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Chamberlain Sutiko Atiduoti Zudetus Vokietijai
SVARSTYTA KLAUSIMAS, K| TENKA 

PAAUKAUTI - TAIKA AR ČEKO
SLOVAKIJA?

Hitleris norėtų aneksuoti zudetus, užuot 
laukti plebiscito

BERCHTESGADEN, Vokie
tija, rūgs. 15. — Ketvirtadie
nį Britanijos premjeras Cham
berlain ir Vokietijos diktato
rius Hitler -tarėsi tris valan
das. Po pasitarimo išleistas ofi
cialus pareiškimas:

“Kancleris Hitleris ir Brita
nijos premjeras Chamberlain 
turėjo ilgoką ir atvirą pasida
linimą nuomonėmis dėl esamos 
padėties/’

Neoficialios žinios, pasieku
sios Ameriką vakar, sakė, kad 
Hitleris ir Chamberlain su$ko, 
jogei klausimas prieš juos sto
vi toks: ką tenka paaukauti 
— Čekoslovakiją, ar talką?

Ir Hitleris ir Chamberlain 
sutikę, kad ilgainiui zudetams 
plebiscitas turi būti duotas. O 
tai> reiškia zudetų atidavimą 
Vokietijai. Abiems betgi rupe-j 
jo daug “svarbesnis” klausi-j

mas: ar čekai sutiks tuojau iš
traukti iš zudetų apylinkių sa
vo kariuomenę ir pavesti vo
kiečių policijai tvarką jose pri
žiūrėti?

Kita neoficiali žinia infor- 
mavcf apie Hitlerio-Chamber- 
laino pasikalbėjimą šitaip: 
Britanijos premjeras siūlė Hit
leriui plebiscitą. Tačiau Hitle
rio reikalavimai pasirodė di
desni. Jis norėjo pasiųsti Vo
kietijos kariuomenę į zudetų 
sritis juo greičiausia ir anek
suoti jas.

šios žinios yra neoficialios. 
Bet neveltui kalbama, kad ten 
būna ir ugnies, kur pasirodo 
durnų.

Chamberlain penktadienį grį
žta į Angliją. Vėliau, po pasi- 
tarimų su kitais valdžios na
riais, jis vėl vyksiąs pas Hit
lerį. NAUJIENŲ-ACME Telephoto 

rudmarškinių)

ČEKU VYRIAUSYBĖ ĮSAKE VISU ENER
GINGUMU MALŠINTI RIAUŠES

140,000 čekų rezervų stojo tarnybon. Hen
lein reikalauja, kad Vokietija aneksuotų 
zudetus. Vengrijos spauda reikalauja ple
biscito ir Čekoslovakijos vengrams. Čeko
slovakija praplėtė karo stovio zoną. Zude

tų vokiečių šeimos bėga į Vokietiją.
PRAHA, Čekoslovakija, rūgs. 15. — Čekoslovakijos vyriau

sybė ketvirtadienį pasiuntė daugiau tankų ir kariuomenės maiš
tui malšinti zudetų vokiečių miesteliuose Vokietijos pasieniu. 
Armijai ir žandarams įsakyta veikti visu enerigngumu, kad su
laikyti šaudymus, dėl kurių 23 asmenys per paskutines tris die
nas žuvo.

23 žuvusieji asmenys — tai vyriausybės skaitlinė. Neofi
cialios žinios sako, jogei žuvusiųjų buvo daug daugiau.

PRAHA, Čekoslovakija, rūgs. 15. — Čekoslovakijos nacių 
vadas, Konrad Henlein, ketvirtadienį išleido proklomaciją, rei
kalaudamas kad Vokietija aneksuotų Čekoslovakijos dalis, ku
riose dauguma gyventojų yra zudetų vokiečiai.

PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 15. — Gautomis čia žinio
mis, premjeras Chamberlain ir jo ministerių kabinetas sutikę, 
kad Chamberlain nepriimsiąs reikalavimo plebiscito zudetų vo
kiečiams, jeigu Hitleris tokį reikalavimą pastatytų.

CHAMBERLAINO VIZITO HITLERIUI
TIKSLAI

MUNICH, Vokietija,
15. — Premjeras Chamberlain 
atvyko į Municho aerodromą 1 
valandą popiet (Chicagos lai
ku 7 valandą ryto) ketvirta
dienį. Specialiu traukiniu iš čia 
jis išvyko į Obersalzburgą, 
kurs randasi trijų mylių atstu
mo j nuo Berchtesgadeno ir 
Hitlerio rezidencijos Bavarijos 
kalnuose.

Koki yra pagrindiniai Cham-

rūgs, i berlaino vizito Hitleriui tiks
lai? Svarbi Amerikos žinių 
agentijai pažymi tris jų: 1 — 
Gauti Hitlerio pagalbą sulaiky
mui riaušių Čekoslovakijoj, kad 
jos neišsivystytų į bendrą Eu
ropos karą; 2 — -Atnaujinti 
čekų vokiečių pasitarimus Če
koslovakijos tautinių mažumų 
klausimais; 3 — Duoti Hitle
riui aiškiai suprasti, kad Bri
tanija priversta bus kariauti, 
jeigu kiltų karas.

-• ADOLFAS HITLERIS, (vidury, apsuptas

Viso pasaulio akys va
kar buvo nukreiptos į 
Berchtesgadeną, užkampį 
Vokietijos Alpių kalnuo
se, kur įvyko istoriškas 
susitikimas tarp Vokieti
jos diktatoriaus Adolfo 
Hitlerio ir Anglijos prem
jero Neville Chamberlain. 
Nusidedamas visoms An
glijos poli’tnėms tradici-

ACME-NAUJIENU Telephoto
NEVILLE CHAMBERLAIN.

Anglijos Premjeras.

joms ir sukeldamas sen
saciją visam pasaulyj, 
Chamberlain nuvyko pas 
Hitlerį prašyti taikos. Ar 
premjerui misija pasise
kė—dar nežinia, bet kai 
kurie Europoj kalba, kad 
Chamberlain Čekoslova
kiją Hitleriui “parduo
siąs”. (Smulkmenos pir
mam puslapyj).

PRAHA, Čekoslovakija, rūgs. 15. — Vyriausybė praplėtė 
karo stovio zoną zųdetų apylinkėse. Karo stovis paskelbtas dar 
penkiose zonose. Jis dabar liečia apie 2,000,000 gyventojų, 
r - < Vyriąugybė paėmė tarnybon 140,000 vyrų iš dviejų rezer
vų skyrių. / -■»

BUDAPEST, Vengrija, rūgs. 15. — Dideli Vengrijos ka
riuomenės būriai siunčiami Čekoslovakijos pasienin. Be to, 
Vengrijos sapuda iškėlė griežtus reikalavimus suteikti Čekoslo
vakijos vengrų mažumai plebiscito balsavimą.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 15. — Lloyds, garsioji Brita
nijos apdraudos kompanija, ketvirtadienį paskelbė, kad 48 va
landų bėgiu ji panaikins visus kontraktus atlyginimui nuosto
lių dėl karo. Jos apdraudos kontraktuose buvo įdėta ši sąlyga, 
t. y. privilegija panaikinti kontraktus.

Generalis streikas 
zudetų srityse

Čekai sutiko nacių 
reikalavimus iš-

NEW YORK, N. Y., rūgs. 15. — Amerikos čekoslovakų 
pirklybos butas painformavo ketvirtadienį, kad visas Čekoslo
vakijos prekių siuntimas į J. Valstijas dabar eina per Lenkiją, 
užuot eiti per Vokietiją, čekai šiuo keliu mėgins palaikyti 
pirklybą su J. Valstijomis, jeigu ir karas kiltų.

BERLYNAS, Vokietija, rug
sėjo 15. — DNB — Vokietijos 
žinių agentija, ketvirtadienį 
pranešė, kad generalis streikas 
tapo paskelbtas Čekoslovakijoj, 
zudetų srityse.

Delegatai apleidžia 
Tautų Sąjungos 

posėdžius
GENE VA, Šveicarija, rūgs. 

15. — Trečiadienio vakare ke
lių stambesniųjų valstybių at
stovai skubiai apleido Genevą 
ir Tautų Sąjungos pasitarimų

pildyti
PARYŽIUS, Francuzija, rug

sėjo 15. — čia gauta praneši
mų, jogei Čekoslovakijos val
džia sutiko principe vokiečių 
reikalavimui duoti jiems pilną 
apsisprendimą zudetų apylin
kėse, veikiausia per plebiscito 
balsavimus. Toks yra reikala
vimas Konrado Henleino, Če
koslovakijos nacių vado.

Paleis Čekoslovaki
jos parlamentą

NET SARGYBINIAI NEPAKENČIA KON
CENTRACIJOS STOVYKLŲ REŽIMO

COPENHAGEN, Danija, rug- 
sėjo 15. — Neretai sargybiniai, 
daboją Vokietijos koncentraci
jos stovyklas, prašo paliuosuo- 
ti juos nuo tų pareigų. Jie ne
gali pakelti žiaurumų vartoja
mų prieš kalinius.

5 valandą popiet — po 12 
valandų darbo akmenyčiose — 
visi kaliniai privalo susirykiuo- 
ti kaip kareiviai. Tie kalinių, 
kurie nusikalto sargybai, pri
rišami prie stulpų ir plakami.

mi eiti. Daktaras gydo tik tas 
žaizdas, iš kurių kraujas teka. 
Tačiau dauguma kalinių pažei
dimų yra vidujiniai, gauti nuo 
sunkių akmenų kilnojimo. Jei 
kalinys darbe suklumpa, kiti 
kaliniai neprivalo teikti jam 
pagalbos. Per pasku tinęs kait
ras kaliniams teko dirbti po 
dvyliką valandų, negavus van
dens atsigerti.

Vadinami arijonai kaliniai 
gauna apie kvortą maisto die-

EXTRA
Henlein apkaltintas 
valstybės išdavimu

.................................." ■■ ■ \

Nacių vadas pabėgo iš Čeko
slovakijos

EGER, Čekoslovakija, rūgs. 15. — Kai kurios zudetų vo
kiečių šeimos, ypač vaikai ir moterys, Vokietijos pasieniu, bė
ga iš Čekoslovakijos į Vokietiją:

ČEKAI NUSIVYLĖ BRITAIS IR 
PRANCŪZAIS

posėdžius ir išvyko į savo Sau
lis ryšium su Čekoslovakijos 
krizių. Britanijos ir Australi
jos delegatai išsiskubino į Lon
doną, Eduard Hėrriot išvyko 
Francuzijon.

PRAHA, Čekoslovakija, rug
sėjo 15. — čekų spaudos biu
ro informacijomis prez. Benes 
nutarė paleisti šalies parlamen
tą. Parlamentas bus paletft£s 
penktadienį.

Kinai sulaiko 
japonus

Kai kada kaliniai pakalbinami, 
kad jų kojos nesiektų žemės. 
Prie kojų pririšamos svaros. 
Taip pakabinti kaliniai laikomi 
iki jų 'viduriai trūksta.

Pereitą pavasarį du politi
niai kaliniai užmušė sargybi
nį. Nuo to laiko kaliniams drau
džiama eiti prie sargybinio ar
čiau nei aštuonias pėdas. Kai 
sargybinis pašaukia kalinį, šis 
turi atbėgti pas jį, tačiau ap-

PRAHA, Čekoslovakija, rug
sėjo 15. — Ketvirtadienį Čeko
slovakijos nacių vadas, Konrad 
Henlein, atsišaukė į Vokietiją, 
reikalaudamas aneksuoti zude- 
tų sritis. Neužilgo po Euro
pos korespondentų pranešimu,

už jų nugaros. Jautė ketvirta
dienį, kad britų ir francuzų pa
rama nebėra taip tvirta, kaip 
kad ji atrodė prieš porą die
nų. Kad čekams teks mokėti 
už taiką. O kaina gal bus ši
tokia: zudetų vokiečiai gausia 
teritorinę autonomiją, pereisią 
Vokietijos globon, o pačios Če
koslovakijos neitralietą “ap
saugosianti” britų, francuzų, 
vokiečių ir italų sutartis; ki
taip sakant, svetimos valstybės 
kontroliuos čekus.

PRAHA, Čekoslovakija, rug
sėjo 15. — žinios apie Cham- 
berlaino vizitą Hitleriui sukė
lė milžinišką sensaciją Čekoslo
vakijoj.

čekų vyriausybės atstovai, 
natūraliai, susilaikė nuo ko
mentarų. Visuomenė realizavo, 
kad Chamberlaino vizitas gali 
reikši taiką.

Bet kokia kaina taika?
Čekoslovakijos valdžia jautė, 

jogei čekų drama vaidinama

nai, žydai — pusę tiek, kiek 
arijonai. Kuomet paleidžiami, 
kaliniai turi pasirašyti prižadą, 
kad nekalbos apie tai, ką ma
tė arba pergyveno.

Išeitis betgi yra netoli. Tai 
didelės jėgos elektros laidai. 
Kaliniui, kurs nebepakelia gy
venimo naštos, jie greitai nu
trauks gyvybės siūlą. Mirusių
jų arba žuvusiųjų kalinių pa
laikai sudeginami ir pasiunčia
mi tėvams arba giminėms — 
C.O.D. (cash on deli'very). Ki
taip sakant, gavėjai pelenų tu-

Čekoslovakijos vyriausybė ap
kaltino Henleiną valstybės iš
davimu (high treason). Vėliau 
pasklido gandai, kad Henlein 
pabėgęs į užsienį.

40 užmuštų Čekoslo 
vakijos riaušėse

SHANGHAI, Kinija, rūgs, turi atbėgti pas jį, tačiau ap- 
15. — Pakartotinomis atako-Įsižiūrėti, kad sustotų aštuonių 
mis Kwangtsi ir Hupei provin-pčdų tolumoj. Jei sargybiniui 
rijose kinai sakosi sulaiką ja- pasirodys, kad kalinys pribėgo 
ponų slinkimą Hankowo, laikl-arčiau, tai jis gali kalinį rfu- ri sumokėti valdžiai po ; $1.45

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

Bendrai giedra; vėsu; vidu
tinio stiprumo šiaurės vėjai ynosios Kinijos sostinės linkui, šauti.
saulė teka 6:30, leidžiasi 7:00‘japonų pranešimais, jie atrė-1 Kaliniai kenčią kūno vidaus 
valandą. Jmė visas kinų atakas

už siuntinį.
Tokia padėtis yra Buchfahrt 

žaizdas pas daktarą neleidžia* stovykloj.

PRAHA, Čekoslovakija, rug
sėjo 15. — Kautynės tarp Če
koslovakijos policijos ir zude
tų vokiečių įvairiuose zudetų 
apgyventuose miesteliuose, Vo
kietijos pasieniu, tęsėsi visą 
dieną trečiadienį. Apskaičiuo
jama, kad daugiau nei 40 žmo
nių žuvo susirėmimuose.

Paleido Klaipėdos 
vokiečius iš 

kalėjimo
BERLYNAS, Vokietija, rug

sėjo 15. — Trečiadienio vakare 
gautus Čia pranešimas, kad Lie
tuvos vyriausybė paleido iš ka
lėjimo vokiečius, nubaustus ry
šium su neseniai įvykusiomis 
Klaipėdoj riaušėmis.

RUGSĖJO MEN.
(September)

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

-J’.. • j . ‘ . . si* :
• *. • >*r. K • r ii r.iK .B

c..

ŠEŠTADIENIAIS nuo 8 
ryto iki 6 vai. vakaro.

NAUJIENŲ ADM.
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RELIGINIO FANATIZMO TVIRTOVĖ
T/elšiųi yrą žymus JLiptųypų. 

religinis centras. £ĮTepalięfus 
religinio gyvenimo, miestu vai 
zdas gautųsi nepilnas. Mažiau' 
vietos reikią kultūrinei veik
lai ąpjbW)Dtį, D,es yrą ^j)Q- 
ma, kad ten ji nežymi. Bet 
tikėjimo dalykai žymus.

Ant aukščiausio iš septynių 
Telšių kajnų stovi seniau bur, 
vusi parapijos bažnyčia, o da
bar vyskupijos kate^ra’ kcs 
parapijinei bąŽDy^i vysku
pijos kurija atsiteisė pravo
slavų ceykye su prie jos esan
čia gražia klebonija ir nema
žiau gražiu gabalu žemės.

Bažnyčia dominuoja visą 
Telšių vietovaizdį. Ji mato
ma iš visų pusių, iš visų apy
linkės kalvų, kalnelių. §aįi.ą 
jos stovi ątilingį rūmai, apsup
ti gražaus sodo ir aukštos, ak
linės tvoros. Tai rūmai, ku
riuose reziduoja Telšių vys
kupas ir Klaipėdos prelatas, 
buvęs seimo pirmipinkas Jus
tinas Siaugaitis. Rūmai labai 
puošnus ir viduje ištaigingi. 
Prie rūmų, kurie turi apie 70 
kambarių, yra didelis sklypas 
žemės, t. y. “klebonijos pas
talininkas.”

Miesto savivąldybė jau se
nai vargsta, nerasdama tinka
mos turgavietės.
kini burmistraujant, buvo su
manyta perkelti turgavietę į sukrypusiais, aptriušusiais na- 
klebonijos pastalininką, nes ta mėliais. Jie sukelia manyje 
vieta šiam reikalui labiausiai daugelį prisiminimų, nes ilgus 
tinka. Perkėlus čion turgavie- metus priglaudė garbingą Tel- 
tę, miestiečiai butų daug lai- Šių kultūros židinį—“Kanklių” 
mėję, ypač sanitariniu požiu- draugiją.
riu.

Deja! Projektas kurijoje su-' apipelijusios sienos, šiuose 
kėlė didelę audrą. Jis buvo kambariuose anais metais rin- 
palaikytas net vyskupo įžeidi- kdavosi Telšių šviesuoliai, ap- 
inu. Girdi, neleisMnas dalykas, tardavo kulturinius Telšįų rei-

kad p.o yysįcųpę Jąngaįs butų 
turgus. •J>astąūninkas,, tuojau 
pąąirupinta apsodinti mede
liais, kurie ateityje sudarysią 
parką, kųrįame ilsėsis ąukštie- 
jj kjirįj.ęs pay-eįgunai. Dabar 
šis sklypas dirvonuoja, mede-, 
liai išraustyti, kitus apgraužė 
ožkos; jame įsirengė sau “ai
kštyną” mįesto vaikai.

Prįeš kurį lai^ą ij,et<pli 
bažnyčios išdygo d.ap vįenį dį- 
deli įr gražus namą j. Neper
dedant galima juos laikyti di
džiausiais ir gražiausiais mie
ste.

Jie priklauso kurijos pre
latams.

Nąpiąį sayinipk.ąp18 duoda 
gražaus pelno, nes juose be 
keliolikos pirmaeilių parduo
tuvių dar telpa apskrities vir
šininko ir ąpskrities valdybos 
įstaigos. Viršutinėje salėje na
mų savininkai įrengė kb)ą.

