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Karas, Jei Čekai Neišpildys Hitlerio Reikalavimų
REIKALAVIMAS ČEKOSLOVAKIJOS ŽE
MĖS YRA PASKUTINIS VOKIEČIŲ REI
KALAVIMAS TERITORIJŲ - PAREIŠKĖ 

HITLERIS

Jei šių reikalavimų nelaimės taikiomis 
priemonėmis, tai pavartos ginklus

BERLYNAS, Vokietija, rūgs, kiečių tautai apginkluoti. Aš 
26. — Adolfas Hitleris pirma- daviau Goeringui tokią oro 
dienio vakare pasakė visų vo-1 pajėgą, kuri apsaugos Vokiefa- 
kiečių, viso pasaulio lauktąją ją nuo visų oro atakų, 
kalbą. Chicagos laiku Hitleris 
pradėjo kalbėk 1:21 
piet.

Jisai pareiškė, kad
ja šiandie turi tokią ginkluo-1 
tą jėgą, kokios pasaulis dar resu Hitleris pareiškė:

“Aš pasakiau Francuzijai, 
Saar srities, 
nebėra d a u-

“Aš pasirūpinau, kad butų 
vai. po- sukurta ‘moderniškiausia ar- 

|mija, apginkluota moderniš- 
Vokieti- kiaušiais ginklais.”

Kalbėdamas Francuzijos ad-

nėra regėjęs.
Jisai pareiškė, kad jo stato- po sugrąžinimo 

mi Čekoslovakijai reikalavi- kad tarp musų 
mai esą paskutiniai teritorijų giau piktumo. Mes nenorėjo- 
reikalavimai. Kad teritorijinių me nieko iš Francuzijos, visai 
reikalavimų jis daugiau ne- nieko nenorėjom.
statys. Bet grūmojančiai ak
centavo, kad nuo reikalavi
mų statomų Čekoslovakijai jis 
neatsisakys.

“Francuzijos ir Vokietijos 
žmonės nori kartu gyventi tai
koj vieni su kitais.”

Bet dabar, Hitleris pasakė, 
“Jeigu mes negalėsime lai- prieš jį s'iovi vėliausioji ii- pa

meti be ginklų, tai Vokietija skutinė problema. Tai Čeko- 
yra pi* iširu ošimu jfravsirtoti slovakijos problema. Tai pas-

* Juos”, pasakė Hitleris. < Įkutinis teritorijos reikalavi-
“Mes išleidome bITidbufCper mas,‘ kurį jis stdto, h-tb rei 

paskutinius penkis metus vo- kalavimo jis neišsižadės.

PREZ. ROOSEVELTAS PRAŠO TAIKOS
Pasiuntė atsišaukimą prez. Benešui 

ir Hitleriui

■•<<<?:

ACME-NAUJIENŲ Telephoto
PIRMOJI AUKA. — Sudetų vokiečiai neša pašautą kolegą ligoninėn. Tai 

buvo viena pirmųjų aukų sudėtų susirėmimuose su Čekoslovakijos kariuo
mene. Gavę ginklų iš Vokietijos, sudėtai bandė išvaikyti Čekoslovakijos karei
vius iš vokiečių apgyventų distriktų, bet jiems tai nepasisekė.

M

( BRITANIJA, RUSIJA IR FRANCUZIJA 
SUDARĖ SĄJUNGĄ

SPECIALUS BRITANIJOS PASIUNTINYS, SIR HORACE 
WILSON, ĮTEIKĖ HITLERIUI SĄJUNGOS ĮSPĖJIMĄ

prezidentą Bene- 
išlaikyti taiką.
atsišaukimas bu- 

tiesiai Hitleriui ir

WASHINGTON, D. C., rūgs, dar ruoš savo kalbą (pasakytą 
26. — Prezidentas Rooseveltas 
anksti pirmadienio rytą atsi
šaukė į Adolfą Hitlerį ir į Če
koslovakijos 
są prašymu

Prezidento 
vo pasiųstas
Benešui. Užsienio reikalų sek
retorius Cordell Hull pasiuntė 
tą patį atsišaukimą Francuzi
jos ir Britanijos premjerams 
Daladier ir Chamberlainui.

Atsišaukimas sako, kad karo 
pasėkos bus neišskaičiuojamos, 
kad milijonai vyrų, moterų ir 
vaikų praras gyvybę, kad kiek
vienos šalies įveltos karan eko
nominei sistemai grūmoja tik
ras sugriuvimas ir kad jų so- 
cialė struktūra gali būti visai 
sudraskyta. Prezidentas pareiš
kė, kad taikos audinys Euro • 
po j, jeigu ne visame pasaulyj, 
stovi artimam pavojuje.

Prez. Roosevelto atsišauki
mas tapo pasiųstas tokiu laiku, 
kad ir prez. Benes, ir premje-; 
rai Daladier su Chamberlainu' 
gautų jį tuojau, kai tik atsikels 
piramdienį. Washingtono vy
riausybė tikėjosi, jogei atsišau
kimas pasieks Hitlerį, kai jis

pirmadienio vakare) ir paveiks 
į tai, ką Hitleris vėliau pasa
kys.

“Jokia tauta negali išvengti 
šitokios pasaulinės katastrofos 
įtakos”, sako prez Rooseveltas. 
Šis jo pareiškimas ir sumine- 
j imas, kad pavojus grūmoja 
ne tik taikai Europoj, bet gal 
ir visame pasaulyj , interpre
tuota kaip atsišaukimas išlai
kyti taiką ir greta to įspėjimas, 
jogei kitos šalys, už Europos 
rubežių, gali būti priverstos iš- 
sirykiuoti toj ar kitoj kariau
jančių valstybių pusėj. Inter
pretuota taipgi, kaipo įspėji
mas amerikiečiams, kad karo 
koki Varšuvos satelitai.

Francuzija šaukia 
dagiau žmonių 
karo tarnybon

PARYŽIUS, Francuzija, rug
sėjo 26. — Francuzija jau 
'turi sumobilizavusi per 2,000,- 
000 karių. Pirmadienį jį šau
kė daugiau vyrų tarnybon. Ne 
paskiromis rezervų klasėmis, 
bet šaukė pavienius asmenis, 
kurie įėjo į pirmesnių mobili- 
jzacijų klases, bet išliko nemo
bilizuoti.

PO ČEKOSLOVAKIJOS - LIETUVA
Pirmadienį Hitleris pareiškė 

reikalavimą teritorijos iš Čeko
slovakijos. Jis pasakė, kad fili 
yra paskutinis jo reikalavimas 
naujų teritorijų. Tuo tarpu 
Washingtono korespondentai 
sako:

Lietuva sekanti. Hitleris pa
darė biznį su Lenkija, ši ati •

riuos Vokietijai Danzigo kori
dorių, kurs suskaldo Vokietiją, 
o mainais gaus Hitlerio palai
minimą Lietuvai su Klaipėdos 
uostu užgriebti.

Po Lietuvos užkariavimo 
Lenkijos įtakon pereis Latvija 
ir Estija, kurios pataps kaip ir 
koki Varšuvos tatelitai.

Čekai areštavo žadė
tą parlamento narį

PRAHA, Čekoslovakija, rug
sėjo 26. — Pirmadienį Čeko
slovakija 
siruošusi 
kos arba

atrodė rami ir pri- 
ateičiai. Laukė tai- 
karo. .

areštavo Ernestą

Francuzijos miestai 
patamsy

PARYŽIUS, Francuzija, rug
sėjo 26. — Francuzijos vyriau
sybė sekmadienį ir pirmadienį 
dėjo paskutines pastangas ke
liui į taiką, surasti. Tačiau ne
užmiršo karo pavojaus. Ir to
kiuose miesteliuose, kaip Nan- 
cy, viešpatavo pilna tamsa. Vi
sos šviesos buvo užgesintos 
vakarais ir naktimis. Paryžiu
je kai kurie bulvarai laikyta 
visai tamsus, gi kitose gatvėse 
tik kiekviena trečia lempa švie 
tė.

