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Čekai Prašo Plačiau Paaiškinti Sąlygas
KLAUSIA PRANCŪZUS: AR ATSISAKOTE 

NUO PAREIGOS PAGAL SUTARTI?
Čekų valdžia paaiškino, kad jos atsaky
mas franeuzams ir britams duoda galimu

mo tęsti pasitarimus toliau
PRAHA, Čekoslovakija, rug

sėjo 20. — Čekoslovakijos val
džios atsakymas dėl Hitlerio 
reikalavimų tapo įteiktas bri
tams ir franeuzams antradie
nio vakare. Bendrai atsakymas 
prašo platesnių paaiškinimų, 
kokios yra statomos Čekoslo
vakijai sąlygos. Oficialus vald
žios komunikatas pareiškia, jo- 
gei atsakymas duoda galimumų 
tęsti pasitarimus toliau.

Bet nurodę nusilenkimo Hit
leriui pavojų, čekai savo atsa
kyme stato franeuzams tiesio- 
gį klausimą:

“Įteikę mums šį Hitlerio ul
timatumą, ar jus panaikinate 
savo sutarčių privalumus gin
ti musų teritorijos pilnumą ir 
politinę nepriklausomybę?”

Jeigu Francuzija į klausimą 
atsakys “taip”, tai ji parodys, 
jogei numetė j šiukšlyną su
tartis. Jeigu ji atsakys “ne”, 
tai pasiliks surišta garbės pri
žadais ginti Čekoslovakiją — 
šiai atmetus Hitlerio reikalavi
mus ir Hitleriui užpuolus če

kus.

ACME-NAUJIENŲ Telephuto
“ČEKAI PUOLA VOKIETIJA” — Taip vakar pasauliui skundėsi Hitleris, bet 

tikrenybėj buvo visai atvirkščiai. Būriai jaunų vokiečių, kurie pabėgo Vokieti
jon iš Čekoslovakijos, kai ten buvo paskelbtas karo stovis, po Vokietijos armi
jos vadovybe susiorganizavo j “Savanorių Korpusus”. Gavę ir ginklus nuo Vo
kietijos tie “savanoriai” pradėjo provokuoti Čekoslovakiją, puldami jos mui-

ČEKOSLOVAKIJOS VISUOMENĖ PRIE
ŠINGA BRITŲ-FRANCUZŲ PLANUI
PRAHA, Čekoslovakija, rug

sėjo 20. — Čekų vyriausybei 
laikant nuolatinius pasitarimus 
ryšium su ŲiHerio reikalavi- 
mais iHBrfUhijdfi <beį Prancū
zijos spaudimu nusileisti vo
kiečiams, Čekoslovakijos visuo
menė rodo vis griežtesnę nuo
taiką nenusileisti. Todėl spėja
ma, kad prez. Benes ir jo mi- 
nisteriai nesutiks kapituoliuo- 
ti, nesutiks tuojau priimti siū
lomas jiems sąlygas.

I Nežiūrint visų nacių prova- 
, kacijų čekai parodo nuostabų 
susivaldymą. Susivaldymas rei
kalingas, kad nęįsįveįti, į dau
giau keblumų, ‘Tačiau užklau
sti, ar ne geriau padarytų, jei
gu vokiečiams nusilenktų, če
kai atsako: “Geriau mirti inu- 
šių lauke, negu priimti ultima
tumą sugalvotą Čekoslovakijai 
iš Europos žemėlapio pašalin
ti.”

HITLERIS KONCENTRUOJA KARIUO
MENĘ ČEKŲ-AUSTRŲ PASIENY

PRAHA, Čekoslovakija, rug
sėjo 20. — Vokietija koncen
truoja kariuomenę kur Čeko
slovakijos, Austrijos ir Ven
grijos rubežiai susisiekia. Če
koslovakijos vyriausybė delsia 
atsakyti, ar ji priims sąlygas, 
kurios yra taikomos Čekoslo
vakijai sudraskyti, čekų vy
riausybė tikisi, kad gal Fran- 
euzijos ir Britanijos opinija su
kils prieš franeuzų-britų nusi
leidimą Hitleriui. Tačiau vokie
čių kariuomenės koncentravi
mas reiškia naują karo pavo
jų. Prisibijoma, kad vokiečiai 
gali užpulti čekus bet kurią 
valandą.

Tuo tarpu Henleino suorga
nizuoti zudetų savanorių bū
riai užpuolė antradienį čekų 
muitinę Neusorge miestely ir 
sužeidė tris muitinės tarnauto
jus.

Valandą vėliau po šio įvy
kio Dauba miestely vokiečiai 
akmenimis atakavo čekus, če
kai kareiviai neatsakė ugnimi 
į ataką. Ebersdorfe didelis vo
kiečių būrys atakavo pašto pa
statą ir kitą trobesį rankinė
mis granatomis, šeši muitinės 
tarnautojai buvo sužeisti, če
kų žandarai ir kariuomenė iš
vaikė vokiečius. Buvo vokiečių 
užpuolimų ir kituose punktuo
se.

Potvynis išvijo 500 Rusai smerkia britų- 
žmonių iš namų franeuzų planą

DUBUQUE, la., nigs. 20. — 
Mississippi upė dėl pOtvyhio 
išsiliejo iš krantų šio miesto 
apylinkėje. Daugiau nei 500-ms 
žmonių teko pabėgti iš namų. 
Potvynis grūmojo apsemti Du* 
buque elektros jėgos įmonę ir 
vandens parupinimo sistemą.

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

Bendrai giedra; truputį šil
čiau; saulė teka 6:35, leidžiasi 
6:52 valandą.

tinęs ir kitas įstaigas prie rubežiaus. Paveikslas parodo troką, kurį tie “sava
noriai” apvertė bėgdami nuo Čekoslovakijos kariuomenės ir medį, kurį jie* nu
laužė. Tų “Savanorių Korpusų”' tikslas yra pirmiausiai, provokuoti Čekoslova
kiją ir su'eikti Hitleriui “priežastį” karui, antrą, kelti suirutę tarp Čekoslovaki
jos gyventojų ir demoralizuoti karįuomenę.

a

Trokų šoferiai rei- 
kąląųją Mb^ąlandų 

dafbcrsavaitės "
NEW YORK, N. Y., rūgs. 

20. — New Yorke šiuo laiku 
streikuoja trokų šoferiai. Strei
kas kilo prieš unijos viršinin
kų norą ir patarimą. Streiki
ninkai reikalauja 40 valandų 
darbo savaitės. AntraČReriio

MASKVA, Sovietų Rusija, 
rūgs. 20. — Rusų spauda pa
smerkė britų-franeuzų planą 
Čekoslovakijai sudraskyti. Pa
sak’ rusų, planas yra naujas 
žinksnis į karą, nors ir aiški
nama buk jis patarnausiąs tai
kai.

“Pravda”, komunistų parti
jos organas, tvirtina, jogei 
Hitleris pirmiausia bandė už
griebti Čekoslovakijos zudetų 
teritoriją iššaukdamas sukili
mą, kuriam vadovavo Konrač 
Henlein. Kai sukilimas nepa
vyko, tai Hitleris atsišaukė 
Chamberlainą pagalbos ieško
damas. Pasėkoj britai-francu- 
zai sutikę čekų žemę drasky
ti.

{VYKO FRANCUZIJOS IR BRITANIJOS 
DARBO VADU KONFERENCIJA

■ '«■■■ .....................— ...... •

Planuoja bendrą akciją ryšium su 
Čekoslovakijos krizių

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
20. — Britanijos ir Francuzi- 
jos darbininkų vadai turėjo 
konferenciją Londone antradie
nį. šeši franeuzų delegatai at
lėkė j Angliją. Jie atstovavo 
Francuzijos socialistų partiją, 
Francuzijos profesines sąjun
gas ir Tarptautinės Darbo Fe
deracijos unijas.

Britus konferencijoj atsto
vavo Nacionalė Darbo Tary
ba.

Britanijos ir Francuzijos dar
bininkų vadai planavo bendrą 
akciją prieš savo šalių vyriau
sybes dėl to, kad jos sutiko 
parduoti Hitleriui ramią ir de
mokratišką 'Čekoslovakiją.

Konferencijos atstovas pa
aiškino, jogei pasitarimo tiks
las buvo nustatyti, kaip dide
lį spaudimą Francuzijos vadai 
gali padaryti į valdžią, kad ši 
išpildytų Francuzijos sutarčių 
pareigas ir stotų Čekoslovaki
ją ginti.

RUMUNIJA ATSISAKĖ DUOTI
RUSAMS KELIĄ

LONDONAS, Anglija, rūgs, koslovakiją yra per Rumuni- 
20. — Gautais čia praneši- ją. Rumunija priėjo šitokio nu-
mais iš Genevos, Rumunijos sistatymo, kai paaiškėjo, kad 
valdžia antradienį atsisakė duo- Sovietų Rusija bus vienintelė 
ti rusams kelią, jeigu jie no- šalis, kuriais čekams pagal-

Reikalauja atiduoti 
Čekoslovąkijos klau
simą Haagoš teismui
Rusai įspėja lenkus. Chamber- 

lain pamatys Hitlerį ketvir
tadienį./ Italija prisiruošusi 
stoti karan.mj

Ir Vengrija stato 
reikalavimus 

čekams
BŲDAPEST, Vengrija, rūgs. 

20. — Vengrijos premjeras Be
lą Imredy, sugrįžęs namo po 
konferencijos su Hitleriu Vo-

retų siųsti Čekoslovakijai pa
galbos.

Rumunų atsisakymas tapo' 
paskelbtas po to, kai rusai pa
žadėjo 'čekams pagalbą.

Trumpiausias kelias rusų ka
riška jai pagalbai pasiekti če-

bon.
Seniau, pirm to kai Cham- 

berlain pereitą savaitę padarė 
vizitą Hitleriui, Rumunija pa- 
jpįųymavo JFrąncuzijos užsienio 
reikalų ministerį Bonnet, jogei 
kelias per Rumuniją rusų ka
riuomenei bus atdaras.

LONDONAS, Anglija, rūgs, kieti jo j, išleido pareiškimą, 
20. Neoficialiomis žiniomis, gei Vengrija visomis priemo- 
čekoslovakijos valdžia pasiūlė nėmis gins vengrų mažumos

pranešimais, streikas gręsė per
simesti ir į New Jersey val
stiją. šiuo laiku streikuoja apie 
4,000 žmonių.

Lojalistai atremia 
sukilėlių atakas

HENDAYE, Francuzija, rug
sėjo 20. — Ispanijos sukilė
liai antradienį padarė keletą 
atakų prieš lojalistų pozicijos 
Ebro upės fronte, kurias šie 
laiko nuo liepos 27 dienos. Su
kilėliai girėsi numetę lojalistus 
atgal. Bet respublikos valdžios 
pareiškimai paneigė žinias apie 
sukilėlių laimėjimus. 

-----------------  K !

40,000 zudetų laukia 
paliepimo pulti 

čekus
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

20. — 40,000 zudetų užėmė po
zicijas Vokietijoj, Čekoslovaki
jos pasieniu. Jie laukia palie
pimo pulti Čekoslovakiją. Taip 
praneša laikraštis “Daily Ex- 
press”.

Nušovė žymų 
unijistą

ST. LOUIS, Mo., rūgs. 20. 
— Antradienį tapo nušautas 
Arthur Schading, elektrikos 
darbininkų unijos lokalo No. 1 
biznio agentas. Manoma, kad 
jis buvo nušautas ryšium su 
kova, kuri eina jau daugiau 
nei metus laiko tarp elektrų- 
kų ir parašų iškabinėtojų. Abi 
grupės priklauso Amerikos 
Darbo Federacijai.

pavesti Čekoslovakijos klausi
mo išrišimą tarptautiniam Haa- 
gos teismui.

UDINE, Italija, rūgs. 20. — 
Italijos diktatorius MussolinJ, 
kalbėdamas šiame mieste, dar 
kartą įspėjo pasaulį, kad fa
šistai yra prisiruošę kariauti 
ir gali pradėti karą bet kuriuo 
momentu.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
20. — Visuomenės priešingu
mas planui sudraskyti Čekoslo
vakiją smarkiai auga taip An
glijoj, taip Francuzijc'j. Cham- 
berlain pasimatysiąs su Hitle
riu ketvirtadienį.

Bomba sprogo prie 
vokiečio namo

PHILADELPTHA, Pa., rūgs. 
20. — Anksti antradienio rytą 
sprogo bomba ir apdraskė na
mą Dr-o Richard F. Gerlach, 
kurs yra Vokietijos konsulo 
šiame mieste gydytojas. Ger
lach, be to, vadovauja tūlai vo
kiečių draugijai Philadelphijoj. 
Spėjama, kačkbomba yra ženk
las keršto atkreipto ne taip 
prieš patį daktarą, kaip prieš 
Vokietijos režimą.

$500,000,000 senat
vės pensijų gavė

jams 1950 metais
WASHINGTON, D. C., rūgs. 

20. — Socialio Užtikrinimo Ta
rybos pirmininkas, Arthur J. 
Altmeyer, apskaičiuoja,, kad 
1950 metais senatvės pensijų 
Jungt. Valstijose bus išmokėta 
daug maž $500,000,000. Jas 
gausią 2,000;000 pensionierią.

Čekoslovakijoj teises.
Pasitarime su Hitleriu šioj 

konferencijoj, be Rumunijos 
atstovų, dalyvavo taipgi Jo- 
seph Lipski, Lenkijos ambasa
dorius Vokietijai.

Upton Sinclair 60 
metų, leidžia 60-tą 

knygą
PASADENA, Cal., rūgs. 20, 

— Garsiajam Jungt. Valstijų 
rašytojui, Upton Sinclair, an
tradienį sukako 60 metų, šiuo 
laiku spausdinama yra jo 60- 
ta knyga. Upton Sinclair, tarp 
kitų veikalų, yra autorius dau
gelio lietuvių skaitytos kny
gos “Raistas”. Sakoma, jogei 
Sinclair yra produktingiausias 
Jungt. Valsijose knygų rašy
tojas.

Traukinių nelaimėj 
10 žuvo, 60 sužeisti

SAN FRANCISCO, Cal., rug- 
sėjo 20. — Anksti antradienio 
rytą susidaužė du traukiniai. 
Vienas jų važiavo iš Kalifor
nijos rytų link,, o kitas į va
karus. Nelaimė įvyko ties Tor- 
tuga, 54 mylių atstumoj nuo 
Yuma, Ariz. Southern Pacific 
geležinkelio viršininkai sako, 
kad dešimt asmenų žuvo, o 60 
sužeista.

• Baigiamas statyti Žemaičių 
plentas nuo Kauno iki Klaipė
dos turės 230 kilometrų ilgu
mo. Tuo plentu iš Kauno į Klai
pėdą kelias bus apie 20 kilo
metrų trumpesnis, kaip iš Kau
no į Karaliaučių.

Gal teks pakeisti J. 
V aisti j ų-Čekoslo- 

vakijos sutartį
WASHINGTON, D. C., rūgs. 

20. — Jau penkis mėnesius 
veikia Jungt. Valstijų-Čekoslo- 
vakijos pirklybinė sutartis. Jei 
zudetų vokiečių sritys taps pa
vestos Vokietijai, tai teks ir 
pirklybinę čekoslovakijos-Jungt. 
Valstijų sutartį pakeisti, iš
imant iš sutarties zudetus. Pa
keitimai taipgi palies kvotas 
imigrantų i Jungt. Valstijas iš 
Čekoslovakijos ir Vokietijos.

Rusų lėktuvai lekia 
Į Čekoslovakiją

BUCHAREST, Rumunija, 
rūgs. 20. — Antradienio pra
nešimais, jau kurį laiką rusų 
lėktuvai lekia per Rumuniją į 
čękų žemę. Nurodoma betgi, 
kad tuos lėktuvus čekai yra 
pirkę iš rusų kur kas anks
čiau • nei paskutiniųjų dienų 
krivis Čekoslovakijoj prasidė
jo. Todėl lėktuvų judėjimas ne
reiškia, kad rusai ruoštųsi če
kams pagelbėti.

* ♦ 

Čekų sargyba nušo
vė lenką pabėgėlį

Francuzijos darbi
ninkai priešinsis pa
stangoms Čekoslo
vakiją sudraskyti
WASHINGTON, D. C., rūgs. 

20. — Leon Jouhaux, Francu
zijos Darbo Konfederacijos va
das, spaudos atstovams pirma
dienio vakare pareiškė, kad 
darbininkai priešinsis pastan
goms Čekoslovakijos respubliką 
sudraskyti. Jie reikaldus, kad 
Francuzijos atstovų butas at
mestų tokį planą.

Johaux sustojo Washingto- 
ne, grįždamas i Paryžių iš 
Meksikos, kur jis dalyvavo vi
sos Amerikos darbo federaci
jos organizavimo suvažiavi-
me. -i ,

Audra prasilenks su 
Florida

JACKSONVILLE, Fla., rūgs. 
20. — Oro biuras antradienį 
painformavo, jogei smarki au
dra, kurios laukta Floridoj, 
veikiausia prasilenks su tuo 
pusiausaliu. Audros smarku
mas siekia mažiausia 75 my
lias per valandą. Uragano cen
tras buvęs 350 mylių tolumoj 
nuo Palm Beach. Jis lėkęs 
šiaurės vakarų link.

VARŠUVA, Lenkija, rūgs.
20. — Antradienio vakare, sa
ko pasiekęs šį miestą praneši
mas, lenkas pabėgėlis tapo nu
šautas ant Čekoslovakijos -Len-, 
kijos rubežiaus. Sužeisti kiti 
du asmenys.

Policija raportuoja sparčiai 
kįlančią lenkų neapykantą prieš 
čekus Čekoslovakijos pasieniu, 
kur Lenkija turi sukoncentra
vusi daug kariuomenės ir ka
ro pabūklų.

RUGSĖJO MEN.
(September)

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

ŠEŠTADIENIAIS nuo 8 
ryto iki 6 vaL vakaro.