Eidami dar toliau Didžiąja 
gaty.e, sustojame prie gražių, 
mūrinių dviejų aukštų namų.

Jie priklauso seserims kazi- 
mierietems.

Tai turtingos amerįkopės 
dovana.

Vaikščiodamas po miesto 
P. Gudzins- skverą—-sodelį prie Sausio 15 

d. gatvės—sustoju ties senais,

Žemi/- tamsus ’įi.ambarijai, 
sienos.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So, Long Avenue 

Tek Por&mouth 9022 
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kalus, repetuodavo vgįkąlus., 
Dar fųjpse§nįąme, day (jrjeg- 
nesDįame jkąjnbaryje stovėjo 
spintos su (įrangijos bĮbWe-i 
ka. T.ąj buvo brųpgus lituanis
tikos turtas—fiųjkinys v£il£ vi
sų pr^Laripių ĮietuyišJsų IpL 
dimų.

Draugija neturėjo lėšų, 
džiaugėsi, kad galį įnąmiauti 
nors ir tokian^e lųuž^e. Pagą?! 
liau, atėjo diena, kai ją perė
mė nauji šeimininkai, pasiža- 
dėdapii išlai^y^i “Kanklių” 
yąriją. Kųj-į įaifcą ma£y<įąiųi 
ąųt 'durų Įeųįclę $ų užrąšų?—- 
Taųtįškų jų prgaųųsacijų naT 
mai “Kanklės”.—Paskui šis už
rašas išnyko, ir aplūžusiame 
name įsivyravo visiška, ne- 
trikdoųąą įyią. Nieko ppžių.ąų 
apie bibliotekos iikiW- i)aug 
vertingų kųygų likp pas buvu
sius “įCąnkiių’' narius, ,q įįkųL- 
sios, tųr b,u t, trųnyją kur b^’ 
naudos, niekieno ųeprį^įuri- 
mos ir nenaudojajnos. O tuo 
tarpu bibliotekų buvo galima 
perdupįi yąįstybiųįaųi knygy
nui, kųp jos turtais bųty Pasi
naudojusį pįąčipji yisupnąenė, 
ar kupąi kitai grynai kultūri
nei organizacijai.

Toks yra kultūrinis gyve
nimas.

Leidžiantis Ežero gatve, pa
kalniui sutinkame mąžą, aplū
žusi, nušiurusį namelį. Tai 
vienintelė Telšiuose prieglau
da, kurią rūpinasi Šv. Vincen
to draugija. Naineįius ęenaįs 
laikais prįegląųd.aį skyrusi tū
la filantrope. Sprendžiant iš 
jų dydžio, ten gali tilpti vos 
keliolika senelių.

Butų klaidą pianyti, kad 
Vincento a Paulo labdarių 
draugija, vadovaujama prela
to Ęorisevičiąus, išsprendžia 
pavargėlių klapsimą. Prieš ke
lerius metus Telšiuose labai 
sėkiniųgąi veikė JŽųipgaus glo
bos (įfąųgįjps skyrius, kufįs 
išlaikė didelę valgyklą neture- 
liams. Pęją, bųvp už
kirstas kelias visai pašaliniais 
sumetimais. Dar ; ir šitodien, 
nepaisant pakartotinų*> 'pasta
bų; mieste' slankioja Ttrys ne- 
pilnaprp.čiąi, kuriųps suman
kyti niekas nesiima.

I

i

ACMEl-^AUjiEW Telephotb
BUPJ PW VYĘO — Mrs. 

James Roosevelt, vyriausio 
prezidento Roosęyelto sū
naus žmona, kuri budį prie 
sayo vyro lovos Mayo bro
lių ligoninėj. James Roose- 
veįiiui šios savaites prad
žioj buvo padaryta sunki 
vidurių operaciįą. Daktarai 
sako, kad pasveiks.

rastas reiškinys rodo, kokia 
tvirta klerikalų grupė Telšių 
visuomenėje.

—Matot, to reikalauja pado
rumas. Negražu, kad tuo me-
įu, kai visos žydų prekybinės bumų

įątąįgos uždarytus, viena Įįeka 
atidar%- Mes ųęsigiįįuąme į

Zehnąnąyįčiąųs Ffligi- 
niųs jsįtikifliĮftuS; tąsiau jis ne 
privalo laužyti nustatytos 
tyafkųs ir piktinti bendyuome-

Pąsjąptiųgęsųįų balsu jis 
priduria:

—Kunigai, neį pats vysku
pas, piųsų poelgiui pritaria... 
Mes tai sužinojome. Jie irgi 
sako, kad negalima ardyti 
tvarkos įr 4tyirkįnti visųųme- 
ųė$. '

Toliau paklausiau apie pą- 
čią talmudo njpjkyM.ą.

Pasirodo, kad joje esama 
apie 300 mokinių. Telšiečių jų 
tąrpe tėra 20, ų kiti įš visos 
Lietųyos ir užsienio,

Esamą mokinįų jį Ąpierikos) 
Jungtiniu Valstybių, (Čekoslo
vakijos, Vengriją^ Įįypuinijoš 

ir Įtįių kr(į$tų: *
Iš šios ijiokyklps esąnti išė

jusi eilė gamų dir
bančių Anglijoje, Pį#ų Afri
koje įr kitur.

Mokykla gaųnąpti valstybės 
pašalpą, tačiau didžiausią pa
jamų daįį s,u(jaraiĮČįps tikin
čiųjų pasaulio žydų ąųkos.

Taigi matome, kad Telšiai 
šventablyvą5?’ piestas, 

f anatizpo ekscesais, 
plačįojį visuomenė;

dopįsį kM#eniniais? 
gyvenimo reikalais..

------r
®"!

Ofise TeL Taria IMIw yar •1 viifio i,ei. žaros oyzi
Margumynai DR, RERTASH

756 West 35th St
Cor. of 35th and Halsted Sts.
mkįž M0*8 *°

Rez. 4914‘SO. MICHIGAN BLV^ 
W

buvo’

aklausiau apje pą-

Kyr ir su Kuo Buvo 
Keisčiausias 
Sutapimas?

Keįsčiausias sutapimas
Londono geležies pirklio Samu
elio Henningso įr Ąpglijos ka
raliaus Jurgio III-jo gyvenime, 
būtent: Henningsas gimė tą pa
čią valandą, dieųą ir taips pat 
meteįą, kąip įr Jurgis UI (£738 
V{ 4 d ) toje pat į)ąrapijpje 
(šy. j^ar|jnp). Jis prądpjp jftrh--1 
ti savo versle tą pat dieną, kai 
ir Jurgis III buvo vainikuotas 
Anglijos karalium; susituokė tą 
pačią dipn.Q, kaip ir karalius;

’ 'Ofiso Tel. Virginia MM ’ 
Besidence Tel. BEVEBLY £244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandas: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 yąl. vąkąp 
Rezidencija:

«930 SOUTp £LAREMQNT Affc

o,

nis supus U’ Špšįas dukteris — 
kaip ir karalius. Mirė Henning- 
sas tą pačią valandą ir tą pa
čią dieną, kaip ir karalius Jur
gis III — 1820 I 29 d. ir tame 
paįt piešte — Windsore...

Pr. F, Pplspekį Le V^n 
GYDYTO JAS-CHIRURGAS, X-RAY 

Valandos kasdien 2-4 ir 6.-9 vak. 
195? W. Garfield Blvd. 
(Gor, pąmen Hemlock 6699

GJarsinkitė^ Naujienose

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

2400 WĖSf MADISON STREET 
Vąl. Į ikį 3 po pietų, 6 iki 8 ak.

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

ADVOKATAI

Moterys-žiurėRit!
JUS GALIT LENGVAI ĮSIGYTI

ROGERS SIDABRĄ
M*»E’8» ONEIDA nt>.

6 ŠMOTAI
ĄUKŠTOS RVSIES

1 Peilis
2 Šąjkutės
1 šaukštas
2 $auk*tukąi

|B0UYW00H0»^

j labai “ 
net su 
Tąčiąų 
daugiau 
realiais
Nors religinės organizacijos ir 
labai stengiasi įsįįfyir.tinti, vis- 
tik lai joms sekąsi tik medžia
ginėje srityje, kur jų atstovai 
parodo stačiai yir.tųožiškų ga- 

“T V

K. P. GUGIS
ĄDVDKATAS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J, GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St 
Telephone: Republic 9723

Office and Res. Phone,Calujtnet 7ĮJ2 
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 Streef

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Ląf. 8014 

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

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

■ LAIDGTUVIU

Jolii] F« Eiid®ikis
SENIAUSIA b? DIW£JJSI4 JLAID,QJIMO ĮSTAIGA

DR, STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
(OHaas 46J5 SQ. ASJULĄNP AVĖ.

,Qfiąo .vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedčlioj pagal susitaripią

.Ofiso Tel.: YARDS 4787 
Namų Tel.: Prospect J930

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St,

Rąom 123,0
Ofiso Tel. CENTRAL 1824 

Ųamų Tel.--=Ęyde Park 3395

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Wesiern
, " VALANDOS:

Panedčlį, Utarninke ir Ketverge 
! nuo 2 iki 9 vai. vakare.

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

Tel. yrosyept J012

DR. C, Z, VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashjand Aye,, 
, 47Street ’’ f

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

4605-07 S<?? jUerniitagę Ąyę, 
4447 South Fąirfięld Ąveąue 

\f$. JLĄf AYETTE 0727
AKIU SPECIALISTAIščiojant nedidele Iždinės gat

ve, gąjinp iągirsįį keistą ųže- 
sį, panašų į bičių dūzgimą. 
Tik arčiau priėjus prie kam
pinio inupipio pąnm, išskiri 
žmonių balsus. Pro langą ma
tyti eilės suolų, kuriuose susė
dę vąikjfl#i, ųžsimpyę ant gąl- 
vų kažką panašaus į turkų 
feskas, pas mus vadinamas 
“jermųjijias”, lįųguodaiųi bal
siai skaito iš didelių knygų. *

Tai aukštoji talmudo mo
kykla.

Kaikas didžiuojasi, kad ši 
mokykla yra Telšiuose, nes 
\ok.ių pokyklų visoje Europo
je tėra tdvi ir ąbi pąąirinjko sa
vo bustino Lietuvą, — viena 
Vilijampolę, antra Telšius.

Štai po |k.ųri,o Įąiįkp moki- 
niai išsipila į gatvę. Išblyškę, 
ipgeĮtę yeįdąi. Veįk yįąį, tųr 
būt, nuo uolių talmudo studi
jų dėvi ųž pąvąrgųsjų akių 
akinius. Sukrypę, paliegę, ap
žėlę barzdomis. Tokia tat bu
simųjų rąbbių armiją. Visiems 
jįeps oro įr judėjimo tj’ųkų- 
ma$ įspaudė giliuj pėdsakus.

Už jų išeiną ir patys nioky-

^<-^4 koplyčios vįspse 
tdfer4—^*-1- Chicagos dalyse

T

ųiųsų lietuvių jradjp ^rpgrąnjų y.ąĮkarais
7 yą). yakaro jš p. F. C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas 

Į?. š^LJLMIERAS.
!WJ|W 1 1

:t,2“—.. ;

Laidotuvių Direktoriai

Dr. W. J. Kirstuk
PHISIC1AN and SURGEON

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

Valandos: 1 iki 4 ir $ iki 8 PJM.
Sekmadieniais Susitarus

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

ĮMtaųp 20 zųętų prąk.tjkayin/as, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 

skaudamą akių ka^š;į, atitaiso 
tpųfliR^ėgyste ir toUregysię. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitiktuose egzamįnavtas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiamą 
į mokyklos' yąUųis- Kreivos akys 
atitaisomos..
VALANDOS: nųę 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlięj tiktai pagal susitarimą.

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
tye ąktu- Rainos pigiau kaip pirpią 
471? Spųth Ashjand Av. 
___  Phone YARDS 1373

Dr. Margelis
3325 So. Halsted St, 

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI

SĖT

8

GALIT GAJUTI TIEK SETŲ KIEK

YĄĘPS 1419
T

Siunčiu kuponus. Tajpgi pinigais

Atsiųskit man

Vardas

ir sjeknaądįe-

S. P. MAŽEIKA
3.319 Litųanįcą Ąyenųe

Adresas

Miestas

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Ųyde Fark 3^35

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vak. 
išskyrus seredomis ir su^ątopią

I, J. ZQLP Pilone Yards 0781
16-tę Wes.t 46tli Street " Yards ,0782

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

1  —rrx

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

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

Teje^onąs Yards 0994

Dr. Mauri.ce Kahn 
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos

ANTHONY B. PETKUS
6834 S o. Westėrn Avė. Phone Groyehill 0142
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

TURIME 
KOPLYČIAS 

visose MIESTO 
dalyse

<7---- :~ — —r—rrr—.-r: r—. .....................——tt—r-

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, pi.

Užsakymai per telefoną nepriipiami ir kuponai turi būti asme- 
niai pristatyti į ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet tpri atsiųsti ekstra 15c pašfco ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikią atsiųsti pkstrą 35c.

... Valstija ..

■jįiljkiii'j

" GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Phpnųe CANAL 0tf2

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

220J W««t 2gpd Street
Valandos: »ų,o 1—įB ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Te^fnn>'

J)r. Charles Sega!
OFISAI

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS 

tyuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 

valandai pieną.
fhone MIDWA¥ MM

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTdjAS

Jei. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

•Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 yVest 35th St. 
kanapas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
N.edflHomfr pąggį sųtąrti

UETUVIAI

NARIAI 
CJiicagos, 

Cicero 
Lietuvių 

Laidotuvių 
PKęfctorių 
Asociacijos

Ambųląnce 
PitąFjiąyfr 
jnas Dieną 
ir Naktį

Taupyki! 
Kuponus

Kitur 
Kainuoja

NORITE.

TURIME EXTRA GABAJLJJč IK DfiŽĘ

stęl?iu rabinus BJochųs, taip 
lab.ai išgarsėjusius ryšy su 
kirpėjo Zeįmanavičiąus byįa.

Rejigipis fanatizmas čia kle
sti, “Pokariai”—uolus pasekė
jai. ’ ’ H'lff

Rabinai labai prižiūri ša- 
baso saugojimą. Jų mokiniai 
kontroliuoja, kad žydai, ypač 
jįaųnuęlįai, šąbąsę (įįeų^ per 
lankytų kino, nedalyvautų jo
kiuose pasilinksminimuose, 
nerūkytų ir t. p.

'Visi dar gerai pamenam ne
lemtąjį įvykį su kirpėju Zel- 
manavičium, kuris, nepaisyda
mas šabaso, dirbo šeštadienį. 
Fanatikų rabinų sukurstyti, 
talmudo mokyklos mokiniai 
įsiy.ejržė į jo kirpyklą, jėga’ 
prįyertė jį palikti darbų įr už- 
darė TflRs ftepap-;

DR. KERZMĄN
IŠ RUSIJOS

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

.Gydo staigias ir čigoniškas jhgas 
vyrų, njotefų ir vaikų Dagai PĄU- 
jaustus metodus X-Ray ir kitokius 
/elektros prįeįtaisųs.

Ofisas ir Lajopratorią
1034 W. J8th St., netoli Morgan St

Vąląųdos pųo 40^2 pietų ir ‘ 
nuo 6 iki 7:3,0 vai. vakaro.

* TeL Canal"

Yards 1139 
yardę J13$

,įi LACHAWIC? ĮĘ SŪNUS
j2314 West 23rd piątęp Phone Canal 25J.5

JS^YŲ£US: 42-A4 Eą»t lOpty Street Tel. PuŲmąii 1?7Q

. DR. BĘUNO J,
1 ZUBRICKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2808 West 63rd St.

VALANDOS:' Ž—L ’ ' '
ypkarę, trečiadk^i 

niai# p 
Telefonas
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IS LIETUVOS
Lietuviškų Išradėjų 

Vargai
Pas mits įsikerojęs įsitiki

nimas, kad visa, kas gera ir 
nauja, gali atsirasti tik už
sienyje. Tačiau ta nuomonė 
klaidinga. Lietuviai nemažiau 
išraslingi, kaip ir kitų kraštų 
žmones. Tai įrodo ir nemažas 
patentų skaičius finansų mi
nisterijoje. Du išradėjus apti
kau ir Žemaičių krašte ir no
riu pasakoti.

Vienas jų gyvena Telšiuose. 
Del išradėjo kuklumo jo pa
vardės neminėsiu. Tai vienos 
įstaigos tarnautojas. Jis
pritaikė vaikų vežimėliui pa

važas
kad juo butų galima naudotis 
ir žiemos metu.

Iš pažiūros atrodo paprastas 
dalykas, tačiau niekas tuo rei
kalu anksčiau nebuvo susido
mėjęs, nė viena užsienio fir
ma, kuri tiekia Lietuvai vai
kų vežimėlius, neturėjo įren
gimo, kuris leistų vežimėlį pa
naudoti žiemą.

Mintis pritaikyti vežimėliui 
pavažas giliai įstrigo musų iš
radėjo galvon. Pasitarus su 
draugais ir pažįstamais, jis 
nusprendė sumanymą įgyven
dinti. Pats padarė braižinius ir 
pasigamino modelį. Bandymai 
davė gerų vaisių. Po to pradė
ta rūpintis išradimo užpatenta- 
vimu. Vežimėlis su ratukais ir 
kartu nuleidžiamomis pavažo
mis buvo užpatentuotas nevien

Gavome Kultūrą 
No. 6 - 7

TURINYS:
Kelios naujos tendencijos baudžia

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

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

Ed. Levinskas.
Populiaris Mokslas ir Apžvalga.

KAINA 45 CENTAI 
Galima gauti

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St

Lietuvoje, bet taip pat Latvi
joje ir Vokietijoje.

Viena Kauno geležies liejyk
la pagamino kelis naujo tipo 
vaikų vežimėlius. Išradimas, 
kurio eksploatacijai pats išra
dėjas neturėjo lėšų, pradėta 
siūlyti paskiroms didesnėms 
užsienio firmoms. Deja, nė vie
na jų išradimu pakankamai 
nesusidomėjo, kad susiviliotų 
jį nupirkti. Išradėjas nenusimi
nė. Jis ryžosi pats nedideliais 
kiekiais patobulintus vežimė
lius gaminti ir juos pardavinė 
ti. Kelios dešimtys vežimėlių, 
pagamintų Kauno dirbtuvėse, 
buvo išdalinta parduotuvėms.

—Ar naujieji vežimėliai per 
kami?

—Vienas antras parduotas. 
Tačiau praktika parodė, kad į 
pasisekimą jų laukia dar ilgas 
kelias.

—Kodėl naujieji vežimėliai 
taip sunkiai plinta ?