Patarė amerikie
čiams išvažiuoti 
iš Francuzijos

PARYŽIUS, Francuzija, rug
sėjo 26. — J. Valstijų ambasa
da Paryžiuje pirmadienį pata
rė visiems Amerikos turistams 
ir amerikiečiams gyvenantiems 
Francuzijoj pastoviai išsikrau- 
stityti iš Francuzijos artimiau
siu galimu laiku.

Plečiama “Žuvies” Ben 
drovė.

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

Debesiuota; vėsiau; viduti-

425 žuvo, $200,000,- 
.000 žalos turtui

BOSTON, Mass., rhgs. 26— 
Pereitos savaitės viesulas Nau
joj Anglijoj, valdžios apskai
čiavimais, padarė žalos turtui

nio stiprumo pietų vakarų ve- apie $200,000,000. Iki - pirma
jai pasikeičią į šiaurės vakarų dienio žuvusiųjų audroj nusta-- 
vėjus; Saulė teka 5:42, leidžia- tyta 425. Prasidėjo atstatymo 
si 6:41 valandą. I darbas.

į i

VERONA, Italija, rūgs. 26. 
— Benito Mussolini, Italijos 
diktatorius, pirmadienį pasako 
kalbą, patardamas Francuzijai 
ir Britanijai palikti čekus vie
nus. čekai pamatys, kad vie
niems jiems nėra jokios vilties 
atremti vokiečių puolimą ir pa
siduos vokiečiams. Tokiu budu, 
Mussolini sako, busią išvengta 
karo.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
26. — Iš autoritetingų šaltinių 
patirta, kad Britanija, Rusija 
ir Francuzija sudarė sąjungą 
Čekoslovakijai gelbėti, jei Hit
leris užpultų ją.

Šis pareiškimas gauta tuo lai
ku, kai Hitleris sakė savo 
bą pirmadienį.

Ankstyvesni pranešimai 
kė, kad pas Hitlerį išvyko 
cialus Britanijos

kai-

sa- 
spe- 

pasiuntinys,
Sir Horace Wilson. Kaip su
prantama, Wilson įteikė Hitle
riui naujos sąjungos įspėjimą. 
Įspėjimas pasiekė Hitlerį tris žus.

valandas prieš tai, kai jis pa
sakė savo kalbą.

Britų pareiškimas esmėj yra 
toks: Per paskutinę savaitę 
Cbamberlaih kartu su Hitleriu 
ieškojo priemonių Čekoslovaki
jos konfliktą taikiai išlyginti. 
Dar ir dabar galima jį išlyginti 
derybomis. Vokiečių reikalavi
mą atiduoti jiems zudetų teri
toriją priėmė Francuzijos, Bri
tanijos ir Čekoslovakijos vai 
džios. Bet jeigu, nežiūrint to, 
vokiečiai užpuls čekus, tai pa
seka bus, kad Francuzijai teks 
gelbėti Čekoslovakiją, o Brita
nija ir Rusija parems francu-

Trumpos žinios apie Europos krizi
PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 26. — Francuzija pašauks 

tarnybon dar tris rezervų klases antradienį.

x VARŠUVA, Lenkija, rūgs. 26. — Lenkai išreiškė protestą 
dėl to, kad čekų lėktuvai pirmadienį aštuonis kartus perlėkė 
jų rubežių.

LONDONAS, Anglija, rūgs. ?G,.—- Bavarijos kariuomenės 
pulkai, susidarą iš pėstininkų, artilerijos ir motorizuotų dalių, 
pasiekė kaimus esančius arti Čekoslovakijos rUbežiaus.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 26. — 500 britų karo lėktuvų 
tuojau išlėks į Francuziją, jei tik kils karas.

PRAHA, Čekoslovakija, rūgs. 26. — Čekoslovakijos valdžia 
pirmadienį ruošė antrą notą Hitleriui, jogei atiduoti Vokietijai 
zudetus tuojau ji nesutinka.

PRAHA, Čekoslovakija, rūgs. 26. — Prez. Benes pirmadie
nį atsakė į prez. Roosevelto atsišaukimą. Benes pareiškė, jogei 
vokiečių-čekų ginčas gali būti išspręstas be karo. Tačiau čekai 
ginsis, jeigu vokiečiai juos puls.

PRAHA, Čekoslovakija, rūgs. 26. — Francuzų karininkų 
pasiuntinybė įsteigta Prahoje. Ji padės čekų armijos strate
gams, jei karas kiltų.

Valdžia 
Kundtą, zudetų vokiečių ats
tovą Čekoslovakijos parla
mente. Kundt yra kaltinamas 
tuo, kad jis operavęs slaptą 
radijo stotį ir informavęs Ber
lyną apie visus įvykius Čeko
slovakijoj. Kartu su Kundtu 
areštuoti du vokiečiai žurna
listai.

Čekoslovakijos kariuomenė 
iš naujo okupavo zudetų sritį, 
kurią Hitleris nori aneksuoti. 
Išdinamituoti tiltai ir kitoki 
perėjimai iš Vokietijos į Če
koslovakiją. Daugiau nei 2,- 
000,000 Čekoslovakijos vyrų 
prižiūri krašto apsaugos ruo-l

KLAIPĖDA. —Didėjant žu- žus parubežiais ir priešlėktu-1 
vų pareikalavimui, “žuvies” vinę apsaugą miestuose, 
bendrovė plečia savo veikimą 
ir patalpas. Dabartiniu laiku

Atsteigtų tvarką Is 
panijoj į 2-3 sa

vaites

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
26. — Juan Negrin, Ispanijos 
respublikos premjeras, spaudos 
atstovams pirmadienį pareiškė, 
kad lojalistų valdžia atsteigtų 
tvarką šaly i- dvi -tris savaites, 
jei visi svetimšaliai pasitrauk
tų iš Ispanijos.

Užklaustas, kiek 
karių yra Ispanijoj, 
sakė, kad lojalistų
esama keleto tūkstančių. Suki
lėlių pusėje, priskaitant mau
rus, technikus ir Vokietijos 
biznierius, kurie paėmė svar
biausias šalies pramones, bus 
200,000.

Respublikos valdžia nutarė 
pašalinti svetimšalius savano

svetimšalių 
Negrin at- 
pusėje jų

i
Per radiją valdžia informa- 

prie žuvų apdirbimo fabriko v0 gyventojus apie įvykius, j 
yra baigiama pilti nauja kran- kurie atrodė stumią šalį į ka- rius iš savo eilių. Paklaustas, 
')inė, ant kurios “žuvies” ben- rą. Paskelbė, kad čekai iš ar sukilėliai sutiks pašalinti 
drovė statysis naujas patalpas naujo okupavo muitines ketu-!svetimšalius iš savo tarpo, Ne- 
±^I‘"VUSV riose V_ieto8e-_ P_ain£orn?av?’. ,j°:' grin paaiškino, kad generolas

Franco, sukilėlių vadas, nega-dirbimo bei konservavimo gei tapo suorganizuota šaliai 
skyrius) už 450 tūkstančių Ii- ginti taryba. Kad Chamberlain 
tų. Praplėtimo darbai pavesti įteikė Hitlerio ultimatumą, ^ų pašalinti savo talkininkų, 
inž. Dačinskiui, kuris turi juos pats nedarydamas rekomen-, italų ir vokiečių, f“ 
baigti iki kitų metų rugpiučio dacijų. Padarė kitokius prane- 
1 d. Šimus.

ij-., .
n ’ ’Į !. '

ta. iš Ispanijos
■net jeigu jis norėtų. Vokiečiai 
1 ir italai dominuoja sukil&us.

