po direkcija Shirley 
Grabam- Jis yra giriamas pre- 
sos ir teatro mėgėjų-

Nors veikalas yra skiriamas 
daugiausia vaikams, bet jis pa
tinka ir suaugusiems, nes pa
dedą prisiminti vaikystės die
nas,

Veikalas vaidinamas kas va
karą, išėmus sekmadienius, 
taipjau trečiadienių ir šešta
dienių dienomis, kada huną 
labai prįcpamos kain°s tikslu, 
kad tėvai galėjų atsiveši savo 
vaikus pamatyti šį įdomų vei- 
kalą.
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CLASSIFIED ADS.
REAL ESTATE FOR SALĘ 

Namai-Bemė Pardavimui
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Bizniai Mainais
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AMBR0S1A & NECTAR
Ęeęr Distributor

GERKIT tik GĘRĄ ALŲ, padarytų Chicagoj. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prjeto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
nį alų, kurį užvardino NECTAR. Sis Alus yra pagamintas iš impor
tuotu pirmos rųšies produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato i alines ir kitas Įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pag NQRKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2415 W. 64 th Street. Tei, Heinlock 6240

Žada Statyti Naujų 
Namų Kolonijų
iMarąuette Parke

Paul Sidar (Sidar evi- 
čius) Persikėlė j 
Brighton Parką

Paul Sidar (Sidąrevičius), 
kuris užlaikė harzdaskutyklą 
(barber shop), 4306 So, 50th 
Avė,, Cicecg;c lUą persikeĮ? i i 

“Brighton ’*Farfąt‘ ties nuru| 
3825 Archer Avė.

Kadangi Drg. Sidar yrą ga
ną inteligentiškas žmogus? o 
prie to turi gerą patyrimą sa
vo amato, numątoina> kad jis 
čia turės geras pasekmes. Paul 
Sidar yra geras naujienietis-

—Steponas

Gur-

Naujiena 
Bridgeportiečiams

Šiomis dienomis Paul 
skas, Do D'rop Inn taverno sa
vininkas, 3300 So. Halsted St, 
įrengs naujos metodos moder- 
nšką sistemą užlaikymui švie
žio ir sanitariško ąlauą. Mąt» 
yrą išradimus? kurį Drg. Paul 
Gurskas panaudos, kad ajus 
neitų per taip vadinamus 
"coiĮs” dėl kurių alus dažnai 
turi nemalonų skonį. Nors ši
tas įrengimas Drg. P. G-Rui 
bęangiaį kainuos, bet jo kos^- 
tomeriai bus visada patenkin
ti.

Temykile Paul Gursko skeU 
bimus “Naujienose”, kurie 
tilps kas šeštadienį.

—Steponas

Pąrsiduasią Po $5,500

Čikagos statybos deparP 
meutas saka, kad viena kon- 
tra'ktorių firma žada statyti 
visą koloniją naujų namų 
Mąrųuette Parke, tarp 69-tps 
ir 71-mas ir nuo Central Purk 
Ave„ iki pulaski Roąd,

Firma piTipįausiąi pąstąty- 
siunti 5 nąmųs. Jeigu tie turės, 
pasisekimą, tai statybą padi
dins iki 250; namų,

Namai bus plytų, penkių 
kambarių, sn dvejais nebaig
tais kambariais viršuj ir par- 
šiduosią pol$5,500. Lotai bus 
3Qxl25 pėdil-“ ' ' - .....

Statybos darbą atliks Sab- 
bąth Constrųctipn Corpora
tion, 105 w. Madįson, Parbus 
busiąs pradėtas dar šią sąvąį- 
tę- Mdetisf

ir

Remontavo Daug 
Mokyklų

Šią vasarą daug pradinių
aukštesnių mokyklų buvo pa
taisyta ir sutvarkyta. Ypač di
delių pataisų atlikta prie se-- 
nesnių mokyklų. Pataisymai 
High School kainavo $832,245. 
Taipgi išlyginta ir ištaisyta 
mokyklų žemė. Dąrbąs kuinUr 
VO $208,178, Darbą daugiausia 
aMiko WPA darbininkai,

Pradinių mokyklų pataisy
mai kainavo $1,503,015.75. Be 
to numatoma statyti keliąs 
naujas mokyklas kurios kai? 
nuos $8,000,0$).