—Kaip ir prie kiekvienos 
naujovės, prie jų visuomenė 
turi priprasti ir praktikoje pa
matyti jų naudą. Antra ver
tus, vaikų vežimėlių pas mus 
ne perdaugiausia išperkama. 
Be to, žiemos metu pas mus 
įprasta vaikus laikyti kamba
ryje. Moterys ypač bukštąuja 
sušaldyti. Vaikas oran išneša
mas retai. Kadangi veik visi 
vežimėlių savininkai gyvena 
mieste, kur šaligatviai žiemą 
valomi, tąi jie gali naudotis 
paprastu vežimėliu ant ratu
kų. Bet svarbiausia, kad nė
ra geros žiemos, žiūrėk, pa
snigo, pašalo, o po to tuojau 
vėl lyja ...

Vistik išradėjas nenusime
na ir laukia geros žiemos ...

Antras žemaitis išradėjas 
gyvena Skuodo valsčiuje. Jo iš
radimas gali turėti didelės tarp
tautinės reikšmės. Jis yra ma
lūnininkas, ir išradimas pada
rytas toje srity. Jis

patobulino malamas girnas
Patobulinimo esmė gludi ta

me, kad naujųjų girnų nerei
kia kalti. Tai yra labai didelis 
palengvinimas malūnų pramo
nei.

Išradėjas jokio ypatingo 
mokslo nėra išėjęs, tačiau vi
sus reikalingus braižinius pa-

Acme-Naujienų Telephoto
LAIMĖJO MARYLANDE. -----  Maryland valstijos

konservatyvas Millard E. Tydings, kuris laimėjo demo
kratų nominaciją į senatorius. Paveikslas parodo jį bal
suojant. Rooseveltas buvo priešingas Tydingsui ir rėmė 
kandidatą David J. Lewis. Tydings’ui laimėti padėjo 
Marylando demokratų mašina.

2EMAIČIŲ ORKESTRAS — BAJORĖS DAINININKES — ARTISTAI-ES

KLAUSYKITĖS 
ŠALTIMIER O

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI— ~ —7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENI— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ— —7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

NAUJIENOS 
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

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

NAUJIENŲ specialus korespondentai praneša apie 
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sidarė pats. Naujos konstruk
cijos girnos pirmą kartą buvo 
atlietos Klaipėdoje, Lindenau 
dirbtuvėse ir tuojau sukėlė di
delį susidomėjimą. Jos žymiai 
sumažins eksploatacijos išlai
das. Girnų komplektas išradė
jui pagaminti atsieinąs apie 
1000 litų.

Jau nemaža Lietuvos malū
nų naująsias girnas užsisakė. 
Išradėjas tikisi patobulinto
mis girnomis aprūpinti visus 
Lietuvos malūnus, kurių yra 
apie 2000. Pažymėtina, kad 
naujomis girnomis susidomėjo 
ir stambios užsienio firmos. 
Su išradėju dėl patento perlei
dimo derasi garsus Kreūgerio 
koncernas, kuris nori girnas 
platinti visame pasaulyje.

Jei šis išradimas ras sau 
naudingą pritaikymą pasaulio 
malūnų pramonėje, Lietuvai 
ir girnų išradėjui teks nema
ža garbė. Tuo budu ir musų 
kraštas prisidės prie pramonės 
kėlimo, bus įrodyta, kad ir 
musuose .esama techniškos kū
rybiškos minties.

Labai galimas daiktas, kad 
Lietuvoje ir daugiau yra tokių 
tylių galvoto jų—išradėjų, tik 
juos maža kas žino, niekas apie 
juos nerašo, nereklamuoja, nes 
pas mus įprasta savą menkai 
vertinti, manyti, kad tik už
sienis tegali sukurti ką gerą 
ir vertingą.

Baisi audra Utenos 
apskrityje

Rugpiučio 25 d. po pietų 
tarp 17 ir 18 valandos per Ute
nos apskričio kai kuriuos vals
čius perėjo nepaprastai didelė 
audra su lietumi ir stambiais 
ledais. Audra padarė nepapra
stai didelių nuostolių. Vien tik 
Utenos valsčiuje ji sugriovė, 
o vietomis tiesiog šluote nu
šlavė apie 100 gyvenamųjų ir 
negyvenamų trobesių, šioji au
dra daug nuostolių pridarė dar 
ir Tauragnų bei Daugailių val
sčiuose, tik dar nėra žinių, ko
kio didumo tie nuostoliai. Ke
lių kilometrų telefono telegra
fo linijo nuo Dravnėnų iki De
gučių kaimo yra visiškai išar
dyta ir stulpai išvartyti. Au
dra nuniokojo ir likusius nuo 
lauko nenuimtus pasėlius, ypač 
palietė žirnius, linus, kanapes.

Charakteringa yra tai, kad 
dabar audra palietė tas vietas, 
kurias ji jau palietė pavasarį. 
Jau dabar ūkininkai ateina į 
Uteną skųstis dėl nuostolių ir 
prašyti pagalbos.

• Panevėžio Kraštotyros drau
gija ateinančiais metais statys 
Panevėžio muziejui rurr.ua. 'Da
bar paskelbė konkursą rūmų 
projektui paruošti. Tsb.

Baisi Audra Su Žmo
nių Aukomis

TRAKAI — Rugp. mėn. 18 
dieną siautė smarki audra su 
liūtimis, ledais ir perkūnija. Ji 
prasidėjo 4 valandą ir liovė
si tik 12. Audra, ledai ir per
kūnija pridarė milžiniškų nuo
stolių, kurių dydis dar neap- 
skaičiuotas. Taip pat perkūnas 
pritrenkė 7 žmones, iš kurių 
4 mirtinai, užmušė arklį, o pa
degtuose trobesiuose žuvo ke
letas smulkių gyvulių.

Kaišiadorių valse., šaknių 
kaime mirtinai nutrenkti Albi
nas GlešČįnskas 27 metų am
žiaus ir jo sesuo Ona 30 me
tų amžiaus; Ąlei^ąpdrą. Gleš- 
činskienę taip pat buvo pri
trenkta, tačiau ją pavyko at
gaivinti.. Trenkė į gyvenamą
jį namą jiems esant viduje, 
bet namas nepadegtas.

Žaslių valse., Jačiunų kaime 
mirtinai nutrenkti savo gyve
namajame name Jonas Alionis, 
33 metų, amžiaus ir jo žmona 
Veronika Alionienė, 30 metų 
amžiaus. Namas taip pat ne
padegtas;

Vievio valse., Viluniškių kai
me ganykloje nutrenktas Sta
sio šavareikos 350 litų vertės 
arklys; Kaišiadorių valse., Mį- 
žonių kaime sudeginta Jono 
Balnio gyvenamasis namas ir 
tvartai 3000 litų vertės; Kai
šiadorių valse., Lomenių kai
me sudeginta Klemenso Alio- 
nio gyvenamasis namas su tur
tu ir smarkiai pritrenkė patį 
Alionį, kuris gerokai apdegin
tas ir paguldytas ligoninėn; 
Kaišiadorių valsč, Aitekonių 
kaime sudegino Kazio žičiaus 
daržinė sū šių metų dobilais, 
nuostolių per 1500 litų; Aukš
tadvario valsč., Palapiškių kai
me sudegintas Al^ksiuno kluo
nas, nuostoliai dar neapskai
čiuoti; žąslių valsč., Kreciunų 
kaime sudeginta pieninė su vi
sais įrengimais ir kitais trobe
siais. Nuostoliai dar neapskai
čiuoti, bet bus labai dideli; 
Aukštadvario valsč., Palapiš
kių kaime sudeginta Adomo 
Jasonio klojimas ir pašiūrė; 
Žiežmarių valsč., Buividonių 
kaime sudegintas jono Ruko 
labai geras klojimas su ūkio 
mašinomis ir kitu turtu, nuo
stolių priskaitoma per 12,000 
litų; Žiežmarių valsč., Karve
liškių kaime sudeginta Jono 
Ratkevičiaus gyvenamasis na 
mas ir tvartas: Žiežmarių vals. 
Med. Strėvininkų kaime sude
gino Jurgio Karvelio kluoną 
su jame buvusiu turtu

Be to, ledai apkapojo pase- 
liuhr ir daržoves.
_ . ' '■ "U—

Gar sinkitės “N-nose”
■ **

Kodėl Kai Kur 
Žemesnės Kainos F ____ .

Kasdien kiekviena šeima su
vartoja tam tikrą kiekį prekių. 
Bet šeimininkė, supirkinėdama 
reikalingas prekes, visuomet 
stengiasi atsargiai suplanuoti 
pirkinius, suderinti kainas ir 
vertybes, kad už tuos pačius 
pinigus gauti kiek galint dau
giau.

Todėl, visai galimas yra dai
ktas, kad jai ateina j galvą 
mintis, kodėl tam tikros krau
tuvės gali pardavinėti tos pa
čios rųšies, arba markes pre
kes pigesne kaina. Ir jeigu ji 
tik bus perskaičius Midwest 
Stores skelbimą, ji visuomet 
nusistebės, kaip tos krautuvės 
gali visuomet parduoti už daug 
mažesnes kainas.

Atsakymas paprastas, o prie
žastis dar paprastesnė. Pir
miausiai, visos tos krautuvės 
priklauso atskiriems savinin
kams, jie patys jas veda, už 
tai jiems nereikia bereikalin
gų išlaidų turėti. Antra, kiek
vienas Midwest Stores priklau
so prie Midwest organizacijos. 
Ši yra kooperatyve organiza
cija, susidedanti iš 400 narių. 
Ji šiandien skaitoma didžiau
sia kooperatyve organizacija 
Amerikoje.

Dabar, ši organizacija turi 
nuosavus sandėlius, visos rei
kalingos prekės yra superka
mos tiesiai iš gamintojų ir 
dirbtuvių. Pareikalavimas ir 
pardavimas tų prekių čia yra 
taip susikaupęs, kad jas tenka 
pirkti kroviniais net vieno ku
rio daikto. Taigi, kokią naudą 
turi Midwest Stores savininkas, 
neturi nei vienas kitas krau- 
tuvninkas. Visa Vitai susiveda 
prie to, kad prekės superka
mos pigiau ir parduodamos pi
giau, nes išlaidos yra nepaly
ginamai mažesnės.

Geras pavyzdis yra Midwest 
Stores šiandien telpąs Naujie
nose skeĮbimas. jPerskaitykite 
patirsite, kad ne tik kainos yra 
žemesnės, bet ir prekės iš ge
ros rųšies. Persitikrinkite gerai 
ir pasinaudokite proga.

(Skelb.)

Skelbimai Naujienose 
jluoda naudą, dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

ŠTAI KUR

ŽEMIAUSIOS KAINOS
KOKIAS ESAT MATĘ!

PIRKIT DABAR! TAUPYKIT DAUGIAU!
SPECIALAI DĖL PENKTAD. IR ŠESTAD. RUGSĖJO 16 IR 17

GERIAUSIAS GRANULIUOTASCUKRUS burokų 10sv*44c
“TASTEWELL” AR “ELMDALE” RIEKĖM AR PUSĖMIS

PYČES Didelis 2!4 ken. 15c
“MIDWEST” FANCY KOKYBĖS
PYČES Riekutėm ar pusėm 2M> ken. 17*
“MIDWEST” GARUODINTAS
M I L K A S Aukštas Kenas .... 6*
“VVILSON’S” CERTIFIED
CORNED BEEF 12 unc. ken......... It'/zt
“SŲNSWEET” DIDELI SLYVAI ............................  Sv. Pk. 10c
“SHURFINE” BESĖKLĖS RAZINKOS .......    Sv. Pk. 8^c
”GOLD MEDAL” PUSRYČIAMS MAISTAS
CORN “KIX”.................... . ... .. 2 pak. 23*
“FUJI ’JBEAN_ SPROIJTS No. 2 kenaTT....... ........... 2 už 17c
“FUJI” CHOP SUEY ŠAŪČE 3 unc. Buteliai    2 už~17c 
“FUJI” BEAD MOLASSES 5 unc. Buteliai     2 už 25Č 

“PRESTO” Mason Jars Paiį“m 59* “ 69* 
“LIBBY’S” KŪDIKIAMS MAISTAS .............I... ...  3 ken. 25c
“JUSTICE” TOMATO JUICE Didelis 46 unc. kenas ...............  15c
“SALADA” RUDU LEIBELIU
JUODA ARBATA Mažas 9c. % Sv. Pak. 180
“OSCAR MAYER’S” SLAB BEKONAI ..............  Sv. 290
LOAF CIIEESE American arba Plytomis ............................ Sv. 23c
^j^ŠHINE’^UkRjNĖS KUKĖS .............  2 sv. 250
FANCY CALIFORNIA SALOTOS ........................ Didelės galy. 6c.
FANCY JONATHAN OBUOLIAI ..................  4 Sv. 190
“SUNKIŠT” CALIFORNIA
GRANDŽIAI Dideli 220 dydžio Tuz. 24*

SPECIALIS~lc"lŠPARDAVIMAS
QTTPPTO QTinQ KONCENTRUOTAS 4
SU1 LK MJBO REGULIARIS PAKELIS   ■

Ir Vienas Mažas Pakelis Tik Už 1c,
“SEMINOLE” Tualetui Popiera A 25*1000 Lapų Rolis “ uz>«**

Mineralinis Didelis OfV
Pauderis 2 maži 17c. Pak.

“GOLD DUST” 2niaži9c “ 18<
$100 UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ 

TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

iwir<ra'£ij|w NES PIGIAU

<WESimSTQRES
- tuvių

PIRK NUO

GARSINKITES NAUJIENOSE”

Užtikrink savo indeliams tikrą apsaugą 
ir pelną

Čia visų INDELIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

' OF VOH» 
INV«lTMtXT

Darbas, Taupa--Gyvenimo Palaima

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

NAUJIENŲ SPULKA. Patarimas ir patarnavimas čia nieko nekaipuoja

LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND SAVINGS ASS’N
1739 SOUTH HALSTED STREET

TELEFONAS, CANAL 8500

rurr.ua
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Ufaakyffio kaina?
Chicagoje — paštu:

Metams____________ _
Pusei metų ........____
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams ____
Vienam mėnesiui _____

Chicagoj per išnešiotojus:

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
paštu:

$8.00 
4.00 
2.00 

. 1.50
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^APŽVALGA- Lietuvos atostoginiai margumynai
(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

■
Subscription Ra tęs:

$5.00 per year in Canada
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$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.
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Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Viena kopija 8C
Savaitei ......... ......... . ......... .... 18c
Mėnesiui _______________ a- 75c

Pusei metą _________ 2.75
Trims mėnesiams _________  1.50
Dviem mėnesiams _________ 1.09
Vienam mėnesiui

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams _________________ $8.90
Pusei metų —------------------- 4.00
Trims menesiams -------------  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

t
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St.» Chicago, 
111. Telefonas Canau 8500.

Chamberlaino skridimas
Britanijos premjeras Chamberlainas trečiadienio 

vakare nustebino visą pasaulį, pranešdamas, kad jisai 
skris j Vokietiją pasimatyti su Hitleriu. Vakar jisai jau 
buvo Berchtesgadene ir pradėjo su vokiečių “fiureriu” 
konferenciją.

Kas iš to pasikalbėjimo išeis, niekas negali atspėti. 
Vienas tiktai dalykas aiškus, tai — kad tokio žygio dar 
nėra buvę diplomatijos istorijoje.

Telegramos iš įvairių Europos sostinių paduoda vi
sokius gandus. Vienose jų sakoma, kad Chamberlainas 
nuvyko į Vokietiją su tikslu “paskutinį kartą” įspėti 
Hitlerį, kad Anglija kariaus, jeigu jisai užpuls Čekoslo
vakiją. Kitose telegramose kalbama apie Čekoslovakijos 
vadų baimę, kad Britanijos premjeras gali už laikiną 
“taiką” su Hitleriu parduoti Čekoslovakiją, sutikdamas 
su nacių reikalavimu, kad sudėtų kraštas butų atiduo
tas Vokietijai.

Tarp šitų dviejų nuomonių yra-visa eilė kitų gan-, 
dų, kuriuose dalinai reiškiama viltis, kad Chamberlai
nas stengsis sudrausti Hitlerį, dalinai — kad jisai ban
dys jį papirkti naujomis koncesijomis Čekoslovakijos 
sąskaiton.

Kaip iš tiesų yra, turės paaiškėti už dieiios kitos. 
Bet greičiausia bus taip, kad Britanijos premjeras 
griežtai neužtars Čekoslovakijos, grąsindamas Hitleriui 
karu, ir jos tiesiog neparduos. Visa Chamberlaino diplo
matijos kryptis verčia 'manyti, kad jisai bandys surasti 
kokį nors planą, kad butų “ir vilkas sotus, ir avis čiela”, 
kaip kad jisai bandė susiderėti su Mussoliniu dėl Ispa
nijos.

Todėl labai abejotina, ar tas sensacingas premjero 
žygis pašalins krizę. Jisai gali dar pakenkti, nes Hitle
ris dabar jausis padrąsintas, kuomet galingos imperijos 
galva keliauja pas jį maldauti taikos. 0 Čekoslovakijos 
draugai nusimins, matydami, kad Anglija visaip išsisu
kinėja, kad jai nereikėtų ginti čekų.

Norint Chamberlaino politiką suprasti, reikia vi
suomet turėti galvoje, kad jisai stengiasi tuo pačiu lai
ku pasiekti du tikslu: viena jam rupi apsaugoti britų 
imperijos interesus; antra, jisai bijo, kad nesūgriutų fa
šistinės diktatūros, kurios tai imperijai lipa ant ktilnų. 
Todėl Čekoslovakijos klausime Chamberlainas deda pa
stangas Vokietijos nacius sulaikyti, nes Čekoslovakijos 
žlugimas butų baisus smūgis Francuzijai, kuri yra ang
lų sąjungininkė. Bet tuo pačiu laiku jisai nenori, kad 
butų diskredituota Hitlerio diktatūra, kadangi, griuvus 
hitlerizmui Vokietijoje, visoje Europoje atgytų darbi
ninkų judėjimas^ kuris, galų gale, nušluotų ir Anglijos 
konservatorius.

Be galo sunkus uždavinys.

JEAN LONGUET dangi Stalinas, gerinasi kapita-
—--------- ' lištinių šalių valdžioms, bijoda-

Automobilio nelaimėje su- mas Hitlerio. Jau dabar jam 
žeistas, mirė vienoje Paryžiaus rupi ne “pasaulio revoliucija”, 
ligoninėje; Karolio Markso anų- bfet kaip išgelbėti shvo kailį, 
kas, Jean Longuet (išt.: Žan Komunistai tokiu budu yra 
Longė). Jo motina buvo Mark- Lfekas kita, kaip akli Maskvos 
so duktė Jenny, o tėvas — politikos Įnagiai, kurie vado- 
Charles Longuet, Paryžiaus re- Įvkujasi ne kokiais nors princi- 
voliucinės valdžios (Kotnunos, arba darbininkų klasės rei- 
1871 m.) narys. khlais, bet tiktai tuo, ką jiems

Jean Longuet gimė prieš 62 įsafco “bosas” Stalinas, 
metu laiko Londone, kai jo tė- ...........     „ ,
vas buvo ištrenktas iŠ Francu- 
zijos po Paryžiaus Komunos 
sukilimo. Tenai jo tėvas susi
pažino su Karoliu Marksu; ku
ris irgi buvo tremtinis, po ne
pasisekusios 1848 metų revoliu
cijos Vokietijoje, ir vedė Mark
so dukterį.