Britų parlamentas 
susirinks trečia

dienį

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
26. — Kapitonas Edward Fitz- 
roy, Britanijos atstovų buto 
spykeris, pirmadienį oficialiai 
paskelbė, kad parlamentas su
sirinks trečiadienį. Atstovų bu
to posėdis prasidės 2:45 valan
dą popiet, o lordų buto 4:15 
vai. popiet. Lordų buto posėdis 
greitai pasibaigs ir lordai su
sirinks atstovų bute, kur prem
jeras Chamberlain padarys pra
nešimą apie derybas su Hitle
riu ir kitus įvykius, jų tarpe 
apie prisiruošimus šaliai apsau
goti.

RUGSĖJO MEN.
(September)

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

ŠEŠTADIENIAIS nuo 8 
ryto iki 8 vaL vakaro

NAUJIENŲ ADM.
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Jonas Kairys

Nudiefiės Čivilizacijos 
pūzrai 

« •• • « »J» » *4 4t* *» C I

sektantai, ant jų ,
džiausi ūHsdkotaybė. Jiė ,gaii ■ f^fTiit 
rašyti fi'k kaė priliepfe. i įlįs

(Tęsinys)'
Ir štai tų visų1 prižadų varstai. 

Ntfū Ufūlo iki Reino, nuo Bal
tijos iki Viduržėmią jūrių lais
ves nebeliko ir ženklo. Monar
chija kilusi iš Pasaulinio Kard’ 
griūvėsią it petelių kfūvūS tik 
l>o gražių vardą skraiste atga
vo savo sostus triuiYifuoja, 
rengiasi užkariauti visą pasaulį, 
o mases dreba, bevilčiai ir žiu
ri baimes šmėklai į akis.

Baisus yra šiandien Reicho 
piliečio likimas, ten žydas bi
josi ir savo vardo. Šimtais tūks
tančiai pūdomi koncentracijos 
stovyklose, kalėjimuose, kenčia 
šeima tėvo netekusi tik dėl to, 
kad jis išdrįso pareikalauti 
žmoniškų teisių, arba seniau 
kada yra pasižymėjęs visuome
nės veikla. Visų likimas suvie
nodintas, visi tapt) valstybes į- 
namrais, lumpenproletarais, iš
skiriant turčius. Darbininkui 
nevalia apleisti darbavietes 
(kaip komunistų tėvynėje) be 
valdžios leidimo, nevalia prašy
li algos pačiam, nes už jį kal
ba Hitleris. Maistas dalinamas’ 
kaip Pasaulinio Karo metu po 
kortelėmis ir to gaunama tik 
užkąsti, ne privalgyti. Negana 
to, dabar, kada paskelbė milži
niškas manievras (sušaukė apie 
pusantro miliono vyrų), kas pa
saulio istorijoj dar nebūtas da
lykas, uždraudė tiems vyrams
susirašinėti bent kiek nuošir
džiau su šeimomis, moterimis 
bent kada su savo vyrais pasi
matyti. Jeigu dabar jaū ten kal-

-bama; kad karas’ ūėbntų jiems 
blogiau, tai* kaA bus, jei dar 
kiek tokia padėtis pasitęs?

Kada Hitleris atėjo valdyti 
Reicho pirmiausiu j d žygdarbiu 
buvo išnaikinimas viso kas bu
vo Vokietijoj per daug metų 
ItariūgiAAtaą. Išūriikiūo m6ksld! 
knygas (jas deįgfrta viešai a'nt 
taūŽo) fik dėJto, kad jos 
nesutiko su jo abejotinu protu. 
Išvijo mokslininkus arba, su
naikino juos kalėjimuose pūdy
damas tik deltū, kad jie pesuti- 
ko su jo doktrinomis ir uždėjo 
savo apynasrius menui, litera
tūrai ir visam kas galėjo žmo
nėms protą labiau apšviesti. Tai 
inkvizicija moderniško inkvizi
toriaus rankose.
• ** .

To pasėkose šiandien mato
me meno, literatūros susmuki
mą, mokslo žlugimą, dvasios iš- 
gterimą viršūnėse ir visuome
nės didumoje, masės visišką 
nežinią ir besiplečiantį homo
seksualizmą. Tokia tad šiandie
ninė, bendrais bruožais imant 
yra Vokietija. Kas yra Vokieti
joje, tas yra Italijoje, dar blo
giau Rusijoje.

Vislta, kur tik grįžo monar
chija žvalgyba yra viešpatau
jantis savininkes visų turtų ir 
žmogaus gyvybės. Visur drau
džiama* pačiam reikalavimus 
statyti, visur už atskirą žmo
gų ji kalba. Laikraščiams už
dėti nuožmiausi cenzūros varž
tai. Iki išeina laikraštis iš spau-

į/žtataka1 Vbkfėtfjojė k$ įtrin
ti (kdfp! Lietuvdta)1, jis taoj 
siunčiamai į Jtancentr&djos , 
stovyklas; tetš'iataa's spectalai/s • 
teismo, kuris- niekad žfnoga'Ūš 
neišteisina. Rusijoje užtenka 
pasakyti/ RAcI tas Ar kitas yfū ’ 
..trockinipkas, .—. j’i?. j’aū įtaręs’; 
kūnas. Žvalgyba gali žmogų su
naikinti be jokiO' teismo spTėh- 
dimo ir už tai ji. įtai'ėŠ niekų nė-^ 
a įsako.

Štakykla ir ta’ nota1 laisva; Ji 
1 privalo skėttJi tta di'kta’t’itabš' 
doktriną, profesorius skaityti 
kas palieptą. Už tai tėn pfofė- 
soriai (^aūgitai1 štastaūpinę “p^f- 
tijos litaja” taatata’ata’kps 
fonu u lėtais. SSRS proJėsoftai 
“iškrypėliai” gfėit padėcta'ta'i1 j 
vietą. Nėrė tas yra' atsiJfktaA'a-š, 
kad jie naktiėš fnėtu savo ta
voje kdfkota^ s’ūVa'ta tatai, ar
ija išva'forta' į taiitaa's Sibiro’ 
taigas badui ta skitadbi 
arba į SSfe pažibų1 — SotoVėta 
ko salį Kiek feūta kasdiėii 
ta už sAVo {‘šitiktaftataš Žtaotaitį 
kiek u‘ž vien įtaTftads tata^ta’, 
vargu kas kada' ga'fes atspėti, iš 
ten niekas nėbė^į'žta.

O laikai! o būdai l! Kū^ 
žmonija?

eitai

by Dr. E. G., Peters
----------- r.-;-

ėhahtaė/ui’n DestYo^š 
Czėcho-slovalcfa

the cčntinėht. Nazi ihterest iri the 
Surfe^en Gefm'Ahs iė Čzechoslo'va- 
kia' is' mefel'y a.pretėxt for destfoy- 
in£ titat dembtfėcy in GefmA^iy’s 
.pusli' do\Vh fl&e* Dhnubė to' thė Black 
šea. FoV the Nė^is rėmembėf day 
and night these words of Bisrhark, 

j “Jie ^vhb , coVitrols 6'dhėiriia (west- 
ern Czėčhoslovakia)’ is mašter of 

I tlVė cdritirierit.” Sri,! ysing the Sude- 
ten Germans as a pawn, Hitler in- 
.tends to control Bohemia.