Pagrindiniai pertaisytą Jane 
NeH mokykU dėl paliegusių 
vaikų prie Leavįtt ir Ąrgyle 
gatvių. Purtąs kainavo1 H,- 
500,000.
'■ ' u

VIRTUVĖS ABRUSĖLIS

ab-

No. 1812NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEpr
1739 So. Halsted gU Chkąge, Hk

T***

. KIT£HEN TOVVELS
1812. — Kryžiukais ir paprasto išsiųymėjimo virtuvės 

fuąflįąi, Jįę padą|),W virtuvę.

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

| Vardas Ir pavardė

“"T—TT

Povilo Šaltimiero 
Padėka Lietusių 
Visuomenei

FORECLOSURE BARGENAI
7 kambarių freiminė rezidencija 

arti Oak Park ąvenue 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 asesmęntų. Kartą ver
tinta $15,000. Kaipa dabar $5,750. 
Mažas įmokė j imas, likusi kaip ren- 
dą. Del smulkesnių žinių rašyti ar 
šaukti W. R. Lemke, 3638 North 
Keelęr Avepuę. Ąvenue 1924. Ran- 
dolph 3750 dieną.

KAS KĄ TURIT MAINYTI?
5 kambarių mūrinis bungalovv 

kaina $2900.
2 flatu po 4 kambąrius rendos 

į mėnesį $55. kaina $3900.
2 štarąį, 6 fialai murinų; na

mas, renflps į mėnepį $285. Kaina 
$7500/ •

5 kambarių namąą su 4 lotais 
prie A

2502 W. 69 Str, 
Grpyęhill 030fi

SITUĄTION WANTĘI>

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

PARSIDUODA
Už $2,550 jei parduota tuojau, 

penkių kambarių katedžį. Asbes
tas gontų saidingąs, fųrnaso šilu
ma, pilnos mieros beismentas, įbu- 
davotos vanos; dviejų karų garažas 
Taksai maži. 3716 Ęmerąld Avė.

PAI^ŠKAU DARBO
Penteris ir popieruotojas iš vi

daus, iš lauko ir Štaruose, 10 metų 
patyręs, darbas užtikrintas. Chica- 
Soj ir priemiesčiuose apkainavįmas 

ykai.
J. AUGAITIS,

1608 S. 50th Avė., Cicero, CIC. 2633

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

BUSINESS CHANCES 
Pąrdąvųnuį Bizniai

PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro- 
sernė, biznis išdirbtas per daug 
metų, geroj apylinkėj, nebrangią!. 
453Q So. Wood Street.

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

MERGINA ar MOTERIS bend
ram namų darbui—geri namai— 
gera alga—būti. Rockwell 5898

Puikus rugpiųčio 28 dienos 
sekmdienis. Saulė puikiai šyp
sojosi, tarsi džiaugdamosi, kad 
tūkstančiai lietuvių iš visų či- 
cagos apylinkių ir tolimųjų 
priemiesčių plaukte plaukė Į 
Šaltimiero '‘Lietuvių Dieną,” 
Dambrausko sode. Sunku ir 
žoždiais atpasakoti tą įspūdį, 
kurį ta musų “Lietuvių Die
na” padarė į mane ir visą šią 
organizaciją. Daug dirbta ir 
dar daugiau rūpintasi, kad vi
siems alsįlankuisems butų už
tikrinta kuo puikiausias pasi- 
lįnskminimas lietuviškas.

Beiškiu savo nuoširdžiausią 
padėką ir/dėkingumą visiems 
malonėjusiems at/važiuoti, vi- 
srėms ir visoms, kurie nenu’ 
įlstamai dirbo, kad užtikrinti 
ąlsilankiusiems geriausią laiką. 
Dėkoju Šio laikrašejo štabo na
riam8 UŽ gražią kooperaciją, 
ir įštikrųjų nerandu tinkamų 
Žųdžių atidėkoti dainininkams 
švelniabajsiams: Algirdui Bra
ziui, Antanui Kaminskui, Vy
tautui Taručiui ir įpusų lakš
tutei Elenai Bartush, kaip ir 
Kanklių ęhorui ir šakar Ma- 
kar motorų chorui, Genovaitei 
Brazaitei ir armonistams, kurie 
žavėjo visus sayo talentais.