Po pasaulio karo Jean 
Longuet buvo labai Įtakingas 
veikėjas Francuzijos Jungtinė
je Socialistų Partijoje. Jisai bu
vo palinkęs labiau į “kairę”, 
bet kūi partija skilo, jisai prie 
komunistų neprisidėjo, nors 
Maskva kaip įmanydama sten
gėsi jį pakreipti savo pusėh, 
nes, mat, jo vardas, kaipo 
Markso anūko, butų buvęs la
bai naudingas komunistų rek
lamai. i

Jean Longuet buvo atvykęs 
ir į Ameriką sakyti prakalbas. 
Jisai kalbėjo angliškai, nors 
gana stipriu svetimu “akcen
tu”. Čia būdamas, jisai skun
dėsi, kad Maskva padarė bai
siai daug žalos darbininkų j u-j 
dėjimui Prancūzijoje, suskaldy- 
dama socialistų partiją ir pro
fesines sąjungas.

Ąlargumynai
Ar Sliekai Padeda 

Ūkininkui?
Sliekai padeda augmenijai 

trejopu budu. Jie kasasi že
mėje, raUsdami požemio tune
liukus, į kuriuos patenka or
as; besirausdaini po augme
nų šaknų, sliekai purena že
mę ir prileidžia prie šaknų 
orą. Kai jų išrausti kanalėliai, 
sliekams iš jų pasišalinus, už
griuvus jie tuo pačiu išjudina 
žemę, kurią veikia saulė, or
as ir lietus. Sliekai suneša į 
savo urvelius pūvančius lapus 
ir tuo budu įtrešia žemę. Neš
dami į viršų tas žemės dale
les, kurias suima į save, be- 
sirausdami, sliekai dar geriau 
žemę išjudina ir įtrešia. 
sus tuos darbus jie dirba, 
augmuo dar auga ir visai 
kenkia jų šaknelėms.

kai 
ne-

AKLI DIKTATŪROS TARNAI

Kur Yra Bibliotekos Su 
Prįfakihtomis 

Knygomis?

(Tęsinys)
Tiesa, vienas kitas straipsnis 

pasitaiko parašytas ir bešales- 
nis, bet kadangi jie tilpę toje 
bendroje knygoje, tai ir jie sa
vo vertę praranda. Kas įdo
miausia, kad toje knygoje veik 
visai nieko nekalbėta atskirai 
apie Lietuvos kooperatyvų lai
mėjimus, nors ir pati knyga iš
leista kooperatinės bendrovės. 
Suprantama dėlko, nes koope
ratiniame gyvenime tautininkai! 
mažiausiai turi nuopelnų, 
bent tiek, kad pastaraisiais me-i 
tais jie lenais į daugelį bendro
vių varu brukte įsibruko, kad 
ir štai tame pašiame Spaudos 
Sonde.

Seniau šioje bendrovėje buvo 
susitelkę veik išimtinai pažan
gioji Lietuvos mokytoji j a ir josi, 
tos mokytoj ijos, f 
kooperatyvas buvo 
Dabar Spaudos Fondas yr„ 
doVaUjamas valdininkų ir tai iš 
Vidaus Reikalų Ministerijos.

Tai visai nenuostabu, kad ir 
tokią knygą tasai kooperatyvas 
yra išleidęs. Juk ir Spaudos 
Fondas knygų leidime turi gra
žių nuopelnų, bet daugelis tų 
pačių knygų, vadovėlių išleista 
dat tuomet, kuomet tautininkai 
nebuvo jame įsigalėję. Lietuvos 
enciklopedijos leidimas ir pa
žangiųjų mokytojų sumanymu 
pradėtas Spaudos Fondo leisti, 
bet, deja, kiti tų mokytojų atsi
dūrė tautininkų eilėse, o kiti 
jiems šunuodegiauja.

Šia proga tenka pastebėti, 
kad spaudoje tiek periodinėje, I bunole dvi bylas — vieną

reikia parodyti, kaip toli Lietu
va savo pakelėmis palikusi yra 
smuikelius ir kaip ji toli yra 
pažengusi pirmyn.

Iki NEW YORKO parodos 
jau visai mažai laiko paliko ir 
platesnė Lietuvos visuomenė ly
giai nieko nežino kas daroma, 
kuo manoma pasirodyti, taigi ir 
kritikos žodžio niekas negali 
tarti, bet Lietuvoje kad ir svei
kiausias kritikos žodis dabar 
labai yra ne madoje.

Kažkur kabinetuose, kažkur 
savų tarpe kažkas daroma, kaž-

Jau, rodos, buvo galima ge
rokai pasimokyti, kad ir iš pra
eitais metais buvusios Pary
žiaus parodos Lietuvos kampe
lio, kame be geografijos, istori
jos ir jos liekanų veik kitu kuo 
nepasirodyta. Šito kartoti nerei
kėtų.

Kas archyvui tinka, tai tenais
ir vieta, o kas parodai, tai pa- kaip galvojama, kiek šitam rei- 

Įrodoje ir privalu pasirodyti.
Smutkcliais, juostomis, kai

mo moterėlių, kad ir gražiais 
. ‘ išdirbiniais šių dienų pasaulio

| nenustebinsi. Žmonės nori pa
matyti šių dienų Lietuvą, bet 
ne praeities Lietuvą. Žmonėms]

kalui pinigų išgauti ir kaip 
gautas išlaidas pateisinti.

Na tikėkime, kad tenais bus 
atsargiau viskas padaryta. Tikė
kim, nes niekas daugiau nebe
liko... —Betkas

(GALAS)

Lietuvos Padangėje
o sukurtas. Dvi Lietuvos bylos | 
ndasyrava-l JarptaUbnįame 

Teisme

“aršiausias

yra

Šitie žodžiai jau buvo parašyti, kai telegrama iš 
Berlyno pranešė, kad premjeras Chamberlainas jau 
grįžta namo, tris valandas pasikalbėjęs su Hitleriu. Ji
sai nori pasitarti su savo kabineto nariais ir paskui vėl 
keliauti pas Hitlerį.

Ką Chamberlainas sakė Hitleriui, žinių nėra, bet 
Londone manoma, kad premjeras nepritarė plebiscito 
sumanymui; vietoje to, jisai siūląs nepilną autonomiją 
Sudetų vokiečiams ir sutinkąs tartis su Vokietija dėl 
kai kurių kolonijų grąžinimo.

Jeigu Chamberlainas tikrai užėmė šitokią poziciją, 
tai reikia manyti, kad jisai buvo priverstas skaitytis su 
viešąja opinija Anglijoje, kuri yra palanki Čekoslovaki
jai. Anglijos Darbp Partija neseniai įteikė valdžiai 
griežtą pareiškimą, reikalaudama nedaryti nuolaidų 
Hitleriui ir ginti Čekoslovakiją. Anglijos 
me klausime sutinka su darbiečiais.

Pasidėkojant Anglijos darbininkams, 
ja, gal būt, bus išgelbėta. Gal būt...

liberalai šita-

Čekoslovaki-

Kaunas nusigandęs

Amerikos komunistų vyriau
sias organas “Daily Worker” 
1934 m. rašė, kad prezidentas 
Rooseveltas tai 
Wall StreeVorfkapitalistinės re-1
akcijos atstovas” ir klastingiau
sias Wall Street’o imperializmo 
agentas ir įnagis”. Bėt dabar; 
komunistų “fiureris” Browder i 
jau agituoja už Rooseveltą ir 
sako; kad Roosevelto politika 
išgelbėjo Jungtines Valstijas 
“nuo pakrikimo ir suiručių”.

Kodėl komunistai šitaip pa
keitė savo “principus”?

Čikagiškis lietuvių komunis
tų organas aiškina tai šitaip:

“Roosevelto politika btiVo 
visai kitokia, kaip dabar.” 
Tai aiškūs rrielas. Nes 1934 

m. Rooseveltas jau ėjo antrus 
metus savo pirmojo terrhino 
Baltamjame Name. Jisai tuo
met vykino Naująją Dalybą ir 
skelbė kovą atžagareiviams ir 
konservatoriams. Jisai stojo už 
darbo valandų sutrumpinimą ii* 
algų pakėlimą pramonėje — su 
šituo tikslu buvo pravestas 
NBA įstatymas; Rooseveltas 
kovojo už vaikų darbo panai
kinimą fabrikuose ir už darbi- 
ninkų teisę daryti kolektyves 
sutartis su darbdaviais, taip pat 
Už bedarbių šelpimą ir viešųjų 
darbų finansavimą.

Bet tą Roosevelto politiką 
komunistai apsiputodami sirier- 
kė, šaukdami, kad Rooseveltas 
esąs “aršiausias kapitalistinės 
reakcijos atstovas” ir Wall 
Street’o imperializmo agentas”. 
Taigi jie per akis apgaudinėja 
savo publiką, aiškindamiesi 
tuo, kad tuomet buvo “visai ki
tokia” Roosevelto politika.

Rooseveltą koliiunistai tuo
met smerkė dėl td, kad Mask
va jieins buvo Įsakiusi taip elg
tis. Mat, Stalinas tais laikais 
dar tikėjosi, kad pasaulyje bus 
galima sukelti “revoliuciją” ir 
išplėsti kitose šalyse bolševikiš
ką diktatūrą.

O dabar Amerikos komUnis-1
tai jau Rooseveltą giria — ka- kas Mejeris.

Kelios tokios bibliotekos 
Anglijoje, ir garsiausia jų yra 
Wimborne(lMinstere, kur yra 
240 tomų senoviškų knygų, 
daugiausia?’ iš 17-to amžiaus. 
Prirakintos,, jos ant ilgokų ge
ležinių grandinėlių, kad skai
tytojas per klaidą, neišsineŠ- 
įų, užsimiršęs ... Prie lentynų 
seniau buvo skaitomieji sta
lai, bet jų šiandien jau nėra. 
Įdomiausia biblioteka su pri
rakintomis knygomis yra Here 
fordo Katėdroje—čia yra per 
1,500 tOmų. Nepaisant tų pasi- 
saugojimo priemonių, sako, 
daug senoviškų knygų vis tik
tai buvo pavogta iš tų prira
kinamųjų bibliotekų. Panašios 
bibliotekos yra Well Kated
roje, Grantham Bažnyčioje, 
Turton parapijos bibliotekoje 
ir keliose kitose vietose. ;

Ar Cikorija Buvo Kada 
Brangesnė Už Kavą?
Cikorija — spirginta cikori

jos krūmo šaknis—yra ne
brangus daiktas, maišomas su 
kava. Daugeliui žmonių vieni 
kavos grūdeliai, be cikorijos, 
netinka. Dįdžiojo karo metu 
anglai negalėjo gauti cikori
jos iš Vokietijos ir Belgijos (o 
Anglijoje ligi to laiko jos nė 
neaųgino), tad tuo mete ci
korijos kaina buvo aukštesnė 
ir už geriausius kavos grū
delius. Chemikai sako, kad ci
korijoje esama daugiau maiš
tingumo nekaip 'kavoje.

Kiir £»uvo Keisčiausias 
Pavardžių Sutapimas?

Keisčiausias pavardžių suta
pimas buvo Hamburgo metri
kacijos biure. Vienas jaunuolis 
Hėntikas Mejeris, be giminu pa
nai, tuokėsi su pana Henta Me- 
jeraite; registracijos liudinin
kais pasirašė du vyrai ir abu 
Henrikai Mejėriai — iš skirtin
gų apskričių, vienas antram ne
pažįstami. Keisčiausia dar tas, 
kad metrikacijos biuro valdi
ninkas, išdavęs jaunavedžiams 
liudijimą, buvo taip pat Henri-

Matyt, ir Kaunas bijo užtraukti ant savęs Hitlerio 
rūstybę, nes Berlyne gauta žinia, kad krašto apsaugos

ministeris paleido iš kalėjimo Klaipėdos vokiečius na
cius, kurie buvo nubausti už riaušių kėlimą.

Olandijos sostinėje Hagoje y- 
ra tarptautinis ir tarpvalstybi
nis teismas, trumpai vadinamas 
Hagos Tribunolu. Šitą teismą į- 
kure Tautų Sąjunga įvairiems 
tarp valstybių kylantiems gin
čams spręsti. Tribunolas imasi 
tiktai tokias bylas svarstyti ir 
spręsti, kurių abi susiginčiju
sios šalys iš anksto pasižada 

? I pripažinti ir vykdyti to teismo 
| sprendimą.

Lietuva jau turėjo Hagos Tri- 
su 

tiek neperiodinėje Lietuvos dvi-1 Lenki j a ir vieną su Vokietija, 
dešimties metų laimėjimai la- Lenkai prieš keletą metų reika- 
bai šykščiai minimi. Tokios ap- lavo atidaryti tarp Lietuvos ir 
žvalginės medžiagos kur nors Lenkijos geležinkeliu susisieki- 
sutikti, tai retas svečias, nors ir leisti lenkams plukdyti 
iš pradžių buvo užsimota visa mišką Nemunu. Lietuva, netu- 
tai plačiai paminėti, bet nete- redama su Lenkija jokių s a iv 
sėta. Jos labai maža lietuvių tykių, atsisakė lenkų tokį rei? 
kalba, o svetimomis visai nėra. 
Štai . Amerikos lietuvių akade
minis jaunimas šią vasarą gau
singai atsilankęs į Lietuvą atsi
dėjęs anglų kalbu ieškojo ką 
nors įsigyti iš Lietuvos ir lie
tuvių tautos istorijos gyvenime, 
bet labai skaudžiai turėjo apsi- 
vilti, nes tokios literatūros ne
teko jam matyti.

Taigi, net patys tautininkai 
kol kas moka pasigirti tik lie
tuvių kalboje... 

® »
Jau žinote, kad Karaliaučiuje 

vokiečiai buvo suruošę savo ei
linę pramonės ir žemės ūkio 
mugę — parodą. Be kitų vals
tybių; ir Lietuva toje parodoje 
pasirodė, bet šimtą kartų butų 
buvę geriau, jei ji šito butų ne
padariusi, nes Lietuvos tasai 
kampelis tai buvo gyvas pa
vyzdys, kaip nereikia svetimuo
se kraštuose savo parodos ruoš
ti. Tikra gėda!

Ir svarbiausia, kad net nebu
vo kas aiškina išstatytus pavyz
džius. Tiesa, buvo pastebiama 
kdrts nuo karto tą kampelį at
silankius vienam vyriškiui su 
surišta galva. Jis savo išvaizda 
labai atitiko visam tam Lietu- 
Vos kampeliui... šį parodos 
kampelį suruošė Lietuvos Pre
kybos Rūmai, švelniai tarus iš 
jo valdininkų tą parodą ruošu
sių lyg butą Savotiško sabota
žo... arba visiško nesupratimo, 
kas tai yra paroda...

žinoma, Lietuvos Pramones 
ir Prekybos Rūmų vadovybė ši
tų eilučių neskaitys, o jei ir 
skaitys, tai jų visuomeninė o- 
da gana rambi. Ir be šių eilu
čių, tur būt, jie nemaža girdės 
visokių nusiskundimų ta paro
da, bet aišku, jokių išvadų ne
padarys.

Jei panašiai bus suruošta ir 
busimoje New Yorko parodoje 
Lietuvos kampelis, tai geriau 
juo visai nepasirodyti. Tai ne 
tik kad pinigai btis vėjais pa
leisti, bet Lietuva pusėtinai ki-

kalavimą patenkinti. Byla, a- 
biems šalinis sutikus, atsidūrė 
Hagos teisine. Ir šią bylą Lietu
va laimėjo. Tribunolas pripaži
no, kad Lietuva turi teisę nelei
sti jokio lenkų susisiekimo per 
savo šalį, kol nėra diplomatinių 
santykių, o tų santykių nebuvi
mas buvo pateisinamas tuo, 
kad lenkai sulaužė Suvalkų su
tartį, pagrobė Lietuvos sostinę 
Vilnių ir didelius žemės plotus.

Kita byla, taip pat politinė, 
buvo su Vokietija. Vokietija 
Tautų Sąjungoje kaltino Lietu
vą Klaipėdos statuto sulaužy
mu, kai gubernatorius Merkys 
atšaukė direktorijos pirmininką 
Betcherį. Statutas nurodo, kaip 
gubernatorius skiria direktori
jos pirmininką, bet nepasakyta, 
kad gali jį ir atšaukti, jeigu jis 
netinkamai eina savo pareigas. 
Tautų Sąjunga tą ginčą negalė
jo išspręsti, hes Vokietija labai 
aštriai gynė savo nusistatymą, 
o ji tada dar buvo ir Tautų Są
jungos Taryboje. Taigi ir šita 
byla buvo perduota Hagos tarp
tautiniam teismui. Čia vėl teis
mas pripažino, kad Lietuva el
gėsi teisėtai ir teisingai, ir Klai
pėdos konvencijos nesulaužė. 
Šiose bylose lenkai ir vokiečiai 
teisininkai buvo aiškiausiai įsi
tikinę, kad Lietuva pažeidė 
tarptautinius susitarimus ir to
dėl turės bylas pralaimėti. Ta
čiau Hagos Tribunolas, kuria
me posėdžiauja pasaulinio mas
to tarptautinių teisių žinovai, 
rado teisę esant Lietuvos pusė
je. Tuo budu Lietuvos teisinin
kai geriau buvo supratę ginčo 
esmę ir formą, jie drąsiai ragino 
vyriausybę eiti į tarptautinį tei
smą ir bylos buvo laimėtos.

Dabar Lietuva vėl turi Hagos 
tarptautiniam teisme dvi bylas 
•— su danais ir estais, šios by
los neturi politinio pobodžio; 
čia reikalas liečia ekonominius 
dalykus, — atsiskaitymas su 
danų ir estų bendrovėmis. Da
nų viena firma statė Telšių —

kai kuriuos darbus Klaipėdos 
uoste. Už tuos darbus buvo su
tarta sumokėti per keletą me
tų. Firma užsispyrusiai reikala
vo, kad butų sutarta ir moka
ma Amerikos doleriais, bet dar
bų kaina buvo apskaičiuota lie
tuviškais litais, skaitant 10 litų 
už vieną dolerį. Lietuvos vy
riausybė, pagal sutartį, mokėjo 
doleriais, bet danų firma dalį 
pinigų buvo gavusi ir litais. Kai 
dolerio vertė buvo sumažinta, 
Lietuva norėjo ir toliau mokėti 
tik doleriais. Čia danų firma ė- 
mė ginčyti, ir reikalavo litų ar
ba dolerių sumos, apskaitytos 
litais. Šitas ginčas perduotas 
Hagos teismo patariamajai ko
misijai. Jeigu komisijos spren
dimu — patarimu kuri nors ša
lis nebus patenkinta, tai byla 
galės būti perduota Hagos Tri
bunolui. Lietuva tikisi bylą lai
mėti. Lietuvoje jau buvo daug 
panašių bylų, kai nepasitikėda
mi litu, darė sutartis doleriais, 
o paskiau, dolprį.b nuyęrtinus, 
norėjo gauti litais. Tokias by
las Lietuvos teismai sprendė pa
prastai: skolinai dolerius, norė
jai skolą gauti atgal tiktai do
leriais, tai ir imk dolerius. O 
kad doleris dabar turi mažesnę 
vertę, tai jau čia antroji susita
rusioji pusė nekalta.