NAUJIENŲ ADM.
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KLAPČIUKU KLAUSIMU
(Tęsinys)

Klapčiukai Kunigų Vergai

Taigi, kaip matome, klapčiu
kai yra tikri kunigų vergai. Tai 
beteisiai jauni darbininkėliai, 
dirbantieji kunigams veik be 
atlyginimo. Išnaudojami yra nc- 
vien jie patys. Juk kas’kitas su
mokės įstojimo penkinę ir mė
nesinius dešimtukus, jie ne jų 
levai. Motinos kai kada turi 
skalbti savo vaikų klapčiukų 
kanižas. Taigi kunigai išnaudo
ja \aikus ir jų. tėvus.

Tik įsigilinkime į tų dalykų. 
Kunigai už mišias, už laidotu
ves, šliubus riebiai nuo žmonių 
atlupa, o klapčiukai, kurie tuo
se ceremonijose kunigams tar
nauja, tik retkarčiais, lyg pasi
tyčiojimui, gauna nuo kunigų 
po dešimtukų. Kunigams visi 
važnytiniai rūbai, indai ir ki
tokie daiktai turi būti žmonių 
įtaisyti, o klapčiukai sau kam- 
žas ir j upeles turi patys įsitai
syti.

Iš vergo sunku tikėtis doros. 
Negali to tikėtis ir iš vergau
jančių klapčiukų. Pašalietis ga
li manyti, kad klapčiukai tai 
pavyzdingiausi parapijos vaike
liai. Taip nėra. Nuo vergaujan
čių išnaudojamų, beteisių, ne
pilnamečių darbininkėlių ne
lauk pavyzdingumo. Klapčiuka- 
vimas vaikus tvirkina. Iš ryto 
jauniems saldu pamiegoti, o 
klapčiukiniai vaikai turi kelti 
ankstylaisioms mišioms tarnau
ti. O jie žino, kad tų darys ne

gaudami jokio atlyginimo. Aiš
ki/, kati čia turi kilti piktumas 
ir kerštas. Klapčiukai pasidaro 
akiplėšos, storžieviai, šiurkštus 
su tėvais, palinkę prie pasisavi
nimo svetimo daikto.. Todėl 
“mišiaunas” vynas nuo klapčiu
kų ypač turi būti saugojamas.

Kai kurie menko išmanymo 
parapijonai sako, kad klapčiu
kai privalo pasiaukoti; kad pri
valo atsiminti, jog Dievui tar
nauja. Jei kunigai be atlygini
mo Dievui tarnautų, tai, žino
ma, kad pas klapčiukus butų 
kitokia dvasia. Ir jie mielai tar
nautų be atlyginimo. O kadan
gi kunigai už mišias šliubus ir 
laidotuves riebiai nuo žmonių 
atplėšia, klapčiukams nei po de
šimtukų neišrneta, tai ar reikia 
stebėtis, kad jie pasidaro ap
maudingi, kerštingi, storžieviai, 
netenka tikro religingumo ir 
paklusnumo.

Minėjau, kad nuo pagrabinin- 
kų ir vestuvininkų gautus pini
gus klapčiukai privalo savo per- 
dėtinei seserei atiduoti. Bet kle
bonai primena klapčiukams, 
kad jiems nebus, grieko, jei tas 
dovanas pasilaikys sau. Ar nė
ra vaikų tvirkinimas, kuomet 
vienas autoritetas vienaip sako, 
o kitas autoritetas kitaip?

Tai, va, kaip išrodo klapčiu
kų klausimas. Musų lietuviai 
Romos katalikų kunigai išnau
doja zakristijonus, janitorius ir 
kitokius savo samdomus darbi
ninkus ir darbininkes. Jie iš
naudoja ir vaikus, klapčiukus.

Naujienų-Acme Telephoto
LAIMĖJO GOLFO MEDALIŲ — Gus Moreland iš 

Peoria, Ilk, laimėjo medalių nacionaliame mėgėjų gol
fo turnyre, kuris dabar vyksta Oakmont, Pennsylvani- 
joj. Ten savo titulų gina lietuvis golfininkas USA čem
pionas Johnny Goodman. Moreland gavo medalių už 
žemų 35 kirčių skaičių turnyro preliminaruose.

GRANE coal company 
5332 So. Long Avenue 

n Tjel. Portsmouth 9022
POCAHONTAŠ Mine Run $7-50
(Screened) Tonas ..................................

SMULKESNES DAUG PIGESNES 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ši kaina tik Trumpam laikui

Moterys-žiurėkit!
JUS GALIT LENGVAI ĮSIGYTI

ROGERS SIDABRĄ

GALIT GAUTI TIEK SETŲ KIEK NORITE.

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ
t------------------------------------------------------------------ -----—-----------------------------------------------------------s.

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS
1739 So. Halsted S t, Chicago, HL /

Užsakymai per telefohą nepriimami ir kuponai turi būti asme
niui pristatyti j ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 85c.

Siunčiu ............... kuponus. Taipgi pinigais ...................... ............

Atsiųskit man ..................... ........ .......... .............  ..

Vardas ___ ~___ ___________ _ ......................... . ........... . ................. .

Adresas <...j,... ,,........------- - . . . .. <t.
Miestas ....-.... ...... ---------------------- -----  Valstija ---------------------

Išnaudoja biauriau, negu ko
kios pramoninės ar prekybinės 
kompanijos. Kunigai giriasi tu
ri raktas į dangaus karalystę ir 
į žemiškąją laimę. Giriasi vyki
nu Dievo karalystę čia ant že
mės. Giriasi popiežiaus encikli
komis darbininkų reikalais. Ko 
tie pasigyrimai verti akyvaizdo- 
jc minėtų išnaudojimų? Jei 
koks laisvamanis pasakytų 
“keistas tas Dievas, kurs pave
dė savo karalystes vykinimų 
tiems, kurie taip išnaudoja sa
vo globoje turimus. y^rųs; mo
teris ir vaikius”, A tai'"'ką rimti 
Romos katalikai galėtų į tai at
sakyti?
Kuomi Romos Katalikų Bažny

čia Tikrai Pagarsėtų?
Taigi, matome, kad Romos 

katalikų bažnyčios pasigyrimai 
nuopelnais žmonijos labui yra 
tuščių — tuščiausi. Kas turėtų 
įvykti, kad Romos bažnyčia tik
rai pagarsėtų ir užimponuotų 
visam pasauliui? Jei Romos 
bažnyčios kunigai, vyskupai, 
arkivyskupai, kardinolai ir pats 
popiežius pasitenkintų mažomis 
įeigomis ir kukliu gyvenimu; 
jei visi bažnyčios darbininkai— 
vyrai, moterys ir vaikai, kurių 
darbas ir atlyginimas priklauso 
nuo dvasiškių, dirbtų neperil- 
giausias valandas ir gautų žmo
niškų atlyginimą, tai tada Ro
mos bažnyčia galėtų šitaip pra
bilti: “Ei pasauli, mes nerims
tame dėl tavo daugeriopų var
gų. O tie tavo vargai kyla dėl 
to, kad vieni turi besaike per
daug, o kiti per mažai arba vi
sai nieko neturi. Tik žiūrėk į 
mus. Pas mus niekas neturi
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perdaug ir niekas neturi per 
mažai. Pas mus ir klapčiukams 
teisingumas griežtai vykinamas. 
Mes praktikuojame tų, kų pa- 
mokslininkaujamc. Kas popie
žių enciklikose skelbiama, tai 
tas yra įvykinta musų tarpe. 
Klausykite kų mes skelbiame, 
žiūrėkite kų mes darome; seki
te musų pavyzdį ir tuoj čia pat 
ant žemės viskas kitaip stosis.”

Jei taip atsitiktų, tai nereikė
tų drebėti nei prieš komuniz
mų, nei prieš fašizmų, nei prieš 
kokį kitų izmų. O kol Romos 
katalikių bažnyčia nedaro taip, 
kaip ji skelbia, tai veltui jos po
piežiai, vyskupai ir kunigai au
šina savo burnas, veltui laisto 
rašalų ir gadina popierų, nes 
kas jų žodžiais gali rimtais skai
tytis? Jie vienaip kalba į žmo
nes, o kitaip gyvena ir priešin
gai Kristaus paskelbtoms tie
soms elgiasi su tais pačiais 
žmonėmis. Sacerdos

(GALAS)

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

i
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ĮVAIRIOS žinios
Įspėjo Floridos gy
ventojus apie ura

ganą
JACKSONVILLE, Fla., rug

sėjo 19. — Oro biuras pirma
dienį pranešė, kad per vande
nynų, šiaurės vakarų linkui, 
lekia uraganas 75 mylių valan
doj greitumu. Uraganas gal 
būt pasieks Floridų antradienio 
rytų. “Visi gyventojai”, įspėjo 
oro biuras,. “turi būti prisiruo- 
šę smarkiai audrai pergyven
ti.”

Aliejaus ir anglies 
išteks šimtui metų
STATE COLLEGE, Pa., rug- 

sėjo 19. — Dr. Frank C. Whit- 
more, chemijos ir fizikos de
partamento dekanas kolegijoje, 
padarė, pareiškimų, jogei Jungt. 
Valstijose išteks gasolino, alie
jaus ir gaso dar šimtui metų, 
nors šie produktai ir butų taip 
eikvojami ateity, kaip kad yra 
eikvojami dabar.

BUS NAMINĖS DEGTINĖS 
ŽALINGUMO PARODA

TELŠIAI — Nuo rugsėjo 1 
d. iki 8 d. Telšiuose bus su
rengta naminės degtines žalin
gumui atvaizduoti paroda. Pa
roda bus miesto mokyklos Nr. 
1 salėse, (prie kunigų semina
rijos). Įėjimai nemokamas.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIĄ IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCĖ"
DIENĄ IR NAKTĮ

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

___  1 Tel. LAFAYETTE 0727____________

, t—x -i • koplyčios visose
L'C l 1 Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS. 
t

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos,

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktj

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast 108th Street Tel. Fullman 1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908
___________ :___ |_U------------- -------------------------------------------------

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

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. MULEVIČIUS
• > ‘

4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

T-----------------—----- --------------------------------------------------
.4

S. P. MAŽEIKA
3310 Lltuanlea Ąvenue

Yards 1139
Yards 1138

Konfiskavo $60,000 
Narkotikų

Fcderalio narkotikų biuro 
agentai padarė kratų puoš
niam bute, adresu 154 W. Erie 
Avenue ir rado $60,000 vertės 
heroino ir morfinos. Agentai 
narko'ikus konfiskavo ir are
štavo tris žmones—tų nuodų 
pirklius Russell Jenkins, 40, 
nuo 15004 N. Dearborn Park- 
way; Bruce Hoffman, 40, nuo 
6165 N. Winthrop Avenue ir 
William McMullen.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

F. Selcmonavich 
Sveterių Krautu
vė Atdara Kas- 
Dienų ir Vaka
rais — Ir Sek
madieniais.

Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

ADVOKATAI

Ofiso M. Yards <981 

DR. BERTASH 
756 West 35th St

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

Nedaliomis pagal sutartį.
Rex 491« SO. MICHIGAN BLVD 

Tel. Kenwood 5107
Ofiso Tek Virginia 0036 

Residence Tel. BEVERLY 6244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
Rezidencija:

8939 SOUTH CLABEMONT AVĖ, 
Valandos —9—10 A. M. 
Nedčlioj pagal sutartį.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas -- 3323 So. Halsted SL 
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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

63?2 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis
Ištaiso

lių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 

Nedaliomis Dagai sutarti-

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas 'Republic 7868

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—8 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie* 

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 61U

41
Dr. K Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, Y-RAY 

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

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

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

Tek Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

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

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. L&f. 8014

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

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

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

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

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

A *

4645 So., Ashland Avė, 
arti 47 tli Street 
TeL Yards 2246

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti

KJU Lietaiyiai Daktarai

Dr. W. J. Kirstuk
PHISICIAN and SURGEON 

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

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

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

, Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vak.
išskyrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 8110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 9880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn 
4631 SOUTH ASHLAND AV2L 

Ofiso valandos
Nūn 10 iki 12 
pietų, 7 iki 8 vai. N 

Rez. Telephone

Iki 8 po
10 IMU 

MM
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GUY DE MAUPASSANT

MANO ŽMONA
(Tęsinys)

“Mano stovyje nebūtų buvę 
išmintinga ieškoti savo komo- 
dės, savo žvakės, savo degtukų. 
Tai butų užėmę mažiausiai dvi 
valandas laiko. Gal būt, tiek 
pat ilgai butų užtrukę man nu- 
sirėdyti; net ir tada galėjo man 
nepasisekti. Todėl aš viso to 
atsisakiau.

Aš tik nusiaviau čeverykus; 
atsisegiau bruslotą, kuris ma
ne smaugė; paliuosavau kelines 
ir užmigau.

Miegojau, be abejonės, ilgų 
laiką. Staiga mane pažadino 
storas balsas, kuris kalbėjo: 
‘Ką, tu tinginė, dar lovoj? Jau 
dešimta valanda!’

“Moteriškas balsas atsakė: 
‘Nejaugi? Aš buvau taip pavar
gusi vakar.’

“Sumišęs aš stebėjaus, ką 
tas pasikalbėjimas reiškia. Kur 
aš esu ? Ką aš padariau ? Ma
no mintis klaidžiojo, vis dar 
paskendusi tirštoj migloj. Bal
sas tęsė: ‘Aš pakelsiu tavo už
laidas’.

“Aš girdėjau besiartinančius 
prie manės žingsnius. Visiškai 
nežinodamas ką daryti, aš at
sisėdau. Tada mano galvą už
čiupo svetima ranka. Balsas pa
klausė: ‘Kas čia?’ Aš nieko ne
atsakiau. Tvirtos rankos su
griebė mane. Aš irgi j j sugrie
biau ir prasidėjo smarki kova. 
Mes ritinėjomės ant grindų, 
vartydami rakandus ir atsi- 
mušdami į sienas. Moteriškas 
balsas spiegė: ‘Gelbėkit! Gel
bėkit !’

“Apie mus subėgo tarnai, 
kaimynai, nusigandusios mote
rys. Pakelta užlaidas ir atida
ryta langines. Aš kovojau su 
pulkininku Dumoulin!

“Aš miegojau greta jo duk
ters loyoą!. \ . -

“Kada mus išskyrė, aš pami
šęs pabėgau į savo kambarį. 
Aš užsirakinau kambary ir at
sisėdau, pasidėdamas kojas ant 
kėdės, nes mano čeverykai pa
siliko jaunosios merginos kam
baryje.

“Aš girdėjau didelį triukšmą 
visame name, durys atsidarinė- 
jo ir užsidarinėjo, šnabdždė- 
siai iir greiti žingsniai.

“Po pusvalandžio kas tai pa
barškino į mano duris. Aš su
šukau: ‘Kas ten?’ Tai buvo ma
no dėdė, jaunojo tėvas. Aš ati
dariau duris.

“Jis buvo išbalęs ir įpykęs, 
ir elgėsi su manim labai šiurkš
čiai : ‘Tu pasielgiai kaip niek
šas mano namuose, ar tu gir
di?’ Tada jis pridūrė daug 
švelniau: ‘Bet, tu jaunas kvai
lys, kokiems velniams tu da
veis pagaunamas dešimtą va
landą ryto ? Tu užmigai kaip 
rąstas tame kambaryje, užuot 
tuojau išėjęs—tuojaus po to.’

“Aš sušukau: ‘Bet, dėde, aš 
užtkirinu jus, kad nieko neat
sitiko. Aš buvau girtas ir pa
taikiau į svetimą kambarį.’

“Jis truktelėjo pečiais: ‘Nt^ 
kalbėk niekų’. Aš iškėliau sa
vo ranką, šaukdamas ‘Aš pri
siekiu savo garbe.’ Mano dėdė 
tęsė: ‘Taip, tas viskas gerai. 
Tai yra pareiga taip sakyti.’

“Aš irgi pradėjau pykti ir 
papasakojau visą nelaimingą 
įvykį. Jis žiurėjo į mane su abe
jinga išraiška, nežinodamas kuo 
tikėti. Tada jis išėjo pasitarti 
su pulkininku. *

“Aš girdėjau, kad motinoj 
buvo sudariusios savo rųšie^ 
teismą, kuris svarstė įvairias 
situacijos fazes.

“Jis sugrįžo valandą vėliąu, 
atsisėdo su teisėjo išdidumu ir 
pradėjo: ‘Nežiūrint kokia gali 
būti padėtis, aš matau tik vie
ną išeitį; tu turi apsivesti su 
panele Dumoulin.’

‘“AŠ pašokau iš savo kėdės, 
šaukdamas: ‘Niekados! Nieka
dos!’

“Jis ruščiai paklausė: ‘Gerai, 
tai ką tu manai daryti?’

“Aš atsakiau paprastai: ‘ži
noma—išvažiuoti, kaip tik bus 
sugrąžinti mano čeverykai.’

“Mano dėdė tęsė: ‘Meldžiu 
nejuokauti. Pulkininkas yra nu- 
sisprendęs ištaškyti tavo sme
genis, kaip tik jis tave pama
tys. Ir tu gali būti tikras, kad 
tai nėra jo tuščias grūmojimas. 
Aš kalbėjau apie dvikovą ir jis 
atsakė: “Ne, aš tau sakau, kad 
aš ištaškysiu jo smegenis.’’’

“ ‘Dabar apsvarstykime klau
simą iš kitos pusės. Arba tu nu
sikaltai—ir tas yra tau dar blo
giau, mano vaikine; nereikia 
vaikščioti pas jaunas merginas 
—arba, būdamas girtas, kaip 
tu sakai, tu įėjai į svetimą kam
barį. Tokiu atsitikimu, tau dar 
blogiau yra. Tu niekad neturi 
patekti į tokią kvailą padėtį’. 
Ką tu nesakytum, mergaitės 
reputacija yra pražudyta, nes 
niekad negalima tikėtis girtuo
klio pasiteisinimais. Vienintelė 
tikroji auka šiuo atveju yra 
mergaitė. Pamąstyk apie tai.’

