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Čekoslovakijos Valdžia Nusileido Vokiečiu Reikalavimams
DAUGIAU KONCESIJŲ DUOTI VOKIE 

C1AMS NEGALI
Čekų valdžios pasiūlymus Heniein 

išvežė Hitleriui
PRAHA, Čekoslovakija, rug- betgi sako, kad iš patikimų 

sėjo 6. — Čekoslovakijos vy -, šaltinių jie patyrė, jogei val- 
’ riausybė (ministerių kabinetas džia sutinka padalinti šalį į 

Benes) pirma- kantonus, kuriuose zudetų vo- 
praktiškai pri- kiečiai galės rinkti savo guber- 

Čekoslovakijos natorius 
Henleino reika-

ir prezidentas 
dienio vakare 
ėmė nacių ir 
vokiečių vado
lavimus, išreikštus pereitą pa
vasarį Carlsbade astuonių 
punktų programoj. Tuos reika
lavimus Heniein statė kaipo 
pagrindą deryboms tikslu vo
kiečių interesus patenkinti.

Europos korespondentai sa
ko, kad Čekoslovakijos vad
žia, norėdama išvengti karo su 
Vokietija, toliau eiti nebegali, 
daugiau teisių vokiečiams duo
ti nepajėgia, nes didesnės kon
cesijos faktinai reikštų Čeko
slovakijos sudraskymą.

Oficialių smulkmenų, kokios 
Čekoslovakijos vokiečiams yra, 
antradienį plačioji visuomenė 
dar neturėjo. Korespondentai

vokie- 
teises

Hen- 
aštuonių

arba viršininkus ir 
savo parlamentus. Kad Čeko
slovakija pripažins vokiečiams 
pilną lygybę su čekais Čeko
slovakijoj. Kad vokiečių apy
linkėse (zudetų srityse) 
čių kalba turės lygias 
su čekų kalba.

Tai buvo pagrindiniai 
leino reikalavimai
punktų programoj paskelbtoj 
Carlsbade. Čekų valdžia perei
tą pirmadienį juos priėmė. Pri
ėmusi ji laukė Hitlerio atsa
kymo. Čekų valdžios pasiūly
mus Konrad Heniein išvežė 
Hitleriui į Nurembėrgą, kur 
dabar laikomas Vokietijos na
cių partijos metinis kongre
sas.

POTVYNIAI PALAIDOJO ŠEŠIS 
šokių salen, Morrison miestelyj, C 
kelis mažus miestelius ir palaidojęs 
pusę miliono dolerių.

ACME-NAUJIENŲ Telephoto
Gelbėtojai bando per griuvėsius įsigauti 

do, kurią sugriovė potvynis, sunaikinęs 
žmones. Nuostoliai turtui siekia apie

FRANCUZIJA SIUNČIA KARIUOMENĘ Sovietų jaunuomenė
Į MAGINOT RUOŽĄ

CHILE VALDŽIA REIKALAUJA NEPA
PRASTOS GALIOS

SANTIAGO, Chile, rūgs. 6. 
— Pereitą pirmadienį Chile 
respublikoj (pietų Amerikoj), 
Santiago mieste naciai mėgino 
nuversti valdžią. Nors valdžia 
sakosi likvidavusi maištą, ta
čiau prašo senatą suteikti jai 
ypatingos galios per šešis mė
nesius normalumui šaly at- 
steigti.

Chile nacių pučas buvo toks: 
mažais būreliais ir pavieniai 
naciai susirinko nacionaliame 
universitete, kurs randasi ne
toli prezidento rūmų. Jie už
ėmė socialios apdraudos rumus

ir taipgi radijo stotis, kad pra
nešti pasauliui apie įvykusį 
perversmą.

Tūla moteris pastebėjo vie
ną pučininkų išsiėmus revolve
rį. Ji sukliko ir atkreipė poli
cijos dėmesį į sąmokslininkus. 
Prasidėjo policijos ir nacių 
kautynės. Pasėkoj 87 asmenys 
tapo užmušti. 80 nacių areš
tuota. Vienas policininkas nu
šautas, keliolika sužeistų.

Areštuotas taipgi generolas 
Ibanez, kandidatas į preziden
tus ateinančiuose rinkimuose, 
kurį, sakoma, remia naciai

Jungt. Valstijos nori 
Sutvarkyti žydų trė
mimą iš Vokietijos

Vokietija nebijo 
blokados

PARYŽIUS,; Francuzija, rug
sėjo 6.— Dešimtys foikstan-

karių matėsi 
po pašaukti į

WASHINGTON, D. C., rūgs.
6. — Jungt. Valstijų užsienio 
reikalų departamento sekreto
rius Cordell Hull deda pastan
gas paveikti Vokietijos nacius 
taip, kad jie, ištremdami žy
dus iš Vokietijos, deportuoJ*; 
juos daug maž žinomu iš ank
sto skaičium. Antra, kad na
ciai leistų žydams, savo valia 
išvažiuojantiems iš Vokietijos, 
pasiimti daugiau nei 8 nuo
šimčius savo turto. Dabar' gi 
žydų iš Vokietijos vieną mė
nesį ištremiama daug, o kitą 
vos keletas. Dėl ' to susidaro 
ypatingų sunkumų rasti trem
tiniams prieglaudos užsieniuo
se.

Telegrafo darbinin
kai balsuos streiko 

klausimą

NUREMBURG, Vokietija, 
rūgs. 6. — Antradienį tapo ati
darytas čia nacių partijos mė
tinis kongresas.

Hitlerio proklamaciją kdn-. 
gresui paskaitė Bavarijos na
cių partijos vadas Adolf Wag- 
ncr. Tarp ko kita proklamaci
ja pareiškia, kad Vokietiją 
šiandien nebebijo šalių bloka
dos, kad šiandien ji turi pa
kankamai savo maisto ir kito
kių reikmenų. Ir jeigu vokie
čiam ko trūksta, tai jie beve
lija apsieiti be tų reikmenų, 
ažuot priklausyti nuo kitų val
stybių.

Bet Čekoslovakijos klausi
mo, kurs pasauliui dabar rtxpi 
bene labiausia, Hitlerio prokla
macija nepalietė. Manoma, kad 
tą klausimą kongresas išknis 
vėliau.

kariuomenei reikmenų pasiekė 
šiaurės Francuziją. Vyriausio
ji Francuzijos civilių gyvento
jų tema, Vokietijos pasieniu, 
antradienį buvo pašaukimas 
kariuomenės rezervų į tarny-

Tačiau pasienio miestuose, 
Maginot tvirtovių zonoj, k^tp 
Metze, Verdune, Nancy ir ki-

tuose, mažii 
gatvėse.’ Jie^ . . 
tranšėjas, j sustiprinimų urvus 
ir skiepus.

Sustiprinimų zonoj, paviršiu 
žiūrint, atrodė ramu. Tačiau 
užteko automobiliui važiuojan
čiam vieškeliu sustoti, ir prie 
jo pasirodydavo kareiviai ir 
patardavo vykti toliau.

Francuzijos šiaurės parube- 
žis pirmadienį buvo kaip karo 
padėty.

demonstruoja prieš 
nacius

MASKVA, ^Sovietiį 
rūgs. 6. ‘^--'Dešimtys 
čių jaunuolių, vaikinų 
ginų, antradienį dalyvavo de
monstracijoj surengtoje Mask
voj. Demonstracija buvo su
rengta 24 tai tarptautinei jau
nuomenės dienai paminėti. De
monstracijos dalyviai nešė vė
liavas, kurių parašai reiškė iš
tikimumą sovietams ir priešin-' 
gumą fašistams.

Rusiją, 
tukstan- 
ir mer-

rūgs.

Kongreso komisija Lojalistai nušovė 7
šauks p-nią Per 

kins liudyti
sukilėlių lėktuvus

Vokietijos nacių kongresas 
tęsis astuonias dienas.

NEW YORK, N. Y
6. — Mervyn Rathborne yra 
Amerikos Susisiekimų Sąjun
gos prezidentas, ši organizaci 
ja yra viena CIO unijų. Antra
dienį Rathborne pranešė; kad 
jo vadovaujama organizacija 
artimoj ateity leis Western 
Union ir Postai Telegraph dar
bininkams nubalsuoti klausi 
mą, ar skelbti streiką dėl kom
panijų užsimojimo nukapoti 
samdinių algas 8.3 nuošim
čių.

Reikalauja, kad sve
timų šalių lagentai 

užsiregistruotų

WASH1NGTON, D. C., rūgs. 
6. — Jungt. Valstijų atstovų 
buto komisija, kuriai pirmini?! • 
kauja Martin Dies (kongres
menas iš Texas) ir kuri tyri
nėja “ne-amerikonišką” veik
lą, veikiausia šauks liudyti p- 
nią Perkins, Darbo departa
mento sekretorių. Dies pareiš
kė antradienį, kad jis patars 
komisijai šaukti p-nią Perkins 
liudyti, kodėl jos vadovauja
mas departamentas nedeporta
vo Harry Bridges, Pacifiko uo
stų darbininkų vado.

*6 R H SŽ
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Daugiausia apsiniaukę; gal

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
6. — Antradienį įėjo galion 
įstatymas reikalaująs, kad sve
timų šalių agentai Jungt. Val
stijose užsiregistruotų. Užsire
gistruoti, pagal tą įstatymą, 
nereikia svetimų šalių diplo
matams, nė konsulams. Nerei
kia registruotis nė svetimų ša
lių biznio agentams. Reikalam 
jama registracijos tų asmenų, 
kurie tarnauja kaipo patarėja'! 
visuomenės santykiuose, gar
sintojai, advokatai svetimų Ša
lių organizacijoms arba Ame
rikos organizacijoms, kurias

Šimtas žmonių žuvo 
Japonijoj dėl potvy-

IZENDAYE, Francuzija, rug
sėjo 6. — Žinios iš Ispanijos, 
pasiekusios šį franeuzų miestą- 
antradienį, sakė, kad sukilėlių1 ; 
kariuomenė, vadovaujama gen. 
Yague, pasistūmė pusantros 
mylios pirmyn visame De Los 
Caballos ruože. Tas ruožas yra 
prie upės Ebro. Tačiau oficia
lus sukilėlių pranešimas nemi
ni šio laimėjimo, tik sako, kad 
sukilėliai atėmę iš lojalistų 
daug pozicijų.

Lojalistų pranešimai tvirti
na, kad sukilėliai truputį pa
gerino savo pozicijas, bet bran
giai užmokėjo už tai. Lojalis
tai taipgi praneša, kad pirma
dienį

Jungt. Valstijų am 
basadorius nacių 

kongrese
BERLYNAS, Vokietija, rug

sėjo 6. — Priešingai buvusiam 
Jungt. Valstijų ambasadoriui 
Dodd’ui, kurs niekuomet neda
lyvavo Vokietijos nacių parti
jos metiniame kongrese, da
bartinis ambasadorius Hugh R. 
Wilson atvyko į kongresą Nu- 
remburge. Wilson yra vienas 
iš 45 kitų diplomatų, kurie 
vyko į nacių kongresą kaip 
meniški Hitlerio svečiai.

Lenkai griauja orto
doksų bažnyčias

RIGA, Latvija, rūgs. 6. — 
Gautomis čia žiniomis, pereitą 
mėnesį Lenkijos valdžia prižiū
rėjo griovimą 173 ortodoksų 
bažnyčių rytų ir pietų rytų 
Lenkijos dalyse, kur gyvena 
Ukrainai, rutenai, rusai ir kitų 
tautų žmonės. Lenkijos vald
žia teisina savo žygius tuo, 
kad šių bažnyčių niekas nelan
kė. Tačiau cenzūra nepraleido 
spaudon žinių apie riaušes ki- 
lusiaspryšium, '^sa-nugriovimu 
bažnyčių, znė apie tai, kad tose 
riaušėse buvo užmušta ūkinin
kų.

Reikalauja, kad For
das priimtų Į darbą 

129 darbininkus
WASHINGTON, D. C., rūgs. 

6. — Nacionalios Darbo San
tykių Tarybos atstovas reko
mendavo Tarybai reikalauti, 
kad Fordo motorų kompanija 
priimtų atgal į darbą 129 dar
bininkus, pavarytus dėl veik
los unijoj, ir darėtųsi dėl dar
bo sąlygų su automobilių uni
ja įmonėje, kuri randasi Rich- 
rnonde, Kalifornijoj.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
AMERIKOS STUDENTŲ 
EKSKURSIJA KAUNE.

KAUNAS, rugsėjo 2 dien.— 
Šiomis dienomis Lietuvoje lan
kėsi vienuolikos Amerikos stu
dentų ekskursija. Amerikos 
Jaunuomenės Turizmo Sąjun
ga siūlo kasmet keistis su Lie
tuva atostogaujančia jaunuo
mene.

LAKŪNAS ŠALTENIS IŠVY
KO Į VILNIŲ.

KAUNAS, rugpiučio 31 dien. 
lakūnas Šaltenis išvyko į Vil
nių. c

PAJŪRIO VISUOMENĖ PA
AUKOJO KARIUOMENEI DE

ŠIMTĮ KULKOSVAIDŽIŲ.

KLAIPĖDA, rugsėjo 2 dien. 
— Tautos šventės dieną (rug
sėjo 8 dien.) Klaipėdoje bus 
įteikti kariuomenei dešimts 
kulkosvaidžių, kuriuos paauka
vo pajūrio visuomenė.

NAUJI PAMINKLAI KARO 
MUZIEJAUS SODELYJE.

savo

jie nušovė septynis suki- 
lėktuyus, bet prarado 
šešis lėktuvus.

ir

mo ir gaisro
TOKIO, Japonija, rūgs. 6. — 

Dėl audros, kurioj vėjo smar
kumas pasiekė 97 mylias per 
valandą, dideli plotai žemės 
cen tralinė j Japonijoj tapo už
lieti.

Prasidėjo Rusijos 
kariuomenės ma- 

nievrai

at-
as-

Sukilėliai padegė 
britų laivą

PARYŽIUS, Francuzija, rug
sėjo 6. — Ispanijos žinių ageJ^- 
tija antradienį pranešė, 
penki sukilėlių lėktuvai 
gė Ispanijos vandenyse 
laivą Marvia, gabenusį 
čius. Vienas laivo įgulos 
tapo užmuštas.

ka<5 
pade- 
britų 
kvie- 
narių

bus lietaus arba perkūnijas 
audrų; šilčiau; saulė teka 6:20, 
leidžiasi 7:16 valandų.

palaiko tiesiogiai ar netiesio
giai, pilnai ar dalinai svetimų 
šalių interesai (principai).

paskandinta 81 laivas, 
užlieta 15,000 namų, 
kilo Takaoka ir nušla-

Kobe 
Osakoj 
Gaisras 
ve 2,000 pastatų. Apskaičiuo
jama, kad gaisre žuvo 1'00 ar-
ba daugiau žmonių. Dėl aud
ros nukentėjo ir kiti Japonijos 
miestai bei kaimai.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
rūgs. 6. — Jau prasidėjo rusų 
.kariuomenės manievrai. Marša
las Vorošilov peržiurėjo sovie
tų kariuomenę Maskvos zonoj. 
Peržiūrėjimas kariuomenės eis 
ir kitose srityse. O Vėliau di- 
diejf rusų armijos manieyrai,

Dar vienas kardino
las mirė

ROMA, Italija, rūgs. 6. — 
Antradienį čia mirė kardinolas 
Camillo Laurenti. Jis buvo 76 
metų senumo. Tai jau antras 
kardinolas mirė

manoma, šiemet bus ruošiami trijų dienų bėgiu, 
Europos parubežiu, Baltgudi- sekmadienį mirė 
joj ir Ukrainoj. ’ kardinolas Hayes.

paskutiniųjų
nes pereitą
New Yorko

Buvusio Ispanijos 
karaliaus sūnūs 

mirė

MIAMI, Fla., nigs. 6. — 
Grafas Covadonga, buvusio Is
panijos karaliaus Alfonso sū
nūs ir buvusis Ispanijos sosto 
pretendentas, mirė čia antra
dienį. Jis buvo sužeistas auto
mobilio nelaimėje. Automobilį 
operavo p-lė Mildred Gaydon, 
25 metų cigaretų pardavėja, it 
įvažiavo į telefono stulpą.

KAUNAS, rugsėjo 2 dien. 
— Karo Muziejaus sodelyje 
baigti statyti ir rugsėjo 7 dien., 
Tautos šventės išvakarėse, bus 
pašventinti pirmojo Lietuvos 
nepriklausomybės karuose žu
vusio karininko Juozapavičiaus 
ir pirmojo žuvusio kareivio 
Lukšio paminklai. Lapkričio 23 
dien. bus pašventintas pamink
las pirmajam Lietuvos kariuo 
menės vadui generolui Žukau
skui. ''x

130 NAUJŲ PRADŽIOS MO
KYKLŲ KOMPLEKTŲ.

KAUNAS, rugsėjo 2 dien.— 
šiemet atidaroma 130 naujų 
pradžios mokyklų komplektų.

Dar vienam mirties 
bausmė Rusijoj

MASKVA, Sovietų Rusija, 
rūgs. 6. — Novosibirsko laik
raštis “Sovietų Sibiras” prane
ša, kad dar vienas asmuo Si
bire tapo nuteistas mi?ti, o še
ši kiti nubausti kalėjimu dėl: 
to, kad jie kėlė nepasitenkini
mą kolektyvų ūkininkų ir da
rė žalos ūkio padargams ir ja
vams.
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Gaisras Vilkijoje pa 
darė apie 500,000 

Lt nuostolių
Per pusantros vai. ugnis sude* 

gino 21 namą. Visi miestelio 
gyventojai buvo išsikraustę iš 
namų. Apie 120 žmonių liko 
be pastogės. 100 ugniagesių 
turėjo daug darbo. Nuo ug
nies gynėsi kastuvais. Dides
nė turto dalis neapdrausta
Šiandien apie pusę pirmos 

Vilkijoje kilęs gaisras per pus
antros valandos prarijo 21 na
mą, paliko apie 120 žmonių be 
pastogės ir padarė už apie pusę 
milijono lt. nuostolių.