Antras ginčas yra su estų vie
na bendrove, kuri buvusi Ute
nos — Saldutiškio siaurojo ge
ležinkelio savininkė dar prieš 
karą. Dabar tas geležinkeliukas 
yra Lietuvos valdžios nuosavy
bėje. Geležinkeliuką perdirbinė
jo vokiečiai okupacijos metais, 
paskui Lietuvos valdžia jį to
bulino, tai, kad estų prieškari
nių darbų mažai teliko. O es
tų bendrovė turi didelių preten
zijų. Taigi ir su estais ginčas 
atiduotas Hagos teismo taikina- 
majai komisijai, šios abidvi by
los nėra svarbios, neturi jokios 
politinės reikšmės, tačiau jos 
liečia kelių milijonų litų sumą, 
kurią Lietuva turėtų sumokėti, 
jeigu bylą pralaimėtų. Hagos 
teismo komisijos sprendimų 
šiose bylose laukiama artimiau-
siu laiku. Tsb.

PERKŪNAS TRENKĖ Į ŽY-
DŲ VEŽIMĄ

TRYŠKIAI — Rugp. 21 d.,
apie 13 vai. Tryškių apylinkė
je buvo didedlė audra su per 
kunija. Pačiame Tryškių mies
telyje įvaižiuojantį pilnų jau
nų žydelių vežimą trenkė per 
kūnas. Vienas žydelis buvo 
smarkiai pritrenktas ir vos pa 
vyko atgaivinti. Apylinkėje bu 
vo matyt ir gaisrų.

VYKSTA Į ANGLIJĄ PAR 
GABENTI LĖKTUVŲ

— Vidaus orinio 
reikalams Angli-

tų akyse save koihpfromittios. Kretingos geležinkelį ir atliko

KAUNAS 
susisiekimo 
joje užsaktytųjų lėktuvų par
gabenti vyksta lakūnai Džen- 
kaitis ir Mockunas. Orinio su
sisiekimo inspekcijos atstovas 
inž. Rimša jau seniai ten yra 
išvykęs.> i
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Iš Detroito lietuvių veiklos
Vyrų Choro 
Piknikas

Kongresas Ruošia 
Du Parengimus

Sekmadienį, rugsėjo 11 d., 
Daugelio ukyj įvyko Detroito 
Lietuvių Vyrų Choro piknikas. 
Ūkis randasi apie 20 mylių nuo 
Detroito, prie Middle Beit ir 
Van Horn kelių, Diena buvo 
graži.

Tą dieną buvo daugybė viso
kių piknikų ir Detroito piliečių 
buvo užpildę su automobiliais 
visus kelius mieste ir apylinkėj.

Vyrų Choro piknike atsilan
kė nariai, pritarėjai ir svečiai. 
Įžanga buvo laisva. Uk. Dauge
lio triobcsys didelis ir ruimin
gas, tad visas’“ gyvumas ten ir 
buvo. L. B. Normanto orkest
ras grojo lietuviškus Šokius iki 
11 vai. nakties, šokėjų buvo pil
nas namas. Prikvėpavę tyro o- 
ro mikliai šokinėjo. Nestokavo 
valgių ir gėrimų, kurių patys 
“užsifundijom”, kiek kas norė
jom.

Vyrų Choras susiorganizavo 
apie metus atgal. Ruošia įvai
rius parengimus ir žada duoti 
radio programą. Choras rimtai 
lavinasi, norėdamas pasirodyti 
su lietuviškomis liaudies daino
mis parengimuose, Detroite ir 
apylinkėj.

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Detroito Skyriaus komisija pra
nešė, kad paėmė Lietuvių sve
tainę dviems parengimams, spa
lio 30 d., ir sausio 29, 1939.

Komisijos narys A. Andriu
lis surado, kad svetainė buvo 
paimta vasario 12 d., Lietuvių 
Piliečių Politikos Kliubo, bet su 
juo pasisekė apsikeisti datoms. 
Taigi dabar Kliubo parengimas 
įvyks sausio 29 d., o liet. Kon
greso ruošiamas Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimas į- 
vyks vasario 1 d.

Žada Kviesti 
Pirmyn Chorą 
į Detroitą

Nuo Detroito Lietuvių Dailės 
Choro pramogų komisijos teko 
išgirsti, kad yra teiraujamasi 
pakviesti Chicagos Lietuvių 
Chorą “Pirmyn” į Detroitą šią 
žiemą padainuoti detroitie- 
čiams. Koresp.

IACME-NAUJIENŲ Foto]

MEDAUS MĖNUO ANT 
DVIRAČIŲ — Kai anglai 
Leslie Seymour ir Daisy 
Burgess susituokė Londone, 
jie pasiėmė $75. sėdo ant 
dviračių ir išvažiavo honey- 
mooninti. Praleis medaus 
mėnesį Europoj ir Afrikoj.

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

APSIDRAUSK!
Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 

gali sutikti.
APSIDRAUSK pats Bate ir Savo šeimos narius, tuomi užtikrinsi sau 

rytojų.
APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 

Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam apdrauda 
ir pašelpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150 
iki $6,000.00. Ligoje pašalpos gali gauti $6.00, $0.00 ir $12.00 
savaitėje.

Apart apdraudos ir ligoje pašelpos, Susivienijimas šelpia savo na
rius ir našlaičius, iš tam tikslui esančių fondų pinigais. 
Kiekvienas SLA. narys gauna savaitini laikrašti “Tėvynę”.

Informacijas suteikia veltinių SLA. kuopų valdybos, arba, kreipkis . 1
LITHUANIAN ALLIANCE of AMERICA

(SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE)
307 W. 30th St. New York, N. Y.

Valstijos Muge 
Ruošiasi 1939 
Metams

Pereitą sekmadienį užsidarė 
Michigan valstijos metinė mu
gė. Ji šįmet per 16 dienų susi
laukė apie 728,000 lankytojų. 
Sakoma, kad nei viena kita val- 
stijinė mugė Amerikoj šįmet 
neturėjo tiek daug publikos.

Mugės viršininkai jau nrnde- 
jo ruoštis ateinantiems metams. 
Su WPA pagalba jie žada pa
statyti didesnius triobesius ir į- 
rengimus, kad kitais melais su
traukti dar didesnį skaičių lan
kytojų. Darbas kainuosiąs apie 
penkis milijonus doleriu.

Koresp.

Chicagos Mokytojų 
Unijos Programas

Chicagos Mokytojų Unija 
priėmė sekamą programą 19&8 
—1939 metams.

’ 1) Tęsimas pastangą pilnam 
algų atsteiglmui.

2) Pašalinimas iokaiė« Mo
kyklų administracijos iš politi
nės įtakos ir dominavimo.

3) Mokytojų ir administraci
jos priėmimas Chicagos Moky
tojų Unijos kaipo vienintėlio 
Chicagos mokytojų atstovo de
rybose už Chicagos mokytojus 
visuose jų gerovę HeČiančitRise 
reikaluose.

4) Apsątigo j linas visų ėgža- 
minacijų ir meti t sistemos.

5) Mokytojų priėmimas savo 
atsakomybės kaipo administra
cijos bendradarbių švietimo sri
tyje.

6) Panaikinimas datig berei
kalingo darbo, kurį mokytojai 
yra verčiami atlikti ir pripa
žinti, kad mokytojai yra sam
domi mokinti, u ne klerkais.

7) Mokytojai ir bendruome
nė turi suprasti, kad tikrasis 
Chicagos berniukų ir mergai
čių švietimas priklauso nuo ap
linkybių, namų, parkų ir abel- 
nų ekonominių sąlygų.

8) Ugdymas savyšalpos orga
nizacijų, kaip Kreditų Unijų 
Grupėms apdraudos Kooperaty
vų it 1.1.

9) Pertvarkymas Illinois tak- 
savimo sistemos ir taksų įstaty
mų.

10) Papildymai konstitucijos, 
kurie leistų tokį patvarkymą.

11) Priėmimas valstijos “te
ini re” įstatynių?

12) Sujungimas mokyklų dis- 
triktų ir įvedimas ekvolizacijos 
fondų. r''

laująs darbininkų darbui na
mie. Kada tieji atsiliepdavo, tai 
jis prašydavo prisiųsti pn ke
lis dolerius už žadėtą darbą. 
Gavęs pinigus jis niekad darbo 
neduodavo, nes jo ir neturėjo. 
Tokias prigavystes jis varė per 
kelis metus.

Mažina Aliejaus 
Gamybą

Sumažinimui aliejaus gamy
bos perviršio ir — todėl kainų 
smukimo — Texas geležinkelių 
komisija įsakė kelioms die
noms užsidaryti aliejaus lau
kams. Tuo tikimasi sumažinti 
produkciją ir pakelti kainas.

PIGIAU KAIP
KITUR GALIT
& PIRKTI
O PAUKŠČIUS

Iš Uietuvos
ŽIEMĄ NUSKENDO, O DA
BAR ATSIRADO LAVONAS

Pasirašė
Sutarti

Boot and Shoe Workers U- 
nioti, prikhiusaiiti Federacijai 
pasirašė elosed shop sutartį su 
batų fabrikantais Lair, Scho- 
ber <fc Co. Pliiihdelpliia. Toj 
dirbtuvėj dirbo 430 darbininkų.

Laimėjo Pagerinimą 
Darbo Sąlygų

11 valstijų organizuoti trukų 
šoferiai pasirašė sutartį su sam
dytojais. Sulig kurios jie laimė
jo darbo Sąlygų pagerinimą. Su
tartis paliečiu apie 250^000 šo
ferių,. kurie dirba 3^000 kompa
nijų-

Vęžių Žvejai 
Streikuoja

Louisiana pakraščiuose su
streikavo vėžių žvejai, reikalau
dami pernykštės mokės ties bū
tent $8.50 už statinę. Vieton to 
jiems buvo pasiūlyta $1.50 iki 
$3 už statinę. Nedirba apie 200 
vėžių žvejų valčių ir 2,000 žve
jų-

Manoma, kad streikas gali 
persimesti į Floridą ir Georgi- 
jos pakraščius.

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj 

“KULTŪRĄ” 
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

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

tojai, kritikai, visuomenininkai.

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

gerausių kurinių rinktine knyga.

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

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS” žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-v6 

Nn 153. L1THUANIA.

KAUNAS — Rugp. 24 d. 11 
vai. Prienų m. gyventojai Da
gilis Antanas ir Makaekas An 
drius žuvaudami Balbieriškio 
valsč., Nemune rado nežinomo 
vyro lavoną, kuris, spėjama, 
esąs nuo žiemos. Manoma, 
kad lavonas esąs Nedzinsko Ze
niaus, kilusio iš Daugirdėlių 
km., Alytaus valse. Nedzinskas 
praeitą žiemą kažkur dingo. 
Kiek vėliau buvo rasti Nemune 
jo drabužiai, o dabar ir pats 
lavonas.

BUVO ĮSKUNDĘ DU 
ŽMONES

$36,000,000 Išmokėta 
Bedarbiais

Sočiai Security Board paskel
bė, kad liepoj' mėnesį apsidrau- 
dusiems bedarbiams 28 valsti
jose, išmokėta $36,665,000. Nuo 
pradžios metų išmokėta $216,- 
000,000.

Suėmė “Darbo”
Davėją

Federaliniai agentai Mihvau- 
kee, Wis. suėmė J. Cressy, ku
ris operavo įvairių firmų var
dais ir garsindavusi duodąs 
“darbų” namie. Jis yra kaltina
mas už viliojimą pinigų priga
vi ngais budais. Prie jo kabina
si ir valstijos vyirausybė ir gal 
būt jį atiduos graild džiurei.

Jis garsindavusi visos šalies 
laikraščiuose, jei dar kuris jo 
apgarsinimus priimdavo, reika-

N. Y. Federacijos 
Konvencija Užsibaigė

Bufalo, N. Y. užsibaigė 75-ta 
metinė New Yorko valstijos 
Darbo Federacijos konvencija.

Konvencija pareikalavo įve
dimo 30 vai. darbo savaitės, pa
smerkė ^Amerikos Darbo parti
ją, nes ją kontroliuojanti C.I.O. 
Pasmerkė ir nacionalę darbo 
santykių tarybą, kaipo iškrai
pančią Wagnerio darbo akto 
prastnę.

Ypač taryba aštriai puolė do
kų darbininkų uniją. Jos atsto
vai atvirai pareiškė neklausysią 
tarybos nuosprendžių. Jie rei
kalavo ištirti, ar taryba 
susidėjusi su komunistais.

McCormick Darbininkų 
Sisirinkimas

Lokalus 1899 sušaukė visuo
tiną McCormick darbininkų su
sirinkimą ketvirtadienį, rūgs. 
15 d., unijos salėj, 1110 S. Oak- 
lėy Blvd. šiame susirinkime 
kalbėjo kuli. John M. Hayos iš 
St. Angelus parapijos, C. I. O. 
atstovas J. R. \Veber ir unijos 
lokalu viršininkai.

Susirinkimo tikslas buvo su
teikti visokią galimą pagalbą 
paleistiems iš darbo darbinin
kams, ar dirbantiems tik dalį 
laiko.

BttVo pranešta kokis vyksta 
progresas su unijos byla prieš 
nacionalę darbo santykių tary
bą ir at pasiseks pašalinti kom
panijos Uniją.

Buvo nutarta kada bus laiko
mi reguliari unijos susirinki
mai.
z Kompanija turi savo “uniją” 
Mutual, kuri daug žadėjo dar
bininkams, bet nė piršto nepa
judino, kada kompanija pradė
jo uždarinėti dirbtuves, bet vien 
pataikavo kompanijai.

Tuo tarpu ši unija, uždarius 
dirbtuves, daugeliui gavo W. 
P.A. darbus ir tiesioginę pašal
pą. Tik priklausydami unijai it 
lankydamies jos susirinkimuose 
gali Sau pasigelbėti. Todėl dar
bininkai ir bedarbiai kviečiami 
atsilankyti į ateinančius susi
rinkimus. B.

Antys, svaras..................... 19c
Vištos virimui sv.............20c
Vištos kepimui, sv...........22c
Kiaušiniai, tuz....................22c
Kalakutai pigiau negu kur kitur
Didesnius orderius pristatotn į vi
sas dalis Chicagos dar su didesne 

nuolaida

P. D. Poultry Farm
5519 S. Harlem Avė.

Prie pat Archer Avė.

...........................................................

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVISP"
Ar žinai, kodėl vieni jį gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jj skaityti?.

Net kunigai pasislėpę jj 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonims draudžia jj j rankas 
paimt.

“Keleivj” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.

Kainuoja tik $2.00 metams.
Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

nėra

Šaukia Statybos 
Unijų Konveniiją

32-rą metinė Darbo Federa- 
ei jos namų statybos unijų kon
vencija yra šaukiama Hauston, 
Texas. Ji prasidės rugsėjo 28 d. 
ir baigsis kada bus apsvarstyti 
visi unijų reikalai.

— SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos
Lietuvių Balsas”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“A. L. Balsas
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

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

Naująją Gadynę”?
“NAUJOJI GADYNĖ” yra populiarus savaitinis laikraštis
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja tik du doleriu metams.

Tai nedaug.
“NAUJOJI GADYNĖ” lanko visus ir kas savaitę, teikda

ma įvairiausio pasiskaitymo.
“NAUJOJI GADYNĖ*’ dabar yra paskelbus vajų ir kvie

čia visus didinti jos skaitytojų šeimą.
“NAUJOJI GADYNĖ” yra darbininkų laikraštis ir tokiu 

ji liks.
“NAUJOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt žemiati einančią 

blanką ir būt jos skaitytoju.

“NAUJOJI GADYNE”
220 Leonard Street, Brooklyn, N. Y.
Gerb. Administracija:

Čia prisiunčiu $.............. už “NAUJĄJĄ GADYNį” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

ardas ..................................iiiri u. 11 — 11 ~, —[ r
Numeris ir gatvė ..........___
Miestas ir valstija ______________________ «.____ _____

na* i. i ...... .. ..... —»■ i ■

Virbalio m. gyventojas šau
lys Kazys Morkūnas telefonu 
paskambino Kybartų saug. po
licijai, kad Virbalyje vienoje 
Vietoje esą komunistinių atsi
šaukimų. Atvykusi policija, 
teisybė, tarp dviejų trobesių 
vienoje vietoje komunistinio 
turinio atsišaukimų radus ir 
pagal kaltinimo versiją, tuos 
atsišaukimus mėginęs sunai
kinti, paslėpti vietos gyvento
jas Juozas Pultanavičius, dar
bininkas.

Tardytojo buvo apkaltintas 
Pultanavičius ir priklausęs 
slaptai Lietuvos bolševikų ko
munistų partijai. Prie tos by
los buvo pridėtas dar ir antras 
Virbalio m. gyventojas, žydų 
tautybės, Abraomas Sahdleris 
ir kaltinamas priklausymu ko* 
munistų partijai.

Tačiau teismo posėdyje by- 
los aplinkybėse ir liudytojuose 
apkaltinimas nerado pakanka
mos prasmės; neįrodyta nei 
kad Pultanavičius tuos nelega
lius atsišaukimus ten butų pa
dėjęs, nei padėtus slėpęs, ar 
naikinęs, nei kad jis su Sand- 
leriu butų priklausęs komunis
tų partijai, todėl Rūmai abu 
kaltinamuosius išteisino ir iŠ 
kalėjimo paleido.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

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

po pietų.

Atsilankykit Pamatyti Šį GRAŽŲ 26-šių ŠMOTŲ

“Rožių ir Lapukų”

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

.00Gaus šį puikų sidabrinį setų 
TIKTAI Už..........

uiiiOAGoJ NAUjIenos metams $6.00
26 Šmotą Sėtas............. ......... ....... .......
“Naujienos” Metams ir Setas........- $12.00

Garsinkites “N-nose’'
ARE YOU SŪFFE’RING.FROM

EYE STRA1N 
due to dust, sun, light-glare, 

etc.?

Kitur, Šuv. Valšt. ir Kanadoj
NAUJIENOS Metams.............................. $5.00
26 šmotą Setas su persiuntimu    $4.50
^Natijiehttš” Metams if Setas __ ..... $9.50

NAUJIENOS, 1739 S. Halšted fcimt, Chlcago, III
Prašau užrašyti NAUJIENAS ir pasiųsti setį:

Vardas .........     ...»

Adrfesas ........i44....... ............ .............................

Miestas ..... .......... ...... ....... *................................