Ąma'ži’ngly enough Chamberlain 
and his pro-German backers are aid- 
ing der fuehrer and Įikewise be- 
,trayirig the tftte ifttereStš of Eng- 
Tėndt The LoA’aori Times, semi of- 
ffčia'l sp'ū&ėsntari for the goVern’- 
ftėrif, just l'et th‘ė cat out oi the

I 
• Cžečhs to gi^e the Sudėten Ger-

O Ant! Nėtiiui’iė kranto Kriu
kuose ties Seredžium, įsteigtos 
didelės baidokų dirbtuvės. Jose 
dirba apie 150 darbininkų, in
žinierių 1Y technikų vadovauja
mi. Dirbtuvės stė'fo didėlius’ 
gražius baidokus prekėms Ne
munu vežioti. Iki šiol Nemunu 
daugiausia plaukiodavo Tilžės 
vokiečių baidokai. Tsb.

dos jis po kelis karius yra 
braukomas menkai stisipratusio 
žvalgybininko, redaktoriai per-

Iš LieftivOš
• ... <

Del Šittfkštattš Elgesio;
Nttsižttde

CRANE COAL COMPANY | 
5332 So. Long A vėrinė

Tėl. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run - $7.50 
(Screerre^“)'-Tonas ................................. ■

SMULKESNES DAUG PIGESNES 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

SI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

PANEVĖŽYS — Rūgp. 18 d. 
apie 14 vai. pil. Šaū'čiūtiAs Ig
notas 78 rii. ani'ž., gyv. Nauji
kų kml, PAftdėlio valse., savo 
klėty ]5a‘sikoTė^

Šiaučiūnas pfieš ūiėtdš’ apa
ko ir rodei visko ū'ėgalėj'O' dta- 
bti. šeftaa, atsiviifcūs tai h'ėtai- 
mei, pajuto naštą ir pradėjo 
tėvo n'eapfeęsfi, neprižitifeti ta ' 
net šiitaKŠČiai šū’ jfūO- 'ėtafta. ; 
Vargširt šėn’ėliūi •>j,au,i ta‘ ‘ta1i^'i 
gamtos skaudžiai nūskfta'Ūs-, 
tam, šėitaos Šiitakštutaias p’a'si1-J 
darė riėp'akėūčiataas ir todėl | 
pasikorė.

ČltatabAil^ta riestrdyš 
Cžėčho-sTovakfa

Chamberlain’ and the pro-Hitler 
eliaue in EnglArid seeta bent on de- 
strdyi'ng Č/ėėh'bSl'čyakia th:e į’ie- 
težff 01 sė'čihg that Aatiėri'. Day by ! tanta, j'ūšt l'et th'ė cat out oi the 
day the ėvideAce incrėaspš’ to shOw bag When that paper advised th'e 
that they ( Are treatiAg/ thAt COuta- Cžečhs to gtae the Sudėten Ger- 
geous littlėy democracy likę the lion man region to Hitler, if he will be 
did the rabbit. To save it from the 
trouble of finding food apd shelter, 

ithė 1W thė mile ėfėa-
tafe to etai itį tfialš' Ah’d tribula- 

It'ionš by beėomtag a mėai for the 
ij^ckal’.
Į. Fof Čtechbšfoyakia to stahd fifta1 
againšt Naži aggfėšsiori is heces- 
safy rita ohiy f6t ihe iife of that 

Į rbhe dėtaoėfačy. Sū!ch firmness iš 
; Aecėššafy both' fof thė gb'od of the 
ltafiti>b Etaptaė1 Arid' for th'e Wėlfafė 
i $ tta &st či hutaabify. As Štari1- 
ilėy ^ėidxvih: ytell said’, “Nothing 

taidėf taė tardė of di'ctataf- 
i akta?
i Ėtafh'g’ feėėht čėhfū’fiėš iJh^l'ahd’š 
I tareisi taSl&y ha'š alSvAyš' ėenfefėd 
l ąfbūtai ,6ta šita: to' pfešefVė the 
ihaišrioe bf poWef by keepihg Any 
:ū^filėh ori thė continėta fforri bė- 
čomirig stroh'A ėripugh to dominate 

ithe othėfs. To' that. erid’, Ėhgiand' 
ifou’gta, taahėe, fbū^h'i Ėū'ššia, ėrid 
ta lAi^-18' foitaht Gertaa'riy. To that 

iėftd’ llkėViiteė, Ėh^labd fb^čėd Ėfata 
įėė ta eššė up oh ČJertaahy ta mak- 
:irig and ehfofcihg thė Treaty of 
Versailles.

i Ėūt wifh thė rišę of Hitler, and 
partiėulafiy with thė šwaHčwing of 
Austfia lašt Marcė, Germany again 
itareatehš thė bal'ąhce of poyrer by ------- ' - \ ,
itaovihg toAVafd taė dbminatiori bf Vl(‘^

--------------  —.• s - .............- ■ -I i W. ■ »

content with nothing less.
No wonder the , English liberals 

;M!gėd ovef tbė Titffeš’s editorial; 
h'p- wondėr iliė t<AbčT Party and 

l the Tradės Uhidhš, fogethet repres- 
ėhtihg abdut haif thė voters of 
įhgland, demand that Chamber- 
lain “summon Pąfliampnt At once 
to take the lėšd' ih a lirieup of 
Ėuropė’s dėiYiOOYAcies agAihst the 

, TTaži Reich.”
• Būt Charfibe/iairi Ahd his pro- 
■Gėunah sū’pp'ptfpfš have šdmething 
clsč i n mind. They evidchtly in- 
teūd to jorėb Čžbėhš fo make con- 
įčėšsion A^tėr čobčeišioh to Hitler 
ih brder fĖat, eveh if he accepts 
thėfr of^er, they will have so weak- 
ened! themšelvės that he ėan eat 
them bite by bite at his leisure, 
vvithoūt; wAr of the danger pf war.

Ėtitler And the Nazis ough to be 
eterhally grateful to Chamberlain. 
Eor the British prime minister is 
d'ėing for hėzi Germah \vbat der 
Tū'ehrėr and his fo!lowerš could 
ifievėf db. Čhambėflain is destroy- 
lihg Cžečhošlbvafcia!

: SkeRiifrtai Naujienose 
kTiio'dd naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

-S i i ' k"31 t ■ <1 iJohn r. Eudeiki§

DUODAME PINIGUS

DR. RRUM) J.
ZUBRICKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2808 Węst 63rd St .

VALANDOš; 2j—4 popiet ir 7—9 
Yakarč. trečiadieniais it sekmadie- 

1 niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111 ,

Ofiso Tųi. YATds , 

DR. BERTASH 
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos i>uo 1-3 nuo 6^30-8:30 • 

Nedėliomis pagal sutarti,
Rez. 4910 SO. MICHIGĄN HLttt 

Tel Kenwoėd 51(h

d Jlėigii reikia alrtaujinri 
ffičrgičią;

• Jeigu norite taisyti na' 
mą;

® Jeigu norite pirkti namą;
® Jeigti norite budavoti na

mą;
o Kreipkitės j Naujienų 

Spulką. Gausite ant len
gvų išsimokėjimų leng
vomis sąlygomis.

LITHUANIAN BUILD1NG 
loan and šavings 

AŠSOC1AT1ON
1739 So. Halsted Street.

Atidąra kasdieną, išskyrus 
nedeldienius nuo 8 ryto iki 

8 vai. vakare

Ofiso Tel. vfrtintą 0036 
Rešidenc0 Tel ĖEVERLY 8214 , 

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 va!. Vakatd 
Rezidencija:

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS-CH1RURGAS, X-RAY 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.
1957 W. Garf ield Blvd.
Cor. Damen E^emlock 6699

A; Montvid, M. D.
Wešt ToWrt State Bank Bldg. 