“Jis išėjo, man šaukiant pas
kui ji: ‘Kalbėkit ką jus norite, 
aš neikad jos nevesiu!’

“Aš pasilikau vienas dar vie
ną valandą. Tada atėjo mano 
tetulė.. Ji verkė. Ji panaudojo 
kiekvieną argumentą. Niekas 
netiki mano pasakojimu. Jie 
negali įsivaizduoti, kad ta jau
na mergaitė butų galėjus už
miršti užsirakinti savo duris 
pilname svetimų žmonių name. 
Pulkininkas ją musė. Ji verkė 
visą rytą. Tai yra baisus ir ne
užmirštinas skandalas. Ir mano 
geroji tetulė pridūrė: ‘Vistiek 
paprašyk jos rankos. Mes gal
būt rasime būdą išsisukti nuo 
vedybų, kada bus ruošiamas 
vedybų kontraktas.’

“Tas sumanymas patiko man. 
Ir aš sutikau parašyti, savo pa
sipiršimą. O po valandos aš iš
važiavau į Paryžių. Kitą dieną 
man buvo pranešta, kad pirš
lybos liko priimtos.

“Tada, po trijų savaičių, 
pirm nei aš spėjau surasti prie
žastį išsisukti, liko paskelbti 
užsakai, išsiuntinėti praneši
mai, pasirašytas kontraktas ir 
vieną pirmadienio rytą aš atsi
radau bažnyčioje šalia verkian
čios mergaitės, pirmiau prisie
kęs magistratui, kad aš sutin
ku ją imti kaipo savo bendri
ninkę—geram ar blogam.

“Aš buvau nematęs jos nuo 
to nuotykio ir aš žvilgterėjau 
į ją kertimi savo akies su pik
tu nusistebėjimu. Tačiau ji ne
buvo negraži—toli nuo to. Aš 
tariau sau: ‘Ji nesijuoks kiek
vieną dieną.’

“Ji nepažiūrėjo į mane visą 
vakarą ir nepratarė nė vieno 
žodžio. •

“Apie vidurnaktį aš įėjau į 
jaunavedžių miegamąjį kamba
rį su pilnu pasiryžimu pasa
kyti jai savo nusistatymą, nes 
aš dabar buvau šeimininkas. 
Aš radau ją sėdinčią kėdėje, 
pilnai apsirengusią, išbalusią, 
su raudonomis akimis. Kaip 
tik aš įėjau, ji pakilo ir pama
žu priėjo prie manęs, sakyda
ma: ‘Monsieur, aš esu pasiruo
šusi daryti tą, ką įsakysite. Aš 
net nusižudysiu, jei jus to no
rite.’

“Pulkininko duktė tikrai bu
vo labai graži šioj herojiškoj ro
lėj. Aš pabučiavau ją; tai buvo 
mano privilegija.
j “Aš greitai pamačiau, kad aš 
'gavau visai gerą pirkinį. Daba? 
aš es uvedęs penkis metus. Ir aš 
to visai nesigailiu.’’

Pierre Letoile nutilo. Jo drau
gai juokėsi. Vienas jų tarė: 
“Vedybos yra tikrai kaip lo
terija; niekad neturi rinktis sa
vo numerių. Akli numeriai yra 
geriausi.”

Kitas, išvadai, pridūrė: “Taip, 
bet nereikia užmiršti, kad Pier- 
rui numerį parinko girtuoklių 
dievas.”

(G A L A S)

NAUJIENOS, Chicago, lū.

Acme-Naujienų Telephoto
IEŠKO PRIEGLAUDOS PRAGOJ — Paveikslas pa 

rodo dvi suvargusias moteriškes ieškančias prieglau
dos Pragos, Čekoslovakijos sostinėj. Abi pabėgo, kai 
ten Hitlerio kurstomi ir apginkluoti naciai pradėjo 
maištą prieš valdžią.

KORESPONDENCIJOS
IŠ ŠIAURĖS WISCONSINO LIETUVIU

ŪKININKU GYVENIMO
_ »

Kai kurie gerai verčiasi, kiti vargsta

KENOSHA, Wis. — Kasmet 
važiuojam į northus, kur bro
lis turi didelį ūkį. Tad kai gau
nam atostogas, tuoj važiuojam 
brolį aplankyti. Jis yra 300, my
lių atstume, 9 m. už Antigo, 
Wis.

Pereitą vasarą patikom ne
laimę prie Mihvaukee. Jauni 
vaikėzai pervažiavo raudonas 
šviesas ir įvažiavo į mus. Iš tos 
priežasties Liepos Ketvirtąją 
turėjome praleisti Milwaukee 
ligoninėj 'su sulaužytais kau
lais.

šiemet išsirengėm liepos 2 d. 
ir 6 vai. ryto palikom namus. 
Manėm traukti tiesiai iki Mc- 
Naughton, Wis., nes trečia d. 
turėjo įvykti SL^ piknikas. 
Bet už Mihvaukee 'patiko nau
ja nelaimė.

Turėjom stoti, nes dangus 
stačiai prakiuro. Palaukus po
rą valandų ir lietaus galo ne
matant, o radijui pranašaujant 
tolimesnį lietų, grįžom namo. 
Nesmagus per šventes pabu
vom apie namus ir antradienio 
rytą, liepos 5 d., vėl išsirengėm 
celionėn. Pavažiavus 200 m. 
už Mihvaukee vėl pradėjo lyti. 
Važiavom kad ir per lietų.

Prieš Antigą išlindau iš lie
taus, radau gražią saulėtą die
ną. 2 vai. po piet buvome Deer- 
brook pas Mosuką, kuris ten 
turi kalvę ir gasolino tankus. 
Gerai gyvena.

Lietuvių gražus ūkiai
I

Pasisvečiavę porą valandų 
traukėm pas šotį, gyvenantį už 
1 mylios nuo mano brolio. Su
stojom pas Kanopkius. Priėmė, 
pamylėjo. Kanopkiai turi dide
lį ūkį, samdo 4 vyrus. Pats 
Kanopkis yra gyvulių perkup- 
čius. Tai prie dviejų biznių gy
vena tikrai puikiai.

Paskui sustojom pas Brikau- 
skius. Radom kieme melžiant 
karves. Didelis ūkis, geri tro
besiai, daug gyvulių, gyvena 
gerai. Norėjo, kad apsinakvo- 
tumėm. A įsiprašėm, visiems 
prižadėjom grįždami sustoti ir 
apsinakvoti.

Iš ten nutraukėm pas Benį 
Sasnauskį. Radom karves pa- 
milžtas. Maloniai pasikalbė
jome, ten ir nakvojome. Ryto
jaus rytą po pusryčių grįžome 
pas brolį. Pakeliui sustojome 
pas Petrauskius. Gražiai gyve
na, samdosi 4 darbininkus. Po 
to užsukom pas šuarskienę, 
kuri ūkininkauja su sunum. 
Neblogai gyvena. Grįžom pas 
brolį 4, vai. po piet. Ten nak
vojom 3 naktis.

Nors visur buvo malonu, bet 
vis jautiesi svetur, o pas brolį 
jautiesi kaip namie. Paviešėję 
iki šeštadienio ryto grįžome 
namo. Sugrįžome pilni energi
jos ir laimingai; namie irgi ra
dom viską tvarkoj. •

“Noriai”
Visi važiuoja į nortus, visi 

kalba apie nortus. Tiesa, ten 
yra labai malonus oras, yra 
daug visokių ežerų žuvauti ir 
maudytis. Uodų irgi yra daug, 
tenka su jais kariauti dieną ir 
naktį. Oras dieną yra šiltas, 
bet naktimis vėsus, galima ge
rai pasilsėti.

žemė labai akmenuota w
Žmonės ten labai vargsta. 

Nusiperka žemės kiek kuris no
ri, po dolerį už akrą, nedirb
tos. Kelmynai, krutinai, pelkės. 
Kur lygi, kur kalnuota raudon
žemio, ten bulvės gerai teauga; 
tik labai akmenuota, nėra kur 
koją padėti. .r r/f

Pas brolį apžiūrėjome apso
dintus bulvėmis 10 akrų. Ak
menų tiek daug, kad dirva iš
rodo bulvėmis nųąkjetą.

Brolis turi 15 inelziamų kar
vių, 6 arklius ir visokių maši
nų. Verčias iš bulvių ir pieno. 
Kasmet priaugina po kelias 
karves, augina ir ir darbinius 
arklius, kurių irgi po kelis par
duoda. Laike darbymetės sam
do padienius darbininkus, mo
ka po 25c į valandą su savo 
valgiu. Jei farmeris. duoda val
gį, tai už kiekvieną valgį at
skaito po 25c. Kompanijos vis
ką nuperka. Prie valymo žemės 
irgi samdo darbininkus. Jiems 
moka po 20c į vai. su savo 
valgiu. Jie turi žinoti savo dar
bą.

Skundžiasi darbininkais
Valdžia irgi samdo darbinin

kus kelius taisyti, pakeles valy
ti, kr tunus kapoti. Jie gauna 
$40 į mėnesį. Pas mus moka 
jiems $55, noriuose gi $15 ma
žiau. Nevedusiems valdžios 
darbų neduoda, sako, eik ant 
farmų dirbti, gausi pavalgyti. 
Ūkininkai irgi skundžiasi dar
bininkų negauną, nes niekas 
nenori už dyką dirbti. Jau ke
li metai fanneriai perka dina
mitą kelmus skaldyti, Dabar 
yra mašinos, bet tik krūmams 
valyti. Ima po $10 už akerio iš
valymą. Krumus išrauna su 
šaknimis ir surenka. Tad žeme 
jau gatava, gali sėti. Daug vie
tos gyvuliams, tad galima daug 
gyvulių užauginti. Vieni laiko 
juodmarges, sako, stipresnės, 
geriau ėda. Kiti laiko žalmar
ges, dėl Smetonos, nes visi Sme
toną parduoda. Kaina ta pati 
kaip ir pas mus.

Tėvai dirbo, o vaikai paliko
Man nortuose oras labai pa

tinka, bet tik yra daug nedir
bamos žemės. Man išrodo, kad 
kam nors teks sunkiai padirbė
ti, iki tą žemę išdirbs. Matos ir 
išdirbtų apleistų farmų. Tėvai 
beprakaituodami kirto kelmus,

valė žemę, o pasilikę vaikai 
nesinaudoja tėvų palikimu, bet 
palieka ūkį ir eina į miestus.

Mano vyras ten noriuose 30 
metų atgal dirbo, bet gero ten 
nerado. Tik liko visokių senų 
draugų. Dabar smagu yra juos 
aplankyti. Visi pasenę, vienų 
vaikai užaugę, kitiir iškeliavę, 
kilų vaikai dar maži. Visiems 
tariame ačiū už draugiškas vai
šes.

Reikia pasakyti, kad lietuvių 
laikraščius mažai kas skaito. 
Brolis skaito Naujienas. Sako, 
pripratau, rodos, nėra geresnio 
laikraščio. Brolienė tai neina . '' * gulti iki Naujienų neperskaito. 

I

' Keista, kad ūkininkai taip 
mažai domisi laikraščiais. Visi 
sąko, kad nėra laiko skaityti. 
Brolis tai valgydamas skaito, 
taip įprato.

Paraginimas Maleloms
Waukeganietis Malela pasi

traukė iš biznio ir duonkepyk- 
lą išnuomavo savo darbinin
kams. Dabar Malelai ilsisi pa
vargę po daugelio metų biznio. 
Jie nusipirko naują Chevrolet 
su visais vėliausiais įtaisymais, j

Porą savaičių duktė Bernice 
turėjo atostogų ir su tėvais ap
važiavo 10 valstijų. Visokių į- 
domybių matę! Laukėm, lau
kėm, kada Malelos savo kelionę 
aprašys, bet taip ir nesulau
kiam. Nejaugi Malelos taip ir 
nutylės neaprašę. Sakė, užtikę 
kelius sniegu užverstus, di
džiausias pusnas, kitur vasarą. 
Visokių įdomybių mums pasa
kojo, butų įdomu ir laikraštį 
pasiskaityti. Daug žmonių tuo 
interesuojasi. |

—Radavičiene
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Gražiausias South Sidėj

Marlyn’s Restaurant ir
Cocktail Lounge

118 E. CERMAK ROAD

Puikus ir Nebrangus Valgis ir Gėrimai

Atsilankyki! ir klauskit lietuvaitės S. Bernotaitės, kuri 
yra manadžerio pagelbininke. Ji jus tinkamai priims

Čionai Lietuviai Perka!!!
APŠILDYMĄ — PLUMBINGĄ — MALEVĄ 

LINK-BELT STOKERIŲ CENTRAS

Pirkite kur visi Lietuviai Perka!

South Center Plunbing & Heating Supply Co., Ino.
N. W. kampas State ir 55th St.

VISI TELEFONAI — ATLANTIC 4290 — VISI TELEFONAI

IMS -HTUbe .
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GARŠINKITĖS “NAUJIENOSE”

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

NAUJIENŲ SPULKA. Patarimas ir patarnavimas čia nieko nekainuoja

OF VOUh NS'VL 
IHV«tTMCNT
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Užtikrink savo indeliams tikrą apsaugą 
ir pelną

Čia visų INDELIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

LITHUANIAN BUILD1NG, LOAN AND SAVINOS ASS’N.
1739 SOUTH HALSTED STREET

TELEFONAS, CANAL, 8500

GILUS 
BLIUDAS 

IR DVI 
TORIELKAITES 

KOMPOTUI

DEZERTUI
PADUOTI

INDAMS KUPONAS
IKI RUGSĖJO 24 D.

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

eis kas savaitę.
SU ŠIUO KUPONU

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

ks===5s===========

1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI
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Čekų tikslas — laimėti daugiau laiko
Čekoslovakijos valdžia dar nedavė aiškaus atsaky

mo į Londono-Paryžiaus sumanymą, kad Sudetų kraš
tas butų padovanotas Hitleriui. Iš visko nuomanu, kad 
ji yra labiau linkusi kovoti, negu pasiduoti, bet jai svar
bu laimėti daugiau laiko.

Čekoslovakija tikisi, kad viešoji opinija Francuzijo
je ir Anglijoje dar gali priversti tas valdžias užimti 
griežtesnę poziciją prieš nacius. Be to, ji laukia priža
dėjimo pagalbos iš sovietų Rusijos.

Taip Francuzijoje, kaip ir Anglijoje reiškiasi stip
rus nepasitenkinimas Čekoslovakijos pardavimu Hitle
riui. Ypač aštriai stoja prieš Chamberlaino-Bonnet poli
tiką tų šalių darbininkai. Į Londoną tapo skubiai su
šaukta franeuzų ir anglų darbininkų organizacijų at
stovų konferencija.

Tuo tarpu nacių gaujos nekantrauja. Hitleris grū
moja pavartosiąs jėgą, jeigu Anglija urnai neprivers Če
koslovakijos pasiduoti. Bet Čekoslovakija turi teisę rei
kalauti, kad jai butų duota laiko apsvarstyti sumany
mą, kuris liečia visą7jos ateitį.

Jeigu Hitleris užpultų Čekoslovakiją, nedavęs jai 
progos nė apsisvarstyti-, tai jisai iššauktų ne tik Čeko
slovakijos ginkluotą pasipriešinimą, bet, gal būt, ir nau
ją sujudimą demokratinių šalių visuomenėje.

Tuo, veikiausia, yra paremtos šioje valandoje Pra
hos viltys. Ji dar ’vis?'nepaliauja tikėjusis, kad Prancū
zijos ir Anglijos valdžios turės savo pardavikišką su
manymą atsiimti.

O jeigu šitos viltys neišsipildys ir sovietų valdžia 
neateis pagalbon, tai Čekoslovakijos žlugimas, matyt, 
bus neišvengiamas — “taikos” keliu arba per karą.

Kaip gauja vilkų
Mussolini reikalauja “apsisprendimo” ne tik Sude

tų vokiečiams, bet ir kitoms Čekoslovakijos tautinėms 
mažumoms — vengrams ir lenkams. Bet jisai pats val
do Pietų Tyrolj, kuriame gyvena 250,000 vokiečių.

Šitiems vokiečiams Mussolini atėmė visas tautines 
teises. Jiems uždrausta net vokiškai dainuoti. Vokiečių 
vaikai turi eiti į itališkas mokyklas. Čia yra tikra tau
tinė priespauda, bet apie šitų vokiečių “apsisprendimą” 
nekalba nei Mussolini, nei Hitleris.

Be to, Italija turi didelį, uostą Trieste ir stambų 
plotą žemės, kurie seniaus priklausė Austrijai. Tenai 
gyvena 450,000 žmonių slavų kilmės. Jiems Mussolini 
irgi nepripažįsta “apsisprendimo”.

Hitlerio užsimojimu prieš Čekoslovakiją padrąsinti, 
reikalauja savo “viengenčių išvadavimo” iš Čekų jungo 
Lenkija. Tuo tarpu Čekoslovakijoje lenkų yra tiktai 
apie pustrečio šimto tūkstančių; o Lenkijoje tautinės 
mažumos sudaro trečdali gyventojų: šeši milionai rusų, 
baltgudžių ir ukrainiečių, 740,000 vokiečių; keli šimtai 
tūkstančių lietuvių; 100,000 čekų, ir t. t.

Taigi tiems vilkams, kurie šiandie tykoja sudrasky
ti Čekoslovakiją, rupi visai ne tautinių mažumų išvada
vimas. Jie nori pasigrobti čekų respublikos žemę ir pra
mones. O Hitleris geidžia tą demokratinę Šalį ne tik 
apiplėšti, bet ir suardytu kad toliaus jam butų atdaras 
kelias į Balkanų pusiausalį ir Pietinės Europos rytus.