Do your eyes bum—feel 
tired, uncomfortable? Try 
Murinę. Itcontaitu 7help- 
ful ingredients vvhich 
tleknse and clear eyes red- 
dened from fatigue—tnake 
your eyfes feel clean, fresh,
b Ii ve! Much morft effective than borte acid. 
Sene! fot trial bottle. Mail 10c (itamps 
or coin) with your name and address to The 
Murinę Co., Dept MF, Chicagp. III.___

^111f/Ąr;: EYES į=-,
AT ALL DRUG STORES

KAIP ŽUVIS BE 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ” 
NETURĖTŲ BUTL



Penktadienis, nigs. 16, 1938NAUJIENOS, Cnlcaąo, Ifl.

y w> -4 1 * k" ( Ruošiasi “Žengtii 11’7. nArn-ęi motu hciicra Jie

as-
DUODAME PINIGUS

Ona Šalnaite

Jonas Kazlauskas

PAGERBĖ STANLEY 
IR BERNICE Y ANUS

44 ANTROS 
VESTUVĖS”

Prie Altoriaus”

CHICAGOS DIDŽIAUSIA IR MODERNIŠKIAUSIA 
RUSIŠKA IR TURKIŠKA MAUDYKLĖ 

po nauja vadovybe A. SCHWARTZ ir DAVID SCHWARTZ 
' Rusiškos vonios 50c, patogus kambariai 50c už naktį.

ROOSEVELT & KEDZIE BATH HOUSE
1133-39 SO. KEDZIE AVENUE Tel. Van Buren 3726

Naujas Chicagos Sunkumo Kilnojimo Klubo Namas.

Sekmadienį, rūgs. 11-tą d. 
įvyko pagerbtuves Mr. ir Mrs. 
Yanas, kuriems tą dieną suka
ko vieni metai ženybinio gy
venimo.

tai, 
su-

ŠIANDIEN PRADEDA 
Vienai Savaitei Tiktai!

Statant Naująją Rusiją

“JAUNUOMENES
MIESTAS”

Dramatinė apysaka apie meilę ir 
drąsą, statant “Komsomolsk.”

Sonotone“^"?!^
25c iki 1 P. M. išskiriant 
šeštadienį ir Sekmadienį

Diena Iš Dienos

NORTH SIDE. — Praėjusio 
šeštadienio vakare, rugsėjo 10 
d., teko dalyvauti “antrose” ar
ba “sidabrinėse vestuvėse” žy
mių northsaidiečių — Juozo ir 
Marės Kriaučiūnų. Vestuves su
rengė būrelis draugų J. ir E. 
Stasiūnų rezidencijoje, 4941 W. 
Deming PI.

Abu Kriaučiūnai savu laiku 
nemažai darbavosi tarpe north
saidiečių kultūros dirvoje; eilę 
metų priklausė tuomlaikinėjo 
LSS. 81 kuopoje, chore, ir ki
tose organizacijose. M. Kriau
čiūnienė buvo viena iš pirmų
jų North Saidės Moterų Kliu- 
bo organizuotojų ir ėjo per ke-

Amerikos Lietuvių Piliečių Politiško ir Pašelpimo Kliubo 12 
Ward mėnesinis susirinkimas įvyks sekmadienį, rugsėjo 
18 d. 1 v. popiet, Hollywood svet., 2417 W. 43 St. Nariai 
privalo skaitlingai susirinkti, nes daug yra svarbių dalykų 
aptarti. Taipgi apsirūpinkite su užsilikusiais mokesčiais.

, Paul J. Petraitis, rašt.
Cicero L. Kultūros Draugijos (Chicagos L. Draugijos skyriaus) 

mėnesinis susirinkimas atsibus rugsėjo 16 d. 7:30 v. vak. 
L. L. svet., 14 St. ir 49 Ct., Ciceroj. Chicagos L. Draugijos 

dalyvauti, o pasilikusieji su mokesčiais 
neliktumėt suspenduoti. —K. Yokubka, 

skyriaus fin. rašt.
Demokratų Kliubo susirinkimas įvyks

nariai malonėkite 
užsimokėkite, kad 

15-to Wardo Lietuvių
rugsėjo 16 d. 7:30 v. vakare vietos bažnytinėje salėje, 68 
ir Washtenaw Avė. Malonėkite kuo daugiausiai lankytis, 
nes artinasi rinkimai ir laikas prisirengti už* ką balsuoti. 
Taipgi delegatai išduos raportus iš Southwest Civic Fede- 
ration. —M. C. R.

~—— PA R EN G IM AI
Chicagos Lietuvių Vyrų Choro išvažiavimas įvyks sekmadienį, 

rugsėjo 18 d., Jefferson giriose. Kas norite su vyrais gra
žiai praleisti laiką, paragauti keptų silkių ir smagiai pa
dainuoti, prašome atsilankyti.

MEGSTOS SERVETKELĖS

CROCHETED DOILIES j PATTERN 11841,
No. 1841 — Gražiai ir elegantiškai išrodančios servetke- 

lės.

PETER PEN

No. 1841

čia {dedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

Vardas ir pavardi

OKSAS EXPRESSING

i

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

- >13.00 
i tom.

kų šeimyna liūdės ir visi jų 
draugai ir giminės. Ilsėkis ra
miai Jonai. Tavo namiškiai ir 
draugai Tavęs neužmiršo.

—Steponas Narkis
| Adresas------------

| Miestas ir valstija

• -ii:

lis metus viršininkės, vienokios 
ar ktiokios, pareigas.

Gaila, bet J. Kraučiunas dėl 
pairusios sveikatos ir bedarbės, 
paskutiniuoju laiku mažiau be
gali dalyvauti visuomeniniame 
darbe, ir manė, kad draugai 
juos pamiršo. Bet koks buvo 
nusistebėjimas pamačius apie 
75 draugų susirinkusių juos 
pasveikinti ir palinkėti ilgiau
sių metų atsiminimui ir dova
nų buvo įteikta.

Gražiai pasivaišinta, pasaky
ta eilė prielankių linkėjimų, 
puikiausios ateities. Tame bū
ryje ir Naujieniečiai buvo ga
na skaitlingai atstovaujami, 
net 5 šeimos iš “N” štabo. Mi
kas Šileikis buvo šeimininkių 
nuskirtas “toastmesteriu” ir 
labai jaukiai pirmsėdžiavo.

Drg. Kriaučiūnai pavyzdin
gai išauklėjo sūnų Vytautą, ku
ris dienomis dirba Chicago 
Title and Trust Co. ir vaka-

rais 
rią už poros metų baigs. Jis 
taip jau yra aktyvus narys 
Studentų Universiteto Kliube. 
šiame tėvelių 25 metų ženybi-j 
nio gyvenimo jubiliejuje, ir 
jis viešai pareiškė, grynoje lie
tuvių kalboje, savo geriausius 
linkėjimus. Sykiu dėkodamas! 
svečiams už taip malonų sur- 
prizą. — Buvęs.

Metinės Mirties
Sukaktuvės Jono
Kazlausko

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 16-lą d., 1937 m. Tapo 
palaidotas Lietuvių Tautiškose 
Kapinėse, rugsėjo 21-mą d.

Jonas buvo gimęs Chicago j e 
gegužės 30-tą d. 1916 m. Buvo 
21 metų amžiaus, pačiame jau
nystės žydėjime. Paliko didelia
me nuliudime tėvą Kazimierą 
Kazlauską 4528 S. Spaulding, 
motiną Aleną Kazlauskienę, 
žmoną Oną Kazlauskienę (Rep- 
šiutę) ir sūnų Joną.

Žiaurioji mirtis išplėšė Joną 
iš savųjų tarpo. Dabar verkia 
jo tėvas Kazimieras. Verkia ir 
gailisi motina Alena. Ašaroja 
ir nerimsta jo žmona Ona. Ne
verkia dėl jo mirties tik vienas 
jo sūnūs Jonukas, kuris tuom 
laiku buvo ką tik gimęs ir sa
vo tėvo niekada nematėi -h / i • r' r
supranta kodėl jis neturi “dad- 
dy”. Be abejo kada Jonukas pa
augs jis duos motinai klausimą 
“mama where is my Daddy?” 
Aišku jo motina nuveš jį pas 
tėvo kapą ir pasakys: “Mere is 
your Daddy’s grave”. Iš tikrųjų 
griausmingas ir šiurpulingas į- 
vykis.

Velionio brangieji tankiai ap
lanko jo kapą. Aplaislo ten au
gančias gėles. Bet tos žaizdos, 
kurios paliko Jono artimųjų 
šeimynos narių širdy, niekados 
neužgis.

Jono tėvas Kazimieras Kaz
lauskas naujieniečiams yra ge
rai pažįstamas. Jis dirbo “Nau
jienose” nuo 1914 m. iki 1925 
m.

ir ne-

Buvo Keltuvo Užmuštas
Aš nuo savęs išreiškiu širdin- 

giausį sąjausmą Alenai ir Kazi
mierui Kazlauskams. Reiškiu 
giliausią užuojautą nelaimingai 
žuvusio Jono žmonai Onai. Ap
gailestauju ir mažojo Jono sū
naus Jonuko.

Šiandien rugsėjo 16-tą d. su
kanka vieni metai nuo nelai
mingos Jono Kazlausko mirties. 
Jis tapo užmuštas keltuvo (ele- 
vator) darbo vietoj. Jo šeimy
na šiandien minės jo mirties 
sukaktuves. Sykiu su Kazlaus-

Pokilį surengė jaunosios tė
vai, Petras ir Petronėlė Senu
liai. Pokilis įvyko pas Pauliną 
Miknis, Willow Springs, Im.

Pokily dalyvavo Joseph ir 
Agnės Raudiai, Mr. ir Mrs. Se
nuliai, Ona Mažeika, Mr. ir 
Mrs. Morkai, A. Dudonienė, 
Elzbieta Žilienė, Al. Kudoba, 
Steponas Narkis, Geo. Bronsil,1 
Albina Yanas, H. ir Al Kavai 
ir daug kitų. i

Pokilis buvo rūpestingai pri
rengtas, nes gėrimų ir valgių 
buvo įvairiausių, kokių kas tik 
norėjo. Laike pietų buvo ir pra
kalbos, Visi linkėjo jauniesiems 
Yanam kuo pasekmingiausio

Lietuvių Keistučio Kliubas Rengia
Istorišką IŠVAŽIAVIMA

NEDELIOJ, RŪGS. 18 D., BIRUTĖS DARŽE 
Pradžia 11 valandą Ryte

Bus 2 poros ristikų. Risis pasaulinis ristikas JAUNASIS BANCE- 
VIČIUS su LOUIS MANGELA ir DRAPĖŽNAS DZŪKAS su JA
KAIČIU. Bus Paskaita apie Sveikatą, skaitys Kliubo gydytojas 
DR. STRIKOLIS. Bus kepama avis, kepamos silkės, bulvės, pom- 
puškos. Bus skanių gėrimų. Bus gera muzika šokiams.
įžanga Nemokamai. Prašo Visus Atsilankyti—KOMISIJA.

Čionai Lietuviai Perka!!!
APŠILDYMĄ — PLUMBINGĄ — MALEVĄ 

LINK-BELT STOKERIŲ CENTRAS

Steponas C. Lachawicz
Už savaitės Chicagos lietuvių 

tarpe susikurs nauja šeimynė
lė — Lachavičių.

Ateinantį šeštadienį, rugsėjo į 
24 d., Steponas Lachavičius, 
jaunas West Sidės ir Roselan- 
do graborius ir dialsamuotojas,, 
susituoks su panele Ona Šal
naite. Penktą valandą po pietų 
tą dieną jauna porelė sudės į- 
žadus Nekalto Prasidėjimo baž
nyčioje, Brigb lojji Parke.

stoja p-lės 
Pranciška

“matron-of- 
, p-lė 
kaipo

F-.'Cv

Pamergių eilėse 
Šainaitčs sesuo,(Į p. 
Petrošienė, kaipp 
honor” ir jaunojo sesuo 
Elenora Lachavičių te 
“maid-of-honor.” 

f . 1 i ■Pokilis įvyks septintą valau- j 
dą vakare Juslios svetainėje, 
kur jaunosios tėvai, pp. Adol
fas ir Ona Vaškeliai, - vaišins 
jaunųjų Lachavičių draugus, 
gimines ir susirinkusius sve- 
v • eitis.

Sekmadienį, rugsėjo 25 d., 
jaunieji Lachavičiai išvyks į 
“honeymoon” automobiliu. Kur j 
— nesisako. Sp.

B

Sp.

Serga Vytautas 
Chernauskas

18 APYLINKĖ — Dirbtuvėje 
rūgs. 14 d., susirgo Vytautas 
Chernauskas, sūnūs G. Cher- 
nauskų šeimos, 1900 South U- 
nion avenue. Ligonis buvo grei
tai nuvežtas į Southtown ligo
ninę, 5701 S. Wood Street, kur 
padaryta apendikso operacija.

Linkėtina jaunam Chernaus- 
kui greitai pasveikti. G. 

gyvenimo. Visi viršminėti 
menys yra naujieniečiai.

Beje, reikia žymėti ir 
kad šiai jaunai porai buvo
rengta suprize parė penktadie
nio vakare, rūgs. 9 tą d. Su
rengė Helen ir Al Kavai. Da
lyvavo Josephine Miller, Anna 
Jacobs, Mr. ir Mrs. Petkus, 
Martha Dudonis, Tarnas Moz- 
geris ir kiti. Šita parė irgi įvy
ko pas Paulina Miknius.

Mr. ir Mrs. Yanai dėkoja vi
siems dalyviams ir dovanų ir 
bukietų aukautojams.

— Steponas.

$

m

s

in
II u.

._

M

r 7?

kSH

ta

*4'

Or-

g •p?;?

Pirkite kur visi Lietuviai Perka!

South Cenler Plurbing & Heaiing Supply Co., Ine
N. W. kampas State ir 55th St.

VISI TELEFONAI — ATLANTIC 4290 — VISI TELEFONAI

TAUPYKIT KUPONUS
UŽ MAŽUS PINIGUS JSIGYSIT GRAŽU IR 

BRANGU INDU SETĄ
Kasdien per savaitę laiko, nuo šeštadienio iki šeštadieniui 

Naujienose tilps skirtingos rūšies kuponas. Su tuo kuponu 
gausit kupone pažymėtus indus.

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

Kas nori gali dar pradėti taupyti sau puikius, tikru auk
su paauksuotus indus, tik PASISKUBINKIT, nes mažai jų be
liko.

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

• Jeigu reikia atnaujinti
morgičių;

• Jeigu norite taisyti na
mą;

• Jeigu norite pirkti namą;
• Jeigu norite budavoti na

mą;
• Kreipkitės j Naujienų

Spulką. Gausite ant len
gvų išsimokėjimų leng
vomis sąlygomis.

LITHUANIAN BUILDING 
LOAN AND SAVINGS 

ASSOCIATION
1739 So. Halsted Street.

Atidarą kasdieną, išskyrus 
nedeldienius nuo 8 ryto iki 

8 vai. vakare

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

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

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

Taipgi už mažus pinigus ga
lite gauti augštos rųšies Ro
že r« sidabrinius setus.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St
šaukit Tel. YARDS 3408

—.................... ' i i ' ' _■ »

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA 
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

• FOTOGRAFAS
C0NRAD

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

420 W. C3rd St 
Tel. ENG. 5883-5840

na

LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $*flp.5O

už ........  ■
GYDYMAS $1*0'00
LIGONINĖJE -------- -----
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

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

greitai palengvinama -----
VISAS LIGAS GYDOMA
Ekzaminaciją Jskait. vaistus ■

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzte Ave^ Chleago.

Tel. Lawndale 5727.

40

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

75% Coarse --------- --- -------  >7.00
Pocahontas Mine Run, West Virginia

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

ir kitokias anglis



AUTOSTRUCKS—MISCĘLLAN. 
Automobiliai ir Trokai—Bendrai

Tarp Musvj SKaitytpįM
Vykstą G, M, 
Koųyeųciioų

f'li IHHIUI J I I HAI'H'IJ U M"VW ■ n 1 rrr

Didelės “Sorkės” prie Lietuvių Bažnyčios 
West Sidėj.

Apiplėšė Juozo
Gabrio Namus 
Nortsidėj

vietų j va- 
triukšmas, 
ir sekma-

WEST SIOE. — Jau sųvirš 
ppra sąyąičig kąip vyksta prie 
pąt ka.tąjįku “Aušros 
Yąfty“ pąrąpijos bažnyčips 
ąJenkįĮČio “sprkėą—kermpšiųs’?.

“sorkjų’’ skaitlingu jftyan|p- 
rįųąą ų&ųų&S W tįk visa- gat
vė, bąt ir dį,despp pusė šaligąl- 
yio prip ba^Dy^°^ (iurų, taip 
kąd įėjimas bą^nyčiop ar pro 
šą|į gana siaurutis.

“Sorkių” užimtoj 
karais didžiausias 
ypatingai šeštadienį
dienį. Už pora blokų girdisi vai
kėzų bei mergšių spygavimai, 
pritariant suaugusiems. Mato- 
jnai jiems be pasigailėjimo su
ka galvas to bažnyčia pažemi
nančio prašmatnaus “sorkių“ 
biznio ąiga, kurią vietinis kle
bonas sų savo pagalbininkais 
čia įrengė.

Jeigu jiems rūpėtų bažnyčios 
pagarbą, o ne dolerių gaudy
mas, tai prie maldyklos — baž
nyčios vietos triukšmingų “sor
kių“ yisnpmet viešpatautų tyla, 
ramybė įr ramybė geros valios 
žmonėms.

Yra sakoma, kad prieš daug 
metų Kristus mirė ant kryžiaus 
tik tarp dviejų latrų, bet jei tas 
pats Kristus dar kartą mirtų 
dabar, lai jis, reikia tiesą pa
sakyti, ątsidurtų tarp nesuskai
tytus daugybės latrų, kurie ne- 
sišyfcšti ir nesišykštėtų iš jo 
bažnyčios ir jo paties pasityčio
ti. A. J. S.

MADOS

No. 4931—Madni rudeninė sukne
lė. Sukirptos mieręs 34, 36, 38, 42 
44, 46 ir 48 colių per krutinę.

Norint gauti yieąą ar jdaą- 
giau virš nurodytu pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kųĮę ąrba priduoti pavyzdžio 
numerf pažymėti mierą ir ai$- 
Įdai parašyti savo vardą pą- 
yardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 ceptų. Gali? 
te pasiųsti pinigus arba pa$? 
to ženkleliais kartų sų užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St., Chicago, I1L

linu i ijjjji i 11 j...........— — ".'1
NAUJIENOS Pattern Depį. 
1999 S. Hahrtįed SL, Chicago, m.

Cią įdedu 15 .ceątų Ir prašau 
♦ 

atsiųsti man pavyztįį No......- - .i
Mieros ---------- per krutinę!