Gaisras kilo Viduno ir Kau
no g. kampe — pačiame mies
telio centre. Ten daugiausia na
mai mediniai, tik vienas kitas 
turėjo nuo gaisro saugojančias 
niuro sienas. Namai toje mies
to dalyje jau nuo senesnių lai
kų buvo labai sugrusti — su
spausti prie vienas kito. Tad ki
lęs gaisras bematant apėmė 
kuo ne visą miestelio kvartalą, 
kur gyveno per 1(M) žmonių. 
Jau po 15 -20 min. apie 10 na
mų skendėjo ugnyje. Kilus są
myšiui gyventojai bėgiojo lyg 
pamišę ir nežinojo, kur slėptis 
nuo ugnies. Vieną senyvą mote
rį iš antrojo aukšto teko gelbė
ti kopėčiomis, nes namo apa
čia jau buvo apimta ugnies.

Vietos ugniagesiai, kurių ten 
esama apie 40, mėgino gesinti 
jau smarkiai liepsnų apimtus 
trobesius, bet jų kova tetruko 
apie 5 minutes. Pradėjus veikti 
motorui sprogo siurblys ir ug
niagesiai nuleidį rankas turėjo 
žiūrėti, kaip ugnis kas minutė 
vis rijo naujus namus. Nuova
dos viršininkas paskambino te
lefonu Kauno ugniagesiams ir 
policijai, prašydamas atsiųs.pa- 
galbos. Gyventojai, ;kurių/’ngf 
mai yra arčiau miesto centro, 
pradėjo kraustyti savo daiktus

$25.00 

Sutaupysit 
ant Oil Burner, ar 
gazinio, ar anglinio 

pečiaus.

Nuovados viršininkas mėgino 340 avių. 182į-^yi--£Ž4 d. Vo
kietijoje, Wuetem)bęrgQ kuni
gaikštijoje, prie Flayeugeno žai
bas iš būrio ayių, kuriame bu
vo 288 galvų, paguldė 215. 1884 
—VII—4 d. Prancūzijoje Limo- 
ges apylinkėje / žaibas užmušė 
42 karves. Jos buvo pririštos 
l>rie vienos ilgos geležinėm gran
dinės. 1901 m: toje pat vietoje 
žaibas įlėkė pro atdaras duris 
į tvartą ir užmušė 10 karvių. 
Įdomiausias dalykas buvo tas: 
tvarte buvo 20 karvių, žaibas 
griebė paeiliui kas antrą gyvu
lį — pirmą trečią, penktą, sep
tintą, devintą Lt. 1859 m. va
sario m. 2 d/Belgijoje, netoli 
Liegc miesto ganėsi lauke 150 
kiaulių; žaibas visas jas užmu
šė. o piemenys ^pasiliko gyvi! 
1900 m. rugpiučio in. vienoje 
vietoje moteris lesino 12 vištų; 
į paukštidę įspruko žaibaš, už* 
mušė visos vištas, bet nepalie
tė moters.

I I
patikrinti ar liepsnose nežuvo 
koksai žmogus, tačiau greitu 
laiku tai padaryti nebuvo gali
ma, nes, kilus sąmyšiui, daug 
kas išbėgiojo į užmiestį.
dėlto apie 7—9 vai. ryto 
nebuvo rastas vienas 3—4 
tų vaikas. Jis gaisro metu 
vo degamuose namuose. Ar jis 
kur nuklydo ar sudegė, kol kas 
sužinoti nepavyko.

Daugumas sudegusių namų 
nebuvo apdrausta. Pasak nu
kentėjusių, iš 21 sudegusio pa
stato tebuvo apdrausti tik keli.

iį daržus, sodus ir laukus. Apie 
pirmą valandą didesnė mieste
lio gyventojų dalis buvo išsi
krausčiusi. Kiek saugesnė vie
ta buvo ant kalno. Ten iš na
mų daiktai nebuvo kraustomi.

Po pusvalandžio į Vilkiją at
skubėjo Vilijampolės savanorių 
ugniagesių komanda su vienu 
automobiliu ir Kauno miesto 
ugniagesių komandos automo
bilis su 8 vyrais ir brandmeiste-
riu Žiūką. Apie 2—2:30 vai j Gi prekės nebuvo apdraustos. 
Vilkiją atvažiavo Kauno mies-1 Beno didžiausius nuostolius tu- 
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Vis 
dar 
ine- 
bu-

kitą. Iš kur atsirado toks keis
tas vardas? Sako, kad atėjęs iš 
Philadelphijos priemiesčio Bos
tono, kur seniau gyvenusi dide
lė ir stipri negrė Marija Lee. 
Jos visi bijodavę Policija eida
vusi ką nors sulaikyti ir bijo
davusi pasipriešinimo, kviesda- 
vusi ponią Mariją Lee padėti— 
ši griebdavusi
už apykaklės ir pąduodavusi 
policininkams. “Juodoji

— “Black Maria’ 
i biauriai 
vežami iš

suimamą vyrą

to savanorių ugniagesių koman
dos automobilis, du auto rink
tinės automobiliai su 50 vyrų 
ir apie 10—12 Kauno rezervo 
policijos su vienu valdininku. •

Skaitant ir Vilkijos ugniage
sius, prie gaisra susirinko apie 
100 vyrų. Kadangi Vilkijoje iš 
viso tėra tik trys šuliniai, o ten, 
kur kilo gaisras, šulimo visai 
nėra, kad ugniagesiams van
dens teko imiti iš Nemuno. Te
ko nutiesti apie 500 m. žarnų, 
kol pasiektas vanduo*

Ugniagesiai pirmiausia iš vi
sų pusių apjuosė degamąjį 
kvartalą, r.<v buvo didelis pavo
jus gretimoms mediniams Da
niams. Netrukus pavojus greti-! 
miems namams kiek sumažėjo; 
ir tada 8 švirkštai duv'» nu-i 
kreipti į didelį ugnies plotą. Iš-1

ri Vidučinskis. Vien prekių su
degė už apie 50,000 lt. Provizo
riniu apskaičiavimu, gaisras pa
darė ui pusę milijoną lt. nuo
stolių. Bet Ai suma galutinai 
paaiškės kiek vėliau.

Iš kur kilo tas didelis gais
ras, iki šiandien ryto galutinai 
nustatyti nepavyko, žinoma tik 
tiek, kad vienu laiku pradėjo 
degti Milerienės ir Garberio na
mai, kurie buvo po vienu sto
gu. Vienas prekybininkas, pir
mutinis atbėgęs į gaisro vietą, 
pasakoja, kad jis matęs, kai 
liepsna nuo apačios medinių 
namų staigiai persimetusi į ki
tus namus. Daugis Vilkijos gy
ventojų jau nesitikėjo, kad jų 
namai nebus praryti ugnies, 

iKai pamatė greit iš Kauno at- 
i vikusius ugniagesius, labai ap-

Ma
rija” — “Black Maria” taip 
būdavo biauriai įrengta, 
kad vežami iš vietos į 
vietą kaliniai dėl stokos oro, 
alpdavo joje. Su “Black Maria“ 
palyginus musų K. S. D. K. ža
liuosius autobusus-gireles, pa
starieji yra kaip ir liuksusiniai 
automobiliai., Anglijoj Scotland 
Yard jau įrengė naujus auto
mobilius, erdvesnius ir šiokiu 
tokiu pakenčiamu komfortu.

kariautojai, norėdami išlaikyti 
savo rasę nesuterštą, paskelbė 
tuos, druidus nešvariais, ir nuo 
to laiko visi kitų kastų žmonės 
jų saugojasi ir vengia. Simono 
komisija apskaičiuoja, kad to
kių neliečiamųjų Indijoje esą 
43,000,000, beveik tiek pat, kiek 
yra Anglijoje gyventojų. Aukš
tos kastas indusas, palietęs to
kį pariją, laiko ‘ save nešvariu 
ir tuojau turi išsimaudyti šal
tame vandenyje. Neliečiamam 
žmogui draudžiama imti van
denį iš to šulinio, iš kurio ima 
aukštesnės indusų kastos. Prieš 
keletą metų tokiam neliečia
mam neleido ištraukti mergi
nos, kuri buvo įkritusi į šulinį 
— ji prigėrė! Mahatma Gandhi 
ir kiti Indijos veikėjai kovoja, 
kad pašalinus tuos kastų skir
tumus Indijoje, bet netaip jau 
lengva panaikint^ amžiais įsise
nėjusius papročius.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

gydytojas ib chirurgas 
2808 West 63rd St 

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

Ofiso TcL Yanta M21

DR. BERTASH
756 West 35th St

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

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

TeL Kenwood 5167
Ofiso Tel. Virpinta 0936 

Residence TeL BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

Kas yra “Juodoji 
Marija”?

Kas yra Indijos 
neliečiamieji?

Indijos neliečiamieji, arba 
prislėgtieji yra tam tikra že
miausia gyventojų klasė arba 
kasta — sako, tai esą palikuo
nys senovės druidų, gyvenusių 
Indijoje, kuriuos užkariavo iš

Tuo vardu Anglijoje ir Jung
tinėse Valstybėse vadinamas ve
žimas, kuriuo sulaikytuosius 
vežioja iš kalėjimo į teismą ir 
atgal, arba iš vieno kalėjimo į šiaurės atėję į Indiją arijai. Už-

bebuvo galima. Ugniagesiai tu
rėjo darbo net iki 9—10 vai., 
nes reikėjo baigti gesinti atski
ras ugnies gūžtas, kurios buvo 
rūsiuose ir tarp sugriuvusių 
mūrinių sienų.

Gaisro vieta atrodo niūriai, 
iš degėsių riog- 
susirąitę įvairusso nuo kaitros 

geležiniai daiktai, apdegusių 
prekių likučiai, sudraskytos pa
galves/ stalai, kėdės ir manta.

Besibaigiant gaisrui vietos 
nuovados viršininkas pradėjo 
aiškinti sudegusių trobesių 
skaičių, padarytų nuostolių dy- 
.'(lU.ir pačio-gaisro kilimo prie- 
žMstį. Paaiškėjo/ kad sudegė 21 
trobesyš. Iš jų 17 gyvenamųjų 
namų ir 4 sandėliai ar tvartai.

Apie 100—120 žmonių nete
ko pastoges. Beveik visas tur
tas, kuris buvo gaisro apimta
me plote, sudegė. Kiti žmonės 
išbėgo tik su baltiniais. Gaisras 
sunaikino dvi geležų krautuves, 
manufaktūros, kolonialinių pre
kių ir kt. krautuves, javų san
dėlį, restoraną ir kt. Niekas 
prekių ar daiktų beveik nė ne
manė gelbėti, nes, kaip minėta, 
ugnis per 15-20 minučių apjuo
sė miesto kvartalą ir prie de
gamų pastatų dėl karščio nebu
vo galima prisiartinti per 25— 
35 m.

Dar vienas budingas reiški
nys kaip buvo kovota su ugnies 
nepaprastai smarkiu plitimu. 
Du drąsus vyrai panlatę, kad iš 
vakarų pusės pradeda degti ke
li namukai, griebė kastuvus ir 
jus metė žemėmis tol, kol at
siskubino ugniagesiai. Toje mie
sto pusėje ugnis buvo sustab
dyta tik tų dviejų vyrų drąsa.

Kadangi padegėliai neturi 
kur prisiglausti, tai jau dabar 
norime sudaryti komitetą nu- 
kentėjusicms sušelpti.

Margumynai
Ar žaibas trenkia 

gyvulius?
; Žaibas dažniau trenkia gyvu
lius, nekaip žmones, ir gyvuliai, 
pritrenkti žaibo, rečiau teišlie
ka gyvi. Romėnų gamtininkas 
Plinijus jau žinojo tą paslaptį 
ir parašė: “žmogus yra vienin- 

gyvis, kurį žaibas ne vi- 
teužmuša. Kiti gyviai, pa- 
žaibo, miršta vietoje! Ati- 
metu gyvuliai paprastai

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

TeL Portsmouth 9022
[POCAHONTAS Mine Run $7.50

(Screened) Tonas .... ............................ - ■
SMULKESNES DAUG PIGESNES 

Perkant 5 Tonus ar Daugiau 
ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

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

Petnyčioj, 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

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

) LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
.. i 'P’khC'." •; ■’ '' ' <. ' ■ ; .

SENIAUSIĄ. IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA AMBULANCE 
t. DIENĄ IK NAKTĮ ..i . i- 

Visi Telefonai YARDS 1741W 
' ‘.i s' 1 ’ • l < » h’ 1 •

4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 . South Fairfield Avenue 

' . Tęl. LAFAYETTĖ 0727

t—\ koplyčios visose
1 PsZ <zzx 1 Chicagos dalyse

k

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

> P. ŠALTIMIERAS.

ADVOKATAI

st.

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

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. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St 
Telephone: Republic 9723

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

.7 So. Dearborn St.
Roonj ,1230

: lOfis.o Tel. CENTRAL 1824 
Natnų l’el.^Hyde Park 3395

KAI. & ZARETSKY 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

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

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

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

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

Ofiso Tel.: YARDS 4787
N£mų*TeL: Prospect 1938

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

KH( Lietuviai Daktarai

Laidotuvių Direktoriai

ORIGINALIŠKA, APVALI STALTIESĖ

KITATAUČIAI

M

Čia įdedu 10 centą ir prašau atsiusti man Pavyzdi No.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT
1789 So*. Halsted St., Chkago, IU.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

No. 1837. — Tai labai graži staltiesė. Ją galima butų pa
dengti ir bile koks stalas.

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituantea Avenue

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

telis 
sada 
liesti 
droš
susiglaudžia buriu, tad ir pasi
sukęs čia žaibas ant sykio daug 
jų suguldo. 1890—VI—28 d. 
Prancūzijoje, Pradės kaime, 
žaibas vienu smūgiu užmušė

QUAKER OIL BURNER, 
AMERICAN, 
COLEMAN.
NORGE

ir kitų

Nuo
4 vaL po piet ir n 
vakaro. Nedėliomi 
valandai dienr

Phone Virginia

8

LIETUVIAI

Phone CANAL 6122

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

GYDYTOJAI IR DANTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

JOS. F. SUDRIK
FURNITURE CO. 

3409-21 S. Halsted St. 
Tek Yards 3088

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

v. vak. Chicagos laiku.
WAAF—930 k. panedėliais ir 

petnyčioma 4:30 v. vak.
WHFC-—1420 ketvertais, 7 vai. 

vakare, Chicagos Laiku.

-

į Vardas ir pavardė .

į Adresas

Miestas ir valstija

No. 1837

NARIAI 
Chicagos, 

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

ANTĄNAS M. PHILLIPS
3307 Lituaničd Avenue Phone Varas 4908

ĄNTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovolui! 0142
1410 South 49fh Gourt Cicero Phone Cicero 2109

; J, MULEVIČIUS
4348 Sq. California Avenue Phone L.afayette 3572

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

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

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd PJace Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 E».t I08tb Street Tek Pultas* 1270

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. W«tern Avė.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedaliomis naftai sutarti

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakarą 

Tel Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 
----iet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
_ iomis nuo 10 iki 12 

lai dieną.
Phone MIDWAY 2880

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: nuo 1—^3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Callfornla Avenue 

Telefonai Republic 7868

Telefonas Yards. 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki S po 
platų, 7 iki 8 vai. Ntd. nuo 10 iki 11 

Rcz. Tetaptam PULEA 1M0
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Trečiadienis, rūgs. 7, 1938

Švedų Amerikos Linijos Pažiba “Kastanto N. Nor-
kaus Vaidmuo Musų 
Tautos Progrese”
K. N. Norkaus* 20 Metų Žur

nalistinio Darbo Sukakties 
Proga

NAUJAS MOTORLAIVIS “STOCKHOLM”
Moderniškasis “Stockholm” 

motorlaivis yra 28,000 reg. to
nų, nuleistas j . jurą gegužės 
29 d. š./m. Cantieri Riuniti 
laivų statybos bendrovės uoste 
Monfalcone, netoli nuo Tries
te, Italijoj. Tai nauja linijos 
pažiba.

Laivą krikštijo Švedijos prin
cese Ingeborg, dalyvaujant 
princui Carl, Švedijos ir Ita
lijos karališkoms didenybėms 
ir Švedų Amerikos Linijos 
aukštiems valdininkams, bei , 
kitiems įžymiems asmenims' 
lai’vyninkystės pasauly, įskai
tant Axel Jonsson, Š.A.L. pre
zidentas, G. Hilmer Lundbeck, 
J. A. Valstybėse, linijos vyr. 
direktorius ir G. Hilmer Lund 
beck, Jr., J. A. Valstybėse h 
nijos vyr. vice direktorius.

M. S. “Stockholmas” dides
nis ir greitesnis už pirmykštę 
linijos pažibą m/s. “Kung- 
sholm”, pradės plaukioti 1939 
m. balandžio mėn., lenktynėms 
su kitais “Baltojo švedų laivy
no” laivais, tarp New Yorko 
ir Gothenburgo, yra atatinka
mai prirengtas kruzams (pasi
važinėjimams) bus tankiai 
naudojamas kruzams iš New 
Yorko į Vakarų Indiją, Pietų 
Ameriką, North Cape, Skan
dinaviją ir Pabaltės valsty
bes.

Laivas “Stockholm”. pastaty
tas iki aukščiausiosi klasės 
Lloyd’s Register ir BritisfV 
Corporation Register: jis yra 
625 pėdų ilgio, pločio 82 pėdų 
ir “gross tonage” 28,000, van
deny bus 28 pėdos. Išorinė iš
vaizda labai atydi ir didinga, 
nuolaidžios (streamlined) kon
strukcijos, su dviem žemais 
kaminais. Trys atskirai 'veikian
ti Diesel motorai, Sultzer’io rų- 
šies, 22,000 IHP, trijų prope
lerių ir galės nuplaukti apitik- 
riai 19 jurų mylių į valandą. 
Su pagelbiniais motorais suda
rys maximum iegą 37,000 IHP. 
Yra nuo jurų supimo prilai
kančios (anti-rolling) tankos.

Reguleriam Trans-Atlanti- 
niam keliavimui turės vietų 
dėl 1,300 keleivių; Kabinr Tu
ristų ir Trečiąja klase. Kruzuo-

se sutalpins 620 keleivių. Lai
vo įgula 600. Laive yra de
šimts denių. Įvairios salės, 
viešieji kambariai apšviečiami 
netiesiogine šviesa. De luxe ka
jutės turės privačias verandas 
ir beveik visi kiti kambariai 
yra išoriniai su viena ir dviem 
lovom. Elegentiški baldai, rū
kymo salionai, bibliotekos, ra
šymui kambariai, verandos ca- 
fės, koktelių barai ir tt. Kir
pyklos, grožio palociai, krautu
vės, keltuvai, vietiniam naudo 
jimui ir radio telefonai, mau
dymosi baseinai, turkiškos ir 
elektrinės pirtįs, gimnastika, 
ir tt.