Jeigu

ANGLIJOS DARBININKAI 
REIKALAUJA GRIEŽTUMO 

PRIEŠ AGRESORIUS

Anglijos darbininkų / unijų 
generalinė taryba, Darbo par
tijos ir Parlamentinės Darbo 
partijos valdybos rugsėjo 7 d. 
priėmė aštrią rezoliuciją, rei
kalaudamos, kad valdžia griež
tai stotų prieš Hitlerio agresi
ją, “nepaisant rizikos”.

Pripažindama, kad Čeko*Slo- 
vakija savo tautinių mažumų 
ųespaudė ir kad dabar respub
lika pasiūlė joms dar daugiau 
teisių, rezoliucija sako:

* ii

“Jeigu, nežiūrint to, Vokie
tijos valdžia pradėtų karą 
prieš Čeko-Slovakiją, tai ji 
bus pasmerkta, kaip išdavi
kas, žmonijos akyse. Jds pro
vokatoriška mobilizacija ir 
neteisingos kampanijos spau
doje trukdo pramones ir pre
kybos atsigavimą ir nuodija 
tarptautinius santykius. 11 

“Vokietijos valdžia parei
kalavo, kad Čeko-Slovakija 
išsižadėtų savo demokratijos, 
nusilenkdama jėgai, ir įsileis
tų totalitariską sistemą į sa
vo teritoriją.

“Šitie reikalavimai yra ne
sutaikomi su Čcko-Slovakijos 
neliečiamybe *r nepriklauso
mybe. Demokratijos intere
sai visais atžvilgiais yra prie
šingi tam, kad Čeko-Slovaki- 
jos valstybė butų suskaldyta, 
pavedant Sudetų vokiečių 
sritis Vokietijos nacių kon
trolei. Britanijos darbinin
kai griežtai atmeta Britani
jos ar kurios nors kitos val
džios teisę vartoti diploma
tinį arba kitokį spaudimą, 
verčiant Čeko-Slovakiją pri
imti šitokį1 pažeminimą.”
Toliaus rezoliucija nurodo, 

kad Francuzija ir Sovietų Są
junga yra pasirašiusios sutar
tis, kurios uždeda joms pareigą 
ginti Čeko-Slovakiją; o Angli
jos reikalai taip suriša ją su 
tomis šalimis, kad ji negali 
stovėti nuošaliai. Todėl —

“Britanijos valdžia turi ne/ 
palikti mažiausios abejonės 
Vokietijos valdžioje, kad ji 
stos kartų su Francuzijos ir 
Sovietų valdžiomis ginti če* 
ko-Slovakiją nuo užpuolimo. 
Darbininkų judėjimas skati
na Britanijos valdžią pada
ryti šitą žinksnį ir pasitiki, 
kad Britanijos žmonės tvir
tai ją parems.”
Rezoliucija yra baigiama rei

kalavimu, kad butų tuoj aus su* 
šauktas parlamentas ir kąd 
Britanija pareikštų savo pasi
ryžimą su didžiausia energija,

kurias Italijos iždui pakelti 
yra sunku, aiškiausiai įrodo, 
kad Italija prie to verčia bė
da.”
Populiariškiausias etiopų va

das dabar esąs Balamįaraš 
Ababa Atagai, kuris turi armi
ją iš kokių 10,000 vyrų ir val
do plotą žemės iŠ 3,000 ketvir
tainių mylių,

O tuo tarpu ką Mussolini 
pelne iš Etiopijos? Nieko. Nei 
mineralų/ nei aliejaus šaltinių 
jisai Etiopijoje nesurado. Net 
maisto produktų jisai negali 
gauti iš Etiopijos, ries karas 
nualino kraštą ir dabar-į jį rei- 

ikia importuoti duoną iš užsie
nių.

Visa, ką fašistų diktatūra lai
mėjo savo avantiūra Etiopijo
je, tai “garbę”, — kol pasaulis 
nežino, kas dedasi italų Afri
kos “imperijoje”.

SUSIRŪPINIMAS DĖL 
KLAIPĖDOS

ETIOPIJOJE TEBEINA 
KARAS

Lietuviškos rugienos
1, Tautiškos minties reiškėjas. — 2. U.S.A. vyčiai. — 3, 

Pakšto straipsnis. 
11,000 savanoriu.- 
— 8. Neveravičii 
Užmuštas kareivis

4. Susirinkimo “tvarka”. — 5.
6. Poniški butai.— 7. Kurapkos. 

Us. — 9. Langų išdaužymas. — 10. 
* j. — 11. Krokodilo ašaros

Francuzija buvo pasižadėjusi ginti Čekoslovakiją ir 
pasirašė su ja atitinkamas sutartis. Bet tikrumoje ji 
manė šitą pasižadėjimą išpildyti, jeigu kartu su ja eis į 
karą Anglija.

Dabar, kai Chamberlainas pasakė franeuzams, kad 
Anglija neis į karą dėl Čekoslovakijos, tai Francuzijos 
prižadus nusinešė margls ant uodegos.

Sovietų Rusija irgi pasižadėjo ginti Čekoslovakiją 
Ir pasirašė su ja apsigynimo sutartį. Bet į sutartį ji įdė
jo sąlygą: jeigu Čekoslovakiją gins Francuzija.

Ęada Francuzija atsisakė eiti į pagalbą Čekoslova-

“Amerika” rašo:
“New York Times dienraš

tis rugsėjo 14 d. išspausdino 
telegramą iš Kauno; ten pra
nešama, kad Lietuvoje dabar 
didelis susirūpinimas dėl 
Klaipėdos, nes manoma, kad 
vokiečiai,1 apsipuošę su sudė
tų vokiečiais, savo žvilgsnį 
nukreips į Klaipėdą. Vienas 
Klaipėdos seimelio narys vėl 
pakartojo vokietininkų rei
kalavimus panaikinti Klaipė
dos krašte karo stovį ir pa
šalinti saugumo policiją. Be 
to, reikalaujama, kad butų 
sugrąžintos teisės suspenduo
tų priešvalstybinių partijų 
nariams.

“Vokietijos nacių kongre
se, Nuremberge, dalyvavo ir 
Klaipėdos: vokietininkų atsto
vai, kurie gavę paties Hitle
rio nurodymus dėl jų veik
los ateičiai. Kaip matome, 
Lietuvai j 4 nuolat turi budėti, 
nes vokiečiai ir lenkai visa
da pina savo pinkles.”
O tuo tarpu reikia linkėti, 

kad Ispanijos respubliką užka
riautų Italijos fašistai ir Vo
kietijos naciai — ar ne taip? 
Juk Brooklyno “Amerika” ir 
kiti klerikalų laikraščiai karš
tai simpatizuoja gen. Franco va
dovaujamiems maištininkams, 
kurie su pagalba fašistų ir na
cių padare sukilimą prieš tei
sėtą Ispanijos valdžią.

Dabar Mussolini remia Hitle
rį, kuris kėsinasi sunaikinti Če
koslovakiją.’ Paskui gali ateiti 
eilė ir Klaipėdai.

Bet musų klerikalai iki šiol 
nematė ryšip tarpe karo Ispa
nijoje ir pavojaus, kuris gręsia 
iš nacių pusės Lietuvai.

Rašo K. Arimninkas
(Musų specialaus kprespodento Lietuvoje)
(Tęsinys) f

5. Nespėjo išsivedinti bekonų 
vežiojimui vagonai, neseniai 
tūkstančius “darbininkų” į Kau
ną suvežioję ir išvežioję, kaip 
skelbiamas “savanorių” suva
žiavimas. Jie esą 11,000, o su-] 
važiuosią tik 6,000, nes kiti — 
dąlis jau išmirusi, dalis serga, 
dalis užsienyje.,. Išeina taip, 
kad visi, kas dar bent kiek są
narius pajudinate ir paropoja- 
te — aidaa — į suvažiavimą! 
Dabar įsivaizduokime padėtį 
Lietuvos savanorio. Jis galvą 
dėjo, kraują liejo už tėvynę, o 
šiandien jam toje tėvynėje nė
ra vietos, jis — užsienyje! Pui
ki Tėvynė!

Kongreso tikslas esąs: “Ne
priklausomybės kovų daly
viams, po 20 nepriklausomo 
gyvenimo metų, susirinkti drau-1 kad tas kareivis buvo gegužinė- 
gen, pasidalinti ano meto įspū
džiais, pasidžiaugti nepriklauso
mo gyvenimo pasiektais laimė
jimais, pamatyti savo kariuo
menės pažangą, o taip pat at
naujinti visos tautos vieningu-. .
mo dvasią, kuri buvo 1919— Keista Byla Del Vai 
1920 m., priminti jaunimui, kad f IŽeidimO 
jis eitų savanorių keliais. J

Suvažiavusius savanorius Liepos 20 d. Apeliaciniai 
(rugsėjo 7 d.) suskirstys į ke- mai sprendė kelias bylas, 
turis pulkus, padarys perrykia- Charakteringiausia 
vinių pratimus,' parodys karo no valstiečio byla,

i muziejaus vėliavos nuleidimą, savo nesusipratimo, 
į pagerbs Nežinomojo Kareivio nežinojimo ir blogų

pinasi labiau susirgusią karvę 
gydyti, negu savo moterį. Mat, 
pastipus karvei — jis turės nuo
stolį, o numirus moteriai — jis 
gaus kitą, su dalia — pinigais. 
Tokio dar yra doros supratimo 
Lietuvoje žmonių!

9. Rugpiučio 23 dienos, pu
siau antros valandos naktį, ta
po išdaužyti Plokščių savival
dybės ir valsčiaus raštininko 
Fabijono Sabaliausko langai,

Į “Lietuvos Aidas” langų išdau- 
žytojus piktadariais vadina. Na, 
žinoma, kas daugiau daužys
langus, kad ne piktadariai. Ar I 
lik nesikartoja 1905 metų įvy
kiai?!

10. Rugpiučio 20 d. Jonavos 
valse., Paskutiškių kaime tapo 
atrastas sutrupintu galvos kiau
šu negyvas kareivis Klemensas 
Komikovas. Tardant paaiškėjo,

je ir paskui nuėjo į svečius 
kur valgė ir gėrė degtinės. Išda
va to viso baliaus — užmuštai 
kareivis. Ar tai tam tėvynės la
bui tarnauja kareiviai, kad vai- 
kiotųši po gegužines, balius 
gertų degtinę ir paskui pešty 
nėse liktų užmušinėjami!... Nė 
ra tinkamos drausmės!

11. Tas pats “L. A.” praneša 
kad Vladas Sruogis, gimęs 1911 
m. Jungtinėse Amerikos Valsty 
bėse ir 1921 m. parvežtas tėvi, 
Lietuvon, šian ten mokinosi 
kol pagaliau atsidūrė Karo A 
viacijos mokykloje. 
24 d., 16 valandą, 
Klaipėdos, Baltijos 
laivių vilko taikinį,
ro laivas darė pratimus. Bevel 
kant sugedo orlaivio motorą! 
ir krito į jurą. Vi. aruo'ris iš 
šoko su parašiutu ir nusileidę! 
į jurą nuskendo — prigėrė... J< 
tėvai, žinoma, neturtingi, ka< 
negalėjo velionis nė gimnazija 
išeiti, dabar verkia senatvėje 
netekę savo vilties. Verkia i 
“Lietuvos Aidas” krokodilo a 
šaromis. Bet nė žodžio nepasa 
ko tiems, kurie jį be jokios ap 
saugos į jurą išleido. Ir nė žo 
delio nesako, kad velionies tč 
vams reikėtų už sūnų nors ma 
terialiai atlyginti.

(GALAS)

Rugpiučk 
jis netol 
juroje, or

ru-

vie- 
del

majam susidaręs keistas įspu 
dis, kad nei viršaitis, nei se 
niunas kaltinamajam nepaais 
kino, už ką jis turi mokėt 
tai jis, būdamas didžiai sus 
nervavęs ir supykęs, ir įrašę 
į raginimus nereikalingas pj 
stabas. Iš 
s.; kaitimo.

esmės čia nesą ni

“The Mancliester Guardian” 
specialus korespondentas rašo, 
kad Etiopijoje, kurią Mussolini 
“užkariavp” daugiau kaip dve
ji metai laiko atgal, dar tebei
na karas. Prieš italus kovoja 
ne tik būriai partizanų, paskli
dę visame krašte, bet ir kelios, 
nors nedidelės, bet gerai orga
nizuotos armijos.

“Patys italai”, sako kores
pondentas, “numano, koks 
keblus jų uždavinys. Jie lai
ko Etiopijoje armiją iš 200,- 
000 vyrų (100,000 italų ir 
100,000 vietinių), 300 lėktu
vų ir 10,000 karinių sunkve-*’ 
žirnių kareiviams ir maistui 
gabenti. Milžiniškos šitokios
Okupacijos Armijos išlaidos, liepsnoja.
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kijąi, kai anglai nutarė nekariauti, • tai ir rusai dabar 
nieko nedaro. Paskiausia žinia iš Genevos, kur yra nu
vykęs Litvinovas, praneša, t kad sovietu nusistatymas 
es^s toks: “Mes kariausime, jeigu kariaus franeuzai”.

Tokiu budu tas žodis “jeigu” pasidarė virvė Oeko* 
Slovakijai

Margumynai
Kur Leda's Dega?

Jungtinėse Valstybėse, prie 
Bellinghamo miesto, Washing- 
tono valstybėje, yra Samish e* 
žeras, Kai ežeras užšąla (Wash- 
ingtono valstybe yra šiaur-ry- 
tuose), jaunimas išeina čiuožti, 
prakerta vienur kitur aketę ir 
padega... Tikrai aketėje dega, 
liepsną tikrai kyla aukštyn. Ki
taip sakant,) dega aketėje van
duo! Taip ir yra: ežeras yra 
virš natūralių dujų slųogsnio, 
— prakirtus aketę dujos ver
žiasi pro vandenį ir, padegtos,

buvo 
kuris 

įstatymų
nervų pa- 

kapą, paskaitys savanorių kūrė-1 teko ne tik j kaltinamųjų šuo-
jų pasižadėjimo aklą, Dainų lą, bet ir į kalėjimą. Tai Jur- 
Slėnyje parodys nepriklausomy- gis Kazanavičius, Kurklių vals., 
bes atgavimo misteriją, paro- Užušilių km., Ukmergės ap- 
dys iškilmingą posėdį, Valsty-. skr. gyventojas, 
bės Prezidentą, kunigą VI. M i- ▼• i i i v • i • J- Kazanavičius uz roną ir kitus valdininkus, ir . ... . , _. ... T) .. . . . menką dalyką vietos apylinkestaip toliau. Busią pietus, nakvy-L . * . J . . ..._ . . _ M7. • i i • • teismo buvo nubaustas kelione palapinėse. Visi dalyviai sa- . . v.. . ! . v . . mis paromis arešto, kurių ne-vanonai gaus kongreso ženkle- n., 1 . ... . .. /v... . . . . ... atlikus sumokėti kelias desim-11 ir kongreso leidinį — kelių .. , . „ . v.. x-i . tis litų. Kadangi Kazanavičiuscentų vertes knygutę — nemo- , . . , °. . baudai sumokėti pinigų netu-

m v . .. rojo, o teismo sprendime buvolai ir viskas. Ne žodelio a- v ,. . . . parašyta, kad areštas arba pi-pie savanorių būvio pagerini- . . _ , , .... . _, .4 i i - \ iv. . mginc bauda, tai jis nutarėma, kurių yra labai skurdžiai . , ...... v.. _• . .. i . • baudą atlikti areštinėje, ir atgyvenančių ir net elgetauian- ... i ♦ i -i ••liko. Po kurio laiko jis gavo cių. .v . v. ... .. .is valsčiaus savivaldybes ragi-
6. Tūlas Mechijorų Putelės nimą sumokėti už jo laikymą 

veislės K. P. Ganda nuolat ra- areštinėje. Kazanavičius neži- 
šo “dienos temomis”. Esą, Kau- nojęs, kaip jis pats teisme sa- 
ne pritrukę butų. Esą “atsiran- kosi, kad yra toks įstatymas 
da kiek tik nori žmonių, kurie ar taisyklės^ jog už laikymą 
užsisako sau butus ir siūlo mo- areštinėje reikia mokėti, juo 
keti už kelis mėnesius ar net labiau, kad teismo sprendime 
ištisus metus pirmyn liek, kiek pasakyta, jog bausmė arešti- 
prašo.” Stebuklingas dalykas! nėj gali būti pakeista pini- 
Baukščiojasi K. P. Gando, kad gaiš, tai jis raginimą mokėti 
“Kauną neištiktų Maskvos liki- pinigus nusinešęs į valsčių ir
mas, kur dar ir dabar tenka klausęs už ką iš jo reikalauja- 
gyventi kelioms šeimoms vie- ma mokėti. Valsčiuje jam at- 
name bute ar kambaryje.” sakę, kad nežiną ir nusiuntę 
Striuka bizna ' užpultų Kauno | pas seniūną. Seniūnas taip pat 
buržujėlius, jei jiems tektų po 
kelias šeimynas susigrūsti vie
name bute, kaip dabar kad esti 
dvarų kumetynuose neturtingo
se kaimų ii’ miestelių bakūžėlė
se.

7. Bara piliečius “L. A.” už 
gyvūnijos naikinimą. “Nešaudy
kime šiemet, girdi, kurapkų!” 
Kai mato piliečiai savo vadus 
didžiausias “gblavas” darant su 
šunimis ir apmokamais varo
vais, plačių laukų, balų, ežerų 
ir miškų gyvūniją be pasigailė
jimo su šautuvų ir šunų pagal
ba naikinant, tai ir jie, pavydo 
pagauti, mėgina “pasirūpinti” 
medžiokienos paragauti. Bet,
mat, ką daro Lietuvos valstybės 
ponai ir valdininkai, ne* 
išdrįskite daryti ūkininkai ir 
darbininkai!