(Vąnįąs ir pąyardš)

ir vaiiujiįf-”

savo gražų
N. Leavitt

langą ir iš-

Plėšikai Padarė Kelis šimtus 
Dolerių Žalos

NORTHSIDE — Trečiadienį, 
rugsėjo 14 dieną, dienos laiku, 
tapo apvogtas teisingas ir ra
mus Northsidės pilietis Juozas 
Gabris, kuris turi 
namą adresu 1640 
St.

Vagiliai išdaužė
nešė kiek lik ko galėjo, net ir 
pagalves nurėdė.

Kadangi Gabriai iš savo tei
singo darbo yra pasiturinti 
žmonės, tai vagiliai padarė nuo
stolių už keliolika šimtų dole
rių, mąt, Gabrys dienomis dir
ba, o Gabrienė dar nėra grįžu
si iš Lietuvos, kur per Naujie
nas išvažiavo. Tad vagiliam bu
vo lengyas darbas.

Bet reikia manyti, kad vagi
liai yra artimi kaimynai, nes ir 
pirmiau buvo pasikėsinimų api
plėšti, bet vis nenutiko.

Daug Pamestų 
Daiktų

Parkai Prašo Atsišaukti

Galbūt publikai jau užsi
baigė koncernai parkuose, bet 
parkų “rasta-pamesta” depar
tamentas veikia pilnu smarku
mu. Yra susirinkęs didžiausias 
rinkinys įvairiausių daiktų, 
ypač yra didelis kiekis mote
rų skrybėlių ir skėčių, taipgi 
tiek daug automobilių ir namų 
raktų, kad parkai dažnai ste
bisi, kaip žmones galėjo įeiti 
j savo namus.

Parkai prašo žmones, kurie 
pametė kokius daiktus, sku
biai pašaukia Wabash 1650 ir 
iš viso to rinkinio atsiimti sa
vo daiktus. (B)

VLADISLOVAS ČEIKUS
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

Rugsėjo 5 dieną, 4:00 valandą 
popiet, 1938 m., sulaukęs 23 
m. amžiaus, gimęs Harris- 
bųrg, III.

Paliko dideliame nulįudįme 
motiną Moniką, 3 seseris — 
Ievą, švogerį Martiną, Valton, 
Anele ir Moniką, krikšto mo
tiną Gertrūdą Mikleton ir 
daug kitų giminių ir pažįsta
mų.

Priklausė prie Liet. Vyčių 
24 kp. ir šv. Vardo Dr-stės.

Kūnas pašarvotas 2250 W. 
24th $t.

Laidotuvės įvyks šeštad., 
Rugsėjo 17 d., 8;00 vai. ryto, 
{š namų į Aušros Vartų par. 
>ažnyčią, kurioje atsibus ge

dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o įš ten bus nuly
dėtas į sv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Vladislovo Čei- 
kaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie- 
čįarpi dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motiną, Seserys ir kitos 

giminės.
Laįd. Dir. Antanas Petkus, 
Tel. CICERO 2109.

LOVEIKIS
Daiis.

KYIETKINŲįlJJAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
33 J 6 So. Halsted Street

Tek YĄRDS 7308

I m R A Gėlės MyliotiemsII U M A Vestuvėms, Ban-J O kietams, Laido- 
V ■ IW r 1 tuvėms, Papuoši

mams.
GĖLININKAS

4180 Ąrcher Ąvenue
---- 5800

irutė ,■
"""""

Dąrnes, birutiečiąi, (fppiės! J
 _ ! NEREIKIA JMOKESNIO—30 MĖNESIŲ ĮS- 

' ' ■________________( MOKĖTI. VisiSkaą peržiurCjimate, mate-
Siaiįfdi.Cįl yąkto’e įyybstą Bi- vo!..na8. hody, fenderio darbų, baterfis, 

yutė$ pliorp labai svąrbtoę re- 
1 pPtĮ.cįips. Kadangi yąąąrą jąu 
pyąėjp ir ąrti-nąsi įąs įąįkas| 

ni.es vėl Cbįc#^ Įįetur, 
yją/ųs scenoje įųr^iųte jper- 
Stątyti tą gražąją operetę 
Perikplą. Tai reikia gerai prį- 
ąįmoštį. Už tai visi kaip vie- 
nąs pirite lankytis pamokose. 
Šiandien bus ir p-įą Giedrai- 
itenė—režisorius. Taip pat p.; 

Ilčyąpskui njesugrižus, p-lė Pe-

radijo ir priedu, Freirno, a6u Buętiprinl- 
maB, Viskas nuo vlrftaUs iki tairu. 15 

i metų patyrimas, musu garantija. Atdarą
I vakarais, sOkm'. Apskaičiavimas, tdwlng

dykai. Taipgi pilnas pasirinkimas naujų 
ir vartotų' karų; "Be' jrriokčjimo pinigų. 
8500 tyILWAIU<BE AV. Belmont 484Į1.

čiųfcąitė jo vMojie' mokins.

mobijių 
ja. $ioj 
iš visų 
Buick’ų 
riai” ir

SITUATION WANTRp 
Ie>Q Dąrb.o

T

MERGINA bendram namų dar
bui, prižiūrėti vaikus, virti, skal
bimo nėra. Eiti namon. 

Diyersey 5786.

MISPELLANEOUS FMC $ALE 
įvairus Pardavimai

PARSIDUODA ŠIAUČIAUS tul- 
šis už $50.00 ir 4 kambarių rakan
dai pigiai. 2920 So. Union Avė. 3 
aukštas iš fronto.

VISAI PATYRUSI MERGINA’ 
bendram nąmų darbui. Savas 
kambarys. Qej?a ąįgą. Kedzie 4770.

"Trr?

Praktikos bus šiapdien ir ki- 
^ajs Į^enktądrenįų yą’kąrais 
Sandarpę ęąįjej.e, 8jL4 W. 34th

PAIE$KAU DARBO
Penteris ir popieruotojas -iš vį- 

daus, iš lauko ij* štpruose, 10 met^ų 
patyręs, .dąrtas uztikrintąs. Chica- 
goj' ii* priemiesčiuose apkainavimas 
dykai.

J. AUGAITIS,
1608 S. 50tli Avė., Cicero, GIC. 2633 
—-—?   :----------- ——— 

REIKALINGAS DARĘAS, kaipo 
jariitoriaus pagęlbįninkas arba por
teris. Esu patyręs. FRANK, TeįL 
Grovehill 3651.

REIKALINGAS patyręs DARBI. 
NINKĄS apavų taisymo dirbtuvėj.

2405 West 47th St.

REIKALINGAS DARBININKAS 
prie štoro ne jaunesnis 45 metų, 
gera mokestis. Atsišaukite nuo 10 
iki 4 popiet. 1714 So. Desplaines 
Street.

FQR RENT—IN GENĘRAL 
Rendai—Bendrai

Furnituke-fdcture eors'ąLe 
Rakandai ir Jtaisai Pardavimai
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

ČERIUS 1938, visokio didžio au 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstyklės, registerius ir 
įce baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamėtykite mus pirm negu 
pirksite Kitur.

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

CĄLumet 5269.

FRANK BŲLAW
Šį sekmadienį Frąnk Bulaw 

ir John Rodin, atstovai Milda 
Auto S.ąjes, vykstą į Fllbį 
Mich., 'kųF rugsėjo 19 
prasidės Gen.eral Motprs ąųto- 

atstpvybįų kPPV^UPi“ 
konvencijoj .dalyvaus 
Amerikos valstijų 
aųį.pmobiĮių “dyle- 

kaįp kurie par.dąy.e-
jai. Konvencija bus laikomą T- 
M. Ą. Ąądijprijęs pątąlposą.

Kaįp praneša C, ĮC. Ę4" 
mūii(|s, men.edrežius Uhjcągps 
“dylerių” konvencijoj bus 
svarstoma kaip sekpąipgiąu 
varyti pardavimo darbas> į.ąd 
juo daugiau parduoti ųąųjų 
1939 metų Buick’ų autopaobi- 
lių. Susirink.usieips {G. 54, vir
šininką! aprodys įmones.

Vądįpas, “dyįeriąį,?? ip pąr- 
davėjąi bus gerai ąjupąžįp^įftii 
su vėliausio modelio Ęuipk ąų- 
tomobiįįais. Jįe apleis kopyep- 
ciją įr Ęlint antradienį.

Daugiau žinių apie šią kom; 
venciją bus pranešta, kai grįš 
Ghicagon Milda Auto Sales 
atstovai.

F. Bulaw yra kalbamos įs
taigos automobilių pardavė
jas. ( Sp.).

žto H d- Sakąlų sąĮėje, kųp 
bus alkanoj ąpąą Ją grąztojį 
perenė ^Tmk9|ą?? w dar 
resnių perstątyįnų. Ątkay^ojį- 
jtųąs dąroĮųąs fik pągeįdąųjąąi: 
cbtoągieė^ yisųpųieųeį, 
ypįkąfe

r^fiprp J

Lietuvos Itasylatas 
Chicagoje Paieško 
Sekančių Asmenį!:

ANT RENDOS STORAS tinka
mas dėl taverno ar kitokio biznio. 
Ąrcber ir' Califomia. Gali pirkti ir 
namą. 4071 Archer Avė. Atsišauki
te po 6 vakare. 4023 Montgomery 
S.t., 3 lubos. Urbonas.

NORIŲ PARDUOTI 74 naujus 
1938 elektrikinius šaldytuvus $289 
vertės už $125.00 su fabriko 5 me
tų garantija. Atsišaukite Ališaus
kas and Sons, 7126 So. Rockwell 
Street.

92

gųųųhme Teatre

,tgą£re? ‘^ąuąųoą^epės mtes-

Teąiro Įnčgėjąs šį sykį &- 
rėš progos susipažintį sų 
jjpp^įs Šoyįelų Ęusįįps įąnąųo- 
meąės gyyeąitoP spystpypųiįs, 
nąųjąįs papročiais? dštyernte; 
drąsa ir romantiškus jaunuo- 
menės veiksnius, ką jie nuvei
kė, st.atant KpmsomolsJ<ą toli
mose Sibiro taigose.

.1 (SkeĮb.)

306,Į0>Pr»diwe 
Mokyklose

——1-----------

Syąrbąg
Taųt. Demokratų
Khubą Poodis

Chicagos viešose pradiąčsę 
mokykloje yra 30,64,07 luobi
nių. Tokią skaitlinę skelbią ąp- 
švietos taryba. Pernai bhyQ 
283,000. Wasbbųrnc ąąiatų ino- 
kyklą lanko 2,736 piokiąiaį, p.
mokytojų kolegiją —, 1,054.

Winston Chųrchill 
Chigągoj

Northyyestern ųųįyer$įt,eįąĮ5

cagon ątyyjks gąrsųs Ąpg|įjęs 
politikas ir lyderis pąyjąiųąųte 
Winst.on CbteTbiiJ. Ji§ Sultys 
paskaitą universitete temą, “Ar 
Galimą Įšgejbėb £ivįjįzacij,ą.”

Ląp|<rj,čių 21 d., ląin,c pačiam 
universitete kalbės buvęs Helfii- 
jos premjeras Paul Van Zeer 
land. .

Lįlljųąųįąų ^ątį.opal P^ų|jQ- 
crąKc £Įjųį jĮĮėneąįųįs pw<įį$ 
įvyksta $į yą^ąrą’ Vingęlįąp8- 
ko svetainėj e, * 45,00 S. Talniaų 
Avė., lygi ai kaip 8 vai. vakare, 
šįs pp$sėdis yra syąrLws, 
gj yrą r^ngįamąą pųdępiųįą bą- 
lijuą įr jc.oiftiitętąs iŠr
d,uos raportą ką jis yra ųųyjeįr 
kęs. Frip {,p, klįų&p ęgzęltųty- 
yįą komitejai? yąpprfe
kąįp jį$ yra \sptvąrte 
rpįjtąįųs. įkį.ekyį.eųp 
Lp pąpįp bųfiiia pflpiį&ą yrą 
dąjyyaųįį šįą^e pp$p^yjp? £ąd 
pąs^į ą,ebųtų

Baigiasi vasara, taigi, kiiu- 
bidčįąi, sųkruškiiflie (Jarfruotįs 
klįĮulĮ^ labui, ątsiy,e$dąmi ir 
naujų parįų.

f įdegąs,

3? BERTULIO, 
.Jųrgįo, iš į^ųyps išvykų- 
sip ąpįą 1^5 ipv gyvenusio 
N.eyv Yorkę ąpyįįąkėje iki 

^įįcąęon apie 
Į9P,0 rą. Ąy jis įeUčrą gyvas 
ąr jąą ą)įr$s ^įWĮ\ės žinių 
neturį.

/^i.aus, sun. 
An^ąą, G-ią^s b877 R Nau* 
sėdžių km.y apskr.
Gyveno .C.olumbus, Ohio.

4eTQ»įto0 <Har* 
ry /įryyepę Aber-
jiee», Wąshingtone, P. O. 
Box 545 ir 312. E. Heron St.

JĄKŠTONIp, Augusto, gyvenu
sio Bridgęporto kolonijoj, 
Chicagpje. Gimusio Morku- 
nįškio yienkm/, Ukmergės 
apsk. Sakoma karo metu bu- 
yęs J. Ą, y. KaWQtoenėj.

LINK AUS ‘1 ’JuFgįd; ’ paskutiniu 
laikų gyvenusio 4020 W. La- 
fąyečte Blvd., D.etroit, Mich. 
Ilgą laiką tąrą.ąyųsį J. V. A. 
kąrį.ųpmenčj.

RIRSRIO (Lineikio) Juliaus,, 
kįiąsįp iš ^iąnįįų, Ąmerikoą 
ątyykųsio prįeš feldįjį Karą, 
ąeyą gyvenusį ^pntreale? 
Kąnądpje, ;Sąp Erąącįsco, Ca- 
įįfprpįą ir kilwr- picines ne
turi ^ipiy W gyvas ar 
jąu įpi^s.

RĘ.ČKĄPPKĄS, Antano, Pet 
rpnės—pp y yrn Ęaj aunie •
nes ir Prąn^i^w-p° vyru 
Žjųrąjtįenės. Prieš KO metų 
ąįyykp .Ąnąerik.on Ir apsigy

venę Kenosha, Wis/ 
;SĄVJ.CjKQ7 yįą4.Q; Wusio iš 

Pįfefetoro tov Wnkn aPskr- 
Ąpie 4.9 we.tų ąrąžiaus.

vpno Naujoj Britanijoj ir 
liau Clinton, Indianą, 
įdirbo kasyklose.
Ieškomieji arba apie juos ką 

ųęrs žįąąntįąji prąšprnį ąJsnbUt 
ąįsįįįeptį į R.ęnspĮątą, Ąt.sį|įe-j 
piniąs pąpšįrdžiąi įvertin
as.

RENDON 2 KAMBARIAI —vir
tuvė ir miegamasis^ 3515 West 59 
PĮace.

RENDAI KAMBARIAI 4451 So. 
Wood Street, plytinis namas, 4 
kambariai pečium šildornį. Naujai 
dekoruoti. Kreiptis, 4459 So. Wopd 
Street.

AUTOS—TRUCKS
Automobiliai ir Trokai

ATEIK i didžiausį nąujų ir 
atimtų automobilių išpardavi
mą— tokį, kęklP Chipago nčfa 
bet kada mačiusi paa—

COOK COUNTY FĮNĄJO1 
COMPANY

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

AMhroją
Iš Lietuvos

USPflESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

BARGENAS: Nupirksite su ma
žais pinigais, grosernę ir delica- 
tessen, per daug metų išdirbtas 
kampinis biznis. 3465 So. Lituanica 
Avenue.

PARSIDUODA ČĘVERYKŲ tai
symo krautuvė. Biznis išdirbtas per 
18 metų. Naujos mašinos.

21.07 So. Halsted St.

PARDUODU BUČERNE ir gro
sernę, biznis išdirbtas per 20 me
tų, nebrangiai. Atsišaukite greitai.

4530 So. Wood Street.

PHOTO STUDIO, labai gera vie
ta—nėra kompeticijos — biznis iš
dirbtas per 20 metų. Didelė lietuvių 
kolonija. Pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos. Galima išmokėji
mui. Kreipkitės, 1739 So. Halsted 
Št., Box 874.

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 9:30 P. M. 
ir visą dieną sekmadienį.

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Looųiis.

vė- 
kur

: PARDAVIMUI BUČERNĖ ir gro- 
serrųė biznis išdirbtas per daug 
metų. Moderniškai ištaisyta. Tel. 
YARDS 2527.

PARSIDUODA ŠAUČIAUS BIZ
NIS. Visos reikalingos mašinos už 
$1.50; užtektinai darbo. Nemokantį 
išmokysiu. Naujienos, Box 873.

PARDAVIMUI ar priimsiu pusi
ninką į Taverno biznį. Man vienai 
per sunku. Mrs. Suzanna Adomai
tis, 825 Wabansia Avė.

PARDAVIMUI TAVERNAS — 
$600.00 nupirks didelę vietą, pilnai 
įrengta, gatavą bizųiui vesti.

1106 West 63rd Street.

PARDAVIMUI ar RENDAI ke
pykla su gyvenamais kambariais 
ir šapa. Išdirbta 13 metų. Prospect 
2707.

REAJL ESTATE FOR ŠALĘ 
Namai-Žemė Pardavimui

VYRAI SU ŪKĖS PATYRIMU, 
norintys pasidaryti nepriklauso
mais pienįninkystės ūkiams pirkti 
lengvais terminais. Prašykite kny
gelės. M. L. KING, Cųiąberland, 
Wisconsin.

DAUGYBR VARTOTU KARŲ 
BŪICK & PONTIAG

MILDA AUTO SALES
S06 Wes«t 31st Street

Telefonas VLCTORY 1696

BUSINESS SERVICE

Te}. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLfiKOS 

DARBAI
35 metai bizny, Įųri pilpą apdrąudą 
už darbus. Lengvus išmokė]imai 
jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND

3218

DYKAI 
setas sų 1 
bų — Sofa

— 26 šmotų čąįabrinis 
ekvįenu perĮ^įsy^o rfar-

yas.
rr'-’ fc.' r-' į ~t i,7 r, f-r . r..~ r^.Vkai

pasiimam ąr atve^ąm. Dykai ap- 
skaičiuo  j ame.

Kąinos

.$6.00
$6.00

MODEKKAS 3 flatis
įr tayernaą, 2 gąrąžąij 50x125, ge
ros pajamos, J^eągvąs terminai, 
kampas 71 įr j^orgąp St. Kreiptis. 
Abprde.eą D7iy.

po piriną yyrą
Gyyeąo 3416 Lįtųąųįca Ąy.
Persiskyrė ąų šiuo pąsąulįų 

rugsėjo 13 .d7 11:20 vaį. yąk., 
1938 pi suląų^ųš pusės ą&ž? 
girnų? Telšių apsfcr., Kąlvąri- 
jos parąp., 'Pg^korių kaime.