Be to, du maudymosi basei
nai keleiviams ir vienas laivo 
įgulai, ‘šeši keleiviniai keltai. 
Keturi įrengimai kalbantiems 
paveikslams rodyti, 400 ind. 
telefonų vietiniam susikalbėji
mui bile kurioj laivo daly, ke
leiviai, taipgi, galės radio te
lefonu susikalbėti bile kurioj 
daly, Amerikoj ar Europoj. Ap
sauga nuo gaisro, sulyg vėliau 
sios mados ir išradimų, netik 
sulyg Švedijos ir tarptautinių 
reikalavimų, bet sulyg naujų 
Amerikos įstatymų.

Švedų Amerikos Linija pa
laiko nuolatinį susisiekimą tarp 
New Yorko ir Klaipėdos, per 
Gothenbutgą. Kelionė prasideda 
ir baigiasi linijos laivais. Nuo 
Kalmaro ar Stockholmo kelei
viai į Klaipėdą vyksta moder
niškuoju S. S. “Marieholm”. 
Ta proga ir lietuviams teks 
naudotis šiuo naujuoju Švedų 
Amerikos Linijos laivu “Stock
holm” — pritaikintu šių mo
derniškų laikų keliavimui.

VI. MuČinskas.

Vaikai Stato 
Veikalą

Vaikų grupė susibarusi į Ju- 
nior Players stato muzikalę 
fantaziją “Midnight Revels,” 
Women’s teatre, 2:30 popiet, 
rugsėjo 11 d. Toje grupėje ra-
site vaikų ir iš savo apielinkės. bingam tautos darbe!

Marylin & Tommy Bladizino K . Katkevičiene

(Prie J. Lazdausko 
Straipsnio)

Kadangi pas mus yra įpras
ta tik mirusius gerbti, gailė
tis, paminklus statyti ir t. p., 
o apie gyvuosius, nežiūrint 
kiek būna užsitarnavę ir kaip 
kartais kritiškoj padėty ran
dasi, visai pamirštama, nesi
rūpinama, tad didelis kredi
tas priklauso gerb. J. Lazdaus- 
kui už taip nuoširdžiai para
šytą K. N. Norkaus bigrariją, 
(Mlpusią Chicagos “Naujieno
se” 1938, rugpjūčio mėnesį).

Joje išsamiai nušviečiama 
gerb. jubilijato nuopelnai mu
sų tautai, kultūrai ir visos kai
po žmogaus nepaprastos sa
vybės, kokias retai pasauly ga
lima pastebėti. Viešas atiden
gimas visų K. N. N. kredito
rių (kai kurie ir man gerai 
žinomi pažstami) irgi girtinas 
dalykas. Lai žino visuomenė 
ir patys pamato save gyveni
mo veidrodį...!

K. N. Norkaus žmona, vie
noje vieloje tarp kitko pažy
mėta: “juodos sąžinės žmo
gus” — pabaigoje—: “gražioji 
Marija Žiaurytė-Norkienė”. Vis 
gi reikia stebėtis iš daugelio 
vyrų nepataisomos silpnybės, 
negalinčių nieko pasakyti apie 
moteris be žodžių: graži, gra
žioji, gražuolė ... —Jiems mo
teris vis dar išrodo lyg “ka- 
pryzna” mažvaikė, kuri be 
tam tikros priemonės nenura
minama. Vyrai bent kartą tu
rėtų suprasti kad ne vietoje 
dažnai vartojant graži, gražio
ji, gražuolė—toks < paviršuti
nis moters “šlipavimas” kaip 
tik daugeliui “juodų sąžinių” 
kliudo BenV 
. “šeimos kūrybos suskaldy
mo žaizda taippat yra didelis 
ir ilgai besitęsiantis smūgis.”—> 
Gili ir teisinga mintis! Labai 
apgailėtinas gerbiamo K. N. 
Norkaus židinio suskaldymas. 
Neatitikimas savo charakteriui 
ir idėjoms pageidaujamo gy
venime draugovės visuomet 
palieka gilią skaudžią gyveni
me žaizdą. Taigi, “juodos sąži
nės žmogus” ir “gražioji Mari
ja Žiaurytė-Norkienė” vis tik iš
rodo viena ir ta pati tikra 
žiaury te.

Buk pasveikintas gerbiamas 
Jubilijate, brangus Lietaivos 
sunau! Ilgiausių metų, daug 
sveikatos ir ištvermės sėkmin
gai darbuotis užbrėžtam gar-

NAUJIENOS, Chicago, įįį
gaujas... ~

Super-Saving Gaso Pečius

>•090

Gasinis 
Pečius

• M*®10 X 
kuro

» laiko taupM

$119.00
Su Jūsų Senu 

pečium
The Marlboro

Universal

• Ieškokit “CP” (certifiecĮ perfor. 
mance) emblemos — tai yra jums ųž 
tikrinimas, • ką 22 pastiros specifikaci
jos pažymi f— kas suteikia 
jums tvirto gasinio pečiaus 
metų metams gardų virimą 
su mažiau darbo, negu bet 
kada pirmiau.

Viršus, pečiaus vidaus ir 
broilerio apšvietimas yra 
visiškai automatiškas 
pečiaus vidus ir broileris
geriau inzoliuoti, kad šilu-
ma pasilaikytų viduje ir sutaupytų daugiau ku
ro ... Viršaus ir pečiaus vidaus ugnavietės grei
tesnes virimo laikui sumažinti. Ateikite šiandien 
ir patirkite viską apie, didį CP gasinio pečiaus 
savybes.

Lengvas Nupirkti
1 b Maži Rankpinigiai.
2, Iki 18 mėn. išmokėti. 

(Mažas priemokestis, perkant 
ant išmokesčio.)

Public Service Company 
OF NORTHERN ILLINOIS

Serga drg.
J. Thomas *

&
----------------------------- . ..

■

Jisai darbe dirbdamas pasisu
ko koją 

U. ■■■ fa., .yr ■ 

> .į vy*

Drg. J. Thomas; serga ir gu
li savo namuose, ^dresu 5906 
S. Calumet aye.^pp gydytoji? 
priežiūra.

■ S. •

Drg. J. Thomas yra geras 
“Naujosios Gadynės” rėmėjas 
ir skaitytojas nuo pat įsikū
rimo, taipgi yra LDD 4 kuo
pos narys ir jos organizato
rius. -

vTaip pat jis yra “Naujie
nų” rėmėjas ir skaitytojas, 
bei, rodos, ir LSS Centralinės 
Kuopos narys. <■ ■

Drg. J. Thomas • yra malo
naus budo žmogus — jaunas 
senis “full of pep”. AŠ linkiu, 
kad jis greitai pasveiktų. To 
paties jam linki visi jo drau
gai.

Draugai ir draugės, kurie 
turite liuoso laiko, malonėkite 

NAUJIENOS 
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

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

’ ', U šaulio.
NAUJIENŲ specialus korespondentai praneša apie 

visus įdomesnius įvykius ir nuotykius Lie
tuvoje.

NAUJIENOSE telpa daug straipsnių bėgančiais gy- 
. venimo klausimais, mokslinio turinio raštų, 

eilėraščių ir apysakų.
NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 

atvaizdų.
NAUJIENOS yra visuomenės organas — jūsų dien

raštis, Todėl skaitykite jas, skleiskite jas ir 
remkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE
NOSE.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS

aplankyti drg. J. Thomą.
Geras Draugas Al.

VILNIUS 
PAVEIKSLUOSE— '

Ę: AT V'ir ■
Binkio ir Tarulio 188 pus
lapių didelio formato

VILNIAUS
ALBUMAS•

Kainavo $4.00, dabar su 
persiuntimu
TIKTAI
$3.00

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.

Garsinkitės Naujienose

MADOS

No. 4851 — Labai graži ir ele
gantiška vasarinė suknelė. Sukirp
tos 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 mietą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739
So. Halsted St., Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted Stų Chicago, HL

Čia įdedu 15 centų ir prašau

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

Mieros ____ ;_______  per krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)'

Garsinkitės “N-nose”

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams

HUMBORLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Walski»—pirm., 8841 

Evergreen Avė., tel. Belmont 
7678: John Kuprevičius—vice-pir- 
mininkas, 3446 W. Pierce Avė.; 
Anton Lungevicz— nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285: S. Buneckis—finans rašt.,
8247 Beach Avė.; A. Zillius—ka- 
sierius, 3327 Le Moyne St.; T. 
Kubilius—maršalka, 3222 Pierce
Avenue.

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

3141 So. Halsted St.; P. Pauzolis 
—pirm, pagelb.. 3427 So. Halsted 
St.; S. KuneviČia—nut. raštų 8220 
So. Union Avė.; F. Kasparas — 
fin. rašt.. 8534 So. Lowe Avė.; 
W. Dulevičia—ko n t. rašt., 812 W. 
33rd St.; J. Balčiūnas—Kasierius, 
3200 So. Lowe Avė.; J. Arišiu- 
nas—apiekunas kasos. 8623% So. 
Emerald Avė.; F. KuneviČia — 
apiekunas kasos, 3201 Green St.; 
K. Valaitis—apiekunas ligonių,
7104 So. Emerald Avė.; W. Dule
vičia—korespondentas. Laiko su
sirinkimus kas mėnesi pirmą pen
ktadieni. 7:30 vai. vakare. Crica- 
pos Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted St.

CHICAGOS IJETUVIŲ DRAUGI
JOS SKI UIAUS HbSELANDO LIE
TUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS įvyko.

sausio-Jan. 7 d. 1988 m., kuriame 
išrinktu valdybų 1938 metams se
kančiame sąstafe: Pirm. —Anta
nas Sudentas. 10036 So. State St.; 
Vice-pirm. — Mike Sinko, 115— 
E. 104th PI.: Nut. Rišt.—Franas 
Pučkorius, 10831 So. Edbfooke 
Avė.; Sekr. ižd.—Stasys Yurčius, 
209 — E. lQ7th St.; Iždo Glob.— 
Walter Stulpinas. Petras Krasaus- 
kis; Maršalka —Kastas Remutis; 
Skyriaus Kasierius — Magdalena 
Sudentas; Atstovas į Lietuvių 
Kongresą — Antanas Norbutas, 
1033 W. 103rd St. Draugijos su
sirinkimai kas naujo mėnesio pir
mą ketvirtadieni, 7:30 vai. vak., 
Darbininkų Svetinėje, 10413 So. 
Michigan Avenue.

ŽAGARIEČTŲ KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Pirmininkas —Pet

ras Arlauskas. 1947 N. Cleveland 
Av„ Chicago, III.: Pirm, pagelbi- 
ninkas—Alexas Niprikas, 4015 W. 
13th St., Chicago. UI.; Protokolo 
Raštininkė — Sofija Ambrozaitė, 
11731 So. Indiana Avė., Chicago, 
III.; Finansų Raštininkė — Ona 
Uškuraite, 1829 North Dearborn 
St.. Chicago III.; Finansų Rašti
ninkes Pagelbininkė — Emilija

DRAUGYSTE PALAIMINT^ LIE
TUVOS VALDYBA 1938 METAMS: 

John .Tarkas— pirmininkas. 6504 
So. Rockwell St.: Adam Subaitis 
—vice-pirm.. 1947 String St.; 
Gasnrr Pakeltis—=nnt. rašt., 4019 
Ramašauskienė, 1218 South Inde- 
pendencp Blvd.. Chicago, T1L; Ka- 
sierka—F. Ambrozienė. 11731 S. 
Indiana Avė., Ch’go; Maršalka— 
William Putris, 4780 So. Spring- 
field Avė., Chicago, III.; Kores
pondentas — Juozas Balakas, 1414 
So. 49th Court, Cicero, III.; Ka
sos Globėjai—Juozas Keturakis, 
1525 So. 51st Avė., Cicero, IU»; 
Steponas Niprikas 852 West 33 
St., Chicago, III.
Susirinkimai laikomi vieną syki 
į mėnesį kas ketvirtą nedėldienį 
pirmą Valandą popiet Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St„ Chi
cago. Iii.
So. Artesian Avė.; Krank Micklin 
Jr. — finansų rašti., 4917 South 
Komensky Avė.; Frank Medalins- 
kis—kasierius, 8159 Emerald Av.; 
Frank Margevičia—kontr. rašt., 
4348 o. Washtenaw Avė.: B. J. 
Jakaitis — Auditorijos atstovas. 
R26 W. 34th PI.; A. Subaitis. A. 
Tamevičia ir P. Augustinas — 
Trustees

GARFTELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ TR MOTERŲ PAŠALPINTO 
KT.TUBO VALDYBA 1938 M - Pir»n.

George Medalinskas, 233 Central 
Avė.: Pirm. Pagelb. Frank Sta- 
nionis. 3950 Gladys Avė.; Prot. 
Rašt. Mary Medalinskas, 233 So. 
Central Avė.; Fin. Rašt. Chas. 
Kattalo, 4676 W. End Avė.; Kont. 
Rašt. Vincentas Manikas. 17 So. 
Snringfield Avė.; Kasos Grobėjai: 
Mike Davidonis, 8917 14th St., 
Juozas Bruchas. 8R37 W. Polk St.; 
Kasierius Mike Kaziunas, 3508 
Gunderson Avė., Berwvn. III.; 
Maršalka .Tunmnas Zubn^člns. 
530 So. Lawrence Avė.; Kliubo 
gydytojas: Dr. Margeris, TeL 

oulevard 8483; Korespondentas 
—Joe. Gardauskas.

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS CLUB, POLTHCAL AND 
BENEFICIAL OF THE 12-TH 
WARD VALDYBA 1938 M.: J.Yuš- 

ka, Pirmininkas, 2419 W. 43rd 
St., Tel. Lafayette 5424; J. Va- 
linckas, Pirm.-Pagelb., 3423 So. 
Morgan St.; Pąul J. Petraitis, 
Nutarimų Rašt., 4223 So. Wells 
St., Tel. Victory 8770; Helen 
Gramontienė, Kasierius, 4535 S. 
Rockwell St., Tel. Lafayette 2418; 
Frances Wittis, Fin. Rašt, 4469 
Archer Avė., Tel. Lafayette 1374; 
F. Krasauskas, Kontrolės Rašt 
4353 So. Maplewood- Avė.; J. . 
Jesunas, Kasos Globėjas, 2440 
W. Pershing Road; Dr. A. J. Ma
nikas, Daktaras Kvotėjas, 4070 
Archer Avė., Tel. Lafayette 3051; 
A. Saldukas, Teisėjas, 4038 Ar
cher Avė. Susirinkimai laikomi 
kiekvieną trečią sekmadienį, kai 
1:00 vai. popiet Hollywood Hali, 
2417 W. 43rd St, Chicago, HL 
Į Kliubą priimami vyrai ir mote
rys nuo 16-kos ikį 45 metų am
žiaus lygiomis taisimis.
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Published Daily Except Sunday by
The Lithuaniau News Pub. Co., Ine

1739 South Ralsted Street
Telephone CANal 8500
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžią Nąujieuu Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Cęnat 8500,
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Vokiečių tautos pranašas
Nariu partijos “suvažiavime” Niuremberge vakar 

buvo perskaitytas Hitlerio manifestas, kuriame jisai gi
riasi išgelbėjęs nuo “katastrofos” vokiečių tautą ir di
džiuojasi, kad Vokietijai dabar esą niekas nebaisu.

Bet jeigu nacių Vokietija yra tokia galinga, tai la
bai keista, kad jos pranašas su tokiu įdukimu skelbia 
kovą menkai tautinei grupei — žydams, kurie sudaro 
Vokietijoje ne daugiau, kaip vieną nuošimtį gyventojų.

Ir ką Hitleris davė Vokietijai per penkerius metus 
savo diktatoriško viešpatavimo? Jisai džiaugiasi, kad 
šiemet gerai užderėjo javai, bet tai ne jo nuopelnas. 
Pernykščiai metai buvo blogi, ir pats “fiureris” prisi
pažįsta, kad nuo pereitų metų buvo palikęs duonos tru
kumas. Reiškia, vienų metų neužderėjimas gali Vokieti
jos gyventojus ir vėl priversti veržti diržus.

Hitleris giriasi, kad Vokietija dabar apsieina be 
aukso*. Kai neturi aukso; tai “apsieina’*. Kitąsyk ir Ru
sijos Leninas gyrėsi, kad be aukso kraštas galįs laimin
giau gyventi, nes auksas atgaivintų kapitalizmą; bet 
kai tik sovietų Rusija užsimanė pradėti prekybą su už
sieniais, tai Leninui teko ir vėl ieškoti aukso savo po
pieriniams pinigams “padengti”.

Nacių Vokietija stengiasi kaip galint mažiau pirkti 
užsieniuose; arba, jeigu perka, tai ne už pinigus, bet 
prekes už prekes. Kurį laiką galima šitaip mainais vers
tis — ypač, kol kraštas yra laikomas mobilizacijos sto
vyje. Bet kaip ilgai1'Vokietijos gyventojai norės šitaip 
gyventi, kasdien pasiruošę karui?1 • 1

Kas visą laiką ruošiasi karui, tas anksčiau ar vė
liau turi karą pradėti; o jei ne, tai amžinai įteųipti žmo
nių nervai neatlaikys. Bet juo garsiau .Hitleris grūmoja 
pasauliui Karu, juo daugiau jisai įgija priešų, Šiandie 
Francuzija jau mobilizuoja savo armijos atsargą. Ang
lija vis griežčiau ir griežčiau įspėja Berlyną, kad ji 
griebs ginklą, jeigu Vokietija puls Čekoslovakiją. O Hit
leris savo autobiografijoje (“Mein Kampf” —? Mano Ko
va) seniai yra pasakęs, kad Vokietija negalį vesti sėk
mingo karo prieš franeuzus ir rusus, jeigu su jais eis 
Didžioji Britanija.

Prieš nacių grobuoniškus užsimojimus jau pasisakė 
Rumanija ir dalinai Jugoslavija, kurias Vokietija bandė 
pakreipti savo pusėn. Lenkijoje, kurią pulk. Beka» sten
gėsi parduoti Berlynui, žmonės kelia riaušės prieš vo
kiečius ir reikalauja, kad Bekas butų pašalintas iš už
sienių reikalų ministerio vietos.