8. F. Nevarąvjčius, tai toks 
rašytojas. Jį “Lietuvos Aidas” 
smarkiai išbarė, kam jis apra
šė (ir išspausdino), kaip vaikai 
ištvirkauja, kaip valdininkai 
pęr naktį su svetimomis mote
rimis

vieną

Rūmai 
no kaltu, 
jimo ir nubaudė viena savait 
papr. kalėjimo, bet nuo bam 
mes atlikimo atleido, jeigo pe 
mettis jis nenusikals.. *

Vakar dieną Kazanavičių 
iš kalėjimo paleistas.

Kazanavičių pripaž 
bet vertu pasigaili

NUO BAUSMĖS ATLEIDI
SU SĄLYGA, JEIGU DAU

GIAU NEGERS

Marijampoliškiai Juozas i 
Jonas Vilkaičiai, būdami girt 
pradėjo triukšmauti ir daužy 
ti pil. Zlotnicko grįčios lan 
triukšmadarių nuraminti, be 
jie puolė ir policiją mušti, vai 
tojo smurtą prieš nuov. virsi 
ninką Kaminską, policijos va 
chmistrą Račiukaitį ir polici 
ninką Salaką.

Marijampolės apygardos tei 
smas Vilkaičius nubaudė p 
vienerius metus papr. 
mo (už pasipriešinimą 
jai).

Del apygardos teismo 
dimo nubaustieji padavė
dus Rūmams. Juodu teisino, 
nusikaltimą padarę būdami la 
bai girti, prisižadėję daugiai 
negerti, prašė išteisinti.

Bumai abu kaltinamuosius 
nuo bausmės atlikimo atleidc 
su sąlyga, jeigu juodu dau
giau negers ir girti būdam 
nenusikals.

kalėj i 
polici

spren
skun

Ji'

fe

savi-

įrašo 
buvo

nežinojęs už ką reikalaujama 
mokėti. Tada Kazanavičius, su
pykęs, į raginimą įrašė ir ra
ginimą grąžino valsčiaus 
valdybei.

Del to Kazanavičiaus 
į raginimus ir kilo byla;
padarytas tardymas ir jis pa
trauktas tieson už valstybės 
įžeidimą pagal Tautai ir val
stybei saugoti įstatymo 1 §.

Kazanavičiaus byla buvo pa
skirta spręsti birželio mėnesį, 
bet jis neturėjo pinigų į teis
mo posėdį atvažiuoti, tai ir ne
atvyko J Tada Rūmai pakeitė 
kardomąją priemonę — įsakė 
Kazanavičių suimti, Policija jį 
suėmė ir uždarė į kalėjimą, 
kur jis prabuvo ligi teismo po
sėdžio dienos.

Rūmų posėdyje Kazanavi
čius darė pairusių nervų ir is- 
siblaškusio žmogaus 
vietomis sukūlė juoko 
sigailėjimo, }

Jo gynėjas adv.
prašė Rumus kaltinamąjį išUL 

kaip ūkininkas ru- sinti, nes iš tikrųjų kaltina-

Kunigo Daukanto Byla 
Teisme

i«pudj, 
arba pa-

Balkunas

ŠIAULIAI — Rugsėjo 1 d. 
Šiaulių apyl. teisme buvo spre
ndžiama šiauliečio kunigo 
Daukanto byla už mažametės 
mergaitės suvažinėjimą auto
mobiliu. Iš mirusios mergaitės 
tėvų pusės stojo teisman adv. 
Venclauskas, kuris pareiškė, 
kad Ši byla turinti būti teis- 
minga apygardos teismui, o 
ne apylinkės teismui. Teisėjas 
nutarė bylą atidėti ir dėl tei
singumo užklausti Vyr. tribu
nolą. Apylinkės teisme už mer
gaitės suvažinėjimą didžiausia 
bausmė gali būti 1 metai ka
lėjimo, o apygardos teisme— 
6 metai. »
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Kanados Įvairenybės I
Rašo Vikšras

Dvi Darbininkų Kon
vencijos, Viena Prieš 
Spynds Įstatymą — 
Kita už

TORONTO, Ont., Ganada. — 
šiomis dienomis baigėsi Cana- 
dian Trades and -Labor Cong- 
ress konvencija, vykusi Niaga
ra Falls, Ont. Prieš pat konven
ciją atžagareiviški unijų vadai 
vedė atkaklią agitaciją ir darė 
prisirengimus išmetimui iš kon
greso CIO unijų. Bet jiems ne
pavyko. Konvencija griausmin
ga ovacija užgyrė vienybės 
klausimu rezoliuciją ir išdirbo 
planus organizavimui neorgani
zuotų darbininkų. Už nugalėji
mą atžagareivių grupės kon
vencijoj, reikia duoti kreditas 
progresyviams delegatams, ku
rių didžiumą sudarė CCF na
riai bei jų simpatikai. Konven
cija taipgi pasisakė kovoti prieš 
spynos, įstatymą (padlock law) 
Quebec’o provincijoj ir reika
lavo, kad Kanada nuimtų “em
bargo” ir leistų laisvai parduo
ti ginklus Ispanijos lojalistams.

Beveik tomis pačiomis dieno
mis Įvyko Montreale katalikiš
kų unijų konvencija, kuri išna
grinėjus spynos įstatymą priė
jo išvados, jeigu jis bus atšauk
tas tik prieš “komunistines” li
nijas, tai katalikiškų unijų sin
dikatas prieš jį nekovosiąs, ši 
konvencija pasirodė taip reak
cinė, kad iškepė rezoliuciją rei- 

valdžios 
viešai

tikas. Pradėjus Hitleriui aliar
muoti Europą, policijos galva, 
pasitaręs su miestelio’ taryba, 
padarė eilę “reidų” (kratų — 
užpuolimų) vokiečių kliubuose 
ir radęs Fuehrerio atvaizdus 
nutraukė nuo sienų, o svastikas 
konfiskavo.

Dėl Komunistų 
Provokacijų

Kanados lietuvių komunistų 
laikraštis, kurį čia vadina “Sap
nininku”, dėlto kad jis visuo
met talpindavo prieš nekomu
nistiniai nusistačiusius žmones 
sapnais paremtus šmeižtus, jau 
nuo seniai yra atsižymėjęs pro
vokaciniais įtarimais ant socia
listų. Sulaukęs gi “bendro” 
fronto eros, provokacijų ir plū
dimų tvanas kiek atslūgo. Bet 
atvažiavus iš Montreal’o Zigmu- 
kui ir užėmus jam laikraščio šta
be vielą ir vėl pasipylė socia
listų niekinimas,, sapnininkiški 
spėliojimai, įtarimai. Neseniai 
jis rašė buk Toronto delegatai 
į SLA seimą buvo nuvežę į kon
gresą (Kanados) skundą, o da
bar sapaliuoja, kad “Naujienų” 
korespondentai prisidėjo prie 
policijos įsikišimo į Kanados 
Lietuvių Kongresą.

NAUJIENŲ-ACME Photo
NORI HITLERIO — Paveikslas parodo būrį jaunų mergaičių Čekoslovakijos sudė

tuose, laike pikniko prieš dabartinį krizį. Jos priklausė prie Henlein’o jaunuolių or
ganizacijos, kurią Čekoslovakija panaikino pereitą savaitę. Daugumas mergaičių su 
tėvais pabėgo Vokietijon. . - •

kalaujančią federalės 
uždrausti komunistams 
veikti.

Nukabino Hitlerio Pa
veikslus Ir Konfis
kavo Svastikas

Kitchener, Ont. miestely dau
giausia gyvena vokiečių, čia 
dar prieš pasaulinį karą gyva
vo tvirtos vokiečių tautinės or
ganizacijos. Karo metu Po val
džios suvaržymais jos kiek su
silpnėjo; pats miestelis, kuris 
tuomet vadinosi Berlin, tapo pa
vadintas Kitchener, Ont,, tai y- 
ra, Anglijos laivyno vado var
du.

Kaip pasirodė, dabartiniu lai
ku Hitlerio agentai suko nacių 
lizdus Kitcheneryj, tverdami į- 
vairias “kultūrines” organizaci
jas, klhibus, kuriuose galima 
buvo rasti ant sienų pakabin
tus Fuehrerio atvaizdus ir svas-

nauską, kuris pagarsėjo Kupiš
kiuose tarnaudamas policijai 
“derži mordišku” užsilaikymu, 
švaistymu brauningu prieš kai
miečius, ir, pasak Kanadoj gy-} 
veliančių kupiškėnų, buvo vie
nas iš žiopliausių ir biauriausių 
policininkų. Dabar jis eina To
ronte leidžiamo lietuvių komu
nistų laikraščio administrato
riaus pareigas' ir' dažnai parašo 
provokacinių raštų prieš pro
gresyvius lietuvius veikėjus. Ap
rašydamas Kanados Lietuvi ų

sapnuodamas taip nurašo:
“Prasidėjo diskusijos ir tei

ravimasis, kas galėjo kongresą 
įskųsti policijai: Vieni taip, o 
kiti taip. Bet iš visų spėliojimų 
matėsi (ir vėl spėliojimai—V.), 
kad kongresas buvo įskųstas 
vietinių fašistuojančių lietuvių, 
kuriems, kaip atrodo, padikta
vo prieš savaitę Montreale buvę 
Trečiokas su Jurgėla, Vienybės 
redaktoriai. O medžiagą skun
dui ėmė iš Naujienų, kuriose

Pirmiausiai klausiu Zigmuko 
(Rep.), kas malė policijoj Nau
jienų korespondencijos vertimą. 
Jeigu matė kas, tai kokiomis 
sąlygomis ją parodė policija? 
Šituos klausimus statau, dėlto, 
kad net eilinis Lietuvos polici
ninkas žino, kad policija lokių 
vertimų niekam nerodo, tik sa
vo agentams ir tai, jie turi būti 
labai patikimi. Apie tai galite 
persitikrinti pas Lietuvoj tarna
vusius policininkus, kurių To
ronte net keli yra.

šis įtarimas, matomai, turi 
liek pagrindo, kiek tame pačia
me rašte pasakymas, kad Jur
gėla, kuris tuomet buvo kur tai 
Jungtinėse .Valstybėse, .padikta
vo Montrealo lietuviams, “fašis
tams“, įskųsti kongresą. Kaip 
sapnininko Zigmuko spėlioji
mas apie Jurgėlos lankymosi 
Montreale, taip įtarimas Nau
jienų korespondencijos yra 
šlykščiausiu, provokatoriškų 
komunistų prasimanymu, tiks
lu. diskredituoti socialistus. Da
bar, pažiūrėkime, kuomet Sap
nininkas jau atšaukė įtarimą 
Jurgėlos lankymosi Montreale, 
ar jis taip padarys Naujienų 
korespondencijų reikale.

sisėsli. Pažiūrėsim, kaip jie da
bar dainuos ir stovės.

© Žvalgas, pradinės mokyklos 
nebaigęs redaktorius, kuris ra
šo Mato Guobuko “stiliumi”, 
matyt perskaitęs Vikšro palygL 
nimą iš Aisopo pasakėčių, mė
giną pritaikinti Armino pasakė
čią apie lojantį šunį į praeivį 
savo oponentams. Tik nabagui 
nevyksta. Armino komunistai 
negali pasisavinti, jis visuomet 
kovojo prieš>jokius politinius 
nususėlius kaip žvalgas.

Tam pačiaili rašte jis sako: 
“Čia ne tas kraštas, kad mėgs
tančioms bartis, butų laisvai lei
džiama iki pusiau šonų keltis 
padolkus. Už tai tokia PROCE
DŪRA (mano* pabrėžia) dau
giausia atliekama nekurtoj 
spaudoj.” Vaje, vaje, koks auk
štas žodis, m kaip moksliškai

tams, tai patarčiau pasižiūrėti 
žodynai) kur ir kaip žodis “pro
cedūra” tinkamiausiai vartoja
mas.
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BUVAU, MAČIAU IR GIRDĖJAU

Atėjo Nauja 
Kultūra No. 8

TURINYS:
Gamtiniai moralės principai — P. 

H. Holbach.
Astronomijos tikslas ir reikšmė — 

Dr. V. Mejeris.
Kalendoriaus reforma — V. A. Ro- 

sovskaja.
žingsniai prie tėvo kapo—Julmis.
Martui Andersen Nexone—O. Breivė 
Lidija Mursija—Julmis.
Apžvalga ir Populiaris Mokslas ir

KAINA 45 CENTAI.
Galima gauti

NAUJIENOSE
1739 S. HALSTED ST., UHICAGO.

są vadino komunistiniu. Polici
joj "buvęs vienos Naujienų ko
respondencijos vertimas.”

Tai taip spėlioja komunistų 
organo administratorius, buvęs 
Kupiškiuose policijos nuovados 
raštininkas. Kaip, puikiai panau
doja savo provokatoriškos pa
tyrimus policijos tarnyboje! 
Jam, matomai, atrodė, tokiu į- 
tarimu užduos didelį socialis
tams morališką smūgį, susilp
nins jų visuomenėj įtaką ir t.p. 
Tačiau pažiurėjus į šį įtarimą 
giliau, pasirodo, kad visas To
ronto lietuvių komunistų cent
ras gali būti provokatoriaus di
riguojamas ir visuomenė turė
tų gerai apsižiūrėti su kuo tu
ri reikalą.

TAUPYKIT KUPONUS
Už MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSI! GRAŽŲ IR 

BRANGŲ INDŲ SETĄ
Kasdien per savaitę laiko, nuo šeštadienio iki šeštadieniui 

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

DAR TURIMR INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNjUOSE 
KUPONUOSE

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

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

Trumpos 
Pastabos
• Kanados Lietuvių Kongreso 
metu brooklyniškis Mizara ra
gino Toronto Agniešką mokin
tis Lietuvos himno ir O, Cana- 
da dainuoti. Jonas Yla (Agnieš
ka) dabar užkomandavo visus 
komunistus greitai išmokti, nes 
ten nieko prieš komunistus, jis 
sako, nėra. Well, well, kodėl ne
išmokti Tėve Musų, Sveika Ma
rija ir Visų šventų Litaniją? 
Juk ten irgi nieko prieš komu
nistus nepasakoma. Kokios gal
vos, toks protavimas ir ąrgu- 
menlui. ,

Tas primena 7 mėnesiai atgal 
įvykusį koncertą, kuomet socia
listų choras uždainavo Lietuvos 
himną. Tuomet Sapnininko ad
ministratorius rankom mosika
vo savo “lavarisčiams” nesisto- 
li. Didžiumą aklų pasekėjų su
prato Adomėlio signalą ir pa
klusniai sėdėdami sabotažą vo 
himną, o pats administratorius 
stąčiagąlvii paspruko laiptais že
myn. Bet “tovarlsčius” Yla tuo
met stovėjo prie sienos, tai len
gva buvo pasiteisinti, kad arti
mai nebuvo sėdynės ir negalėjo 
Lietuvos himną dainuojant at-

© Agnieška jau rašo iš Mon- 
treado. Ar lik ne Zigmukas ją, 
pavadavo. Kaip ten nebūtų, Yra 
Agnieškos užpečkį išrado ir 
kaipo vyriausias Agnieškos nž- 
pečkio redaktorius daugiausia 
jame rašo. Kad ir iš Kupiškio 
rašytų, vistick žinosime, kad 
buvo rašyta Toronte ir toron
tiškes Agnieškos, su vyriškomis 
kelnėmis. Ji moteriškų kelnių 
nenešioja, kaip kad Agnieška 
paskutiniu laiku mėgina savo 
skaitytojus įtikinti.

Kodėl Leninas 
Miręs?

Trockis, kuris gyvendamas 
Meksikoj labai retai turi progą 
išeiti iš namų, vieną kartą dvie
jų sargų saugojamas, sėdėjo 
ant upės kranto ir meškeriojo. 
Netolimai meškeriojęs kaimie
tis prisiartino prie jo ir užve
dė kalbą. Pasidalinę abu kiek 
mintimis apie žvejų laimikį, 
kaimietis prabilo:

“Ar Tamsia girdėjote, kad 
Trockis miręs?”

“Atsiprašau,”, atsakė Trockis, 
“jis dar gyvas”

“Iš .kur Tamsta žinote, kad 
gyvas?” ,

“Jeigu Trockis butų miręs, 
ąš čia nemeškeriočiau”.

Kaimietis kiek pagalvojęs a- 
pie tokį atsakymą ir vėl prabi
lo: “Gal būt aš klystu, gal Sta
linas miręs?”

“Ne, jis taipgi gyvas,” atsakė 
Trockis.

“O kaip Tamsta apie tai ži
note?”

“Jeigu Stalinas butų miręs, 
aš tuomet čia nemeškeriočiau.”

Kaimietis pasijuto nepaten
kintas ir lyg užgautas tokiu aiš-1 
kinimu, sušuko: “Na, tegul bū
va ir taip. Trockis ir Stalinas,' 
abu gyvi — Leninas taipgi dar. 
gyvas. Dabar ką pasakysite?!”

“Jeigu Leninas butų gyvas, 
jis taipgi šitoj upėj meškerio
tų.” i Vikšras

Avietėnaitės Atvažiavi
mo Vaisiai

Nors pervėlai didžiuma To
ronto lietuvių sužinojo apie p. 
Avietėnaitės atsilankymą, vie
nok jos balsas per kitus siekia 
ir mus, Girdėjau nuo daugelio 
— jos norą visiems, kas lietu
vis, laimės, ir vienybės. Ji trok
šta, kad išeiviai lietuviai susi
burtų Į betkokį kliubą, kuria
me galėtumėm sueiti savo rei
kalus, žinoma lietuvybės, ap
tarti ir 1.1. Ji kvietė visus neat
sižvelgiant politinių nusistaty
mų, už ką aš tarti norėčiau di
delį ačiū. Gal su jos įkvėpimu, 
mes užmiršim savo atskirus įsi
tikinimus ir suėję buriu atsi
minsim, kad mes lietuviai, čia 
męs galėtumėm turėti puikiau
si chorą, gerų veikalų pastaty
ti ir turėtumėm progą suvesti 
savo jaunimą vienon krūvon. 
Čia musų jaunimas turėtų pro
gos susidraugauti su savo tau
tiečiais. Čia mes turėsime pro
gą jaunimą išmokinti savo kal
bos, papročių ir tautiškos mei
lės.