Praėjo ta diena, kada lietu
viai taip nuoširdžiai ir skait
lingai atšventė “Lietuvių Die
ną.” Netrukus ąjslinks ir kiti 
metai ir kiti parengimai. Bet 
tik tiek džiaugėsi lietuviai, kad 
įsteigėme mes tradicinę, grynai 
lietuvišką dieną, kuri bus ren
giama kas metai. Viskas bus 
daromą, kad sekantis suvažia
vimas butų dąug skąiHingesnis 
ir visų Chicagos ir priemiesčių 
Jietųyįų aplankytas. Tuo tarpu, 
brangus lietuviai, lankysiu tam 
stas radio bangomis §u lietuviš
ka muzika, lietuyįškų žodžiu ir 
lietuviškomis žiniomis ir pra- 
nešimais-

Povilas B. Šgltimieras.
(Sp.)

Apiplėšė Spaustuvę 
IMoj Apylinkėj

Nežinomi vagys nąkties lai
kų įsibrovę į spaustuvę adre
sų 2203 s. halsted st-, ir pasi
vogė du liųotįpo (rąįdžių rin
kimo mašinos) raidžių maga
zinus. Kainavo savininkui Jo- 
seph Kovui po $225.

y- . 1 uu , n;j rr

Gerąja Biznis

Chįcagos dępartmentinės 
krautuvės skelbia, kad biznis 
eina geryn. Per rugp. 20 d. 
^ayąitę padarė 3% dau
giau apyvartos negu savaitę 
prieš tai.

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

8200 S. Kean Avė.

Šaukia Chicagietį 
Liudyti Apie Nacius

FURN1TURE-FIXTŲRE FOR 3ĄLE 
Rakandai ir (taisai Pardavimui

IŠPARDUODAME BARŲ ĘĮK- 
ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Bafcsąis ir sinkom, Tąipgl ŠtP- 
rų fiKČerius dėl bile kurio biznio 
Iškaitant svarstykles, registerius ir 
ice bąkčiųs. Ųash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

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

CALumet 5269.

AUTOS—TRUCKS FOR SALto 
Automobiliai ii Trobai Pardavimui

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 ųž 
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-

Kongresinė komisiją tyrinė
janti nacių' ir komunistų dar
buotę Amerikoj, pašaukė į 
liudininkus žymų Chicagos re
daktorių Arnold Gingrich. Jis 
liudys apie nacius Amerikoj.

Gingrich redaguoja mėnesi
nius žurnalus “Esųuire” ir 
“Coroųet” ir dar sąvaitiųį 
“Ken”, kuris beveik kiekvie- 
nąpi numery j Jšįce’lią džiųg Pa4^r^d sutaupysimujums šimtus 
slapčių apie nacius ir jų prieš- 
vąlstybinę darbou'ę šioj šalyj.

Duos Paramą
22,100 Studentu
Mokės nuo $6 iki $30 per mėn-

Fcderalės valdžios įstaiga 
N. Y. A. (National Youth Ad- 
ministration) skelbia, kad šį 
rudeųį jr žiemą mokės paramą 
22100 mokinių Illinois valsti
jos universitetuose ir high 
scjiool mokykime.

High School mokiniai gaus 
po $6 kas mėnesį, o studentai 
universiteĮupse—mio $15 iki 
$30 kas piėnesį. NYA duoda 
progą studentams tuos pini- 
gifc pelnytis pavesdama jiems 
atlikti įvairius darbus prie 
mokyklų.

dolerių.
Visi karai turi musų 90 dienų 

garantiją ir 10 važinėjimo bandy
mą. Jums nereikia ir grynų pini
gų, mes priimsime jūsų senąjį kai* 
po rankpinigius, o jus galite pa
siimti dviem metams išsimokėti.

Nesvarbu kur gyveni, nęprą- 
leisk nuostabios progos.

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

COOK COUNTY FĮNANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Streęjt 
ties Loornis.

DAUGYBfi VARTOTŲ KARŲ 
BUIGK & PONTIAC

MILDA AUTO SALĘS
806 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

c

M
 Gėlės Mylintiems 

tuvėms, Papuoįi- 
mwns.

GĖLININKAS 
4180 Archer Avienue 
Phone LAFAYETTE 5800'

LOVeiKĮŠ Sž-t
KWĘTKnw?ĘA8

Gėjfp Vestuylm^
ir Pagrabams.