Priešų eilės stiprėja, o kur Hitlerio draugai? Net 
Italijos fašistai neprižada iš anksto kariauti kartų su 
Vokietija prieš Frąncuziją ir Angliją. Įr Vengrijos Hpr- 
thy vargiai norės kišti kaklą į kilpą, kai Hitleris sukels 
prieš save visas didžiąsias jr mažasias Europos valsty
bes.

Tokiu budu Hitlerio pasigyrimas, kad jisai nieko, 
nebijąs, yra tuščios bačkos barškėjimas.

Visas jo “nuopelnas” yra tas, kad jisai atgaivino 
prūsišką militarizmą Vokieti joję ir sumobilizavo krašto 
jėgas karui. Bet, kaip dabar aiškiai matyt, Vokietija, 
eidama šituo keliu, g$ll prieiti prie dar didesnes kata^ 
strofos, negu ta, į kurią ją 19Į4 metais įstūmė arogan
tiška kaizerio politika.

Didybės manija apakęs “-tautos pranašas” pučia vo-r 
kiečių tautai muilo burbulus Nįuręmbergę. Bet kai vę* 
jas tuos burbulus išblaškys, tai tauta nebus jam dėkin
ga, kad davėsi laikinai apgaunamą.

Amerika ir kąrąs
Amerikos dįplomatąi pastaruoju laiku vis dažniau 

aąvo kalbose pabrėžia šio krašto ąęlįdarum^ §U didžio-s 
mis Europos demokratijomis jų kovoje prieš fašistų dik
tatūras. Daugelis bijo, kad tqs diplomatų kalbos reiškia, 
jogei Amerika bus įveltą į naują pasaulio karą.

Bęt Amerikos parodymąs savo simpatijų demokra- 
tinema valstybėms gali greičiau sulaikyti pasaulį nuo

Užsakymo kainai
Ghicągoje — paštu:

Metams  $8.00
Pusei metų -----------------------  4.00
Trims mėnesiams _________  2.00
Dviem mėnesiams _________  1.50
Vienam mėnesiui ........ _ .75

Chicagoj per išnešiotojus:
. Viena kopija----------------------- 8c

Savaitei __________________  18c
Mčnesipi  ---------------  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu:

Metams __________ ____ — $5.00
Pusei metų ________   2.75
Trims mėnesiams__ _______ 1.50
Dviem mėnesiams  1.00
Vienam mėnesiui___________ .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Melams _________________ $8.00
Pusei metų ----------------------  4.00
Trims mėnesiams -------------- 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

karo, Net apsvaigęs Vokietijos nariu diktatorius turės 
apsisvarstyti, pirma negu pradės ginkluotą kovą sų Eu
ropa, jeigu jisai žiųos, kad ip Amerika gali būti prieš jį.

O jeigu, nežiūrint to, kapas vistiek kįlfų, tai nėra 
užtikrinimo, kad Jungtinės Valstijos bus nuo jo apsau
gotos, kad ir jos dar taip norėtų karo išvengti. Ąr ne 
geriau ąpįe tai jau šiandie prąbilti, kol dar nę vėlu gal
voti?

■ " . s' . , t.' '

* M" B".1."
AR TOKIA KULTŪRĄ, KAIP ros nepąkępčią.” 

GENEROLO FRANCO? fįą dąug tiesos, bet ir daug 
pąivųmo. Pušynas saįco, kad 
butų viskąs gerą j, jei tiktai ko-Vįenas klerikalų Įaikrąšlis, 

parašė, o kitas perspausdino ši
tokį pagyrimą “krikšęįopiškajai 
kultūrai”:

“Kam tad rupi tikrą ir 
sveika kultūra, savo tautos 
kultūra, žmonijos kultūra, 
nuo kurios prikląuso ir civi
lizacija, tas |uri būti krikš- 
čionis-katalikas. Bažnyčia 
per tiek šinątmęčių įrodė sa
vo įtaką kųĮtųrąį. Musų, Va
karų Europos, kultūros bei 
civilizacijos pagrindai yra 
duoti Bažnyčios pirmais mu
sų eros šiintpieėiais, ištobu
linti viduramžiais, jų laiky
tis reikia ir šiandieną. Tada 
kultpra tikrai klestės.” 
Ar taip, kaip Ispanijoje? Ar r 

ba Austrijoje?
Ar prie civilizacijos ištobuli

nimo priklausė ir plėšikiškas 
kryžiuočių karas prieš Lietuvą? 
Ar ir šventoji Inkvizicija?

MIRę; V. LIAUDININKŲ 
VEIKĖJAS TORNAU

Po trijų savaičių ligos; Kau
ne mirė žynius Lietuvos vai. 
liaudininkų darbuotojas, adv. 
Aleksandras Tornau, palyginti 
dar ne senas žmogus — tik 43 
metų amžiaus. <

mųnistąi atsisakytų nuo dikta
tūros. Bet jeigu jie nuo jos at
sisakytų, tai jie nebebūtų ko
munistai !

Kitąsyk buvo geros širdies 
žmogus, kuris labai mylėjo vil
kus, bet jam širdį skaudėdavo, 
kad jie gadina savo reputaciją, 
pjaudami kumeliukus. Tąd ji
sai sumanė paversti jups — 
vegetari jonais!

To gero žmogaus jau seniai 
nebėra pasaulyje, o vilkai kaip 
pioyę kumeliukus, (ąip ir tebe- 
pfeują.

Kiti brooklynįęčįaį Pušyną 
tąip pat gerąį pažįstą, Pavyz
džiui, J. V, Stįlsopąs “Nauj. 
Gadynėje” apie jį rašo:

“Brpoklyniškis Jonas Bui
vydas skundžiasi savo drau
gams kriaučiamS, kuriuos jis 
1930 meftais buvo sumobili
zavęs užgrobimui /Laisvės’ 
namo (t. y. kad komunistai 
tą namą užgrobtų. — “N.” 
Red.):

- ‘Išėjau iš kantrybės. 
Duok ir duok. Pinigų ir pi
nigų. žiūrėkit į mane. Aš 
dirbdamas . nusibankrutavau, 
o ‘Laisvės!; štabas be darbo 
pralobo ir važinėja automo
biliais’...”

Tornau buvo kilęs iš bajorų, 
bet mėgo Lietuvos liaudį ir jos 
labui dirbo. Buvo autorius bro
šiūros “Valstiečių liaudininkų 
ideologijos pagrindai”, Tauti
ninkų valdžia buvo vienu laikų 
atėmusi jam advokato teises.

ĘOMUNISTŲ KRITIKAS IR JQ 
KRITIKĄ

Matyt, tas žmogus mano, kad 
dirba tiktai tie, kurie kriaučių 
šąpoje prosija ąrba knypskyles 
siuvinėja, šįtijp “argumęųtu”, 
kad proto darbas nėrą darbas, 
komunistui, beje, daugelį tam
sesnių darbininkų pakreipė sa
vo pusėn, sukurstydami juos 
prieš inteligentus. Tačiau dabar 
jau ir jie yra kritikuojami bu
vusių savo pasekėjų (tokių, 
kaip Pušynas-Buivydas), kaipo 
“dykąduoųiaį”. Tai gąrsįoji 
“pųsjętp drin9” fib?ąofįja.A

Vadinasi, dar ne tąip seniai 
Pušynas buvo uolus tarnas tos 
pąčios dįktąįuros,
kurių jisai šiandie pęikia. li
kai jąių dabąr ątsidąęė ąkys., 
tąį jisąį pradedą pą^ębętį dąų? 
giąu ir dąųgįaų dęmių aut tos 
“saulės”.

Vienas Ch. Pušynas, kurį 
BropkĮyųo komunistai sakosi 
gerai pažįstą, “Keleivyje” rašo:

“Juk tas (jo kritika. —T 
“N.” Red.) nereiškia, kad aš 
priešingas komunistų orga
nizacijai. Anaiptol ne! Manų 
suprątįipų, kąd esamuoju 
momentu, kuomet komunis^ 
tai siekia bendro fronto sų 
socialistais ir tūlais klausi
mais jau susitaria, tai reikė
tų ir savo eilėse daugiau har
monijos, o ne vieno ar dvie
jų žmonių saujoje laikyti vi
są judėjimą. Juk du, trys, tai 
ne visa Komunistų partija. 
Jeigu komunistuose ekzįs- 
tuoįų kolektyve, o ne kelių 
asmenų vadovybė, mes galė
tume ir Amerikos Lietuvių 
Kongręs.ę didelius darbus ne
dirbti! Bet dabar to nėra. Ot, 
užėjo kokiam vadui gaidąs, 
kad tas ir tas negali bendro
se prakalbose kalbėti — ir 
dalykas baigtas. (Kaip perei
tą žiemą Brooklyno komu
nistai užsispyrė neduoti kal
bėki J. $tilsonųį| — 
Red,).

“Juk bendro veikimo ne
galima suprasti tąip/ kad 
ateį§ kit°^ sH°yės ir 
mes juos muštravosim kąip 
savo narius. Mes negalime 
reikalauti, kad kiti kalbėtų 
ir rašytų tik tą, kas mums 
patinką, p kes ne — tąi ne. 
Toljįe įplykai ysa alingi jy. 
jie prie gera neprives. Ne- 
rint ką gero ir rimto atsiek
ti, reikia patįęins koW\UUS" 
tams pas savą pądąęyįi pęr- 
versmą, ne sugriauti daly
kus, įe$ atsisąkyU naęių^ 
saujoje laikyti, o jųp ląbjąų 
svetimuosius, kurie diktatu-

Margumynai
Kur Yra Kraujo Bankąi

Kraujo bąiikųs prądėję steįg- 
ti ąmerįkieČiaį — ne$,ęniąi toks 
bankas buvo įsteigtas prie Copk 
Apskrities Ligpųiųės Ųhicagoje. 
Žmogaus kraujas gali būti Iš
laikytas šaldytuvuose, prie tąm 
tikros temperatūros, per ištisps 
savaites. Reikalui atsiradus, 
kraujas piląmąs tokiems ligo
niams, kuriems, reikalinga krau
jo transfuziįą. Kadangi ne vipų 
kraujas visiems tinka, tad prįeš 
padedant taupomo kraujo kiekį 
banko šaldyt., kraujas ištirta
mas, nustatoma jo klasė ir kt* 
iV, vrifednį aisirądųs, chirurgus 
žiuų, iŠ kurri iądo kuriam li
goniui gąįi (iktį (ąupomas krąu- 
jas. Išvengiamą dvęjpjimųt aųą- 
lizų paskuŲnįu momentu ir įi- 
tų dalykų, kurie gali sutrukety- 
ti chirurgo, darbą, —r Tpliąu, 
pasitaiką tokių parijentų,' kurje, 
žinodami, kad už savaitės kitus 
reiks eiti į ligoninę operacijęs, 
“nupilą” Kraujo banke savo 
kęaųjo pusJRrį ąr kiek: reik
tų, bus galima pasinaudoti są- 
vų kęąuju 1 Pąvyz^ąiųi, nės$a 
mętąrįfi pora savaičių prįėŽ 
gimdant gali padėti banke šięk

Lietuvos Žemėj
(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

” 1 , 1 ' - 1
niekęs iš miego nepažadino...

Mano pusbrolis dirbo daug fe 
dirbo sunkiai, taip kaip ir visi 
Lietuvoje daug dirba ir mąžąi 
turi. Dar saulei nepątekėjus, 
ankstį rytų, jau jis ar tąi arda
vo ąr šieną piąųdąvę ar kitą 
darbų dirbdavo, net man buvo 
gėdą ilgai lovoje tysoti, ir aš 
greit pripratau aukšti kelti ir 
anksti gulti. Lietuvoje vis dar 
pirmoje vietoje viešpatauja rau
menų jėga: žmogaus ar arklio, 
jautis jąų dingo, Įšsismaginęs 
nęt įr aš ėjau rugięnų mėtyti- 
Daug vąrgo turėjau iki į tą dar
bą išsiprašiau. Ęet pamėgau jį, 
gerą gimnastika...

Atėjo vaišėms galas, turėjau 
išvažiuoti. Teiraujuosi, kiek rei
kėsią sumokėti. Pusbrolis užsi
gavo, o žinau, kad jam pinigai 
reikalingi... Dovanojau jam 
šimtą dolerių, ilgai varžėsi, net 
nesmagu buvo į jį žiūrėti, bet 
priėmė. Skaudu buvo skirtis. 
Skaudu buvo varge palikti tą 
žmogų, kuris tiek man širdin
gumo parodė. O kas jis man? 
giminė, pusbrolis, bet juk toli
mas žmogus. Mudu vienas nuo 
kito skyrė šmots laiko ir visai 
kitos gyvenimo sąlygos. Jis var
go pelė, neinątęs geresnio gyve
nimų, ąš išpaikintas miesto gy- 
vęnimp.

Važiuoju, grįžtu į Ameriką ir 
Štąi lyg pro rukus aš mątąų 
vąrgų Ųįetųvą, darbo Lietuvą, 
sunkaus dąrbo Lįętųvą, bęt Lie
tuvą širdingą.7 f .'

Keista, lietuvis didis individu
alistas, savyje užsidaręs, o vie
nok moka savo širdį tauriai pa
rodyti, bet mes ne visuomet 
mokame, savo dėkingumą paro
dyti. Jęį kas mums patarnauja, 
gražiai priima, tai atrodo, kad 
tąip ir turi būti. Žinąu, kad 
dąųg musų brolių amerikiečių 
šito širdingumo nemoka įver- 
tmth-Kitąsmet tai pašiepia, spė
ja tai daromų UK, kad pinigą 
išvilioti, mes perdaug esame iš
didus ir fteąųprąiitamę tų žmo
nių gerus širdies Aš žinau vie
ną žymų ąmerikietį, kuris tik
rai nebuvę tiek vertas, kąd jį 
širdingai yįsi taip priimtų. Jam 
Lietuvoje pragyvenimas, rodos, 
nieko nekaštavo. Taip, visų bu
vo vaišintas. Jis visa tai pasiė
mė už grynų piųigą ir savo as
meninei! sąskaiton, kad išva
žiuodamas net viešai liepa dėko
jo, tarytum taip ir turėjo būti, 
tarytum jam vbų kaip kokiam 
baronui turėję patarnauti- ži- 
nąų ir kitą atsitikimą- Vienas 
mano pažįstamų amerikiečių ir 
aprigyvener pas savus gimines, 
Tai tie giminės jį kaip tasai 
kryžiuotis voras, kad musę iš
čiulpė ir paleido, Ųęrę, uliavo- 
jo, jų blusas maitino ir kaip 
viską pragėrė, viską išviliojo 
susipyko ir piktuoju išsiskyrė. 
Lįętuvių tarpę yrą daug tokių, 
kurie amžinai lyg elgetos de
juoja, skundžiasi ir vieni kitus 
{davinėja. Tokių užtiksi nema
žą čia Liętuyęje ię pas iuus Ą- 
merikoje. Bet šitoks tipas jau 
uyJiitla. Tai pravitięs verguos

Trumpai pasakysiu, Lietuva-; 
je gražu, malonu, širdinga, bet 
joje aš dar gyventi nenorėčiau, 
ątprataų nuo tokio gyvenimo.

—Tąįp. ąš pirmą kartą Lietu
voje. pasakoja jaunimo atsto- 
vos. — Ąš mažą supratimą ar 
pie ių turėjau. Lietuvių spaudą 
veik neąkaičiau. Sunku1 skaity
ti neįpratusiam, juk aš tik ang
liškai mokinausi. Apie Lietųvų 
tiek žinojau, kiek man tėvai pa. 
pasakojo. Q Ievų prisiminimuo
se Lietuva pekokię atrodė. Jie 
mane sudraudė pasiimti su sa- 
vinį pąą įus.
vadina. Sąkp,. Kaune gerąį jęi 
viena gatve galėsi išvažiuoti, o 
jau po Lietuvą ir nemanyk va
žinėti, kelių nėra. Betgi kelius 
radau visai gerus, gaila dabar, 
kad jų paklausiau. Keista man

(Tęsinys)

Mąų pasakoją... Tuoj mane 
klausite kas, iš kur, kada?... 
Man daug kas gali pasakoti. 
Bet šįuom kari man pąsakoja 
tasai sudėtims ąsmUP amerikie
tis, kuris atvyko vasaroti į Lie
tuvą. Man pasakoja tasai dau- 
giaveidis išeivis lietuvis, kuris 
vis dar nepamiršta savo tėvų 
žemės ir bept vieną kartą į gy*- 
yenimą ją aplanko. Man pasa
koja, tasai margaspalvis, nuo
taikingas jaunuolis, kuris jau 
svetur gimė, bet vis dar šiaip 
taip kalbą lietuviškai ir savo 
tėyų pąragintąs atvyko į tą 
krąitą, bUV gimė jp tėvąi.

Mąn daug kas pasakoją. Tris 
įgytais įspūdžiais čia noriu pa
sidalinti. Jie įdomus ir budingi 
ir tiems, kurie jau ne Lietuvo
je gyvena, ir tiems, kurie be 
Lietuvos kitur niekur nėra bu
vę.