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

TęL Seelęy ,7330
Nimų telefonas Brilnsudck 0597ADVOKATAI

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

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

DR. ST. NA1KELIS
Physiciari and Surgeon 

3103 SOUTH HALSTEt) St. 
Res. 3261 S'o. Halsted Street

JOSEPH J- GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Tarife 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockvvell St 
' Telephone: Republic 9723

Dr. A. J. Shimkus
GYbtTOJAS IR CH1ĖUKGAS

OFISAI
43G2 S. Fairfield Avė. Laf. 8014 

Valandos nuo 2 iki 4 vai, p, p.
4735 Š. Vycstern Btvct Lalf. 0361-CTltf 

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

Moterys^žiurėKit!
JUS GALIT LENGVAI ĮSIGYTI

ROGERS SIDABRĄ

GALIT GAUtl TIEK SETŲ ĖlĖk NOĖ1TĖ.

TURIME EXTRA GABALUS IR t>tžĘ

Priimtas Vfettųttteitiititi 
darbo ir spadrfos vadj*-!

bos įstatymas.
Rugsėj'd' 18 d. Nfi’ta’st'erių ta

ryba pri'ėrh'Č Vistidi'il’ėni'riio dar
bo ir Spaudos vadybos į’sta’ty- 1 
mą. Pagal tą įstatymą vadyba , 
įsteigta tautinei ir valstybinei 
sąriiohei ugdyti ir visuomenei i 
informuoti. Visuomeninio dar- ' 
b 6 ta Spaudos, ta cho, pAvaizd’a1- i 
vinio ir draugijinio darbo sri- į 
tis. Vadyba yra ministerio pir- ' 
itaiiiinl<6 žinioje. Visuomeninio 1 
darbo ta Spaudos vadybos nu-! 
rodymai yra privalomi valsty
binės, savivaldybinės ir kitos 
viešosios teisės organizacijoms, ’ 
šiekMid vadybai saVo fikslį'. Vi- 
KStt'oiueniYiiO darbo if Spaudos' 
va'dyba veikta statutu, kurį tvir
tiną mioisteris pirmjilinkas.

Visuomeninio darbo ir Spau
dos vadybos žinion, pereina: Vi
daus informacijos skyrius, 
Sp'ūu’do's priėžiura', Vaistytos' 
radiofobas’ ta ffltaų cėnziira'.

Kėif) žinota# va'dyba faktiš
kai jau veikė Tautinės kultafoš’ 
ir informacijos įstaigos vardu. 
Vadybai vadovauja generalinis 
sekretorius prof. Iz. Tamošai
tis.

AMBULANČB'- 
.■ MĖNi IR NARU 
Visi Tefeftmai VARIS 1741-1742 

Are.
4447 Šdtrth Faif!ieJd Avėh«ė

Tel. LAFAYETTK 0727

4 koplyčios visose 
1—-J L5Z <_JL 1 Chicagos dalyse

Klausykite riiušiį ĖietuVių rAdib programų Šeštadienio vakarais
7 vai. vakaro iš W. H. F. C,, stoties (1420 K.)—-Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.

A. A. SLAKIS
V 'l ADVOKATAS

7 So. Dearborft St.
Room 1230

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

KAL & ZARETŠKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

Sėredoj ir Pėfnyčioj nuo 2 iki 6 v.v.
Subatoj nuo 12 iki 6 v.v.

TeL Prospect 1012i ■ : J , m. *■■■-,* i. ■« A..,.—.....    .

AKIŲ SPECIALISTAI

Direktoriai

DR. STRIKOL’IS
Gydyto jas ir Chirurgas.
Ofisas 46l5 ,SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: N“ūo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedčlioj pagal susitarimą'

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

____ Lietaivtai _____

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted Si.

Valandos: nuo 10 f. ikf 2 po pietų 
ir nup 6 . iki 8 vakąro 

ŠVehtadiehiais tik SūsitAYlIŠ
Phone YARDS 7299

NaRiai 
Cliieagos, 

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ajnbulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 Wešt 23rd Place . Phone Ganai 2515
SKYKIŪS? 42-44 Ėast 108th Street Tel. Pullman 1270

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garamaviftiAs.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akihių. Kainos pigiau kiip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS! 1373

Tel. Office Weritworth 6336 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 1—4 po pietų, 77—8 .vak.
išskyrus sėredoihiš ir subAtomiš

KITATAUČIAI

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS , ..
1739 So. Halsted St, Chicago, 111.

s

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponąi turi būti ąsme- 
niai pristatyti f ofisą. Tie, kurie gyvėria užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet tart atsiųsti, ekstra 15c pašto ir pa
kavimo iŠTainoriis padengti, arba isVfad $1.14. už'sARartt dėže paš- 
tu, reikia atsiųsti ekstra 85c.

Siunčiu .............. kupolus. Taipgi pfaig'ais ..................................

Atsiųskit man ................. -...... .......... ................ .................... ................

Vardas .......................... ............. ..m—■.—b...^—

Adresas ______________ _..__ ........__ _ ...------- __________ _______

Miestas ................. .  ...--------- —.....—... Valstija ------------
ki—i i n . .............. -1 ■ H

Priešlėktuvines Apsau 
gos Kuršai.

R Udvi fišk i 6 p r iešfėk tu vi n ės‘ 
apsaugok grilj>ės VėdUVybė, fū- 
pindamosi radviliškiečių ap
sauga, . rengia priešlėktuvines 
Uf>‘sairg6s kūfšus, 6' taip j)Ut ir 
pifin’oš pa'g^jbbš sūiiitafiniUš 
fcutšuš. \

’ j lluTsfts priimama abi'ėjų 
lyčių žYh'dhes’,- fa'čiATi’ vyčai tik 
ffėAl’Ubili-žudj'A’ifi’d simžMtts.

Užs^Ušyti reikta iki š. rh. 
rlYg^'. 20’ et, o į ptamAs paiū'6- 
fca's' tiifi atvykti į D-ro V. Ktf- 
difkUs’ pradžius taėfcyfclą š. fn. 
rugsėjo mėn. 5 d.

ALBERT v. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Western Avė. Ph’one Virginia 0883

.............. - - - - - ~ - I

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Littta’rii'ca Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
1__\ -7?.’ Westėrn Avė. Phone GrovehtII 0142
i4t& Sdut'fr 49thr C'onrt Cicero Phone Cicero 2109

J.LIULEVICIUS
4348 Š‘O. ČAIifū'čPiA Avėridė Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
Halsted. Street....... .......................... YARDS 1419
, ■ fc'A-i h .11.1 • f — . ..................................... ,,,        

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

it Aklhlų Dirbtuvė 
West 35th St.

kampas Halsted Št. 
llaridofe: hūO 10 iki 4, rimo 6 iki 

Npdėliomis n a e? ai sutarti.

Ofisfas

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI iė dentistai 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEžIS
GYDYTOJAS ir chirurgas

2201 West 22nd Sfree
Šeredomis ir ned&. pagl 
Rez. 6831 So. Califomia 

Telefoną* Republlc

Street
sutartį

Ąveifae 
7868

DR. HERZMAN
iš Rusijos

Gerai lįętuvįams ,žinpmas,;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 Ldboratoria
1934 W. 18th St, hetott Morgai! St

Valandos, nuo 10—42 pietų ir 
nito 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tėl. Canal 3110
. . z Rezidencijos, telefonai: .
Sūperior 9454 Ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo 10 iki 12 vai ryto, rfuo 2 iki 
4 vaL po piet ir nud 7 Iki 8:30 VhL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
vėlandai dienų.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 dten* 2 ikt 3 pb 
pieA7
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Polemika Be Kritikos
AR LIETUVYBĖ TIK NEBUS APGAULE?

laug tokių iš- 
L kurios bu- 

buvo

Tu, lietuviškasis svieteli, gal 
nusistebėsi iš tokio klausimo, 
bet aš manau, kad taip gali bū
ti. Juk yra buvę < 
svajotų asmenybi
vo laikomos šventomis 
mylimos ir garbinamos, o lai
kui bėgant pastebėta, jog tai 
apgaulių butą.