3316 So. Kilsteri Street
Tel. TARDS 7303

tt—*—e'.'..... ’ —rrr~e~"'

30 Years Success! Doctor’s 
Amazing Liąuid for I tehing of 

EGZEMA
Daug yra atajtikluių, kur kiM produktai ne- 
davė reikiamų pasėkų, bet stiprus, Avelninan- 
tis, antiseptinis skiedinys Žemo davfi greitas 
paseku nuo niežaJImo, skausmo, raudiniu 
degaluos, ivynuolds. uįrhlnfig Ecsema.

16 pirmo sykio Žemo neSa nuostabią pą- 
gelba. Po U> jo ypatingas gydymas (tūri 18 
skirtingų? įtakingų dalių) pa<Jedą Gamtai 
greitesni gydymą. 'Kuiną dėkingi vartotojai 

keleto savaičių nuostabiai pasigydžiau su be
irto nuo Rczema.' kuri mane vargino per 31 
metus.”

Neregimas. nedėm/Mas — najik Žemo per 
dlenfe ar naktį gydant Eezepią, spaugus, dp* 
dedėbvlhBS IF kitokius odos Įdegimus. Tik 350.

manius vaistininkus.

A\ fJilKA vjli £* -iAi I * A..1*”I ■

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas
Tel. Victory 4965.

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI

35 metai bizny, turi pilną apdraudę 
už darbus. Lengvus išmokėjimai. 
jei norite.
BRIDGĖPORT ROOFING AND 

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR 

Pąšąuk mus dėl dykai apskaitliavi- 
įpu- 25 metąi pątyrimo. 

stogų denRėjas.
Leonas Rpofing Co.

3750 WALLĄCE STREĘT 
. Tel. BdULEVARD 02^0.

ag numini lt

Anglys-r-^aĮkos—Ąliąjųa 

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

EGG ____
NUT ......... .
RĮG LŲMP

PIRKIT DABĄRI- ŠĄUKITR 
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE m 
PRIEMIESČIUOSE.

Tei. ARDMORE 6975



“LIŪDNA DIENA” ŠIANDIE 466,439-IEMS 
CHICAGOS VAIKAMS

ATIDAROMOS VISOS VIEŠOS MOKYKLOS

Vasaros laisvė jau pasibai
gė Chicagos vaikams.

Šiandien visi turi grįžti at
gal prie knygų.

Miesto apšvietos tarybos pa
tvarkymu, šiandien atidaromos 
visos viešos Chicagos mokyk
los — pradinės ir aukštesnės. 
Pradinių yra 335, o 
Schools — 37. 29-ios kitos mo
kyklos yra specialės — inva
lidams, amatininkams, etc.

Į mokyklas šiandien grįš 
466,439 vaikų, šįmet pradinių 
mokyklų mokinių bus kiek ma
žiau negu pernai, o “high 
school” mokinių bus — apie 
5,000 daugiau. Juos mokins 
18,506 mokytojai. >

Kartu su Chicagos mokyklo
mis atsidaro ir beveik visos 
priemiesčių mokyklos, kurios 
turės mokinių apie 123,600. Iš
imtys tėra North Shore mies
teliai, kur pamokos prasidės 
rugsėjo 12 d., ir Flosmoor mo
kyklos, kurios pradės veikti 
rugsėjo 19 d.

WPA pinigais šią vasarą 
įvairiose mokyklose padaryta 
nuodugnus remontai. Hyde 
Park, Waller ir Englewood mo
kyklos buvo žymiai padidin
tos.

Pradedant šiais metais m(5k- 
slo taryba kreips daugiau do
mės, negu praeityj į priruoši- 
mą vaikų amatams ir darbui 
bizny j ir pramonėj.

Šįmet taipgi bus daromas 
vienas eksperimentas. Mokyk
lų taryba kas savaitę parinks 
po 10 mokyklų ir jų salėse kas 
penktadienį rengs šokius ber 
niūkams ir mergaitėms. Tary
ba tuo budu bandys atpratin
ti mokinius nuo alinių lanky
mo. Ar eksperimentas pasiseks, 
tai ateitis parodys.

R.

NAUJIENOS, Chicago, ffi.

ris suruošė karišką 'paradą pademonstravimui Vokietijos karinių spėkų. Paveikslas parodo Vokietijos auto
mobilių vežamas 10 colių, patrankas, kurios esančios didžiausi pasalyj artilerijos dalys ant ratų.