žinoma, man tuoj nuo ko
munistų bus priekaištas, kad 
aš fašiste, Smetonos agentas ir 
1.1,, bet aš į šį reikalą žiuriu 
šitaip. Juk ir komunistai šau
kia, rėkia ir visus pas save 
kviečia, o paskui antausius iš
daužę išmeta. Aš manau, kad

su komunistais niekuomet ne
bus galima dirbti tautinis dar
bas neįmaišius politikos, kas 
tautiniam darbui yra nuodai. 
Jie niekuomet negali išmokti, 
kad savus įsitikinimus bendru
mui) sukontroliuoti ir nemaišy
ti.

Šio kliubo pasitarimo reikalu 
SLA kuopa išrinko delegaciją 
iš trijų narių, kurie su lietuvių 
generaliniu konsulu tarsis.

Labai džiaugiuosi ir turiu vil
tį, kad šis žygis bus vertas ir 
naudingas.

Alma Stankienė Sveiksta!
Pereitą savaitę Alma Stonkie

nė turėjo kaklo operaciją ir jau 
žymiai geryn eina. Ligonė turi 
apsčiai lankytojų kas ją džiu
gina, ir gelbsti jai pasveikti. 
Juk mes visi esame sirgę iA ži
nome malonumą lankytojams 
pribuvus.

4 Metų Sukaktuvės
Toronto SLA 236 kp. ruošia 

savo sukaktuves keturių metų, 
šia proga manoma suruošti iš
kilmingą vakarienę ir manome 
turėti įdomių svečių, kalbėtoją 
iš S. V. Manome kviesti, jei 
delhiiečių aplinkybės leis, jų or
kestrą bei narius, Hamiltono 
SLA kuopą. Tai bus labai sma
gus laikas ir tolimesnioj atei
tyj visas smulkmenas paskelb
sime. Stella

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
1138-39 SO. KEDZIE AVENUE Tel. Van Buren 3726

’ Naujas Chicagos Sunkumo, .Kilnojimo Klubo Namas. 

UŽLAIDAI DOVANOMIS - PAS
Ondruš

3934 W. 26th St.
Priešais Praga

DYKAI
Jums susiusime kaldras, 
jei pirkaite nesiutas pas 
mus. Patys atvyks ime 
pas jus, tik pašaukite 
Crawford 4088. Dirbtu
vės 2529 S. Pulaski Rd.
Atdara iki 6 v. v. ant- 
rad., ketvirt. ir šeštad. 

iki 9 vai. vak.
jaunamartėms 

DOVANOS
ŠVARUS DARBAS—GERI AUSIS PIGUMAS

INSURANCE
(APDRAUDA)

Tk AIP ŽUVIS BE 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ” 
NETURĖTŲ* BŪTI.

% ..... i.. „ —iw>1

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

po pietų.

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAM8.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO 
> UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDU*
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ
» APDRAUDĄ LANGŲ.
• APDRAUDĄ GYVASTIES

GAUSITE

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVR5IŲ

1739 S. Halsted St

4

Adresas .................... .....

Vardas .... ...................

Mįęstas ....................

CIHCAGOJ NAUJIENOS METAMS
Kitur, Suv. Valst ir Kanadoj 
NAUJIENOS Metams....................
26 šmotų Setas su persiuntimu
“Naujienos” Metams ir Setas ...

' 1 1 , .. 1 -...... i'*" "

NAUJIENOS, 1739 S. Halsted Street, Chicago, I1L 
prašau užrašyti NAUJIENAS ir pasiųsti setą:

$8.00 
$4.00 

“Naujienos” Metams ir Setas ........... $12.00

- »5.00

Atsilankykit Pamatyti Šį GRAŽŲ 26-šių ŠMOTŲ

“Rožių ir Lapukų”

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

Gaus šį puikų sidabrinį setą
TIKTAI UŽ..........



Diena Iš Dienos
Tvarkinių 25kių Metų 
Jubiliejus

Rūgs. 17-tą d. įvyko iškil
mingas 25-kių metų ženybinio 
gyvenimo jubiliejinis bankie- 
tas, surengtas pagerbimui Alex 
ir Josephine Tvarkunams, 4106 
Montgomery Avė.

Bankietas įvyko Gramontų 
svetainėj, 4535 So. Rockwell 
St. ir buvo skaitlingas, nes da
lyvavo apie 200 svečių, šio ban- 
kieto surengimui daugiausiai 
pasidarbavo Mrs. Tvarkunienės 
brolis Kazimieras Klimka, ku
ris buvo šio pokilio manage- 
ris.

Vakarienės toastmasteris bu
vo Steponas Narkis. Laike va
karienės buvo pasakyta daug 
prakalbų ir visi kalbėtojai lin
kėjo draugams Tvarkunams 
kuolaimingiausios kloties. Tarp 
žymesnių man pažįstamų ma
tėsi sekami asmenys. Tvarku- 
nų dukrelė Adella, jų sūnus 
Alex ir Albertas; (sūnūs Pet
ras pokily nedalyvavo, nes jis 
randasi Moline, III.); Adomas 
Bartkus, Paul Dauderis ir žmo
na, Jonas Grigas, Juozas Kiš- 
kunas, Miss Zaleckis, Dominick 
Kumskis, Mrs. Chas. šmičkus. 
Mrs. Jokantas, Mr. ir Mrs. M‘a- 
tekoniai, Mr. ir Mrs. J. Gura, 
Walter YanuleviČe, Geo. Iva
nauskas, Mrs. K. Klimka, Geo. 
Povilaitis, Stanley Mažeika, K. 
Šūkis, M r. Manikas, Joe Ir 
John Jokantai ir daug kitų,

kurių dėl vietos stokos nega
liu sužymėti. Atsiprašau.

Didžiuma šių sidabrinių ves 
tuvių dalyvių buvo naujienie- 
čiai. Yes, tai buvo gražus bū
rys žmonių, tarp kurių buvo 
smagu ir malonu praleisti Kli
ką. Visi kaip vienos motinos 
vaikai, gėrėme, valgėme ir šo
kome prie geros Jakaičio or- 
kestros ir draugiškai išsiskir
stėme, linkėdami draugams 
Tvarkunams sulaukti auksinių 
vestuvių.

Aleksas ir Josephine Tvar- 
kunai yra labai dėkingi visiems 
dalyviams. Dėkoja visiems šio 
pokilio darbininkams ir rengė
jams. — Steponas.

DABAR EINA
Vienai Savaitei Tiktai!

Statant Naująją Rusiją

“JAUNUOMENES 
MIESTAS”

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

Sonotone^visr
25c iki 1 P. M. išskiriant 
šeštadienį ir Sekmadienį

Svečiai iš
Californijos

Rūgs. 16 d. atsilankė J. Ru- 
sijauskas su žmona Antonete. 
Jie yra Californijos biznieriai 
ir ten turi restoraną ir alinę. 
Jie pirmiau gyveno Chicagoje, 
bet giriasi, kad jiems geriau 
sekasi Californijoj.

Oras esąs malonus, Ii ja tik 
biskį žiemą, o vasarą visai ne- 
lija. Kai kurie ūkininkai laba’i 
gerai gyvena. Sako, kai žemė 
būna per sausa, tai yra iškas
ti upeliai ir įtaisyti tam tikri 
koštuvai. Kai paleidžia, tai tuo
jaus suvilgina žemę.

Užklausom, ar daug lietuvių 
sueina. Atsakė, kad sueiną, bet 
ne tiek daug, kaip Chicagoj. 
Sako, Californijos lietuviai esą 
labai malonus ir draugiški.

Pernai juos išgąsdino potvi- 
nys. Nuvertė daug namų, išro
vė medžius, žuvo 
nių. Rusijauskų 
irgi buvo biskį 
didelių nuostolių

Biznį paliko sunaus ir dar
bininkų priežiūroje. Atvažiavo 
savo automobiliu. Važiavo ke- < 

i turias dienas.
Negalėjo labai ilgai su mu- 

Įmis kalbėtis, nes norėjo dau
giau draugų ir giminių' atlan
kyti.

Shower Janutei 
Čereškaitei

Rūgs. 10 d. įvyko showet 
Janutei čereškaitei, kuri ruo
šiasi ištekėti už Walterio Dam
brausko, gyvenančio Spring- 
field, III. ir ten dirbančio in
žinieriaus darbą.

Abu jie, kaip jaunoji, taip 
ir jaunasis, yra pavyzdinga po
relė. Walteris pradėjęs moky
tis inžinieriams mokslus, dėjo 
pastangas, ir savo tikslo pa 
siekė. Dabar turi gerą darbą. 
Janutė irgi gabi yra.

Dar jaunutė būdama moki
nosi beauty culture. Dabar dir
ba Beauty Shop.

Shower puota įvyko jauno
jo tėvų bute 4612 N. Magnd- 
lia Avė. Svečių susirinko skait
lingai, atnešė gražių dovanų 
pradžiai vedybinio gyvenimo.

Jų sutuoktuvės įvyks spalių 
1 d. Janutės ir VValterio ma
mytės svečius pavaišino ska
niais užkandžiais. Walterio tė
vai turi puikų namą (Rooming 
House). Apačioje patys gyve
na gražiame flate. Taip gra
žiai ištaisyta, kad mums net 
nesinorėjo eiti namo. Skirsto
mės 2 vai. ryto. — V. F.

s IvitilO
. .............................immiiuiiiiiiinuiiiiiiimiiiimiimufl

apie 20 žmo- 
biznio

apsemta. Bet 
nepadarė.

vieta

— V. Faiza.

VISOKIOS RŪŠIES raidės BALTINIAMS.

ALPHABET PATTERN 1553
No. 1553 — šįai raidės paženklinimui baltinių.

Rinko ir Pardavi
nėjo Gėrimus

Kunigai Apgaudinėjo ir 
Kardinolą

CICERO — Kaip žinoma, vi
siems šios diecezijos klebo
nams yra uždrausta parapijų 
parengimuose pardavinėti deg
tinę. Vienok vienas vietos ku
nigas per dvi savaites prieš j 
pikniką, kuris įvyko pereitą 
sekmadienį, Vytauto darže, 
vaikščiojo po aĮįpes ir praši
nėjo alininkų degtinės ir al
aus. Tas kunigas sako, pikni
ke maišė degtinę su kitais gė-j 
rimais ir pardavinėjo žmo
nėms didelėse bonkose. |

Taigi, kunigai mulkina ne 
tik savo parapijomis, bet mul-1 
kiną ir savo galvą—kardinolą.I

Budriko Radio 
Programas

Pereito septintadienįo vakare 
radio klausytojai turėjo malo
numo pasiklausyti Budriko ra
dio programo. Simfoninė orkes
trą gražiai pagrojo puikius 
maršus, lietuvių dainų vainiką 
ir kitus gražius muzikos kuri
nius, o p-lė Jadvyga Gricaitė 
gražiai padainavo “Plaukia sau 
laivelis” ir kitas dvi dainas. 
Bendrai, visas programas labai 
man patiko.

Penktadienį ir pirmadienį, 
kaip 4:30 vai. poApietų bus gra
žus dainų dr muziko'š progra
mas iš stoties WAAF. — 920 k.

Ketvirtadienį nuo 7 iki 8 vai. 
vakare Chicagos laiku bus gra
žus dainų ir akordeonų muzi
kos programas, kuriame daly
vaus įžymus solistai — daini
ninkai. Be to, bus įrekorduotas 
stiprus ir linksmas, sukeliantis 
smagų ūpą Lietuvos kareivių 
dainavimas ir svarbus asmenų
ir draugijų pranešimai iš sto
ties WHCF. — 1420 k. Nepra
leiskite progos pasiklausyti šito 
puikaus programo.

Budriko Rakandų ir Radijų 
Krautuvė, 3409 S. Halsted St., 
kuri leidžia šituos puikius pro- 
gramus, dabar yra labai “bizi”. 
Mat, būdama priversta pratuš
tinti savo didžiulį rakandų, ra
dijų ir kitų naminių daiktų san
dėlį, žymiai numažino savo pre
kių kainas ir to pasėkoj susi
laukė didelės darbymetės. Da
bar čia tikrai yra gera proga 
pigiai įsigyti gerus ir reikalin
gus daiktus savo namams.

NAUJIENOS, Chicago, m. Trečiadienis, rūgs. 21, 1938

O Mes Išvalom ir Išpurenant Plunksnas
Mes padarom paduškas ir kaldras iš jūsų plunksnų

O Mes parduodam visokios rųšies plunksnas ir pukus

O Kada perkate iš musų plunksnas ir pukus, jus galit matyt 
kokios rųšies plunksnas dedam jums į paduškas ir kald
ras, jums belaukiant.

PATALAI — PLUNKSNOS — PADUŠKOS 
1713-15 South Halsted Street Telephone Canal 5555

NA TION’S TA VERNE
J

RUGSĖJO 21,22 IR 23 DIENOMIS
Iškilmės rengiamos atžymėjimui vienos iš vedėjų 
Gimtuvių Dienos, šia proga kviečiame visus pasi

naudoti musų vaišingumu.
Vedėjos Mary ir Louise, 120 West lllth Street 

PULlman 4869

A JĮ Į" A AA A A — Rakandų, Parlor Setų, nkfl n lillll 1111 KarPet ’ PečiU’ Elektri- 
nių Ledaunių, Skalbyklų,

DUODAME PINIGUS

• Jeigu reikia atnaujinti
morgičių;

• Jeigu norite taisyti na*
mą;

• Jeigu norite pirkti namą;
• Jeigu norite budavoti na

mą;
• Kreipkitės į Naujienų

Spulką. Gausite ant len
gvų išsimokėjimų leng
vomis sąlygomis.

LITHUANIAN BUILDING 
LOAN AND SAVINGS 

ASSOCIATION
1739 So. Halsted Street.

Atidarą kasdieną, išskyrus 
nedėldienius nuo 8 ryto iki 

8 vai. vakare -

Gražus Indai Ii 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalų

I

■

Turi Būt Išparduota 
Žemiau Kainos

:S:

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

Naujienos savo 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 jsigyti.

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

IKROEHLER 
j)u i lt

rz-'. 1 . ■ »

Victor Bagdonas
LOCAL & LONO DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St
šaukit Tel. YARDS 3408

Parlor Setai rankų darbo padaryti, įvairių madų ir spalvų po 
$27-50 iki $129-°°

Stalinės Lempos, vertės $2.00, po................. _................. 79 centus
Paduškaitės vertos $1.00, .....................................3 už vieną dolerį
Didelės mieros karpetai, verti $20.00, po ............................. $9-50
R. C. A. Victor Radios, Zenith Radios 1939 m. šiame išpardavime 

po S49-00
Midget Radio Ėmmerson, vertos $16.50, pa

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

FOTOGRAFAS
$8-95

i
CONRAD 

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

420 W. «3rd St 
Tel. ENG. 5883-5840Jos. F.BudrikJnc

3409-21 S. Halsted St

—I
No. 1553

čia

Vardas

I Adresas Telefonas YARDS 3088
ir valstijaMiestas

.w

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

įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No 

ir pavardė

SVEIKATOS KLINIKAS

TONSILAI IŠIMAMI S12-80
GYDYMAS SKCl-OO
LIGONINfiJE ....................
RAUDONGYSL8S IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ------ $15-oo
RAUMATIZMAS *9'00

neitai palengvinama -----
VISAS LIGAS GYDOMA $1 nn
EkzaminaciJa iskait. vaistus ■

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedsie Ave^ Chicago.

Tel. Lawndale 5727.

I Humboldt Parko tvenkiny! 
.... | nusižudė nežinomas 60 metų 
... ! I amžiaus vyras. Jis buvo apie

| 5 pėdų, 7 colių aukščio ir svė
rė 140 svarų. Rūbų kišeniuo- 
se policija rado vieną centą.

LIGONINES— 
HOSPITALS

PETER PEN .

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

75% Coarse ____ ______
Pocahontas Mine Rup,West 

75% Coarse---------------
Illinois Nut------------- --------
Rex Erg---------------------- i.
Black Band Lump ________
Millers Creefc Lump _____
Chestnut Hard Coal_____

Ir kitokias anglis pristatom. 
Pašaukit: Lačayette 8980. 

OKSAS EXPRESSING
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NET K LABDARINGAM DARBUI IR 
TAI KOJA KIŠA

Roselando Bendram Piknikui Oak Foresto 
Senelių Naudai Praėjus

ROSELAND. — “ ‘ '
Draugijų bendras piknikas Oak 
Forest prieglaudos lietuvių nau
dai Jvyko rugsėjo 11 d. Rossi’s 
Grove, prie 130 St. ir Stoney 
Island. Piknikas nusisekė neblo
gai, nors lietus lijo iki pietų. 
Lietui apstojus, roselandiečių 
suvažiavo daug ir sudarė gražų 
linksmą pikniką.

“Aido” Choras ir “šakar Ma- 
kar” moterų choras gražiai pa
dainavo. Buvo garsinta, kad 
dainuos ir parapijos choras, bet 
jis nepasirodė.

Piknike dalyvavo Keletas biz
nierių, kurie buvo aukavę viso
kių dalykų, kaip piknikui, taip 
ir pietų surengimui, bet dar at
važiavo ir į pikniką.

Beje, pas kai kuriuos biznie
rius aukų rinkėjai nebuvo atsi
lankę, tai tie atvežė dovanų pa
tys į pikniką. Pavyzdžiui, Ma
rė Maciukevičienė, burnsidietė 
atvežė piknikan didelį, gražiai 
aptaisytą sūrį ir butelį geros 
degtinės. Komisija, gavusi tokią 
dovaną, buvo labai dėkinga ir 
tuoj išleido laimėjimui.

Buvo Intrigų
Kiek teko patirti iš rengėjų 

pelno liksią virš šimto dolerių.
Tai buvo draugijų bendrai 

rengtas piknikas. Iš paviršiaus 
taip atrodė, bet buvo ir Intrigų, 
tik jos nieko nepakenkė. Jei ir 
pakenkė, tai visgi mažai.