Amerikoj įšgyyąąo 27 gi.
Palikę .didegaųie ąulįųdime 

vyrą Jųęząpą Žvirblį, 
sesers sūnų Pranciškų Si
maitį ir žmoąą Karoįipą, jų 
šeimyųąs įr kįtąs gimines. '

Kuąas pašąrvojtąs Anįanp M. Phillips kop&Sęj, W 
S. Lituanica Avė. Laidotuvės 
įvyks rugsėjo 17 g., 1:00 yąl. 
popiet jš koplyčios 1 Tautiš
kas kąpįnęs.

Visi ą. a. Barboros ^yįybr 
lienės giminės, draugai ir

Laid. Dir. Anta.nąs M- Phil
lips, Tel. YARDS 49.08.

Įvyks paskaita Biblijos Ty
rinėtojų kas vąkąrą kai 7;30 
valandą. ‘ ■ • <

Gąyępią p^ešįto^? fcąd 
Wl Aųj.erjcąų įaiyų 

kurią patelks 
šeštąją/, Av’

ąkvąžiųęįą 
pas Adam Ęąrįtų^vjeių, 4440, 

Apje' 
j.ę P^ibuyjtną prąįe-'
šipie, jis ‘iMy^iųos iš Nąw. 
yprkp.

L|£TPW KONSUL.VfĄS 
100 Ęą§tt iMleyųę pjąqe

Cbteągo? niteois

S,uyip^toinįs žiųįppjįs, JųjjgL 
yąĮstįj.ęs.e ^ąsdjen pąrduodą- 
jną 42,000,0.00 jlaikraščjų.

ApKepįjkįečiąi ^as^t įšjpį- 
po sJssUyjpyj

PAKSJDUOPA 10 kambariu na
rnąs tinkamas dėl iayąrpos ir gaso 
.soties už $1,.W arba piainais ant 
rpommg hoųsę. Box 873.

EGG _______
NUT ...............
BIG LUMP _...
MINE RUN ....
SCREĘNINGS

PIRKIT PĄBAR1 — ŠAŲKITĘ 
DIENĄ AR NĄKTJ- 

PRISTATYMAS mieste IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE (5.975

Pašovė 
Town

pų wiąwį yy^ąį

Piąreųce pųąy-
' UžpuolįW.ąą įyyfcp prią $ų-
ąg(^ bute, ąijr^ų 45<6 Kųųte 

Ji®
(gųįdyte® ligoųi^^t 

^Guarde mano; kad jį pašovė 
(te' yyjįw> gu kurjąsi j ia tųišigip-d 

_B|čijo vienoj alinėj. J

Paminkle Viduryje 
Weatern

Viduryj Wpstern aveniu 
yės, 74-0S. poiipjja alrs- 

skirtį k#p»į.
w kiuvo iškąJtas paraks “O# 

Kimu ifepok S, im Mi- 
rė spa. 22, 1936.w Paminklas, 
)nąty|, buvo' vežamas į kapines,! 

J bef nukrito mių U»ko. i
i' , '

ŽIŪRĖKI J Kąąjąs g#tonų PV11} 
8z5 kąrapiaių ąpąf|Mįip|as. Saulėti 
fr.ąntiniąi b tą^egami pąrčiai, refri- 
gerapiją. 5 kary plynoj garažas. 
Reądą:' $$~ " 
rakis tem

6,000 Libe-
AGE CO., 
ai 3020

, guli 79-os 2 
ivę, 6 kamba- 
.erjįas frontas, 
įkąru plytinis 

aį pardavimui 
gaiš $2,000.00. 
'ėlįffe 4401.

PAĘSIDŲ.ODĄ ĘI^KIAVA nuo
savybe, 2 taipgi, ta-
yernąę. bizniu jšdtfbUs per 16 me
tų, nebrangiai. 7$9 ĖT §2 PI.

BRIGHTON FĄĘKE prie Archer 
Avė. ir pąjlternia Ąve. 2 flatų poj 
4 kambarius, yisi T ---- *
tas cęmentoofąs beii

O.'rr*ęvy ^roivrr, nrrK\ i ant bile ko jus tur

Ūsymai, augš- 
Umjas, pirmas 
pradžius, kai
tė 100 namų, 
ąjrįja mainyti 
e. i

JEI TURIT
U PARDUOT
< PAGARSINKI?

NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
ĘĄĘPENŲ

SKAITYKIT
NAUJIENAS

NĘLAUEJT

Pašaukit mu? tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakartoji
mus gausit nuolaidą,.
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CHICAGOS ČEKAI IEŠKO ROOSEVELTO 
PAGALBOS SAVO GIMTINEI

Pradėjo Rinkti Aukas Čekoslovakijos 
Gynimui

Nėra turbut Chicagoj žmo
gaus, kuris nebotų susirūpinęs 
karo pavojum Europoj. Bet' di
džiausias nerimus ima skaitlin
gą čekų koloniją Chicagoj ir 
apylinkėse.

Kioskai nespėja pardavinėti 
laikraščius čekų apgyventuose 
distriktuose. Visuose restora
nuose ir alinėse, gatvių kryžke
lėse būriai čekų nerimaudami 
kuždasi. Pesimizmas labai di
delis.

Bet Chicagos, kartu ir visos 
Amerikos, čekai nenori nuleis
ti rankų. Vakar jie kreipėsi į 
Rooseveltą prašydami pagal
bos, suorganizavo fondą Čeko
slovakijos gynimui ir pradėjo 
rinkti aukas visose Amerikos 
dalyse.
. Fondas buvo suorganizuotas 
Chicagoj ir jo vadovybę suda
ro beveik visų stambiųjų čekų 
organizacijų viršininkai.

Stambiomis aukomis tuojau 
prisidėjo Czechoslovak Natio
nal Alliance (čekų Tautiškas 
Susivienijimas, panašus SLA), 
Czechoslovak Catholic Alliance 
(Katalikiškas Susivienijimas) 
visos sokolų kuopos, Čekoslo-

vakų Tautinė Taryba, Bohe- 
mian Catholic Woinen’s Union 
ir daugybė kitų.

Fondas buvo įsteigtas laike 
iškilmių pirma buvusio Čeko
slovakijos prezidento Thomas 
Masaryko mirties sukaktuvių 
paminėjimui.

Pirmą auką fondui davė — 
$1,000 — Bohemų Moterų or
ganizacija.

Pažangios čekų organizaci
jos ruošia mitingus, renka au
kas, o katalikiškos ir protesto- 
niškos čekų organizacijos orga
nizuoja masines pamaldas už 
taiką ir Čekoslovakijos nepri
klausomybę savo ir visose ki
tose Chicagos protestonų baž
nyčiose.

Kiek čekų Chicagoj, tikrai 
nežinia, bet spėjama, kad gali 
būti apie 75,000, o 80,000-ių 
gyvena trijuose Chicagos prie
miesčiuose — Cicero, Berwyne 
ir Brookfielde.

Ciceroj, kur čekai yra įta
kingi, jaunų čekų būrys orga
nizuojasi važiuoti čekoslovaki- 
jon ir stoti savanoriais į armi
ją

Chicagos vokiečiai gi kažko
dėl labai tylus. —R.

Nauja Autobusų 
Linija

Valstijos susisiekimo komisi
ja davė leidimą Suburbau Sa- 
feway Linijai operuoti atuobu- 
sus tarp Calumet City ir Chica
gos viduriu iesčio. Susisiekimas 
bus įsteigtas artimoj ateityj.

Nubaudė Už Parda 
vimą Gėrimų 
WPA Darbininkui I ACME-NAUJIEN v h'mti

7 SVARŲ AUTOMOBI

■

r - , 
k '

Miesto teisėjas Thomas A. 
Green priteisė Northsidės alų- 
dininką Joseph Wych, 4332 
Milwaukee avė., sumokėti $100 
pabaudos už pardavinėjimą go
rimų WPA darbininkui.

LIS. — Mechanikas Rhlph 
Pickard, Havvthorne, Cal., 
laiko rankose septynis sva
rus sveriantį automobilį ku
rį pastatė liuoslaikiu. Auto
mobilis turi vieno cilinde- 
rio moįorą ir gali važiuoti

Uždarė North
Ashland Avenue

♦

Chicagos parkų distriktas už
darė North Ashland avenue 
bulvarą dviems mėnesiams lai
ko, tarp Warren Bulvaro ir 
Lake gatvės. Gatvė bus taiso
ma.’

Pavogė Pašalpos 
Čeki Nuo Našlės

Nežinomi piktadariai apiplė
šė Mrs. Doris Kessler, 1617 S. 
Kedzie avenue. Atėmė nuo jos 
$28.57 čekį ir pašalpos kortelę. 
Moteriškė gyvena iš pašalpos ir 
ji tik ką buvo gavusi čekį iš 
pašalpos stoties.

Prezidentas F. D.
Rooseveltas
Chicagoj
Susirūpinęs Padėtimi Europoj

Užvakar naktį Chicagoj apie 
valandą laiko praleido prezi
dentas F. D. Rooseveltas. Jis 
čia buvo sustojęs kelyj iš Ro- 
chester, Minn., Washingtonan, 
D. C.

Specialis traukiriys, kuriuo 
prezidentas Rooseveltas važia
vo, sustojo Baltimore and Ohio 
stotyj. Prezidentas traukinio 
neapleido, bet tuojau susižinojo 
su Washingtonu. Ilgai kalbėjo
si per telefoną su valstijos se
kretorium Cordell Hull apie 
rimtą padėtį Europoj.

Mrs. Kaitrusis 
Laimėjo Moterą 
Golfo Čampionatą

Pralenkė 45 moteriškes 
Maywood Turnyre

MAYVVOOD. — Vakar iš 
Oakmont, Pennsylvania atėjo 
nesmagi žinia, kad musų tau
tietis Johnny Goodman pralai
mėjo golfo mėgėjų čampiona- 
tą, bet tuo pačiu laiku išdygo 
kitas čampionas Chicagoj — 
tai Mrs. Josephine Baltrušienė, 
kuri neseniai nustebino Ameri
ką, sulošdama apie 156 skylu
tes golfo į parą. '•

Vakar po pietų Mrs. Baltru- 
šis laimėjo Maywood golfo 
Kliubo moterų čampionatą, su
lošdama du kartu po 18 skylu
čių sekamu kirčių skaičium — 
87 ir 91.

Turnyre dalyvavo 45 golfis- 
tės.

P-ia Baltrušienė yra 34 me
tų amžiaus, gera šeimininkė, 
gera žmona ir labai gera gol- 
fistė. Ji gyvena su vyru p. Bal- 
trušiu adresu 502 S. Laramie 
Street. Vaikų neturi.

Ji priklauso prie Maywood 
Moterų Golfo Kliubo, kuriam 
pirmininkauja Mrs. Hazel Ry- 
an. —R. i

.45 mylių greitumu.

Nau.įienų-Acme Telephotp
ČEKAI AREŠTUOJA NACIUS. — ši^radiopaveikslas parodo Čekoslovakijos 

policiją areštuojant būrį nacių, kurie išprovokavo kraujo praliejimą sudėtų 
miestely Most. Kruvini susirėmimai vakar ir užvakar įvyko keliose vietose tarp 
gerai apsiginklavusių nacių ir policijos bei kariuomenės. Apskaičiuojama, kad

Acine-hJaujienų Telephoto
KARIUOMENĖ SKUBA Į SUDETŲ DISTRIKTUS — Čekoslovakijos sudėtų dis

triktuose naciams pradėjus kelti riaušes, valdžia skubiai pasiuntė kelias divizijas
kariuomenės maištininkus malšinti. Čekoslovakija bijo, kad maištai gali išsivys
tyti į civilį karą ir tada Hitleris užgrobs sudėtus, kad “alsteigti” ten tvarką.

5^!!J. P. Kennedy,
USA Ambasadorius Anglijoj
Prezidentas Rooseveltas buvo 

vienas pirmųjų žmonių pasau
lyj, sužinėjęs apie Anglijos 
premjero Chamberlaino nutari
mą lėkti pas Hitlerį ieškoti tai
kos. Anglijos kabinetui sutikus 
su Chamberlaino sumanymu 
padaryti vizitą Vokietijos dik
tatoriui, Amerikos ambasado
rius Londone J. Kennedy tuo
jau buvo pakviestas konferen
cijai ir ten gavo žinią apie vi
zitą. Kennedy tuojau painfor
mavo Rooseveltą, pirm negu 
Anglijos kabinetas padarė pra
nešimą apie tai savo kraštui.

Rooseveltas yra labai susirū
pinęs Europos krizių. Nuo per
eito sekmadienio jis išbuvo Ro- 
chesteryj, Minn., kur Mayo bro
lių ligoninėj labai sunkiai ser
ga jo vyriausias sūnūs James. 
Pavojus ligonio gyvybei dar ne
praėjęs, bet prezidentas nutarė 
nebebūti ten ilgiau, bet vykti 
sostinėm Jis pareiškė, kad “Ma
no, kaipo prezidento, pareiga; 
šitam kritiškam momente būti 
Washingtone.”

SU1

Keli Lietuviai 
Išlaikė Policijos 
Kvotimus

Yra 315 Vakancijų

Keliems lietuviams Chicagoj 
pasisekė laimingai išlaikyti po
licijos departamento kvotimus. 
Kadangi departamente yra 315 
vakancijų, tai galimas daiktas, 
kad netrukus jie gaus tarny
bas.

Žemiau yra sąrašas kvoti
mus išlaikiusių lietuvių arba 
lietuviškų kolonijų gyventojų:

Madura, Adomas, J., 4242 
South Talman avenue;

Kuzma, E. S., 5800 Gunni- 
son;

Navickas, J. J., 138 E. 120th 
Street;

Satunas, V. A., 4722 South 
Justine Street;

Lapinskas, E. L., 6916 So. 
Maplewood avenue;

Skerston, James, 3432 Lowe 
avenue;

Bratton, C. E., 4434 South 
Fairfield avenue;

Laskonis, Charles A., 2112 
Leland avenue;

Mūza Walter L., 2443 Green- 
view avenue;

Daugull, Andrew, 5210 Quin- 
cy avenue;

Drasaitis, J. T., W. 104th 
Place;

Kulis, Kazimieras M., 1926 
S. Albany avenue.

R.

Atsidaro Policijos 
Mokykla

Chicagos parkų distrikto po
licijos lavinimo mokykla ati
daro savo devynių mėnesių 
kursų su šaudymo pratimais, 
Soldier’s Field. Mokyklą lan- 
kys 736 policistai ir pratinsis 
šaudyti į taikslą iš įvairaus at
stumo ir įvairiu greitumu.

Spalių 15 d. mokykla persi
kels į Navai Armory, kur bus 
teikiamos pirmosios pagalbos 
pamokos. Mokyklos viršininku 
yra Įeit. John Leonard, baigęs 
Northwestern mokyklos uni
versitetą moksliškam suseki
mui piktadarybių (B.)

Prokuroro Kova 
Prieš Bukius 
Tebevyksta

Sukapojęs “bukius’* Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje ir kitose 
Chicagos dalyse, prokuroro 
Courtney “kapotojai” .kliudė ir 
Cicero. Ten sudaužė į šipulius 
visus įrengimus slaptoj arklių 
lažybų biržoj adresu 2125 So. 
47th Court. Viso prokuroro 
“kapotojai” sudaužė apie 160 
įstaigų.

Turėjo Keturis 
Vyrus Vienu Sykiu

Užvakar Joliet policija suė
mė, bet vakar paleido Mrs. Co 
rine Couzens Baker Stormanns 
Neumann Zerich, gražią, apy
jaunę blondinę. Pasirodė, kad 
ji vienu ir tuo pačiu sykiu tu
rėjo net keturis vyrus. Moterys 
paprastai baudžiamos, už daug
vyrystę,, bet Mrs. Couzens etc., 
atgavo laisvę, kai vyrai ir ji 
pažadėjo paimit divorsus.

Nukrito Nuo 
Elektros Stulpo

I -------- ■-----------

8 metų berniukas Robert 
Kramer, 3542 Bosworth ave
nue sunkiai susižeidė kai nukri
to nuo elektros stulpo, J kurį 
bandė užlipti. Berniukas persi- 
skėlė galvą.

150,000 Gelžkeliečią 
Už Streiko 
Paskelbimą
Unijos jau baigia balsavimus

Gelžkelių darbininkų unijos 
baigia balsavimus streiko klau
simu. Omahoj, Chicagoj ir Wa- 
shingtone jau eina balsų skai
tymas ir atrodo, kad didžiuma 
darbininkų pritaria streikui. 
(Streiko klausimas kilo, kai ge
ležinkelių valdybos pareiškė, 
kad numuš visas algas 15%. 
Darbininkai su tuo nesutinka.)

Slevens viešbutyje vakar pra
sidėjo oficialis skaitymas balsų 
streiko balsavimu. Brotherhood 
of Railroad Trainmen unijoj 
skaitymas bus užbaigtas rugsė
jo 27 d. Unija turi apie 150,- 
000 ir kaip pasirodo iš neofi
cialių duomenų, didžiulė didžiu
ma narių pasisakė už streiką.

Vienas gelžkelio streikas jau 
vyksta — tai North Shore gelž
kelio Chicagoj. Jis jau tęsiasi 
apie mėnesį laiko, bet galo ne
matyti. Visas traukinių judėji
mas North Shore linijoj yra su
stabdytas.

Teisėjas Nuteisė 
Draugą Kalėti

Ginklu Užpuolė “Deputį”

Kriminalio teismo teisėjas 
George Fred Rush vakar ture- 
jo atlikti labai sunkią pareigą. 
Jis paskyrė šešių mėnesių ka
lėjimo bausmę savo geram 
draugui ir advokatui Richard 
H. C. Milleriui. Išnešęs nuo
sprendį, teisėjas nulipo nuo sa
vo “sosto”, padavė draugui 
ranką ir tarė:

“Man labai nesmagu.”
Miller, 63 metų amžiaus ir 

praleidęs 30 metų praktikoj re
volveriu puolė deputį Kazimie
rą Tomasevičių, kai tasai atėjo 
į jo namus 304 Ridge avenulš', 
Winnetka, su HOLC pareika
lavimu apleisti butą.

16 Metų Mergaitė 
Pasigamino Nuodų 
Ir Nusižudė

Olga Nielson, 16 metų Fore- 
man High School mokinė, 4711 
Belmont avenue, turėjo namuo
se mažą laboratoriją. Ji intere
savosi chemija. Užvakar vaka
re toj laboratorijoj ji pasiga
mino nuodų ir juos išgėrė. Tė
vams paliko raštelį, kad ji ne
tinkanti gyventi šiame pasauly
je.

Mirė Kino- 
teatre

Marbro kino-ieatre, besekda- 
ma įdomų ir jaudinantį filmą, 
širdies liga staigiai mirė 50 me
tų cicerietė Antonia Tazeklas, 
nuo 5241 West 30th St.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

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

Naujienos
NAUJIEN Ų-ACME Photo

KARDINOLO LAIDOTUVĖS — Paveikslas parodo grabą ir dalį laidotuvių dalyvių, laike gedulingų pa
maldų New Yorke už mirusį kardinolą Patrick Hayes.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

1739 S. Halsted St
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