Baisi ir Kruvina 
Autokatastrofa 
Marąuette Parke
Viena moteriškė užmušta — 

penki sužeisti

MARQUETTE PARK.—Vie
na moteriškė žuvo, o penki 
žmonės buvo sunkiai sužeisti, 
kai grįždami iš taverno Sum
inite, įvažiavo į šviesos stulpą 
ties 2535 W. 63rd St. Kadan
gi automobilis važiavo labai 
smarkiai, tai trenkęs į StUlpį 
pavirto į šipulius. 

f

Užmuštoji moteriškė yra 21 
metų Lutimae Parker, nuo 
6150 Greenwood Avė., divor- 
suota moteriškė. Ji tarnauja 
Summito alinėj vardu .“Elgin*.

Sužeistieji yra:
Miss Alice Parker, 21, 6150 

Greenwood Avė*;
Miss Nellie Sweet, 22, 6334 

S. Green St.;
Allen Block, 26, 656 Wright- 

wood Avė.;
Richard Cone, 23, 5513 Cor- 

nell Avė.; ir
Ned Strauss, 23, 2456 East 

72nd St.
Visi buvo paguldyti šv. Kry

žiaus ligoninėj.

vertės žemėlapių, braižinių ir 
'globų.

Prieš užsidarant mokykloms 
pereiią birželio mėn., mokyklų 
viršininkai sudarė naujus są
rašus reikalingų knygų. Ne vi- 

! sos knygos buvo pirktos. Dau
gelis jų buvo sutaisytos iš se
nų knygų, tarybos knygų riši
mo dirbtuvėj, 720 O’Brien St. 
Vien dėl Lane Technical High 
School sutvarkyta 14,000 kny
gų. Chicago moka už knygas 
pigiau, negu mokėdavo pir
miau ir 20 nuošimčių pigiau, 
negu moka kiti miestai. Per 5 
metus nuo 1933, iki 1937 .kny
goms išmokėta virš $4,052,000. 
Tuo pačiu laiku iš mokyklų iš
nešta 1,597,731 pašepusios kny
gos.

W.P.A. Taisys 
Paežerį
Praleis tam. tikslui $3,000,000

Washing!on patvirtino pro
jektą ištaisyti 8 mylių paeže- 
rio, nes atneš naudos milio- 
nams žmonių.

Ruošiamąsi ištaisyti visą pa
ežerį nuo North Av. iki 55 gat
vės. Darbas kainuos virš $3,- 
000,000. Pusę pinigų duoda fe- 
deralė valdžia, o kitą pusę Chi
cagos Parkų Distriktas.

. , ’ . ' ACME-NAUJIENŲ Telephotof'
ČEKOSLOVAKIJOJ — Čekoslovakijos kareiviai daro “puolimą”, laike manevrų, kurie įvyko prie Vo

kietijos sienos. Čekoslovakija paskelbė tuos manevrus, kai Hitleris, neva “manevrams” ėmė koncentruo
ti kariuomenę prie Čekoslovakijos sienos.

Antradienis, rūgs. 6, 1988

“Bukią” Kapojimas 
Ir Kratos Plečiasi
Prie Prokuroro Prisidėjo Še

rifas ir Miesto Policija

Prokutofro T. J. Courtney 
pradėtoji kova prieš “Bukius” 
plečiasi ir jau įtraukė į dar
bą ir šerifą su Chicagos poli
cija.

Pereitos savaitės pabaigoj 
tų trijų departmentų agentai 
sukapojo įrengimus ir padarė 
kratas sekamose “bukių” įstai
gose.

1. 9211 Lincolnwood, Niles 
Center;

2 Wagner ano Lake, North- 
field;

3. 8167 Ogden Avenue, Ly- 
ons;

4. 6520 S. Cicero Avenue* Stickney;
5. 5937 Roosevelt Rd., Cice

ro;
6. 12330 So. Halsted St., Ca- 

lumet Park;
7. 13111 S. Western Avė., 

Blue Island;
8. 15419 Center Avenue, 

Harvey;
9. 4736 W. North Avenue;
10. 605 North Troy;
11 747 E. 48th St.;
12. 1000 E. 43rd St.;
13. 1023 E. 43rd St.;
14. 2136 S. Wabash Avė.;
15. 2910 Broadway;
16. 1224^2 Bryu Mawr Avė.;
17. 137 N. Western Avė.;
18. 2804 Lake St.;
19. 1146 So. Wabash Avė.;-
20 7413 Cottage Grove Avė.;
21. 5952 W. North Avė,; ir
22. 2300 South Wells St.