Man daug kas pasakoja.
—Buvau geru pusberniu, kai 

mane tėyai išsivežė į tą “Meri- 
kąv’, tuomet yisąi nežinomą 
kraštą, o dabar mano antrą tė
vynę Ameriką, Tai bus daugiau 
kąip trisdešimts metų, kąi išvy- 
kąu iš Lietuvos, ir štai dabar 
į ją atsilankiau. Įdomų priygm- 
ti, kplrią fe prisimenu kokių 
iš kitų pasakojimų žinojau ir 
kokių dabar savo akimis pamą- 
Čįąų. Sunku tąi vi^kų nusakyti, 
geriau klausyk/ krip mane įięr 
tavą sutiko- tyfaųe pusbrolis sų* 
tiko kajp kokį karalių. Rokį jis 
mąn širdiųgmną parpjė, kito
kio aš ir ląųktį iš jo negalėjau, 
Jis mane paguldė į seklyčią, 
kuri tik kilmėms syečiąma skiv-r 
tą įr kui’įpję tik klebonas kalė-r 
dojąųt mfega- Tai buvo švarus 
didžiulis kaiųbarys. Plati medi
nė lova drobėmis išklota ir šiąu-r 
dįnis šieniku vadinamas, kuris 
atstoja .sprendžitiipę. Kieta gulė
tų bet- čia jau tąip visų gulima. 
Kieta, varčiausi, bet nuovargis 
viską pugali. Rytą, jau švintant, 
mane įkyri musė pažadino. Jos 
taip įkyriai zvimbė ir vis taikė
si į nosį įgelti. Tai įkyrus su
tvėrimas... O kaip aš buvau dė
kingas pamatęs kampe kryžiuo
tį vorą, kuris sąvo didžiulį tin
klą buvp ištiesęs ir tas museles 
gaudė- Iferi stebėjau jo įdomų 
dąrbų. Tai pelygi kovą- Nabagė 
mųsęlė į šį tinklų pakliuvus tu
ri atsisveikinti su šiuo pąsąųlįų, 
Tąsai kryžiuotis VOVUS jąs be 
joRfe pasigąįlęjimo slmudžlri 
baudžia, Jįs i^eda jų smegenis* 
vidurius ir visa kitų palieku tą- 
uie tfekle, kyhoti-u Tri skaudi 
mirtis! Skanius pusryčius beT 
valgydamas savo pusbroliui pa
siskundžiau musės skaudžiu li
kimu... Kitą rytą jau aš savo 
kąmbaryję neį (p Hųklo, nęį to 
kryžiuočio voro nemačiau, bet 
piane m Umses nevargino, jos 
dipgo, jos visos buvo išvaiky
tos... Bet mąpų miestelėną au
sis niekaip negalėjo nakties me
tų priprasti prie gaidžio giedo
jimo. Pasigyriau pusbroliui, 
feri atpratę gaidžio giesmės- 
Bytojągs dienų fe gaidys buvo 
skaudžiai nubaustas... Su pus
brolio šeima aš jį pietums su- 
yąlgiau ir tik tuomet jo likimą 
patyriau, kaip kitų naktį maiAe

1ŪH .......... ' --------------------------------------

tiek savo krąujc ^gydytojas 
Sprendžia, kfek krąųjo jįĮ gali 
tąųpyti, nekenkdama sau įr są-

laukiamam kūdikiui). Jei ta 
8ąti moteris gimdymo metu ne- 

ųs reikalinga savo kraujo, tai 
jįą gąlį hųti sunaudotas kitam 
ąsmeriui, kurio organizmas ga
lį priįmįi jęs kraujo 1A bapkp įr 
Iįrąžmti Vėliau, kai pats turės 
p pakankamą kiekį sau ir sko- 

laį... Streptokokinio užsikrėti
mo, skarlatinos ir kitų užkrė- 
Čiąnių ligų atsitikimais ligonio 
kraujas turi gydomų savumų 
tįęms, kas suserga viena tokių 
užkrečiamu ligų.

dabar ir tikrai keista. Musų se
noji Karia visa Amerikoje my
li Lietuvą, apie ją pasakoja la
bai daug, bet pasakoja vis iš 
negeros pusės. Aš politikos ne- 
liečįu. Musų jaunimas mažai 
politika įdomaujasi ir dar ma
žiau nusimano. Jųsų jąmumas 
mus čia praneša. Męs geri spor
tininkai, mėgstame padainuoti, 
pasilinksminti, bet mažai boja- 
me bendrai į gyvenimą. Mes 
daugiau gyvename tik tos die
nos įspūdžiais. Bet vU dėlto gy
venimą pažįstame,

Lietuvą gražus kraštas, tai, 
sakysiu, geras pavęikslas, bet 
pigiuose ir bloguose rėmuose... 
Mes ekskursavome. Buvome to
kioje vietoje kur daug ir gra
žių ežerų, Q kaip puiku lenais, 
bet miegoti turėjome šiene.., 
Nesuprantu, kaip kultūringas 
žmogus šiene gali miegoti ir 
dar girtis, kad tai labai gerai 
miegoti?... Kiek tenąis visokių 
vabalų! Jie mane visą sukando, 
aš norėjau bėglę bėgti, bet ne
buvo kaip išvažiuoti.,. Laimė, 
kitoje vietoje gąvome jau kam
baryje miegoti, bet kiek tenais 
musių! Sunku apsakyti! Kitur 
blusų nebuvo galima apsiginti... 
Ežerai, upės, gražios girios, kal
neliai ir čia blusos ir kiti ne
švarumai— Palanga, kokia gra
ži vietą! Bet juk tenais nėra 
gero vandens atsigerti, nėra vi
sų kitų patogumų, net trūksta 
tinkamai nusiprasti, išsimaudy
ti. Vienintelė viela gerai išsi- 
prąsli, tai tik juros.., Dėlko taip 
žmonės čia gyvena? Pikta, kad 
gyveną ir šito nesupranta, ar 
nežino, kad geriau gali įsitai
syti? Net jaunimas, kuris taip 
gerai nusimano politikoje, isto
rijoje, daug skaitęs, net Ameri
kos literatūrų pažįsta, bet nėra 
reikalingas patogaus kambario, 
išeinamų vietų ir geros prau
syklos? Keista! Tikrai Liętuva- 
keistenybių kraštas. Buvau Že
maitijoje. Ūkininkas turi gerus 
arklius, ^rąžiąs karves, bęt jo 
barzda neskusta, kojos juodos 
ir, svarbiausia, kad jis pąts vi- 
sp šilo nemato, nesupranta.,Nc- 
Žlnąui ar kada jiš mąudosi. Ro
dos, gerai nusiprausti pinigas 
nekaštuoja ir daug laiko su
gaišti nereikia- Gyvenau pas 
vieną intęligentų. Jis kasdien 
skaito net kęlis dienrąščius. 
Skaito knygąs, gerai žino Ame
rikos gyvenimų, nors tenais nė
ra buvęs, bęt savo bulę neturi 
kur išsįmąudyti, Ruko, kamba
riai nevędįąainį ir net tarnaitę 
ląiko. Tąrnati.ė Amerikoje pas 
mus retas daiktas, ęią visur jąs 
rasi. Inteligentų Žmonos nemėg
stą kambariuose triustis, viską 
ątlieka tarnaitė, bet nęluri kur 
butų gąlima išsimaudyti, Susi
tikau su jūsų studentais, links
mi, malonus vyrai, bet mažiau
siai susirūpinę savo švara, nors 
visi gerui apsirėdę. Dėlko tokia 
Lietuva? Nemėgsta, kad mes 
ąnięrikiečiai jaunuoliai kalba
me tarp savęs angliškai, bet jei 
kalbame lięluviškąi, tai iš mus 
juokiasi, kad negerai lietuviš
kai kalbamo. O iš kur pieš ga
lime gerai išmokti lietuviškai 
kalbėti, juk daugelio musų tė
vai kalba tarmiškai ir mažąį 
palavildii ar męs galime žinoti, 
av gęrui ifetuviškaį tariame. Aš 
Uk Liętuvofe būdamas įsitiki
nau, kokia graži iv skambi mu
sų kalba, mu čia būva gėdą 
kalbėti aaglUkri Ifetuvišku žąr- 
gonu, aš vangiau kalbėti lietu-, 
viškai. Tik štai du mėnesius iš
buvęs Lietuvoje pradėjau drą
siau kalbėti savo tėvų kalba. Aš 
atvykau į Lietuvą, norėjau pa
matyti jūsų teatrą, susipažinti 
sų pienų įr negalėjau, išvažiuo
ju visai šitų dalykų nematęs. 
Koks gi gali būti mano supra
timas apie Lietuvos kultūrą? 
Mačiau kaimą ir Kauna miesto 
galvas. Bųvąų Kaupo gerian- 
stiuosę ręatorauuose ir čia tea
trališki numeriai buvo lik sve
tima kalba. Tiesa, Metropolyję 
buvo šokikai lietuviai, bet ir tię 
iš Amerikos, o sakote, kad tu
rite gerų baletą, tai dėlko muipa 
jo neparodėte?

«dus daugiau)
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KANADOS LIETUVIŲ ŽINIOS
Buvau Mačiau ir Girdėjau
Toronto lenkai 
subruko

Iš Europos tei&ąi gavo pra
nešimą, kad vokiečiai žiauriai 
elgiasi sų jų broliais lenkais 
Dancige, ši žinia taip čionykš
čius lenkus sujaudino, kad jie 
susibūrę Pfesbiterian”
ba^nyčįoję laikė susirinkimą, 
kur šis reikalas likę nuodugniai 
išdiskusuotas ir prieita prie re
zoliucijos reįkaląud prašalini- 
pio užsienio ministerio Joseph 
Becko, kuris perdaug simpati
jos naciams rodąs, ir kad Len
kija stotų į grupę demokratiš
kų, taikos norinčių šalių, be to, 
kad visi politiniai kaliniai at
gautų pilną laisvę.

Dono kazokai greit 
atvyks į Toronto

Šių metų spalio 7 d. Massey 
svet. kazokai vėl dainuos. Nors 
dar po autobuso nelaimės kele
tas choristų tebesiranda Cob- 
lentz ligoninėje, vienok jų visų 
sveikatos žymiai pagerėjo ir 
rugsėjo 22 d. iš Hamburgo uos
to apleis Europą.

Svečiai Toronte
Keli Dailės choro nariai bei 

rėmėjai atsilankė Toronte, kur 
buvo atnaujintos malonios pa
žintys. Lankėsi George Raško 
su mamyte ir gerb. Dilių šei
ma su dukrele. Be galo malonu 
buvo juos dar kartą pamatyti. 
George’© smagus veidas tuoj 
primena, kaip jis mums apie 
Forduką dainavo, panelė Dilju
te, pas mus tada buvo apsisto
jus, o p. Dilienė mus toęontie- 
Čius labai gražiai pasveikino ir 
nuoširdžiais maloniais koinplit 
mentais apžėrė. Šitie visi ma
lonus prisiminimai iš pernai 
metų, kadą Dailės choras buvo 
pins atlankęs. Taip, dar daug 
malonių prisiminimų nuo jų tu
rime.

Dar apie 0 
Katkauskaitę

Rašiau, kad p. Kaskas atlan
kys mus. Parašysiu trumpai ir

įspūdžius, gautus jai atsilan
kius. Buvome nemaža virtinė— 
eilė lietuvių vienoj eilėje sčdy* 
nių ir matėsi visų veiduose ne
rimastis ir laukimas jos. Vos 
pasirodžius jai prie platformos, 
rodosi, v^kippotizpyo visus ir 
pasigirdo mukaus skambus 
balsas.... Rodos, jos klausytum 
ir malonumui galo nebūtų. Vė
liau vėl sugrįžus atsineša pluoš
tą gaidų ir, manau ir trokštų, 
kad nors vienus iš tų lapų tu
rėtų lietuvišką dainą, bęt net ji 
buvo painformuota, kad lietu
vių mažai čia, be to, jie nesi
lanką panašiose vietose. Bet tai 
niekis, gana buvo ir to, kad ji 
gražiausia Lullaliy padainavo 
mums jos tautos žmonėms, kad 
kas tada musų jausmus butų 
supratę, musų džiaugsmas buvo 
nęapribotas, bęt jis buvo tylus, 
kuris tik ašaras išspaudė ir 
krutinę įt replėm suspaudė. Ro
dos, norėtųsi bėgt pas ją, ap
kabint ir išbučiuot, juk ji pir
ma dainininkė lietuvė, kurią to* 
ko mums kanadiečiams išgirsti, 
nors čia ir 10 metų su viršum 
jau toko išgyventi. Amerikie
čiai to suprasti negalite, nes tu
rite eibes gerų lietuvaičiu dai
nininkių. Su ja po programos 
pasikalbėjus dar malonesnis į- 
spudis gautas, jos švelnus mu
lomis būdas galėtų pasaulį už- 
kariauti, Prisiminus jai “Nw 
jienas” ji prisiminė p-ią N- Gu- 
gkmę sų begaliam įvertinimu 
jos darbštumu te pagalba dau
geliui dainininkų. Taip p-lė Kas
kas paliko mums brangia at
mintina ir lauksime ją sugrįž
tant dar kartą.

‘‘Liaudies Balso” 
Agniešką) , :

Imiesi mano raštį kritikuoti, 
tai patariu mano visą raštą 
perskaityti ir neiškraipyti pras
mės. Su Tamsta ginčytis nesi
imsiu, nes, manau, tai butų tuš
čias dalykas.

Kanados parodos 
orkestrai

Šiemet paroda gausinga or-

kęstrms ir tai ne bet kpkiąis. 
Jų yru keturi. Vienas Ęųddy 
Rogera, kikM Tommy Porsey, 
trečias Bepny Gpodman ir Guy 
Lombardo. Pastarasis kanadie
tis, kilęs iš London, Ont. Jauni
mas turi progos prie smagios 
muzikos pasišokti. Pati parodą, 
kąip if kąsmet turi geriausius 
gėlių pa vili j plius, įdomiąi įruoš
tą maįstp pavilijonas, įvairių 
kitų išdirhysčių. Žodžių sakant,

norint viską nuosekliai peržiū
rėti, reikalinga keletas dienų 
laiko ir vis naujo ko pamaty
tum. Įdomus, naujos mados To
ronto gatvekaris išstatytas pa
rodoje. Toronto T. T. C. čia 
bravo, jos gatvekariai ir šiaip 
nepalyginti patogesni yra, negu 
daugelis ir Amerikos gatveka- 
rių, vienok jie stengiasi savo 
kostumerius kuo daugiąų pą- 
teųkinli. —Stellą

Kanados Įvairenybės

neš apšvietus, mes turime tokią 
valdžią, kokia ji šiandien yra 
— liberalų”.

r-P, P—rkUS

KAS DEDASI
NAUJOJ ŠKOTIJOJ

Senų partijų politikieriai 
susirupinų

TBORBURN, Nova Sęptia, 
Kąnąda. — Dvylikos tuksiančių 
organizuotų angliakasių nutari
mas prisidėti prie socialistų fęr 
dera ei jos (CCF) bendram poli
tinės akcijos vystymui, kaip

miestelyj, visų Atlanto pakraš
čių žvejų lūšnelėse jie surado 
neaprašomų liaudięs skurdų ij 
vargus. Ten gatvėse jie matė 
tuksiančius pusnuogių, iibadė- 
jusįų, tuberkuliozo ir džiovos 
kankinamų kūdikių; jaunų vy
rų ir mergaičių, kurie niekad 
dar neturėjo progos dirbti.

Rašo Vikšris

KAIP GALINGA C.C.Ę. 
ORGANIZACIJA

TORONTO, Ont., Kanada. — 
CCF turi 20,000 duokles mo
kančių narių ir arti milijoną 
pasekėjų. Taip pranešė nacio- 
nąlis sekretorius David Luis, 
nacionalėj CCF konvencijoj, 
kuri neseniai įvyko Ędmoųto- 
ne, Alberta.

CCF turi 6 atstovus federali- 
ųimne parįiąniente, 24 provin- 
ęijų parlmueųtųpse ir per 1,200 
munięųjąliųėsp tarybose.

CCF turi savo penkis laikraš
čius vien anglų kalbą ir, rodos, 
du svetimwis kulbornisi. Ang
liški laikraščiai yra šie: “The 
Nęw Commoųweąlth” Toronte, 
■Ont.į “Mąnitpba ępmmpnwę“ 
ąltb’\ AVinuipeg, Matu; ‘‘The 
Fęppįęs Weekly”, Edwpnton, 
Alberta; “The F
Vancpųver, B. C- ir vienas Re
gine], Sąsk-, kurie vąrdp neži
nau.
SAPNININKO REDAK
TORIAI BIJO “NAUJIE
NŲ” KORESPONDEN
TŲ ARGUMENTŲ

Pasirodžius “Nįauj ienose’' 
britišku raštUb&pie. kpmuniglu 
veiklą, jie įpuolę į desperaciją 
pradėjo visaip niekinti “Nau
jienų” bęųdrądąrbius. Bet į 
rimtą kritiką bijo stoti, nes 
tuomet prisieitų kai kurie mu
sų raštai pacituoti ir skaityto
jai galėtų iš to daug pasimoky
ti. Todėl Agnieška (su vyriš
kom kelnėm) rašo apie tai e-

ditorialą sąvo užpečkyj, pyiple- 
pcdamąs (atsiprašau, priplepi 
dainą) visekių nesąiuomų. Mat, 
Ągnieškosi užpęčkis ant tiek 
purvinas,, kad redaktorių pro
teliu sprendžiant, ką ten nepa
sakyki bus dovanotina. PąsirpT 
do, kad “Sapnininko” redaktO’ 
riua redaguodamas per 0 metus 
tiek išmoko “gramotnumo”, 
kąd vos-ne-vos sugebi išstenėti 
lokį kariui kaip telpa Agnieš
ka užpeękyj.

Kaip mclyt, Agnieška jau 
daug ko pasimokino iš “Nau
jienų”. Bet jeigu ji priims ma
no patarimą susilaikyti nuo ap
rašymo socialistų pilvų, nosių 
ir panašiai, tai gal galės pri
dengti savo nešvarios praeities 
istoriją. Atmink visuomet, kad 
soviajislai gąli parašyti daug į- 
dopiesnį ir juokingesnį mono
logą ąrbą scenai veikaiiuką, ne
gu jus parašėte pletkais parem
tą apie kunigą Garnių ir To
ronto socialistus.

DVI TORONTO LIETU
VAITES PRIGYVE
NO SUNŲ

Neseniai beveik visuose lietu
vių laikraščiuose tilpo aprašy
mas, kaip Alytčij, Lietuvoje, dvi 
panelės sugyveno sūnų. Vėliau 
išsiaiškino, kakU viena iš jų iš 
liesų buvo vyriškis ir kad pri
davus moteris4ir mergaites ne
šiojo andaroką.