Visų šventų parapijos kun.

Roselando r Černauskas norėjo pažeminti 
“Aido” chorą neįsileisdamas jo1 
dainuoti parapijos svetainėje.! 
Buvo nutarta komiteto, jei pa-i 
sitiakytų lietus, tai pikniką lai
kyti parapijos svetainėj. Kadan
gi rugsėjo 11 d., iki pietų lijo, 
lai rengimo z komi tetas nutarė 
daržą atsakyti ir pikniką nu- 
keldamas iki kito sekmadienio. 
O tą dieną * turėti parengimą 
svetainėj. Mat, daug dalykų bu-

NAUJIENOS; Chicago, ffl.

MADOS

No. 4930 — Mergaitėm suknelė. 
Sukirptos mieros 6, 8, 10, 12, 14 
ir 16 metų amžiaus mergaitėms.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa-

naudoti, kad nesugestų.
Bet kai komitetas pasakė, 

kun. Černauskui, kad piknikas 
įvyks svetainėj, tai jis pašoko, 
gerai, bet tik “Aido” chorui ne
galima dainuoti parapijos sve
tainėje. Komitetas mėgino aiš
kinti kunigui Černauskui, kad 
taip negalima daryti, nes “Ai
do” choras yra vienas iš tų drau
gijų, kurios šį parengimą ren
gia ir veltui programe dalyvau
ja. Negalima ją pažeminti ir 
kodėl? Kun. Černauskas neno
rėjo nei kalbėti apie choro įsi
leidimą į svetainę.

Komitetas labai įsižeidė ir pa
sakė kun. Černauskui, jei jis 
taip elgiasi ir nori pažeminti 
dailės draugiją, taip, komitetas, 
atsisako turėti parengimą baž
nytinėj svetainėj, Kada komite
tas pranešė susirinkusiems prie 
bažnyčios, jau laukiantiems 
programo, apie kunigo Černaus- 
ko elgesį, tai jie ėmė reikalau
ti, kad piknikas įvyktų Rossis 
Grove. Kad ir buvo šlapia, bet 
jau lietus apsistojo.

Tai Piknikas Įvyko
Bėgyje 5 minučių nutarta tu

reli pikniką ir sų didžiausiu en- 
luziasmu visi UsyažiavoU Ros- 
sis Grove, kunigą smelkdami, 
kad jisai norėjo pažeminti “Ai
do” chorą, jaunimo ęrganizaci- 
ją, kuri niekuo niekam nėra 
prasikaltus.

Bažnytinių draugijų atstovai 
pikniko rengimo komitete irgi 
labai užsigavo kun. Černausko 
pasielgimu, kuris lyg tyčia bu
vo taikomas tam, kad suerzin
ti draugijų komitetą, kuris yra 
nutaręs bendrai dirbti labdarin
gą darbą.

Parapijonys nepatenkinti
Ką sako parapijonys apie ne

leidimą “Aido“ chorui dainuo
ti bažnytinėj svetainėj? Mes, 
jie sako, buvom pastebėję kun. 
Paškauskui, kad jisai nekviestų 
į parapijos parengimus šakar 
Makar choro dainuoti, r. r r cho
ro pirmininkė ir kelios daini
ninkės esančios bedievės.

Bet kunigas Paškauskas pa
sakęs, kad tai esą daroma dėl 
biznio. Choro narės atsilankiu
sios į parapijos parengimus, vi
sados daug pinigų praleidžian
čios. Be to, kun. Paškauskas sa
kęs, kad jisai šakar Makar cho
rą ir pakrikštijęs — paskirda
mas joms tą vardą.

Parapijonys sako, kad jie nie
ko blogo neturi prieš “Aido” 
chorą, bet nesupranta kas tam 
kun. Černauskui pasidarė. Per
eitą vasarą panašiai pasitaikė 
su politišku kliubu. Kliubas 
rengė pikniką ir tą dieną lijo 
tad parengimas įvyko parapijos

Naujienų-Acmp Telephotn
PRISIPAŽINO PO 26 METŲ — Louis Horvath, Notre 

l)ame( South Bend, Ind.) universiteto valgyklos tar
nautojas, prisipažino, kad 1912 metais jisai nušovė 
draugą Joseph Gecili laike ginčo Bellevue, Ohio valsti
joj. Jisai sakė atvykęs South Bendan prieš tris metus 
norėdamas atsiprašyti nužudytoj^ našlės (kairėj), Mrs. 
Louis CeliĮį Szigeti.

svetainėj. “Aido” choras buvęs 
kviestas dainuoti piknike, tad 
dainavo parapijos svetainėj. Ku
nigas nerodė tam 
priešinimo.

Bendro Komiteto 
dieną vien ir buvo
pie neįsileidimą “Aido” choro 
į svetainę. Tas labai paakstino 
žmones remt ipikniką ir per 
trumpą laiką buvo padaryta 
daug pinigų. N.

jokio pasi-

piknike tų 
kalbama a-

SLA134 Moterų 
Kuopa Rengiasi 
Bankietui

te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu- Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted SU Chicago, I1L

NAUJIENOS Patiem Dept 
lf» S. Halited Si, Chicago, HL

m
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban- 
Jdetams, Laido
tuvėms, Papuoši
mams.

GALININKAS
4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE M00

atsiųsti man pavyzdį No.
Miaros  per

(Vardas ir pavardė).
...... ................................. » 111 " ..................-

(Adresas)

(Miestu b valstija)!

I A VEIK R KlmuT
L U W LIMO Visas Pasaulio 

Dalis.
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Banldetama 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

Tarp Roselando 
Lietuvių Biznierių

ROSELAND — Antanas Bal- 
chunas jau varo biznį naujai 
pertaisytame name. Ne tik na
mas pertaisytas, bet ir visi 
biznio įrengimai nauji. Dabar 
A. Balchuno tavernas adresu
T0314 MicMgah Av^< tikrai 
puikiai įrengtas, flabar lau
kiama kada A. Balchunas su
rengs įkurtuves.

Antanas ir Lucija M atiko- 
niai vėl biznyje. Atidarė ta- 
verno biznį, 10808 S. Michi- 
gan Avė. Per keletu metų Ma
ckoniui turėjo taverno biznį 
adresu 120 W. 111 St.

Juozas Gaidelis, senas Nau
jienų skaitytojas, kuris užlai
ko taverną adresu 12304 So. 
Halsted. Šiomis dienomis tu
rėjau progos atlankyti jo biz
nio Įstaigą ir atnaujinti jam 
Naujienas. Įsikalbėjus su 
J. Gaideliu jisai pasisakė, kad 
rengiasi statyti svetainę vie
ton senosios, kuri buvo per- 
maža. Dabar statys naują di
delę salę, kuri tiks visokiems 
parengimams.

Tony's-Mike taverno, adre
su 135 W. 103 St., savininkai 
yra Antanas Brizgis ir Miku- 
lienė. Ji, rodos, jau yra apsi
vedusi su Kazimieru Yursziu, 
bet dar nebuvo vestuvių ban- 
kieto, tai kolei kas visi jų dar 
vadina Mikuliene. Teko nu
girsti, kad neužilgo pp. K. Yur- 
sziai turės vestuvių baliuką, 
tad teks nevienam sutrepsėti 
ir lietuviškai apsisukti. Kazi
mieras Yurszis ir p. Mikulie- 
nč yra seni Roselando biznie
riai. ' Untanas

Nušovė Vieną 
Piktadarį, 
Sužeidė Du

naktįTrys plėšikai vakar 
bandė apiplėšti Economy deg
tines krautuvę adresu, 942 W. 
63rd Street. Bet jiemg. nepasi
sekė. Pasitaikė, kad netoliese 
buvo jaunas policistas Francis 
Valkenberg, kuris plėšikus pa
stebėjo. Kai jie atsisakė pasi-

Gary, Ind., Lietuviai *
Legionieriai Ruo
šia įkurtuves
Jau gavo čarterį; turi 38 narius

GARY, Ind. — D.L.K. Vytau
to postas 289 Amerikos Legijo
no ruošia iškilmingą bankietą, 
kuris įvyks sekmadienio vaka
re spalio-Oclober 9 d., šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos salė
je.

Visi šio miesto ir apylinkes 
lietuviai, ypatingai karo vetera
nai, yra nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti šiam pirmam bei įsi
kūrimo 289 Vytauto posto ban- 
kiete. Įžanga tik 75c. Postas ga
vo savo pilną čarterį pereitą pa
vasarį, kuris bus formaliai į- 
leiktas bankiete. David Grand, 
buvęs pernai Šio distrikto 
mendantas, atliks įteikimo 
reigas. Bankieto tvarka bus 
paprasta ir sulig American
gion konstitucijos nustatymais.

Dalyvaus Daug Svečių
Šio posto vadovybė dažnai 

būna kviečiama į vietos ameri
konų postų pramogas bei dide
les iškilmes ir ji užima garbin
gas svečių vietas. Tadgi, ban
kiete dalyvaus dabartinis dis
trikto komendantas, miesto ma
joras, šio miesto ir apylinkės 
miestų postų komendantai, 
stambiausi veteranų valdininkai 
ir visuomenės veikėjai. Yra as
meniškai užkviestas Indiana 
valstybės departamento komen
dantas ir 
dalyvaus.

Postas 
Bankieto
pirkimui posto vėliavų. Butų 
labai malonu, kad dalyvautų 
visi šios apylinkės eks-kareiviai 
lietuviai, kurie Didžiojo karo 
metu buvo Dėdes Šamo kariuo- 
menė(s ‘tu|Įjft^mosęv ir. tarnavo 
po Jungtinių Amerikos Valsty
bių vėliava.

Po vakarienės bus šokiai. Vi
si dalyviai ir svečiai galės ska
niai pavalgyti ir paskiau links
mai pasišokti lietuvių legionie
rių Vytauto posto bankiete.

Adv. N. Valasina,
Posto komendantas.

ko- 
pa- 
ne- 
Le-

CLASSIFIED ADS
AUTOS TRUCKS—MISCELLAN. 

AutomobiliaiirTrokai—Bendrai
NEREIKIA IMOKESNIO—30 MENESIŲ IŠ

MOKĖTI. Vieižkas peržiūrėjimas, tnale- 
vojimaa body, fenderio darbų. baterSe, 
radijo ir priedų. Freimo, ašų sustiprini
mas. Viskas nuo viržaus iki tairų. 16 
metų patyrimas, musų garantija. Atdara 
vakarais, sekm. Apskaičiavimas, towing 
dykai. Taipgi pilnas pasirinkimas naujų 
ir vartotų karų. Be jmokčjimo pinigų. 
2509 MIIAVAUKEE AV. Belmont 4844.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

PAIEŠKAU DARBO
Penteris ir popieruotojas iš vi

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

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

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKIA KELIŲ jaunų netekėju
sių merginų išmokti mezgimo dar
bo dirbti prie pagadytų drabužių; 
turi būt patyrusios su adata dirbti. 
ADAMS WEAVING COMPANY

209 South State Street

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemžParda vimui

2 flatų plytinis, 2 metų senumo, 
3 miegkambariai, karšto vandens 
šiluma, 60 pėdų lotas, Šalinis įva
žiavimas—2 karų garažas. Mainys 
į katedžį ar bungalow. 8110 So. 
Ashland Avė. Stewart 3601.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir (taisai Pardavimui

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

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

CALumet 5269.

Švęs 15 Metų Jubiliejų
SLA musų vienintėlė didžiau

sia Amerikoje organizacija, 
kurios auklėjime nemažai pri
sidėjo ir moterys, ypač chica
gietės, nes Ghicagoje jos turi 
net dvi skaitlingas kuopas, ku
riose dažnai į matosi didelė 
veikla, ne tik organizacijos 
naudai, bet ir lietuvystės išr 
laikymui, kultūros ir labdary
bės srityje. į j!’

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-^^
REIKIA merginos ir vaikino par

davinėti rakandus. Patyrimas ne
reikalingas. Gali uždirbti į savai
tę nuo $30 iki $40.00. Matykite Mr. 
William nuo 9 iki 11 v. ryto. 
1656 W. 47th Str.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS KRIAUČIUS ku
ris patyręs dėti pamašalus į kai
linius. 1857 W. 47 St.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

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

4530 So. Wood Street.

tikimes, kad jisai irgi

jau turi 38 narius, 
pelnas bus skiriamas

PARSIDUODA krautuvė ir 2 fla- 
tų namas, garo šiluma. Bargenas. 
Gera biznio vieta. 5906 So. Went- 
worth Avė., tel. Normai 5793.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimai

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

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

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

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

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

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

ti didelį kreditu, nes be jų ak
tyvumo, orgąįiizacijos judėji
mas butų žymiai mažesnis.

Dabar Chicagos SLA 134r^ 
moterų ku^pkį šįmet, švenčia 
15-kos metų jubiliejų su gra
žiu bankietių? kuriame bus 
daug įdomybiij. Bankietas į- 
vyks rugsėjo jpi? d., “Syrena” 
salėj, 4270 AOher Avė., 6 vai.

' •’ ' • v ( į'vak. f
-i" 
h"

Rengėjos širdingai kviečia 
visus ir lauk atsilankymo.

SLA 134-Zos Mot. Kuo p.
Kaimynė

“Amerikos Kataliką
Bažnyčia” '

Vandens Karnivalas
18 Gt. Apylinkėj
Dalyvauja Būrys Lietuvaičių

“Tėvai Jonistai
Rugsėjo 17 d., 8 vai. vakare, 

įvyko šv. Jono koplyčios šven
tinimo apeigos.

Amerikos Katalikų Bažny
čios vysk. Vincentas įPiscitellį 
atliko šventinimo apeigas, o 
laike apeigų jam tarnavo kun. 
SitaviČius ir kun. G. Čerkaus- 
kas.

Po apeigų arkivyskupas Ge- 
nio’iis pasakė pamokslą. Jo 
kalba buvo rimta, gyva, įdomi 
ir pamokinanti.

Į šventinimo iškilmes žmo
nių susirinko tiek daug, kad 
visų dalyvių į koplyčią jokiu 
budu nebuvo galima sutalpin
ti.

Buvo pranešta, kad sekma
dieniais 11 vai. ir paprastomis 
dienomis 9 vai. ryto pamaldas 
laikys tėvai jęųįstai. šv. Jono 
koplyčia randasi adresu 851 
N. Damen Avė,

Pasirodo, kad dalyviai šir
dingai pritaria tėvams jonis- 
tams ir jų paruoštą literatūrą 
plačiai skleidžia. Jonistų Or
dinas susideda iš kunigų ir 
svietiškių. Jie turi savo pasto
vią mokyklą, kurioj e dėstoma 
esoteriško pobūdžio teologijos 
pąmokos

Juos 
Mrs. K. W. Curtis, 
“Modern Mermaids”, 
parodoj 1934 jn. P-s 
Amerikos Raudonojo 
Life Saving Service

Ąžuolas.
‘—~~

Skelbimai Naujienose
duoti, Valkenberg vieną nušo-| duoda naud.^ dclto, 
ve, du kitus sužeidė. Sužeis * kad pačios ^FaUjieUOS 
tiems pasisekė pabėgti. yra naudingos.

18 APYLINKĖ. — Ketvirta
dienį ir penktadienį, rūgs. 22 
ir 23, Halsted St. Institutional 
Church ruošia savo pirmą van
dens parodą. Tikimąsi rekor
dinės 300 žmonių minios.

Programoj numatomas gra
žus plūduriavimas, sutartinas 
plaukimas, nardymas ir seno
vinių kostiumų paroda, 
paskolino 
direktorė 
pasaulinėj 
Dunn iš 
Kryžiaus,
įdomiai demonstruos su savo 
luoteliu (canoe).

Programe daly vau j a Aileen 
ir Violet Bartkus, Lorraine 
Batker, Flora Vilis, Elvira Pi
ldei, May Canly, Rose-Mary 
Linkę, Joseph Martin, Albert 
Monkus, Dan Wilkozik, Bob 
Rottenberk, Tony Grigonis, 
John Cernak, Adplph Vazgird, 
Earl Zuelka, Steve Denzik, 
Billy Monkus, Edward Lynch, 
Rose Filip, Delores Buck, Vio
let Nevero, Lorraine Vodin, 
Rose Maratea ir Grace ir Mar 
garet Juresh.

Kadangi tai bus vienas pir
mųjų šios apylinkės parengi
mų, tai rengėjai norėtų maty
ti visus vietos lietuvius — 
Halsted Street Institutional 
Church, ketvirtadieni ir penk
tadienį, rūgs. 22 ir 23 d.d., 7 
vai. vak. Įžanga. 10c.

B.

SIUVIMO ir VALYMO dirbtuvė 
įstegta 35 metai; gana pataisymo 
darbų, turi paaukuoti krautuvę ir 
2 aukštų namą dėl ligos. Greitam 
pirkėjui parduos už $1800.00.

MORRIS GOGOL 
634 West 47 Street

PARSIDUODA avalinių taisymo 
šapa—Pigiai. Priežastis liga. 2405 
W. 47 Str.

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
806 Wes«t 318t Street

* Telefonas VICTORY 1696

REAL ESTATE FOR SALE
. Namai-ŽemėPardavimui
ŽIŪRĖK!! Naujas geltonų plytų 

6x5 kambarių apartmentas. Saulėti 
frontiniai ir miegami porčiai, refri- 
geracija. 5 karų plytinis garažas. 
Renda: $3,660—Kaina $16,000 Libe
ralus terminai.
FIRST STATE MORTGAGE CO., 

4752 Fullerton—Capital 3020

Trijų Dienų Iškilmės 
Roselande

Šiandien telpa skelbimas Nau
jienose, kuriame yra sakoma, 
kad Roselande per tris dienas 
bus didelis pokilis, kurį rengia 
Nations Taverno savininkės ir 
vedėjos Mary ir Louise, antra
šu 120

Šios 
vienos 
proga.