Taip gali būti ir su lietuvy
be.

Labai galimas daiktas, kad 
po lietuvybės skraiste gyvena 
koks nors plėšrus izinas; o jei 
ne, tai gali būti šiaip sau nevy
kusiai nukaltas žodis, kuriam 
kas tai prikergė lietuviškų rei
kalų atstovybę. Lietuvybė tik 
tada turėtų prasmę, jei butų 
tarptautiška, kaip krikščionybė 
arbarkatalikybė. Tada lietuvy
bė išreikštų tokius idealus, ku
rie butų priimtini ir naudingi 
visų tautų žmonėms.

Dabar, kaip matyti, žodis 
“lietuvybė” yra vartojamas dve
jopa prasme: viena — kaipo 
tautybė ir antra — kaip nacio
nalizmas. Platusis svietelis lie
tuvybę vartoja vietoj tautybės, 
o tie bereikalingai įkaitę vadai 
ir vadukai — vietoj nacionaliz
mo. Tie karštieji vadukai nu
mano, kad tu, lietuviškasis svie
teli, nemėgsti nacionalizmo. Tu 
žinai, kad kiekvienos tautos na
cionalizmas yra plėšrus, o ma
žai tautelei dargi pavojingas ir 
pražūtingas.

Tu, lietuviškasis svieteli, ne 
vienas gyveni šiame pasaulyje. 
Žinai — yra daug kitų sviete
lių. Tūli iš jų keliolika kartų 
didesni už tave, kiti tau ligųs, 
o kiti mažesni. Tie didieji dau
giausia tik dėlto dideli, kad jie 
buvo plėšrus; kad jie jau su- 
gromuliavo daug tokių svietelių 
kaip tu. Visi plėšrus'svietėliai 
turi savo “liėfuvybes’^kacU pė 
jos skraiste galėtų paslėpti sa
vo iltis. Bei kam tau, lietuviš
kasis svieteli, ta lietuvybė rei
kalinga, juk tu ilčių neturi? Juk 
tu nesikęsini kito svietelio su- 
gromuliuoti. Tu turi tautybę, 
karštieji vadukai turi naciona
lizmą ir to užtenka. Jokia kita 
“lietuvybė” tau nereikalinga.

Apibudinimui lietuviškų rei-

kalų žodis “tautybė” pilnai at
sako. Tautybei priklauso musų 
kalba, papročiai, liaudies dai
nos, menas, pasakos, tautinė li
teratūra ir t.t. Tautybė apima 
ir atstovauja visą tai, kas mu
sų gyvenime yra tautiška ir 
bendra visai lietuvių tautai.

Bet tautybė nereikalauja, kad 
mes ją mylėtumėm ir jai tar- 
nautumėm. Kiekvienas kas gi
mė iš lietuvių tėvų ir nepabėgo 
pas svetimus, yra lietuvis. Ka
da lietuvis rūpinasi gerai iš
mokti savo kalbą, rūpinasi pa
žinti savo tautos istoriją, remia 
ir gina visus teisingus savo tau
tos reikalus — toks yra sąmo
ningas lietuvis.

Dabar pažiūrėkim į lietuvy
bę iš kitos puses.

Daleiskim, kad mano drau
gas, Stasys Vitaitis, kuris kokią 
tai karštą meilę lietuvybei net 
į savąjį “krėdo” įsakė, butų gi
męs ne lietuvių tautoj, bet ara
bų — kokia tada butų jo lietu
vybė? Arba, daleiskim, kitas 
mano draugas, Mikas Vaidyla, 
kuris ir už Vitaitį karščiau my
li lietuvybę, butų gimęs portu
galų tautoj — kokia butų jo lie
tuvybė? Dabar, kad ir tu pats, 
lietuviškas svieteli, būtumei ne 
lietuviškas, o čekiškas — kaip 
tu vadintume! savo lietuvybę? 
Kaip sakiau, jei viena tauta tu
ri lietuvybę, tai ir kitos turi. 
Negalimas daiktas, kad tik lie
tuvių tauta butų tokia laimin
ga.

Ir turi, tik kitaip vadina.
Ir mano draugas, Stasys Vi

tai lis, būdamas arabų tautos 
žmogus, savo “Lietuvybę” va
dintų “arabybe” ir arabybei 
“sakytų kredus”; arabybei 
reikštų savo meilę. Mikas Vai
dyla būdamas portugalas irgi 
nėapseitų be “lietuvybės”, tik 
jis ją vadintų “portugalybe” ir 
portugalybei prisiektų meilę ir 
ištikimybę. Tu, lietuviškasis 
svieteli, būdamas čekišku — sa
vo “lietuvybę” padidintum “če- 
kybę”.

Atrodo kvaila, ar ne?
Galvok kaip nori, o žodis 

“lietuvybė” musų kalboj nerei
kalingas. —Alsėdžių žemaitis

Išvogė Radviliškio Sa-1 Vinča ir Labanauskas 
vivaldybės archyvą Smarkiai Laikosi.Smarkiai Laikosi Gaso Šiluma

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

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

Urmo (wholesale) dainomis pristato i alines ir kitas ištaigas. Vi
suomet kreipkitės, pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

TAUPYKIT KUPONUS
UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSIT GRAŽŲ IR 

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

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

Kas nori gali dar pradėti taupyti sau puikius, tikru auk* 
su paauksuotus indus, tik PASISKUBINKI!1, nes mažai jų be
liko.

indai yra aukščiausius rūšies ir daug brangesni, negu 
mokėsit Naujienoms su kuponu, išsikirpkit kuponų šiandien ir 
pradėki), rinkti gražius šešiems arba iž asmenims setus.

(įAiLMMilEb “NAUJIENOSE”

RADVILIŠKIS — Rugp. 13 d. 
Radviliškio valsčiaus viršaitis 
atėjęs įstaigon rado išvogtą sa
vivaldybės archyvą, iš kurio iš
nešti visi kasos dokumentai, 
buhalterijos knygose išplėšti vi
si prirašytieji lapai, o palikti 
tik tušti lapai su viršeliais. Pa
žymėtina, kad visi išvogti doku
mentai ne perseniai buvo revi
zuoti ir rasti tvarkoje, todėl 
spėjama, kad juos išvogė kas 
nors kerštaudamas tarnauto
jams. Tuo reikalu vedama stro
pi kvota.

Klaipėdoje žemės ban
ko pastatytuose na

muose įrengiama 
275 butai

KLAIPĖDA — šiemet Klaipė
doje Žemes bankas pastatė 44 
darbininkų namus, kiekvienuos 
namuos po 4 butus, sandėliuką, 
pąstogę ir kt. patogumai. Tar
nautojams pastatyta 18 namų 
kiekvienuose namuose po 2 bu
tus ir pastogę. Visuose tuose 
pastatytuose namuose yra 275 
butai. Pastatytieji namai darbi
ninkams ir tarnautojams ati
duodami išsimokėtinai.