Ar tik nebus panašiai ir su 
Toronto panelėmis, Agnieška ir 
Dcla. Čia kalbama dabar, kad 
greičiau bus,, jog Agnieška yra 
vyriškos lyties. Kiti pasakoja 
gavę laiškus iš Lietuvos, kurie

ACME-NAUJIENV Telephoto
NENORI GRĮŽTI MOKY

KLON — Viršuj Bobby 
Simpson, 14 metų sūnūs 
Houston, Texas automobilių 
reikmenų pirklio. Chicagos 
policija jį suėmė, kai ber
niukas bandė parduoti bran
genybių ir ginklų praei
viams ant State gaVvčs. Bob
by prisipažino, kad pabėgo 
iš namų, nenorėdamas grįž
ti mokyklon, ir pasiėmė 
brangenybęs, bet dar neiš
aiškino policijai kur gavo 
revolverius ir kulkas.

dąrbo, sutiko nusimušti nuo 14 
iki 17% sąvo uždarbio, Kompa
nija pažadėjo patobulinti ir iš

UAUPIS ATMETA 
senas PARTIJAS

EnlU2>a$mafi dėl C. C.
Elnius apie angliakasių 

jos nutarimą susidėti su 
žaibo greitumu persimetė nuo 

io į kaimą, iš miesto į mie-

unh
CCF

perkūnija sutrenkė senų parti-Į* . y 
jų, liberalų ir konservatorių, I ,

. Suvienytų Augliu J*'®' M^stų gatvei, kasyklose.politikierius
kasių Unijos konvencija, kuri 
įvyko praeitą mėnesį Truro 
mieste, padėjo tvirtą pamatą 
suvienijimui visų darbininkiškų 
organizacijų; ji parodė šios pro
vincijos liaudžiai tiesų kovos

Toks unijos nutarimus, dide
lis minių susidomėjimas CCF ir 
jos socialistinė programa, iš
šaukė senų partijų politikierių
rateliuose didelį susirūpinimą. 
Jie, baimės apimti, suskubo iš
lįsti su “naujais” planais, nau-
jų darbų projektais, žadėdami 
pašalpą ir darbą bedarbiams. 
Bet tai sena pasaka, nudėvėti 
tušti politikierių pažadai, sena 
meškerę balsams gaudyti.

LIAUDIS SMARKIAI 
PASUKO I KAIRĘ

Tuojau po angliakasių kon
vencijos, kapitalistinė spauda, 
ypač Halifox Herald, pradėjo 
daug rašyti apie šios provinci-

miškų darbininkų kempėse ir 
visu Atlanto pakraščiu žvejų 
lūšnose gyvai diskusuojamas 
šis unijos nutarimas, tarytum 
CCF tik Šiandien užgimė U’ pir
mą kartą parodė Kanados liau
džiai socialistinę profiraw- 
Naująskotiečiai nūnai akuoja 
dideliu entuziazmu; jie l>crgy- 
vena istorinį politinio persilau
žimo momentą — pirmą kartą 
ruošiasi ant visados atmesti ka-
pilalisline», liberalų ir konser
vatorių partijas.

Margumynai
Kur Patys Miesto Gy
ventojai Balsuoja Luš- 

nų Klausimu?
Kalifornijoje sename Monte- 

rey mieste gyventojai 12 kartų 
per metus pasirenka prasčiau-, 
šią miesto lūšną ir nubalsuoją 
ją nugriauti. Taip daromo sie-s

Užtikrink savo indeliams tikrą apsayąą 
ir pelną

Č|a visų INDELIAI IKI

$5,000.00

Darbas, Taupa-Gyvenimo Palaima

Leiskit Mums Pasirūpint Jūsų Vargais
' """TmFYIPMH MMSBBSS' ........      , ■.................

. , . vląi jūsų rūpesčiai neturi pamato. Jei reikia pinigų...jei manai pirkti na
mus . . . senus pataisyti ... jei turi pinigų ir nori kUtoW padėti, pirma ateik į

NAUJIENŲ SPULKA. Patarimas ir patarnavimą Čia Utek.P nekainuoja

LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND SAVINOS ASS’N
178a SOUTH HALSTED STREET

TELEFONAS, CANĄ^ 850b

kalba, kad Agnieška ir ten pa
liko vienai panelei sūnų. Ta 
“panelė” net teiraujasi, ■ kaip 
butų galima josi Agnieškėlę grą
žinti pas ją Lietuvon. Kažin, ar 
ne laikas Toronto moterims šią 
misteriją 
traukiant 
“ragana’’ 
vedžioti.

galutinai ištirti, nu
jau anldaroką. Ta 

gali daug panelių su-
—Vikšrąs

LESPERĄSIJA ..JUODA
Kad geriau butų galima su

prasti priežastys šios prpvinęi- 
jo{s liaudies sukairęjimp, užteks 
pažvelgti į angliakasių padėtį 
Tborburn miestelyj. Čia gyveną 

šimtų darbininkų- Jų gyve
nimas priklauso nuo švilpuko* 
kuris gali pašaukti ir nepašauk" 
ti juos į darbą.

Visas skurdas, vargai, juoda 
desperacija čia pat ant vietos. 
Ilgos eilės, mažų nuo senumo 
pajuodusių kompanijos lūšnų- 
Jauni ir pagyvenę vyrai, nusku
rusiomis drapanomis, išblyšku
siais veidais slankioja be dar
bo gatvėmis. Nudrįskę, liguis
tais veidais vaikai gatvėse. Jau
ni suaugę vyrai, kurie nedirbo 
dar nė vienos dienos savo gy
venime.

Miestelis — vieno žmogaus, 
kompanijos, savastis. Lūšnas 
pastatė kompanija McBane ir 
išnuomoja savo darbininkams. 
Be jokių sąnitarinių patogumų, 
supuvę ir pusiau nuvirtosios, 
visai netinkamos gyvenimui. 
Kiekvienus jų kambarys ir 
kampelis, — tai lizdas džiovos 
ir tuberkuliozo perams.

Jau keturi metai praėjo, kaip 
šio miestelio darbininkai, kad 
galėtų apsaugoti sąvę nuo ne-

vystyti kasyklą. Bet ji klastin
gai darbininkus prigavo. Surin
kusi apie $100,000.00, ji nieko 
nedarė ir neseniai paskelbė, kad 
bus “priversta” uždaryti kasyk
las.

IJarbįninkai reikalaujo iš 
kompaiiijbs atskaitos. Jie klaiu 
šia jos., ką padarė su jų $100,- 
000.00. Jie taip pat reikalauja, 
kąd valdžia duotų pašalpą su 
pirma diena kasyklos užsidary
mo. Jie nurodo, kad kelių pėdų 
gilumoj randasi turtingas ang
lies sluogsnis, daug milijonų to
nų anglies, užtikrinant jiems ir 
jų vaikų vaikams darbus. CCF 
jiems sako: išpinkit CCF val
džią, ji nacionalizuos kasyklas 
ir užtikrins jums darbą.

Thorburn miestelio angliaka
sių padėtis pasak© padėlį abel- 
nai visų Naujos Škotijos ang
liakasių, taipgi ir kitų industri
jų darbininkų, ypač žvejų. Vi
su Atlanto pakraščiu badauja 
dešbuts tūkstančių žvejų. Jie 
uždirba po —60 centų per- 
dieną. Už 42$ svarus žuvų, žve
jai gauna tik $3.68, o verslinin
ką! ųž liek žuvų paima iš gy
ventojų $30,20.

GALINGAS balsas — 
orątorika ORGANI
ZUOTO DARBININKO

Bet paklausykite į toną ga
lingo balso pačių organizuotų 
darbininkų vado, delegato Uni
ted Mine Workęrs Union kon
vencijoj, Augus F. MacDonald, 
ir suprasite, kąs dedasi Naujoj 
Jikotijoj, kaip rimtai ię gyvąi 
rengiasi politinei! kovon. Jis at
sikreipė į konvenciją šiais žo
džiais:

“Grįžę atgal į savo lojalus, 
atidarykite lavinimosi — ap- 
šviętos klubus. Prirenkime mi
nias pasilikti naujus pervers
mus. Užkįrskįme kelią tiems, 

, kurįe ateina pas mus ir savo 
grasiomis kalbomis palaiko 
nąus tpkiais, kokiais dabar esa
me, Iki šiol mes neturėjome 
progos pasirinkti valdžios: tu
rėjome balsuoti už liberalus ar
ba konservatorius. Mes neturė
jome apšvietos, susipratimo. 
Mes buvome žaislas politikierių 
naguose, todėl kad nesilavino- 
mę ir riesiinokinome suprasti 
savo reikalus. Dėl stokos politi-

jos liaudies sukairėjimą. Sku
biai pribuvo ir iš kilų provinci
jų spaudos korespondentai ty
rinėti priežastis tokio sukairė- 
jimo. Jiems neprisiėjo daug lai
ko eikvoti, kad galėtų gauti at
sakymą, kodėl Nauja Skotiečiai 
pasuko taip urnai į kairę. Kiek
vienoj anglių kasykloj, kaime,

kiant miesto grožio ir žiūrint 
gyventojų sveikatos. Miestie-s 
čiams nubalsavus, lūšnos savF 
ninkas tuojau pradeda griąuti 
sunaikinimui pasmerktą lūšną. 
Tokiu budu per metus pašalina
ma 12 lūšnų: jų vietose stato
mi nauji, erdvus ir sveiki pa
statai.

!'y. —«■ ...

Moterys-žiurėkit!
JUS GALIT LENGVAI ĮSIGYTI

ROGER8 sidabrą

GALIT GAUTI TIEK SETŲ KIEK NORITE.

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ
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NAŪJTENQS, Chicago, TO.

Diena Iš Dienos
®

Northsidiečių Milaknių 
Sidabrinės Sukaktuvės

NORTH SIDE. — Rugsėjo 
4 d., northsidiečiai Jurgis ir 
Karolina Milakniai, 3341 Ever- 
green avenue, minėjo 25 metų 
ženybinio gyvenimo sukaktu
ves. Jie yra labai draugiški ir 
gerai NorthsidSj žinomi žmo
nės, tad jubiliejaus proga gi
minės ir draugai jų neužmir
šo. Sukaktuvių dieną susirin
ko pp. Milaknių namuose juos 
pagerbti. Sunešė daugybę do
vanų ir širdingai linkėjo jiems 
laimingai sulaukti auksinių 
vestuvių. Nereikia nei sakyti, 
kad pp. Milakniams buvo ne
paprastai smagu svečius maty
ti.

Dalyvavo A. ir M. Walskiai, 
K. J. Vikariai, L. O. Zaley, A. 
W. Tilay, J. O. Rudžiai, K. U. 
Walaikai ir kiti. P-a Strupie- 
nė, kaipo “svočia” atvežė iš
kepus didelį karvojų. Buvo 
tikrai gardus. “Jaunavedė” p. 
Milaknienė su pagalba p. Wal- 
skienės dainuodamos vaišino 
svečius skaniomis dešromis.

Gražiai atšventėm “vestu
ves” ir linksminomės iki ank
sti ryto.

Ten Buvęs.

R. Urbonienė
Ligoninėj

šiomis dienomis į Manteno

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

GAUSITE

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St.

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

po pietų.

proto* ligoninę buvo išvežta p. 
Rožė Urbonienė, kuri gyveno 
adresu 5527 W. Washington 
Boulevard.

Ji jau seniai serga nervų 
liga, bet jos vyras, būdamas 
geros širdies, vis gailėjosi ir 
vis kentėjo, tikėdamas, kad 
netrukus pasveiks. Nieko ligo
nei netruko., Ji turėjo pakan
kamai pinigų ir brangių rūbų. 
P-s Urbonas pataikavo kiek 
galėdamas.

Bet niekas negelbėjo. Jos 
nervai visai paįro ir nebuvo 
galima ligonės ilgiau laikyti 
namie. Kaimynai ėmė protes
tuoti, kad ją reikia vežti ligo
ninėn gydyti.

Gaila drg. R. Urbonienės. 
Draugai ir giminės yra prašo
mi ją atlankyti ir suraminti.

Draugė.

Iš Ligoninės Grįžo
B. Gurskienė

BRIDGEPORT. — P-a Bar- 
borą Gurskienė, savininkė Do 
Drop Inn, 3300 S. Halsted st., 
jau grįžo namo iš ligonines, 
po pasekmingos goiterio opera
cijos.

Ji dabar nori išreikšti šir
dingą padėką draugams už lan
kymą ir už dovanas bei gra
žias gėles: pp. Romanams, Plec- 
kaičiams, S. Bagdonui, K. Dan- 
tai, J. Izniui ir kitiems. Dide
lis ačiū priklauso ir jos duk
relei Genovaitei Gurskaitei, ku
ri savo motutę nuolat lankė ir 
budėjo prie jos dieną ir nak
tį.

P-a Gurskienė yra Teisybės 
Mylėtojų Draugijos narė. Ji 
yra ir gera “teisybietė”, nes 
pašalpos nereikalavo.

Linkim ligonei kuo greičiau
siai pilnai pasveikti. Jei mes 

(turėtume daugiau tokių narių, 
kurie sirgdami pašalpos neima, 
tai musų Draugija daug ge-

• riau gyvuotų.
Teisybietis.

Povilas P. Dargis 
Chicagoje

Labor Day švenčių proga 
Chicagon atvyko žymus pitts- 
burghietis Povilas P. Dargis, 
SLA Įstatij Komisijos narys 
ir radio stoties WWLW sve
timšalių programų direktorius. 
Lankėsi čia privatiškais reika
lais. šįryt žada grįžti atgal.

1 Kartu su p. Dargiu Chica
gon atvyko ir p. J. Pikelis, 
Lietuvos maisto produktų im- 
porteris Pittsburghe ir SLA 
finansų komisijos narys.

Drg.

“N” Administratorė 
Grįžo iš Atostogų

Vakar dviejų savaičių ato
stogas užbaigė ir prie darbo 
grįžo p. Maria Jurgelonienė, 
“Naujienų” administratorė ir 
“manadžeris”. Jos ofiso valan
dos, nuo 9 ryto iki 5-ių vaka
re.

Petras Ambrose
Lankėsi Chicagoj
Labor Day

Iš Detroil, Mich. švenčių pro- Praeitą sekmadienį žagarie- 
proga atvyko į svečius Petras čių kliubo rudeninis piknikas, 
Ambrose pasiriiatyti su savo kuris įvyko Spaičio darže, bu- 
broliu V. B. Ambrose, Naujie- vo jaudrus ir gyvas. Dainos 
nieČiu^ kurio nebuvo matęs skambėjo per visą dieną ir 
per virš 7 metus. Petras sako, per naktį, tik nutilo pirmadie- 
Detroite yra daug ženklų, kad nio rytą;
darbai pradės geriau eiti ir jie 
tikisi pradėti gerai gyventi.

Petras nėra vedęs, o jo bro
lis mums žinomas VBA yra 
piršlys “Pipirnickasr.,’’ tad gali
ma tikėtis labai pasekmingų a- 
tostogų. Chicago ir Naujienos 
padarė didelio įspūdžio Ame
rikoje gimusiam Petrui Ambro
se. —Kaimynas.

Užuojautos Žodis 
Draugams Januškams 
Bostone

Pereitos savaitės “Keleivio” 
laidoje pamačiau, kad draugų 
Januškų šeimą ištiko didelė ki'<aiP kalbėsime, bet jų žuvis 
nelaimė. Mirė jų jaunutė duk-i^llvo puikiai pagamin- 
relė Lydija. Tai buvo apie 18 Jos-
metų amžiaus labai gabi smui- Detroitiečiai sako, jie dar 
kininkė, kurią bostoniečiai vi-, savo gyvenime nėra ragavę
si pažino ir labai įvertino. Tai tokių silkių ir “smokaunų” ko- 
buvo vienintelis tėvų džiaugs-1 pustų. Berišas ir valstybinė
mas išauklėti ir išmokslinti to- pirmos rūšies. Sveteliai ger-
kią gabią dukrelę. Dabar, ka-| darni 
da tas šeimos džiaugsmas vir-' dus 
to lindėsiu, aš reiškiu savo Į gali 
nuoširdų užuojautos žodį Zą/-'bėjo
dijos tėvams Januškams... Lai moka lietuviškai šokti ir ra- 
jie lengviau pergyvena tą di- helius žaisti.

SUSIRINKI MA I
tel .......... .................................... ■■ ...............  ■■■■ II I...... . ............ ....................................

South Cenier Plumbirg & Heating Suppiy Co., Ine.
N. W. kampas State ir 55th St.

VISI TELEFONAI — ATLANTIC 4290 — VISI TELEFONAI

SLA 36 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks trečiadienį, rug
sėjo 7 d. Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halštėd St. 8 vai. 
vakare. Visi kviečiami atsilankyti, o pasilikusieji su mo
kesčiais būtinai užsimokėkite, kad nebūtumėt suspenduoti.

Kaulakis, fin. rašt.
Bridgeporto Lietuvių Namų Savininkų mėnesinis susirinkimas 

įvyks trečiadienį, rugsėjo 7 d. 7:30 v. v., Lietuvių Audito
rijoj, 3133 S. Halsted St. Visi ir norintieji priklausyti są
jungai laiku pribukit, nes svarbu. —S. Kunevičia, rašt.

LDD 4 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks ketvirtadienį, rug
sėjo 8 d. West Side svetainėj, 2244 W. 23rd Place. Pra
džia 8 v. v. Visi kviečiami dalyvauti, nes įvarbu. Bukite 
laiku. —A. Dainis, 4 kp. sekr.

Kenosha 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.

Lucille Simanauskaitė, sekr.

delj skausmą ir tpliau pasilie
ka darbininkiškame judėjime, 
kuriame per ilgus metus abu 
veikia.

—V. B. Ambrose.

Paskutinis Žagarie- 
čių Kliubo Pikni- • 
kas Nusisekė
Biznis Ėjo Kaip iš Pypkės

Apsilankė daug pačių žaga- 
riečių—biznierių ir paprastų 
proletarų. Buvo atvykę iš Ke- 
nosha p. Drigniai, iš Detroito 
—A. Milius, II. Žigas ir A. Ka- 
valas. Jie taippat buvo nuvy
kę ir į Pirmyn choro geguži
nę.

Nesuprantu kodėl žagarie- 
čiu išvažiavime žmonės tokie 
smagus. Vieni sako, kad pas 
juos yra daug įvairumo ir pa
tys žagariečiai esą labai drau- 

igiški ir svetingi. Kiti priduria, 
Į kad jų muzika, kuriai vado- 
jvauja Juozas Balakas, teikia 
i daug linksmumo. Ar šiaip ar 

kiekvienas sakė, kad gar- 
alutis, tokį ir mirdamas 

gerti. Senas Antanas ste- 
kaip jaunimas gražiai

Šoko ir Kadrilių

Teko matyti p. Karčauskus, 
Plukienę ir dar vieną vyrą 
mikliai kadrilių šokant ir jų 
visos šešios dalys išėjo “fine”. 
“Prąvadninkės” Norkienė,, 
Meravičienė, Kaunas, Arlaus
kienė, Gurskienė ir kiti nesku- 
pėjo sutartines traukti.