W. lllth St
iškilmės yra rengiamos 
iš vedėjų gimtadienio 

Kurie atsilankys iškil
mių dienose, rugsėjo 21, 22 
ba 23, bus gerai priimti ir 
vaišinti. —VBA.

Turėjo Šešias 
Žmonas Ir Vieną 
Divorsą

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

?? AR JUMS REIKIA PASKOLOS 
ANT NAMO ??

Mes darome parinktinas paskolas 
ant namų tik už 4M nuošimčius. O 
ilgo laiko paskolos už 5 nuošim
čius. Dėl daugiau informacijų krei
pkitės į

Z. S. MICKEVICE & OO., 
6816 So. Western Avenue 

Hemlok 0800.

BUSINESS SERVICE 
BiznioPatarna vimas
Tel. Victory 4965. 

STOGDENGYSTfi IR BLSKOS 
DARBAI

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street

ar-
pa-

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus 

•*W%^>X'W*-****>XW>^W<>^*W***'-*-W-^*^*W^WW-W««^Z***^’«*W<***^**^* 

Kainos Numažintos—
ANGLYS

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975

.00 
i.00 
.00 
i.75 
.00

Fillmore nuovadoj šiandien 
sėdi ir apie savo šeimyninio 
gyvenimo komplikacijas dūmo
ja 38 metų autobusų šoferis 
George Tanrath, 4329 W. Ma- 
dison Street. Policija jį uždarė 
belangėj, nes pasirodė, kad 
Tanrath turi šešias žmonas — 
įr tik vieną divorsą.

Tos žmonos, kurios įskundė 
Tanrathą policijai, yra seka
mos chicagietės:

Alice Turkis, 4546 Magnolia 
avenue; x

Wilma Phillips, 19, (kuri 
laukia kūdikio);

Leoną Smith;
Isabelle Ossman;
Helen Rice, ir
Seimą Frances Speckman.

DABAR 
JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

PAŠAUKIT MUS TUOJAU 
CANAL 8500 
Muaų apgarsinimų kainos 
prieįpamos. Ui pakartoji
mus duodame gerų nuo-
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ČEKAI IR SLOVAKAI RENGIA CHICAGOJ
DIDŽIULĮ PROTESTO MITINGĄ
Tikisi Apie 50,000 Publikos

Chicagos čekai ir slovakai. Dr. Prėston Bradley 
ruošiasi milžiniškam protesto i Prof. Paul Douglas, iš Chi 
mitingui prieš Čekoslovakijos cagos Universiteto;
padalinimą, prieš plebiscitą ar 
kitokį pasikęsinimą dabarti
nius šalies rubežius suardyti.

Mitingas įvyks didžiuliam 
Chicagos Stadiume, kuriame 
telpa kelios dešimtys tūkstan
čių publikos, šeštadienį po pie
tų.

Rengimu rūpinasi 200 žmo
nių komitetas, kurį sudaro 
visų Chicagos čekų ir slovakų 
organizacijų atstovai. Mitin
ge bus išneštos įvairios pro
testo rezoliucijos ir iš ten bus 
pasiųsti perspėjimai dabarti
nei Čekoslovakijos valdžiai 
Francijos-Anglijos pasiūlymo 
ar ki'ų panašių planų nepri
imti.

Masiniam mitinge kalbės ke
li žymus amerikiečiai ir žydai. 
Pasižadėjo dalyvauti

Dr. Anlon Hrdlicka, žymus 
mokslininkas iš Washingtono 
ir Rabinas Louis Mann, žymus 
žydų lyreris.

Masini protesto mitingą su
manė rengti čekai, bet slova
kai tuojau prisidėjo. Jų lyde
ris Dr. Peter P. Hletko, pre
zidentas Amerikos Slovakų 
Lygos, pareiškė, kad čekai ir 
slovakai šiame momente turi 
atidėti į šalį visus skirtumus 
ir stovėti vieningai už Čekoslo
vakijos sienų ir valstybės ne
priklausomybės išgelbėjimą 
nuo žlugimo.

Rengimo komitetas kreipėsi 
į visus ateivius ir kitus žmo
nes Chicagoj kviesdama Čeko
slovakijos ir demokratijos 
draugus mitinge dalyvauti.

—R.

Suėmė Motiną Ir 
Sūnų Už Apgavystes

Federalės valdžios maršalas 
suėmė chicagietę Mrs. Maude 
Ault ir jos sūnų, Robert Gene 
Ault, 28 metų amžiaus. Jie yra 
kaltinami išviliojimu $128,000 
iš žmonių ir naudojimu pašto 
apgavingiems tikslams.

Robert Ault yra turtingas 
Arlington Heights gyventojas 
ir žirgų augintojas. Federalis 
maršalas iškėlė įdomų dalyką, 
kad sūnūs bendrai su motina 
apgaudinėjo publiką, o paskui 
apgaudinėdavo ir ją, išvilioda
mas iš jos ir kitų žmonių iš
viliotus pinigus.

Kiek Kainuoja 
Automobilis

Pasak Chicago Motor Club, 
automobilis šiemet kainuoja 
apie 27c už svarą. Ta skaitli
nė yra paremta ant automobi
lio svorio, jėgos. Ji yra 2c auk
štesnė, negu buvo pernai, bet 
2c žemesnė, ne$u buvo 1931 
metais.

Arklio jėga automobily ėjo 
vis pigyn nuo 1925 m. Tais 
metais vieno arklio jėga kai-

Skundžia Balaban 
Ir Katz Teatrų Korp.

Mažųjų Chicagos kinoteatrų 
savininkai vakar užvedė bylą 
prieš Balaban and Katz Chi
cagos teatrų korporaciją kal
tindami ją monopolizavimu ki
noteatrų biznio Chicagoj. Tie 
savininkai, - viso 101, traukia 
atsakomybėn ir eilę filmų ben
drovių už davimą įvairių leng
vatų tai korporacijai.

Nušovė
Politikierių

Apskričio prokuratūra va
kar paskelbė, kad du chicagie- 
čiai prisipažino 1935 m. nušo
vę 20-to wardo politikierių Al 
Prignano — valstijos lėgisla- 
turos narį, priklausantį Kelly- 
Nash frakcijai. Jie yra Henry 
Z. Zelanowski-Shelly ir Mi- 
chael Novak. Adresai nežino
mi.

Automobilių 
Nelaimės

• John Deal, 15 metų ber
niukas nuo 10821 South Whip- 
ple street žuvo prie 107th ir 
Kedzie avenue, kai automobi
lis trenkė į jo dviratį ir jį nu
metė šimtą pėdų. Prie auto
mobilio vairo buvo Joseph 
Mayer, nuo 3441 East 95th 
Street.

» » » 
z I

• Prie Washington ir Tal- 
man gatvių kampo automobi
lis sunkiai sužeidė chicagietį 
John Labree, nuo 208 N. Le 
Claire Street.

» » »

e 75 metų Abel Hicks, nuo 
15337 Ashland avenue mirė In 
galis ligoninėj nuo žaizdų, ku
rias gavo automobilio nelai
mėj. Pereitą trečiadienį jį su
važinėjo Viclor Hoffman, nuo 
14712 Center avenue, Harvey.

Automobilis Sužeidė 
Northsidieti
Joną Pranaitį

Guli North Avė. ligoninėj

navo $31.50. šiemet gi kainuo
ja tik $9.30.

Vakar staigiai sunkiai susir
go Marųuette Parko biznierius 
William Bargaila, nuo 2853 W. 
63rd Street.

Jis tuojau buvo paguldytas 
šv. Kryžiaus ligoninėj, kur tu-
rėš išbūti ilgoką laiką, nes 
ga esanti gana pavojinga.

li-

a
Naujionų-Acme Telephoto

BĖGA Iš SUDETŲ — Viršuj, liūdnas būrys čekų, kurie pabėgo iš sudėtų ir 
atvyko Pragon ieškoti prieglaudos. Apačioj būrys vokiečių, kurie pabėgo iš su
dėtų Vokietijon. Jie žiuri nuo kalno į Sudetų Schvvaderpach miestą, kur rainiai 
gyveno tol, kol Hitlerio agentai nepradėjo ten gyvenančius žmones erzinti ir agi
tuoti prieš Čekoslovakijos valdžią. )

Pažinkime Savo Miestą 
Chicago

Pasinaudokim WPA Organizuotai^ Vizitais 
Įdomiose Apylinkėse

WPA ir mokyklų taryba 
ruošia šiuos “turus” artimes- 
niam pažinimui Chicagos ir 
jos gyvenimo.

Švedų Apylinkė. — Susipa
žinkit su vaizdinga švedų ko
lonija, jos sankrovomis, teat
rais ir restauranais.

kykite Dailės Instituto didelį 
rinkinį egyptiečių palikimų. 
Nauja serija meno “turų.”

Susirinkite penkiadienį, rug
sėjo 30 d., 2:30 popiet, Dailės ^eau 
Insfitute.

Negrų Pilietinės Įstaigos. —

lankykite žymią bažnyčią, pa
siklausyki! Chicagos cechų is
torijos. Susipažinkite su soko- 
lais ir pamatykite jų gimnas'i- 
ką. Pasiklausykite garsaus Dar 
bininkų Lyra choro.

* .!•*• • • ' ‘ • *■

Susirinkti penktadienį, rug
sėjo 23 d., 8 vai. vak., Jonistų 
metodistų bažnyčioje, 2358 Sa- 
wyer Avenue.

Pilietinės Įstaigos Vidurmies- 
ly. — Aplankykite įstaigas pa
čioje miesto širdyje. Pasiklau
sykite apie Central Music Bu- 

1---- 1 teikiamą patarnavimą.
Aplankykite istorinį Iroųuois 
Club, taip pat boi skautų tary-

Naujienų-Acme Telephoto
PAŠOVĖ 14 PIKIETININKŲ — Federal Creosoting 

Company dirbtuvės, Toledo, Ohio, mušeikos sužeidė 
14 pikietininkų, pradėję šaudyti į 200 streikierių bū
rį prie dirbtuvės. Paveikslas parodo sužeistuosius li
goninėj, kur jie gavo pirmą pagalbą.

Aplankykite garsiąją koope
ratyvų draugiją, su jos knygy
nu, forum, cafe ir kepykla. Ap
lankykit Vikingų šventovę ir 
patirkit kaip ji tarnauja šiai 
apylinkei.

Reikia susirinkti sekmadie
nį, rugsėjo 25 d. Idrott Co-ope- 
rative Society, 3206 N. AVilton 
Avė.

Kiniečių Apylinkė. — Pama
tykite nepaprastą Chicagos di- 
striktą. Pamanykite gražų Tong 
pastatą, puošniame chiniečių 
stiliuje.

Reikia susirinkti antradienį, 
rugsėjo 27, 8 vai. vak. prie 22 
gatvės “L” stoties, Cermak Rd., 
arti State St. Reikalinga rezer
vacija. šauki‘e dienos laiku 
Calumet 6841 ar 7735.

Pershing Road Industrija. — 
Susipažinkite su Central Ma- 
nufacturing distriktu ir kaip 
jis yra tvarkomas. Aplankykit 
dideles įstaigas ir armijos san
dėlius.

Susirinkit trečiadienį, rūgs. 
28 d., 2:40 popiet, 1819 West 
Pershing Rd.,

Hali House ir “Tarpinamasis 
Puodas." — UžgirskFe Hull 
House istoriją ir ateities pla
nus. Aplankykit “tarpinamojo 
puodo” apylinkę. Pamatykite 
meksikiečių St. Francis bažny
čią, graikų, italų ir čigonus, 
taipgi Maxwell gatvės žydų 
marketą. «

Susirinkti ketvirtadienį, rug
sėjo 29 d., 8 vai. vak., 800 So. 
Halsted St.

Egyptiečių Menas. — Aplan- 
•''..... • '■/ .1' ,’j i,..-? š...

Susirinkti šeštadieni, rugsė
jo 24 d., 2:30 popiet, 79 Wcst 
Monroe S t.

Navai Reserve Armory. — 
Aplankykit vienintelį tos rū
šies mokykla valstijoj. Apžiū
rėki! lavinimos laivą Wihnet- 
te (buvusįjį Eastland, kuris

Club ir susipažinkite su jo dar 
bu apylinkės naudai. Aplanky
kite kilus negrų kliubus, įstai
gas.

Susirinkti penkiadienį, rug
sėjo 30 d/ 8 vai. vak., 4725 S. 
Parkway, 2 aukštas.

Indėnų Ugniakuriai. — Iš
tirkite mišką, kur indėnai me- prješ kelis’metus apvirto Chi- 
džiojo. Pasiklausykite dainų ir 
pasakų prie ugniakuro.

Susirinkti šeštadienį, spalių
1 d., 7 vai. vak., prie Wcstern 
ir 87th Street. ?

Chicagos Čechai. — Naujas 
lankymas cechų Ylistrikto. Ap-

... .............. —------J;.?.,-----------------------------

cagos upėj ir paskendo pasi
imdamas 12 gyvasčių).

Susirinkti trečiadienį, rugsė
jo 21 d., vai. vak., prie Navai 
Reserve Armory, prie rytinių 
dokų Randolph gatvėj, prie 
Lake gt.

La
Vakarų Wall gatvė ir du di
deli marketai. Pamatykite gru-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
1739 S. Halsted St

ssjsssssssssbsssssss

Šalie Gatvės Biznis. —

Susirinkti antradienį, rūgs. 
20 d., 9;30 vai. ryte, 141 West 
Jackson Blvd.

Chilago Purentai School.— 
Aplankykite vienintelį tos rų- 
šies mokyklą valstijoj, su ūkiu, 
bendrabučiu, maudyklomis ir 
barneliais. Pamatykit galuti
nas pastangas išdykusius vai
kus sulaikyti nuo pataisos na
mų.

Susirinkti ketvirtadienį, rug
sėjo 22 d., 2:30 popiet, Paren- 
*al School, Central Park ir 
Berwyn Avė.

Namų Apšvietimas. — Ap
lankykit Chicago Lighting In
stitute ir susipažinkit su namų 
apšvietimo principais. Pama- 

rtykite meno parodą su minia- 
turiniais kambariais.

Susirinkti penktadienį, rug
sėjo 23 d., 2:30 popiet, 20 No. 
Wacker Drive, 36 aukštas.

NORTHSIDE. — Ligoninėj 
prie 1625 W. North Avenue 
gulinorthsidietis Jonas Pranai
tis, nuo 1511 Eik Grove avė.

Pereitos savaitės pabaigoj 
Pranaitis buvo sunkiai sužeis
tas automobilio nelaimėj. Prie 
North Avenue ir Mihvaukee 
mašina jį suvažinėjo, nulaužė 
dešiniąją koją žemiau kelio ir 
skaudžiai apdraskė.

Sužeistasis yra ramus žmo
gus ir senas Norlhsidės gyven
tojas. Priklauso prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos.

Patartina draugams ligonį 
aplankyti. Nuo savęs linkiu Jo
nui kuo greičiausiai pasveikti.

Joe A-la.

Spalio Pirma Pasku
tinė Diena Taksus 
Sumokėti

Apskričio iždininkas Lind- 
heimer perspėja namų savinin
kus, kad spalio 1 — yra pas
kutinė diena sumokėti antra 
dalį 1937 metų real-estate tak
sų. Po sphho pirmos iždinė 
pradės imti po vieną nuošim
tį pabaudos už kiekvieną su
vėluotą mėnesį.

Pametė Bombą Prie 
C. 1.0. Raštinės 
Town of Lake

Nežinomas piktadaris ar pik
tadariai vakar anksti rytą įme
tė bombą į C. I. O. raštinės 
tarpdurį Town of Lake. Bom
ba sprogo su dideliu trenksmu, 
bet didelių nuostolių nepadarė. 
Sudaužė duris ir išnešė kelis 
langus.

C. I. O. raštinė randasi ad
resu 4758 South Marshifeld. 
Ten yra centras Skerdyklų uni
jos lokalų, kurie dabar organi
zuoja Chicagos skerdyklų dar
bininkus.

Pasižymėjęs 
Lietuvis
Ba sketballninkas

ROSELAND. — The Fourty- 
Niner American Legion Post 
No. 49 leidžiamas laikraštukas 
labai entuziastiškai rašo apie 
Sons of the Legion beisbolo 
tymą, kuriam vadovauja Joe 
Karalius. Jį vadina Joe “King” 
Karalius. Gerai pasižymėjęs 
bolės metėjas (piteher) ir geras 
bolės mušėjas. Sako, pasidėko- 
jant J. Karaliui jie laimėję 
Distrikto ir Kauntės (Coun4y) 
čampionalą. —Untanas.

Nauja Am. Legiono 
Moterų Skyriaus 
Valdyba

šįvakar šaukia susirinkimą

Dariaus-Girėno Auxiliary 
Unit 271 of the American Le
gion išrinko sekančias nares 
naujon valdybon:

Prezidentas — Marion Se- 
bastian; 1-ma vice-prezidentė— 
Irene Pielkiewicz; 2-ra vice- 
prez. — Auna Venskunas; sek
retorius Virginia Trust; 
kapt. — Helen Kareiva; iždi
ninkė — Frances Prikodski; 
historian — Stella Yuska; mar
šalka — Hannah Roman.

Ši nauja valdyba laikys savo 
pirmutinį mitingą rūgs. 21 d. 
Legiono centre, 2417 W. 43rd 
street, 8 vai. vakare. Jos už- 
kviečia visas kvalifikuotas mo
teris ir merginas atsilankyti 
šiame mitinge kaipo jų vieš
nios ir išgirsti apie valdybos 
planus ateinantiems metams.

Mč Nares.

Acme-Naujienų Telephoto
VAIKO ANTI-NACIUS ANGLIJOJ — Kai Anglijoj pa

sklido žinios, kad premjeras Chamberlain’as 
ve” Čekoslovakiją Hitleriui, minios žmonių ėmė 
struoti prie Chamberlain’o namų, ir protestuoti,
strantus tuojau išvaikė raitoji ir pekšČioji policija.

“paroje 
depadn- 
D^mon-