PERKŪNAS DEGINA

UTĖNA — Rugp. (22 d. apie 
20-22 vai. Utenos apskr. pasi
girdo perkūnija, kurios pasė
koje buvo matyt 3 gaisrų pa
švaistės. Ypač didelė pašvaiste 
buvo matyt nuo Utenos Tau
ragnų kryptimi. Smulkesnių ži
nių nepasisekė sužinoti.

Kuktiškiuose perkūnas nu
trenkė 2 lauke buvusias priri
štas karves.

Komisija Kovai su Dėg- 
tindaryste.

KAUNAS. — Sėkmingiau ko
voti su degtindaryste sudaryta 
tarpžinybinė komisija, kurios 
tikslas studijuoti sąlygas ir ieš
koti ' priemonių kovai su žala 
ir piktu, kurį sudaro degtinda- 
rystė ir naminės degtinės var
tojimas. Šios komisijos pirmi
ninku Vidaus r-lų min. paskyrė 
policijos insp. V. Vitkų, o na
riu Vals. saug. dep. juriskon
sultą dr. Br. Kalvaitį. Be to, į 
komisiją atitinkamų ministerių 
yra paskirti finansų ir teisin
gumo m-jų atstovai. Finansų 
m-jos atstovu paskirtas ref. V. 
Stakniunas ir teis, m-jos — ref. 
K. Karpus. Kovai su degtinda
ryste, reikalui esant, tarpžiny- 
bės komisija į pasitarimus ga
lės kviestis ir kitų ministerijų 
ar departamentų atstovus.

Klaipėdoje Statomas 
didelis žuvies apdirbi

mo fabrikas.
KLAIPĖDA. — žemės ban

kas Klaipėdoje apsiėmė “žu
vies” b-vei pastatyti didelį žu
vies apdirbimo fabriką. Dabar 
Klaipėdoje esantieji “Žuvies” 
b-vės šaldytuvai bus atitinka
mai praplėsti ir patobulinti, o 
naujai statomam fabrike bus 
įrengtas didelis konservų sky
rius. Pastačius tą fabriką ir 
pradėjus jam veikti, numato
ma suvaržyti konservuotos žu
vies įvežimą.

Vien fabriko statyba be vi
daus įrengimų atsieis apie 425 
tūkstančių litų.

• Rietavo žemes Ūkio koope
ratyvui šiemet suėjo trisdešimts 
metų nuo įsteigimo. Kooperaty
vas daro milijonines apyvartas, 
turi skyrius Kvedaro j e, Tve
ruose, Medingėnuose ir Stalgė
nuose. Kooperatyvas, vienas iš 
seniausių Lietuvoje, ruošiasi sa
vo 30 metų sukaktį tinkamai 
paminėti.

Turėjusios užsibaigti tarp
tautinio čempijonato imtynės, 
dar pratęstos, publikos netrū
ksta. Įdomiausia tai, kad mū
siškiai Labanauskas smarkiai 
laikosi prieš užsienio čempi- 
jonus. Stiprų dancigietį Stahl 
paguldė po kelių minučių. Ki
tas siurprizas žiūrovams buvo, 
tai boksininkas Vinča išėjo a- 
inerikoniškoms imtynėms su 
Martinsonu. Rungtynės baigėsi 
lygiomis. Neblogai sekasi ir 
“juodą j ai kaukei” kuri pagul
dė estą Skripką.”

Susisiekimo Reikalai

Zarasus, kaiZARASAI.
kas, štate antroje vietoje po 
Palangos. Kodėl nestatyti? 
Puikus Zarasų pliažai, puikus 
pušynai, ežerai, gražus mies
telis ir malonus žmonės. At
važiavęs vasarotojas vieną kar 
tą į Zarasus, paskui niekuo
met neatsiskiria su jais. Daug 
kas į Zarasus atvykstu, bet 
juos atbaido kelionės brangu
mas. Kad Zarasus galėtų ap
lankyki ir tolimesnių Lietuvos 
vietų vasarotojai, apskr. šei
mininkas ats. pulk. Šlepetys 
uoliai rųpinasi ir tikisi ar an
ksčiau, ar vėliau papiginimai 
bus išrūpinti. Taip pat rūpina
si, kad butų duoti papigini
mai iki artimiausių geležinke
lio stočių: Utenos, Obelių ir 
kitur.
Apie Vasarvietes Tvarkymą

Nemačiusiam Zarasų keletą 
inekų, atsidengtų prieš akis ne
matyta pažanga. 1932 metais 
Zarasai buvo paskelbti kuror
tiniu miestu, o 1935 metais 
tik pastatyta pirfnoji vasari
nė “Aušra”. Zaraj^ų apskr. virš 
J. Šlepečio ir-bu v; miesto bur
mistro St. Puodžiaus rūpesčiu, 
pradėta rūpinkis vasarvietes 
tvarkymu. Netrukus buvo pas
tatyta antra vasarinė “Užuo
vėja”. Pastatytas maudymosi 
baseinas, sutvarkytos ežerų 
maudymosi pakrantės. Visų 
vasarotojų nuomone, Zarasų 
vasarvietė sulauks geresnės 
ateities.

PIRMA PATOGUMU
ŠVARUMU IR PARANKUMU

TIKTAI

HUMBORLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Walskis—pirm., 8341

Evergreen Avė., tel. Belmont 
7678; John Kuprevičius—vice-pir- 
mininkas. 8446 W. Pierce Avė.; 
Anton Lungevicz—nut rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; S. Buneckis—finans rašt, 
3247 Beach Avė.; A. Zillius—ka
sierius, 3327 Le Moyne St: T. 
Kubilius—maršalka, 3222 Pierce 
Avenue.

^15 ~ MĖNESY

Vidurkis penkių kambarių namo apšildymui \
8 mėnesių šildymo laikotarpiui /

“Aš labai mėgstu gaso šildymą. Aš esu naSlė ir, ištikro, tai padaro 
man > darbą lengvesniu. Tai taip Svaru, mano namų ruofia dabar yra 
tikras malonumas. A& mėgstu dargi ir tą nepaliaujamą Šilumą."— 
Mrs. Blanche Caronti, 3116 W. 54th Place, Chicago.

Gaso Šiluma Yra Verta Daugiau 
Nes Ji Padaro Daugiau

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

čiavimui kiek kainuotų namų 
apšildymas gasu.

Šventosios Uoste Stato
mi Keturi Kuteriai
KAUNAS. — Be šešių naujai 

pastatytų ir į vandenį nuleistų 
kuterių (su burėmis ir moto
rais) statomį dar keturi kute
riai. Pirmieji šeši kuteriai ati
duodami šventosios apylinkės 
žvejams išsimokėtinai, o iš ke
turių pastatytų kuterių bent du 
numatoma atiduoti klaipėdiš
kiams žvejams, nes jie prašo.

Ateinančiais metais švento
sios uosto dirbtuvėse numato
ma pastatyti irgi ne mažiau, 
kaip 10 naujų kuterių.

Sekmadienį iš Kauno važiuo-

GASO ŠILIMA 
yra vienintele 100% 
Automatiška šiluma

! I J.ų IJ 1< M
fify.:

įja inžinieriai naujai pastatytų 
kuterių motorus išmėginti, o 
antradienį atvyksta Kaunan 
uosto administratorius p. Ra
manauskas sutarčių su žvejais 

kuterių perdavimo sudary- 
reikalu. /

j —---------------------

dėl 
mo

Kilo gaisras
PANEVĖŽYS — Rugp.

14 d. pil. Sargevičiaus antano 
.gyv. Molupių kaime Pasvalio 
valse, gyvenamajam name kilo 
gaisras. Per gaisrą sudegė šiau
dinis stogas ir smarkiai apdegė 
sienos. Gaisras padarė apie 2,- 
000 Lt. nuostolių.

mėn.