Gaspadinės Bitinienė, Ma- 
kaveckienč, prie saldainių 
Stella Gasper, prie bufeto— 
Keturakis, Ramašauskienė, Už
kuraitis, Niprikas ir Butvill. 
Komitetas—P. Arlauskas, W. 
Puirius sutartinai dirbo. J. 
Adomaitis tai buvo tas bernas 
kaip žydas sako, atnešk me
džių, pažiopsok; atnešk van
dens, pažiopsok; ir t. t. Bet 
jam nebuvo laiko žiopsoti, sve
čiai tik šaukė, atnešk dešimts 
bakalų alaus. Kiti šaukė kitoj 
vietoj—duokite tų importuotų 
iš Latvijos žuvų. p. Kisielius 
ir jo žmona—vienas nuo sa
vęs, kitas nuo savęs fundija.

Čionai Lietuviai Perka!!!
APŠILDYMĄ — PLUMBINGĄ — MALEVĄ 

LINK-BELT STOKERIŲ CENTRAS

Pirkite kur visi Lietuviai Perka!

TAUPYKIT KUPONUS

UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSI! GRAŽI] 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.

Žagariečių biznierių Stankų 
dukrelė iš po atostogų gra
žiai a.’irodč. Joniškiečiai Rim- 
džiai, Bukniai biznierius W. 
Zeckas irgi uliavojo pas žaga- 
riečius. Roselandietė Frances 
Ambrozas tai buvo ta specia
listė užkandžių pagaminime.

Bendrai, visiems didelis kre
ditas priklauso už nusisekimą 
šio pikniko. Dabar lauksime 
kada jų kliubas surengs sve
tainėje šaunią pramogą.

R. Š.

į Nauja Vadovybė 
Woods Teatre

Puikiausias vidurmiesčio po
puliarių kainų teatras Woods, 
kertėj Randolph ir Dearborn 
gatvių nuo šio sekmadienio bus 
po vadovybe Herb Elisburg.

Elisburg užtikrina publiką, 
kad jo kontraktas su Holly- 
wood duos galimybgs rodyti 

rinktinius paveikslus. Jis rodys 
double feature ir bus atdaras 
į dieną 18 valandų, nuo 7:45 
ryte iki 2 vai. nakties.

Sėdynės yra patogios, o ne- 
girdintiems yra “earphones,” 
Taipgi sudėti nauji garsiakal
biai ir paveikslų mašinos. Ati
darymo savaimę pirmu kartu 
Chicagoj rodoma “I’in from 
the City” su Joe Penner ir 
Kay Frances veikale “Women 
Are Likę That.”

Paskutinės 3 dienos
Pamatykit Japonus vejamus iš 
Sovietų Sibirijos 1918-1921 m.

“VOLOČAJEVSKO 
APGYNIMAS” 

“čapajevo” kūrėjų diriguojama, 
originalus muzikalis sąstatas ve

damas Dmitri šostakovičio.
SONOTONE 66 E. Van Buren 

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

ir Sekmadienį.

DUODAME PINIGUS
9 Jeigu reikia atnaujinti 

morgičių;
• Jeigu norite taisyti na

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

mą;
® Kreipkitės į Naujienų 

Spulką. Gausite ant len
gvų iš s i mokėjimų leng
vomis sąlygomis.

LITHUANIAN BUILDING 
LOAN AND SAVINGS 

ASSOCIATION
1739 So. Halsted Street.

Atidarą kasdieną, išskyrus 
nedėldienius nuo 8 ryto iki 

8 vai. vakare

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam j farnias ir kituš miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St
šaukit Tel. YARDS 3408

........  ii ....

DAILY
BES1NESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
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• FOTOGRAFAS
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BEFORE r

INDAMS KUPONAS
IKI RUGSĖJO 10 D.

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

eis kas savaitę.
SU ŠIUO KUPONU

Galite dar gauti ir pirmiau garsintus indus 
Pažymėki! ką norite.

1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5848

• LIGONINES— 
HOSPITALS

Adresas

MAPPV

H
P

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $19.50

už .................   ■ "
GYDYMAS SKA.OO
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje —... $15-oo
RAUMATIZMAS $j>.00

greitai palengvinama -----
VISAS LIGAS GYDOMA $•< AA
Ekzaminaciją įskait vaistus ■

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Ave^ Chicago. 

Tel. Lawndale 5727.

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

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

75% Coarse .—_______   87.75
Hlinois Nut ----------------------  $5.60
Rex Egg ------------- ---------  , $7.50
Black Band Lump ______   $8.75
Millers Creek Lump________ $9.00

Chestnut Hard Coal_____ $13.00
ir kitokias anglis pristatom.

Pašaukit: Lafayette 8980.

COua.SE


Trečiadienis, nigs. ?,

ĮVAIRIOS ŽINIOS IŠ CICERO LIETUVIŲ 
GYVENIMO IR VEIKIMO01

Dar Vienas Išvažiavimas.—Jau Ruošiasi Rudens 
Parengimanis. — Nepavykęs “Holdup,” Etc.

CICERO. — Dar piknikai j gi buvo išprašytas iš ~Už baro, 
nepasibaigė, štai šio mėnesio * ‘ ’
18 dieną Spaičio darže Ciceros 
Lietuvių Liuosyhės namo ben
drove turės savo išvažiavimą 
ir kaip atrodo, jog tai bus pas
kutinis vasaros pasilinksmini
mas. Tą išvažiavimą rengia 
trys moterys. Tai pirma tokia 
komisija iš vietos draugijų ir 
atrodo, jog jos pilnai sugebės 
viską tinkamai suruošti. Namo 
bendrovė turi keletą šimtų da
lininkų ir daug pritarėjų, tad 
išvažiavimas turėtų būti gana 
skaitlipgas ir pasekmingas.

Visi žino ir lietuvių visuome
nė gali pasididžiuoti, jog ben
drovė išsilaikė per sunkiuosius 
laikus, visiems išmokėjo nuo
šimčius ir šiandien stovi pui
kiausiai. Jeigu ne vieno žmo
gaus su' žmona užsispyripias. 
tai butų jau atmokėtos visos" 
skolos už taksus ir augtų dali
ninkų įdėliai. O dabar viskas 
kliūva dėl taksų nuošimčio.

Tai matote, ką kerštas ir ne- 
apgalvojimas daro. Vadinasi, 
pats save skriaudžia. Argi ne
ateis laikas, kada susipras? O 
butų sveika jam ir visiems ki
tiems L. L. N. B. dalininkams.

Rudeniniai Parengimai
Draugystės Lietuvos Karei

vių turės savo metinį parengi
mą 12 dieną lapkričio, Lietu 
Liuosybes svetainėje. Paskuti
nis draugijos susirinkimas pa
skyrė labai gabią komisiją, 
būtent, G. Pocius, K. Andrijaus
kas,' • K. Leudanskas, S. Šilei
kis ir K. P. Deveikis, ilgametis 
draugijos sekretorius. Komisi
ja jau turėjo pasitarimą apie 
rengimą vakaro. Sutarė ruošti 
programą ir gana gerą, kad 
tiktų seniems ir jauniems. Nė
ra abejonės, kad taip ir bus, 
nės metinis parengimas ^tubi! 
atsižymėti. Kas ir iaup pildys, 
programą, tai vėliai! pakalbė
sime,/ o dabar jau visi Karei
viai ir jų draugai ruoškitės. O 
ypatingai rėmėjai - biznieriai, 
bukite pasirengę sutikti komi
siją. , ..

Nepavyko Holditpas
Pereitą savaitę vieną dieną 

po pietų J. F. Šorio užeigoj, 
1543 S. 52nd Avė., buvo kete- v
tas kostumerių. Įėj6‘ žmogus. įspūdžių. Kaip jau žino Nau- 
Ma^yt, drąsus, nes atstato diJjienų skaitytojai, 
delį šautuvą ir sustato visus žiavo drauge su F. Gedminu, 
prie sienos. Pats savininkas ir- So. Chicagos biznierių. Jiems

metinisV

bet netikėtai vienas jaunuolis 
spruko per duris. Šate — gaso- 
lino stotis J. F. Kimbarko. To
kiu budu ponas “Holduperis” 
turėjo sparčiai neštis laukan. 
Apie porą blokų buvo vėjamas 
bet spėjo pasprukti be grobio.

Prasideda Parengimai
Su 1 diena spalio, Lietuvių 

Liuosybės svetainėje atsidaro 
parengimai ir tęsis iki išauš 
šiltas pavasaris. Užveizda A. 
Avižienis bus labai užimtas, 
bet jisai to nepaiso, sako, “te
gul tik būna parengimų, aš vi
sus apeisiu.” Tai tikra tiesa,, 
žmogus dirba dieną ir naktį. 
Mažai tokių yra. Čia yra ma

lda turėti parengimus šeštadie- 
j niais. Jau šeštadienių negali- 
į ma gauti spalio ir lapkričio 

’j mėnesį. Gruodžio mėnesį yra 
atdarų.

( Spalio pirmą parengimas 
jaunų mergaičių Masąuerettes 
Sočiai Club. Jų kliubas ne
skaitlingas nariais, bet sutrau
kia skaitlingą publiką. Tas pa
rodo sutartį ir gerą veikimą. 
Tai mergaitės — čia gimę ir 
augę. Valdyboj stovi S. Shveg- 
zda, J. Peti*aitis.

Iš visų veikliausis kliubas— 
lai “Optimistų.” Jie veikia tik 
savo pasilinksminimui. Narių 
yra svetimšalių.

Na, už visus aukščiausiai 
stovi, tai Raudonos Rožės 
Kliubas. Kaip turtu, taip ir na
riais. Nariai gyvena išsisklaidę. 
Į parengimus nesueina. Jų me
tinis parengimas 29 dieną spa
lio, Liuosybės svetainėj. 5 ko
misijos nariai • E. Mikutis, B. 
TumaviČius, C. Biknius, S. 
Klansas, V. Muraška. Jie jau 
daro .planus. Turės platų pro
gramą, gerą, geriausią muziką 
—ko jaunuoliams ir reikia.
t.Grįžta, ik. llėiuuosv - . __

5-10 Tavern, 2320 S. Cicero 
Avė. Tai vieta p. P. Palulių. 
Dabar ten šeimininkauja pati 
Mrs. Palulis. Jinaiprižiūri, 
kontroliuoja keletą darbinin
kų. O pietij laike jai pagelbsti 
'duktė ir jos abi gana vikriai 
sukasi. Pats bosas p. Palulis 
jau 4 mėnuo kaip vieši se
noj gimtinėj Lietuvoj, šį mė
nesį grįš kupinas naujų, gerų

Palulis išva-

NAUJOVIŠKS IR GRAŽUS ŽIURSTAS

PEASANT APRON RATTERN 1840
No. 1840. — Margais siūlais arba šilkais išsiuvinėjimas 

žiurstui.
MBB MBBi BBB» BBB ——• —|

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPE, Nq. 1840 (
1 1739 So. Hal.ted SL, Chkago, III. r .
I . . '
. čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No. —■

išleisti buvo suruoštos šaunios 
išleistuvės. Su ašarom atsisvei
kino. Kokios bus sulauktuvės? 
Ašarų tai jau nebus, o kad ir 
bus, tai džiaugsmo ašaros, nes 
vieni kitų labai išsiilgo. Tai vy
ro ir moters meilė.

Mrs. Palulis kaipo vedėja už
eigos, nori pasirodyti vyrui, 
kad nesnaudžia. Jau savaitė 
laiko kaip savo užeigoj įvedė 
penktadienio ir šeštadienio va
karais vištienos vakarienes. Ir 
žinote, pusė vištos ir su visai 
prieskoniais lik 25c. Prie to 
muzika, pasilinksminimas. P.

Ruošias Pagerbti 
Seną Veikėją
Ruoš Vakarą Savo Buvusiam 

Fin. Sekr. P. Pivariumii

BURNSIDE. —• SLA. 63 -čios 
kuopos mėnesinis susirinkimas 
įvyko rugsėjo 1 d., Tuley Par
ko svetainėj. Narių atsilankė 
vidutiniškai. Kartais net atvi
rutėmis šaukiant susirinkimą, 

Palulis grįžęs tikrai nusistebės tiek (|aug neatsilankydavo. Gal 
, kad rugsėjo 

4-tai dienai buvo ruošiamas 
piknikas, o antra, kad buvo 
pasklidę gandai, jog kuopa pla
nuoja surengti šiokią tokią pra
mogėlę savo buvusiam finansų 
raštininkui P. Pivariunui.

atida- 
susirinkimą paskelbė, kad 

kan. Rašėjas sako, “Kalbėjau1S3 č on kuopon iš kitų kuopų 
su visais ir visi pasižadėjo at-* persikėlė du nariai, būtent, 
važiuoti” ir iš tų visų suminėti jaunuolė M. Zajauskas, iš SLA 
tik du vardai pačių mažiausių. 
Tai aiškiai parodo kokią para
mą Draugas gauna.

A. Valančius labai norėtų, 
•kad “Naujienose” po raštais' 
pasirašytų Kazimieras. Viskas 
butų ok. Tai siauro supratimo^ v-—v __ ___________ j o antra narė K. Naradauskienc

122 rugp. atsimeldavo. Taigi, 
i1 palieka tik vienas ligonis, P. 

Pivariunas, kuris buvo kuopos

savo žmonos sugabumu. O kaip tame priežastis, 
kas sako, “moters vieta prie 
pečiaus.” šiandien tas psakis 
netinka moterims.

Draugas apie Naujienas
šeštadienio “Drauge” tilpo 

daug rašto apie Cicero biznie
rius ir šiaip dalykus. Su aša- Pirm. P. Kučinskui 
roin prašoma “Draugo” pikui- riu 
kan, Rašėjas sako.

liūs ir A. Laurutanas. Ant vie
tos buvo nutarta antradienį, 
rugp. 6 d., susirinkti pas P. 
Kučinskus, 45 E. 98th Street, 
ir nutarti kaip ir kokiu budu 
P. Pivariuną pagerbti ir su
šelpti.

63-čia kuopa taipgi nutarė 
pasiųsti pasveikinimą naujam 
“Tėvynės” redaktoriui K. Jur- 
geloniui už gerą organo reda
gavimą,

Apsvarsčius Pažangos vajų, 
kuris prasidės spalio 1 d., kuo 
pa išrinko organizatoriais 
Barniškį ir A. Laurutaną. 
apsiėmė darbuotis kiek jų 
gos

CLASSIFIED ADS
REAL ESTATE FOR SALE 

Namąi-žemė Pardavimui
GREITAM PARDAVIMUI—įma

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

PARSIDUODA 35U Lowe Avė. 
Pamatykit šią 8 kambarių garu 
šildomą katedžį. Savininkas 3316 
So. Lowe Avė.

REAL ESTATE TO EKCHANGE 
Na^i

KAS KĄ TURIT MAINYTI?
5 kambarių mūrinis bungalow, 

kaina $2900.
2 flatų po 4 kambarius, rendos į 

mėnesį $55. Kaina $3900.
2 štorai, 6 flatai mūrinis namas, 

rendos į mėnesį $285. Kaina $7500.
5 kambarių namas su 4 lotais 

prie Archer Avė. Įmokėt $500.
C. P. SUROMSKIS 

2502 W. 69 St. 
Grovehill 0306

Jie 
j ė-

leis.
63-čios kp. Fin. Sekr.

A. Laurutanas.

Keps Aviną 
Jefferson Miške

PARDAVIMUI 5 kambarių mū
rinis bungalow, karštu vandeniu 
apšildomas. Pigiai. 7140 S. Maple- 
wood Avė.

PARDAVIMUI plytinis budin- 
kas su krautuve—5 kambariai, 2 
karų garažas. Tiktai $50 įmokėti— 
labai nebrangiai. 2525 S. Green St.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

FURNISHED ROOMS—TO RENI 
Gyvenimui Kambarini

RENDAI kambarys su rakan- 
dai. 2534 So. Green St.

HELP WANTED—MALĖ

REIKALINGAS ŽMOGUS paty
ręs ant farmas. 9940 Vincennea Av.

REIKALINGAS darbininkas | 
ūkį 120 mylių nuo Chicagos. Dar
bas ant visados. Atsišaukite 1101 
S. Albany Avė.PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro

sernė, biznis išdirbtas per daug 
metų, geroj apylinkėj, nebrangiai. 
4530 So. Wood Street.

NORTH SIDE. — Morning 
Star Kliubas ruošia išvažiavi
mą ir avino kepimą sekmadie
nį, rugsėjo 11 d., Jefferson’o 
miškuose.

Aš manau, kad Morning 
Star Kliubą visi žino, nes kliu- 
bieČiai dalyvauja visuose de
mokratiniuose parengimuose.

Tad ir mes kviečiame visus 
dalyvauti piknike. Avinėlio ke
pimas prasidės 11 vai. ryte.

Taigi atsilankykite anksti. 
Be to dar bus žaidimas bolės, 
pasagų mėtymas ir 1.1.

Dabar yra tikrai geras lai
kas važiuoti į mišką pasigerėti 
gamtos gražumais, nes vasara 
jau baigiasi. Tad naudokitės 
proga.

BUSINESS—TO EXCHANGE 
Bizniai Mainais

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

8200 S. Kean Avė.

Ohio 
kuo-

157 kuopos, Youngstown, 
ir S. Staskauskas iš 
pos.

Svarstant ligonių 
, pasirodė, kad ilgai
čelniutė gavo pašalpos $91.00,
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klausimą, 
sirgus J.

žmogus — įsimylėti tik vieną I 
vardą, šventas Kazimieras —1 
lenkų karalaitis* o lietuviai 
katalikai garbina kaipo savo 
tautos globėją.

Pardavimui bučernė ir grosernė 
geroje vietoje, bet negaliu laikyti. 
Priežastis—vyros mirtis. 1907 So. 
Halsted St.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

KAS KĄ TURIT MAINYTI?
5 kambarių mūrinis bungalow 

kainą $2900.
2 flatų po 4 kambarius rendos 

į mėnesį $55.
2 štorai, 6 

mas, rendos į 
$7500.

kambarių
Archer Avė. Įmokėti $500.

C. P. SUROMSKIS
2502 W. 69 Str.

' Grovehill 0306

5 
prie

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

tautos globėją. P. Valančiui finans« ^štininku nuo pat jos 
butų malonu maiyti to švento- isisteigimo. J>s yra gana sun-
jo vardą “bedieviškam” laik
rašty, kaip jisai pats pripažįs
ta.