Automobilią 
Nelaimės

tJoseph Pesak, 61 m. a., 
2301 S. Lombard Ąve., Ber- 
wyn, žuvo po automobiliu prie 
savo namų. Jį užmušė Ed: 
ward Ogodzinski, 22 m. a^ 
nuo 5017 West 23rd Avė., Ci
cero.

įPrie Jackson ir Columbus 
Park automobilis užmušė 18 
metų Ann Haselback, nuo 123 
South 101h Avė.; Maywood, ir 
labai pavojingai sužeidė jos 
draugą Richard Anderson. Au
tomobilio vairuotojas Lester 
Bresnick, 27, nuo 3825 Con- 
gress St., buvo areštuotas.

• 22 metų Peter Halko, 2017 
W. 50th žuvo po troku prie 
South Fairfield Avė., ir W. 
52nd St. ’

Pirko Daug Knygą 
Viešoms Mokykloms

567,000 'Naujų 'Vadovėlių 
Mokiniams♦

Šiandien, rugsėjo 6 d. atida
romos visos mokyklos Chicago- 
jel

Mokyklų viršininkas Wm. H. 
Johnson paskelbė, kad jau pri
statyta daugiau kaip 3,300 tonų 
knygų Chicagos 400 viešosioms 
mokykloms, kurios buvo nu
pirktos šią vasarą. Rankve- 
džiais bus aprūpinti pusė milio- 
no studentų.

Viso nupirkta 567,000 rank- 
vedžių ir knygyno knygų, ku
rios mokyklų tarybai kainuo
ja arti $450,000. Jos sveria 
3,300 tonų, kas yra lygu svo
riui 11 gatvekarių (gatvekaris 
sveria apie 45,000 sv.).

Iš 567,000 knygų pasiųstų į 
mokyklas šią vasarą, 375,000 
yra pasiųsta pradinėms moky
kloms, likusios gi 142,000 teko 
aukštesnėms mokykloms. Mo
kyklos taipgi gavo 50,000 nau
jų knygų savo knygynams, ver 
tės $65,000, be to 16,000 žurna
lų, kotimų popieros ir $43,000

Svarbiausias tikslas tų dar
bų yra sutvirtinki krantus ir 
sustabdyti kenksmingą veiki
mą vandens srovių. Dabar pa- 
ežeris yra nuklotas akmens 
uolomis, kurios betgi mažai 
naudos atneša ir nesustabdo 
kenksmingo vandens veikimo.

Baigus paežerio darbą, vi
sas paežeris bus daug gražes
nis, tinkamas naudojimui mau
dykloms.

WPA ruošiasi atlikti ir dau
gybę kitų svarbių darbų, ypač 
pertaisyti pasenusius visuome
nės naudojimo pastatus, ypač 
sveikatos klinikas, kurios yra 
perpildytos ir užleistos, WPA 
pertvarkys visus medikalius re 
kordus Cook kauntės ligoni
nės. Senieji rekordai bus foto
grafuojami.

Nusižudė, Kadangi 
Šuo Nudvėsė

Pereitą trečiadienį po Chi
cago, Aurora and Elgin (trau
kiniu palindo ir žuvo chicagie- 
‘tS Mabel Owens, 320 N. Ked- 
zie. Jos vyras Claude pereitos 
savaitės pabaigoj liudijo, jog 
ji nusižudė iš nusiminimo, 
kad nudviesė jos mėgiamas 
Šuo.

ACME-NAUJIENŲ Telephoto

NERAMUMAI ANGLIJOJ — Naujam krizini kilus tarp Vokietijos ir Čekoslovakijos, Anglijoje pasireiš
kė didelė karo baimė. Gyventojai būriais ėmė rinktis prie “10 Downing StreeV’ rūmų, kur yra oficiali pre
mjero Chamberlaino rezidencija, ir reikalauti Hitlerį sudrausti. Paveikslas parodo minią prie Chamber- 
laino rūmų. Atsiųstas Amerikon per radio, Chicagon iš New Yorko per telefoną.

Atsiimkite
Laišką

“Naujienų” raštinėje yra lai
škas iš Lietuvos, rašytas An
tanui Naujaliui. Paštas nesu
randa adresato. Malonėki at
eiti ir atsiimsi.

“Naujienos."

r-----7Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

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

Naujienos
1739 S. Halsted St 
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