Aš labai stebiuosi, kaip ji
sai, A. Valančius, tuos bedie
viškus raštus skaito. Bet, juk 
tiesą žmonės sako, “Visi su no
ru Naujienas skaito, nes ten 
yra daug naudingų raštų.” Tad 
kam bereikalingai sielotis ir 
ieškoti, ko nepametęs?

—“N.” Rašėjas.

.Vakar pyri

Naujas Kriminalio 
Teismo Viršininkas1

tręi ... ■.• ... į o—krimmaho1
teismo pareigas užėmė teisėjas 
Michael L. McKįhley. Jis pir
mininkaus teismui per metus 
laiko. Per pereitus metus, pra
dedant rūgs. 6 d., teismui pir
mininkavo teisėjas Lomelius 
J. Harrington.

kioj padėtyj ir menkai tega
li šnekėti.

Išrinko Didelę Komisiją
Kuopos darbšti narė P. Ru 

činskienė tuojau pakėlė klau
simą, kad , reikia kokiu nors 
budu pagerbti ir sušelpti labai 
gerą darbuotoją, kuris per 25 
metus laiko darbavos kuopos 
labui ir yra’’vertas didelės pa
garbos. Visi susirinkime buvo 
nariai vienbalsiai pritarė to
kiam sumanymui, o protokolų 
raštininkė Af Rasmor davė 
įnešimą, kadAtuojau išrinkti 
didelę komisiją parengimui
reri^ti:^ ~~ ■

'..'■'•n
ją pateko,į sekami nariai: 
Snarskienė,M. : , Bartulienė, 
Ručinskienę, M. ; Luksanie • 
O. Mockienė, F; Skrobutė-

I

nė, ’
nas, P. Kučinskas, J. Aleksan
dravičius, BJ(.Varniškis, K. ši-

***»■

Vienutinė Tokia

Anglų Kalboj

“The Daina”
Šimtai lietuviškų dainų anglų 

kalboje. Gražus vertimas.

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva 
sios istorija. į.

Puikiausia knjrga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

“The Daina” yrh parašyta Lie
tuvos rašytoja KatzenelenHb- 
geno.

Kaina $2.00.

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitą knygą.

Gausite NAUJIENŲ ofise.

A. Shimkus.

Gražus Indai Ii 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

Gražiai paklotas su gražiais 
indais stalas sužavi nors ir pa- 
prasčiausi asmenį. Todėl gera 
ir sumani šeimininkė dabar tu
ri genų progą įsigyti gražus 
indus už mažus pinigus.
„ Naujienos savo skaitytojams 
suteikia tokią progą. Pasinau- 
dėkit 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 augšfos rųšies Ro- 
ęers sidabrinius setus.
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TURINYS:
Kelios naujos tendencijos baudžia

moje teisėje—Tad. Zaleskis
Eilėraštis—Juozas Kėkštas.
Dreifuojančios poliarinės stoties 
mokslinė reikšmė—prof. 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 —

REIKALINGA MOTERIS prie na
mų darbo ir pridaboti du paaugu
sius vaikus. Gyvenimas ant vietos. 
1439 W. Marųuette Rd., tel. Hem
lock 0419.

REIKIA patyrusių avinėms ir 
kiaulinėms žarnoms rūšiuoti. Op- 
penheimer Casing Co., 1020 W. 36 
Street.

SnUATION WANTED
Ieško Dyį*?._________

PAIEŠKAU DARBO
Penteris ir popieruotojas iš vi

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

J. AUGAITIS,
1608 S. 50th Avė., Cicero, CIC. 3633

MERGINA 21-30 pagelbėti prie 
virimo, bendram namų darbui— 
būti. $8.00. Rogers Park 2459.

REIKALINGA mergina arba mo
teris dirbti į tavern už veiterką. 
6818 So. Ashland Avė., tel Hemlock 
4198, klauskite Bill.

REIKALINGA Jauna mergina 
pridaboti vaikus, gyvenimas ir mo
kestis. 1311 E. Hyde Park Blvd. 
Demos 4 augštas.

FURNITURE-F1XTURE FOR SALE 
Ra^andki ir įtaisai Pardavimai
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

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

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

CALumet 5269.

AUTOS—TRUCKS FOR SALfc.
Ed. < Levinskas. t 

Populiaris Mokslas ir Apžvalga.
KAINA 45 CENTAI

Galima gauti

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St.

Garsinkitės “N-nose”

H
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban
kietams, Laido-

> tuvėms, Papuoši
mams.

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

I fiVFIKIR “nGT8L U1 LIMO Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308 ,

•4

tJ

A

5*i
V? >

KRISTUPAS KAMARAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu Rugsėjo 5 d., 6:30 vai. 

ryto, 1638 m., sulaukęs pusės amž., gimęs Švenčionių 
apskr., Daugėliškio vals., Trečių Degučių kaime.

/ Amerikoj išgyveno 29 metus.
Paliko dideliame nubudime moterį Domicėlę, po 

tėvais Kaminskaitę, 2 dukteris Sofiją ir Oną, sūnų 
Aleksandrą, 2 brolius Joną ir Silvestrą Kamarauskus, 
2 brolienes, Anelę ir Malviną ir jų šeimas, 5 pusbro
lius Kazimierą ir Leoną Juršius, Justiną ir Vincentą 
Kamarauskus, Edward Cicėnas ir jų šeimą, 2 pusse
seres Anelę Kundrolavičienę ir Oną Markunienę ir jų 
šeimas ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 4107 S. Ashland Avė., 
tel. Yards 6359. / ;

’Laid. įvyks ketvirtadienį, rūgs. 8 d., 8 vai. ryto iš 
namų į šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Ųįristupo Kamaijajisko gimines, draugai, 
ir pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. " Nuliūdę liekame

Moteris * dukterys, broliai,brolien&s pusbroliai , 
ir giminės ,

Laid. dir. J. F. Eudeikis, tel. .Yards 1741-

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

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

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

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

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

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

Atdara kas vakarą iki 9130 , P. M. 
ir visą dieną sekmadienį.

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomis. <

DAUGYBĖ VARTOTU KARŲ 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES'
806 Wes»t 31st Street

Telefonas VICTO^ 1696 /

BUSINESS SERVICE 
Biznio Paternayto 

. Tel. Vktory 4965. 
STOGDENGYSTfi IR BLĖKOS 

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Hąlsted Street

A COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

EGG________________ $6.00
NUT«.0O 
BIG LUMP__________ 36.00
MINERUN 5.75
SCREENINGS$5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAI MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975
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K ĮVIRTO grabėn, buvo areštuotas ir 

PASIKORĖ NUOVADOJ
Nusižudė 45 metų amžiaus 18-tos Apylin 

kės lietuvis
18-tos apylinkės lietuvis Jo

nas Juknevičius, 45 metų am
žiaus, gyvenęs adresu 730 W. 
19th Street, pirmadienį nuva
žiavo j pikniką Vytauto Dar
že, prie 115th, netoli S. Pulas- 
ki Avenue.
Vakarop įsisodino kelis drau

gus automobilin ir nuvežė juos 
iš pikniko iki gatvekarių lini
jos. Tai atlikęs, apsisuko ir 
pradėjo važiuoti atgal į dar
žą. Be^ prie 103-čios ir Central 
Park Avenue jvyko nelaimė— 
įgriuvo į grabę.

Atvyko policija. Pamatę, 
kad Juknevičius nevisai blai
vas, policistai jį nugabeno Ev- 
ergreen Parko priemiesčio 
nuovadon ir uždarė už gro
tų. Kai šįryt kalėjimo sargas 
atėjo Juknevičiaus celėn jį pa- 
liuosuoti, tai pamatė, kad lie
tuviui laisvės nebereikia. Ma
tomai, iš nusiminimo ir gėdos, 
kad pakliuvo kalėjimam Juk
nevičius susisuko virvę iš dra-

šiendien guli apskričio ligoni
nėj. Abu buvo sunkiai sužeis
ti, kai į automobilį, kuriam jie 
važiavo, trenkė kita mašina. 
Nelaimė jvyko prie Halsted ir 
Cermak gatvių.

Antrąjį automobilį valdė 
vienas Emil Kurten, nuo 1029 
West 19th Street.

Jonui Stankui buvo per
skelta galva, o jo< motinai— 
nelaimėj nulaužta viena ran
ka. Jie gyvena adresu 4336 S. 
Wells Street.

Kitos Nelaimes

Prie Jolief. ir Eagendale vieš
kelių kampo automobilis sun
kiai sužeidė meksikietį Philip 
Losando. Automobilį valdė 27 
metų Williafn Raguse, - nuo 
5440 South 73rd avenue, iš 
Summit. -Policija jį paleido.

Policijos žiniomis per Labor 
Day šventes Illinois valstijoj 
automobilio nelaimėse žuvo 16 
žmonių, 7—Chicagos distrik- 
te. 10 žmonių Chicagos dis- 
trikte prigėrė. Per visą Ame
riką per šventes įvairiose ne
laimėse žuvo apie 320. 278 iš 
tos skaitlinės žuvo automobilių 
katastrofose.

Elkis Saugiai, 
Duok Kelią 
“Durniui”Pamakyk juos savo mandagiu elgesiu

važiuotojų”, sako p. Barrett. 
Jei męs norime sumažinti ne-

Remkite tuos, kurie 
garsinasi

1 “NAUJIENOSE”

Tankiai yra sakoma, kad su
sidūrimui reikia dviejų auto
mobilių. Bet tai esanti klaidin
ga nuomonė, sako Carl A. Ba
rrett, prezidentas Illinois Auto
mobile Club. Tankiausia vienas 
automobilis . iššaukia nelaimę, 
o vairuotojas kilo automobilio 
būna nekalta auka pirmojo au
tomobilio nerūpestingumo, ne
atidumo ir neatsargumo. ‘‘Re
tai būna diena, kad nesusitin
ka didelio skaičiaus neatsargių

vartų yra pasitraukti jiems iš 
kelio.

Buk mandagus, kada kitas 
žmogus padaro klaidą, nes tan
kiai galime išvengti tragedijos 
ir vengdami nelaimių, mes pa
mokiname kitą žmogų gerų ke
lio įpročių. Gal jis iš pradžių 
nemaloniai priims pirmą pa
moką, bet pakartotinos dozos 
gali duoti gerų vaisių.

“Turint tai omeny”, pataria 
p. Barrett, jei tūli automobilis
tų nori važiuoti viduriu kelio, 
tegul jis sau ir važiuoja. Buk 
prisirengęs, kuris bando prava
žiuoti geltoną šviesą šviesų 
kontroliuojamoj kryžkelėj. Ka
da kitas automobilis bando jus

pralenkti ir neapsiskaito su vie
ta, atsitrauk ir įleisk jį į lini
jų. O jeigu automobilis užpa
kaly bando jus pralenkti, pasi
duok ir pasitrauk į šalį.

“Iš pradžių jus galite many
ti, kad tai yra perdaug didelis 
nusileidimas “durniams”, sako 
p. Barrett. Bet nežiūrint kiek 
daug duosite kelio “durniams”, i 
jus rasite, kad tai abiems yra 
saugiau. Nežiūrint kaip man
dagus ir atsargus jus esate, vi
suomet dabokitės arti jus esan
čio automobilio, buk atsargus, 
kad galėtumėt pasitraukti jam 
iš kelio. Jus rasite, kad toks 
saugus ir mandagus važinėji
mas yra daug smagesnis jums, 
negu tam kvailiui, nors jis ir 
šiaip važiuoja kaip jam patin
ka.

Spulkos Gerai 
Verčiasi

Kiek lenką patirti iš spau
dos raportų, bei iš ypatiško 
kontaktą su spulkų darbuoto
jais aiškiai matyti kad šis me
tas spulkom yra daug sėkmin
gesnis negu apie 10 praėjusių
jų metų. Spulkos kurios gavo 
sutaupų apdraudą ir kitais at
žvilgiais susimodernizavo, tos 
sparčiai pradėjo augti savo po
puliarumu, keleriopai pakilo 
narių taupytojų skaičiumi, su
mažėjo ištraukiančiųjų 
pas skaičius, atsiranda 
dėsnis pareikalavimas 
lų, ant perfinansavimo
inonto, ir jad geras skaičius 
randasi statančių naujus na
mus, kuriuos reikia finansuoti.

Tiesa, dar ne visos spulkos 
suspėjo persitvarkyti; neku- 
rios tebekovoja su depresijos 
ištiktais smūgiais, bef< savaitė 
po savaitės ir šių reikalai kryp
sta gerojon pusėn. Baigia 
likviduoti nepelningi na]
skolininkai laipsniškai atsitei- 

įsia, naujų foreklozavimų be- 
I veik nebėra. Gaunantis veik
lumui darosi ir konkurenci
ja gyvesne, nekurtos jausda- 
mosis kad jų darbas nėra ga
nėtinai pelningas ieško kito
kios išeities: jungiasi su di- 

i desnėm bei sėkmingesnėm; per
veda $avo turtus kitų spulkų

įsutau- 
vis di- 
pasko- 
ant re-

Nusižudė Areštuotas* Už Auto
mobilio Nelaimę

Vakar įvyko ir kitas pana
šus atsitikimas. Du Page ap- 
skrityj pereitą savaitę už au
tomobilio nelaimę buvo areš
tuotas chicagietis Edvvard Coo- 
per, 44 metų amžiaus, nuo 
6741 Leoti Street. Cooper neva 
užmušęs automobiliu 17 
berniuką Ry Milpart ir 
senville, III.

Policija pakamantinėjo
perį ir vėliau jį paleido po 
kaucija.

Cooper grįžo namo, parašė 
raščiuką, kad jis berniuko ne
užmušė ir yra nekaltas. Tada 
nuėjo virtuvėn, atsuko gasą, 
uždarinėjo langus ir duris ir 
atsigulė ant grindų. Nuodingos 
dujos netrukus jo gyvybę už- 
gęsino. R.

me’ų
Ben-

Coo-

Pasibaigė Grant
Parko Koncertai

Pirmadienį, rūgs. 5 d., pa
sibaigė Chicagos Grant Parko 
koncertų sezonas. Koncertai 
prasidėjo liepos 1 d., ir tęsėsi 
per visą vasarą iki Labor Day. 
Juos rengė Chicagos Parkų 
distriktas bendrai su Chica
gos muzikų unija. Įžanga buvo 
laisva.

Ateinantį sekmadienį (8. v. 
v.) įvyks specialis koncertas, 
kurio programą pildys 300 
šmotų orkestras po 
Chicagos simfonijos 
Frederick Stock.

vadovybe 
dirigento

Su Labor Day 
koncertai pasibaigė 
kituose Chicagos parkuose— 
Garfield, Jackson, Lincoln, 
e‘<c.

šventėmis 
ir visuose

Michigan Ežere 
Prigėrė Jaunas 
Lietuvis

Apvirto Jo Valtis

Michigan ežere, netoli Ran- 
dolph papludymio, Gary, In
diana mieste, prigėrė 24 metų 
chicagietis lietuvis Walter Cei- 
kus, 2250 W. 24th Street.

Jo valtis “kayak”, kurioj 
važinėjo po ežerą, apvirto.

Acme-Naujienų Telephoto
Paveikslas prie kurio -stovi New Yorko St. Patriirk’s 

bažnyčios pralotas Lavelle parodo garsų New York 
kardinolą Hayes, kuris pasimirė pereitos savaitės pa
baigoje St. Joseph’s stovykloje, New York valsti
jos Sųllivan apskrityj. New Yorko diecezija, kurią ve
lionis valdė, yra skaitoma turtingiausia pasaulyj.

ACME-NAŲJIENŲ Telephoto

HITLERIS DARO FORTŲ INSPEKCIJĄ — Adolfas Hitleris, Vokietijos dikta
torius lydimas gen. von Brauihilsch, vokiečių armijos vado (dešinėj); daro fortų 
inspekciją prie Gross Boru, netoli Čekoslovakijos sienos.

reikale

klos likviduodamosi. Tas yra 
daroma ne vien Chicagoje ir 
įvairių tautų tarpe.

Spulkos statymais vis dau
giau varžomos ir kontroliuoja
mos reikalauja daugiau pasi- 
regusių specializuotų vedėjų 
ir viršininku—šiame C
nevisom yra lengva prisitai
kini. žinoma, kad spulkų dar
bininkai abelnai, daugiau dir
ba iš pasišventimo, tai specia
lizuotų darbininkų nedaug ga
li traukti tą darbą. Gal būt 
ši yra svarbiausiu priežasčių, 
kad šiendien spulkų skaičius 
vietoje augii eina žemyn. Vie
nok los, kubios gyvuoja ir į- 
stengia prisitaikini prie esa
mų aplinkybių, šiam sekasi 
gerai ir pelningai verčiasi.

Bankams paliovus duoti pa
skolas ant namų, ir sumažinus 
nuošimčius ant sutaupų—šios 
dvi sąlygos kaip tik spulkom

ti. Ir tai pačių žmonių naudai, 
kaip taupančių taip ir skoli
nančių. —W. V. M.

Hammondo Bankas 
Moka
Depozitoriams

Užsidariusio Hammond Na
tional Bank receiveris Thomas 
M. Kitchen paskelbė, kad jis 
siuntinėja 7*4 nuoš. dividendų 
čekius 1 092 depozitoriams.

Negauna dividendų 3,100 ki
lų depozitorių.

Bankas jau išmokėjo 47*/, 
nuoš. dividendų. Bankas užsi
darė sausio 2 d., 1932.
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Ii fifi

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

- -i Paštu ir Telegrama už 
prieinamą kainą. Siun

tėjui pristatome kvitą 
su gavėjo parašu.
Ant pareikalavimo iš
siunčiame pasiuntimo 

kvitas ir pinigų pasiun
timo ratas.
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Abu Guli Apskričio Ligoninėj

17 metų Joseph Stankus Jr., 
ir jo motina Sophie Stankus

Sunkiai Sužeidė 
Lietuvę ir Jos 
Jauną Sūnų

NAUJIENŲ-ACME Photo
SENŲ LAIKRAŠČIŲ ĮDOMYBĖS — EIlis F. SAenman iš Pigeon Cove, Mass., nemėgstą mesti laukan senus laikraščius. ligai negalvojęs 

pradėjo juos naudoti geran tikslui. Kai pabaigė, tai iš laikraščių turėj o pasistatęs namą ir visus vidaus įrengimus. Paveikslai dešinėj 
parodo iš popierių gamintą laikrodį ir pianiną. Stenmaų laikraščius priruošia “statybai” išmirkydamas juos tam tikram šeliake.

Naujienos
1739 S. Halsted St
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