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

3141 So. Halsted St.; P. Pauzolis 
—pirm, pagelb., 3427 So. Halsted 
St.; S. KuneviČia—nut. rašt., 3220 
So. Union Avė.; F. Kasparas — 
fin. rašt., 8534 So. Lowe Avė.; 
W. Dulevičia—kont. rašt., 812 W. 
33rd St.; J. Balčiūnas—Kasierius, 
3200 So. Lowe Avė.; J. Arišiu- 
nas—apiekunas kasos. 3623% So. 
Emerald Avė.; F. KuneviČia — 
apiekunas kasos, 8201 Green St.; 
K. Valaitis—apiekunas ligonių,
7104 So. Emerald Avė.; W. Dule
vičia—korespondentas. Laiko su
sirinkimus kas mėnesį pirmą pen
ktadieni. 7:30 vai. vakare. Crica- 
gos Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted St.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGI
JOS SKYRIAUS RbSELANDO LIE
TUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS jvyko, 

sausio-Jan. 7 d. 1938 m., kuriame 
išrinkta valdyba 1938 metams se
kančiame sąstate: Pirm. —Anta
nas Sudentas. 10036 So. State St.; 
Vice-pirm. — Mike Sinko, 115— 
E. 104th PI.; Nut. RaŠt.—Franas 
Pučkorius, 10831 So. Edbrooke 
Avė.; Sekr. ižd.—Stasys Yurčius, 
209 — E. 107th St.; Iždo Glob.— 
Walter Stulpinas. Petras Krasaus- 
kis; Maršalka —Kastas Remutis; 
Skyriaus Kasierius — Magdalena 
Sudentas; Atstovas j Lietuvių 
Kongresą — Antanas Norbutas, 
1033 W. 103rd St. Draugijos su
sirinkimai kas naujo mėnesio pir
mą ketvirtadieni, 7:30 vai. vak„ 
Darbininkų Svetinėje, 10413 So. 
Michigan Avenue.

ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Pirmininkas—Pet

ras Arlauskas, 1947 N. Cleveland 
Av., Chicago, III.; Pirm, pagelbi- 
ninkas—Alexas Niprikas, 4015 W. 
13th St., Chicago, III.; Protokolo 
Raštininke — Sofija Ambrozaitė, 
11731 So. Indiana Avė., Chicago, 
III.; Finansų Raštininke — Ona 
Uškuraitė, 1329 North Dearbom 
St.. Chicago III.; Finansų Rašti
ninkes Pagelbininkė — Emilija

Leiskit Mums Pasirūpint Jūsų Vargais
. . . visi jūsų rūpesčiai neturi pamatu. 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

Užtikrink savo indeliams tikrą apsaugą 
ir pelną '

Čia visų INDELIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

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

TELEFONAS, CA2VAL 8500

DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS LIE- 
TUVOŠ VALDYBA 1988 METAMS:

John Jackas— pirmininkas, 6504 
So. Rockwell St.; Adam Subaitis 
—vice-pirm., 1947 String St.; 
Gasper Pakeltis—nut. rašt., 4019 
Ramašauskienė, 1218 South Inde- 
pendence Blvd., Chicago, III.; Ka- 
sierka—F. Ambrozienč, 11731 S. 
Indiana Avė., Ch’go; Maršalka— 
William Putris, 4730 So. Spring
field Avė., Chicago, III.; Kores
pondentas — Juozas Balakas, 1414 
So. 49th Court, Cicero, III.; Ka
sos Globėjai—Juozas Keturakis, 
1525 So. 51st Avė., Cicero, III.; 
Steponas Niprikas 852 West 33 
St., Chicago, III.
Susirinkimai laikomi vieną sykį 
į mėnesj kas ketvirtą nedėldienj 
pirmą valandą popiet Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., Chi
cago. III.
So. Artesian Avė.; Krank Micklin 
Jr. —finansų rašti., 4917 South 
Komensky Avė.; Frank Medalins- 
kis—kasierius, 8159 Emerald Av.; 
Frank Margevičia—kontr. rašt., 
4348 o. Washtenaw Avė.; B. J. 
Jakaitis — Auditorijos atstovas, 
826 W. 34th PI.; A. Subaitis, A. 
Tamevičia ir P. Augustinas — 
Trustees

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠALPINIO 
KLIUBO VALDYBA 1938 M.- Pirm.

George Medalinskas, 233 Central 
Avė.; Pirm. Pagelb. Frank Sta- 
nionis, 3950 Gladys Avė.; Prot 
Rašt. Mary Medalinskas, 233 So.- 
Central Avė.; Fin. Rašt. Chas. 
Kattalo. 4676 W. End Avė.; Kont 
Rašt. Vincentas Manikas. 17 So. 
Springfield Avė.; Kasos Grobėjai: 
Mike Davidonis, 3917 14th St., 
Juozas Bruchas, 8837 W. Polk St.; 
Kasierius Mike Kaziunas, 3508 
Gunderson Avė., Berwyn, III.; 
Maršalka Juozapas ZubnviMus, 
530 So. Lawrence Avė.; Kliubo 
gydytojas: Dr. Margeris, TeL 
Boulevard 8483; Korespondentas

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

ka, Pirmininkas, 2419 W. 43rd 
St., Tel. Lafayette 5424; J. Va- 
linckas, Pirm-Pagelb., 3423 So. 
Morgan St.; Paul J. Petraitis, 
Nutarimų RaŠt., 4223 So. Wells 
St., Tel. Victory 8770; Helen 
Gramontienė, Kasierius, 4535 S. 
Rockwell St., Tel. Lafayette 2418; 
Frances Wittis. Fin. Rašt., 4469 
Archer Avė., Tel. Lafayette 1374; 
F. Krasauskas, Kontrolės Rašt 
4353 So. Maplewood Avė.; J. 
Jesunas, Kasos Globėjas, 2440 
W. Pershing Road: Dr. A. J. Ma
nikas, Daktaras Kvotėjas, 4070 
Archer Avė., Tel. Lafayette 3051; 
A. Saldokas. Teisėjas, 4038 Ar
cher Avė. Susirinkimai laikomi 
kiekvieną trečią sekmadienį, kai 
1:00 vai. popiet Hollywood Hali, 
2417 W. 43rd St, Chicago, HL 
J Kliubą priimami vyrai ir mote
rys nuo 16-kos iki 45 metų am
žiaus lygiomis teisėmis.
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daug toks: Lenkų Koridorius, kurį Versalio Sutar
tis davė Lenkijai, kad Rytų Prusai butų atkirsti 
nuo likusios Vokietijos ir kad Lenkija butų aprū
pinta juros uostu, grįš padams.

“Hitleris susiderėjo su lenkais, taip kad jie tą 
teritoriją grąžins, o kaipo atlyginimą už tai, gaus 
Hitlerio palaiminimą pagrobti Lietuvą. *

“Lietuvos žemė prieina prie Lenkijos šiaurės 
sienos ir turi svarbų juros uostą Klaipėdą, į kuri 
lenkai seniai žiuri godžiomis akimis.

“Priedui prie tiesioginio Lietuvos užkariavimo, 
galimas daiktas, kad Lenkija paims savo tięsiogi- 
nėn įtakon Latviją įr Estiją. Jos pasidarys tikru
moje Varšuvos satelitai (palydovai).

“Hitleris turi savo rankovėje da ir daugiau te
ritorinių idėjų, bet Baltiko kraštai veikiausia bus 
pirmutiniai.”
Tegu skaitytojas dabar palygina šituos Washingto- 

korespondentų pranašavimus su Hitlerio pareiškimu,
kad po svyįetų krašto prijungimo jisai daugiau nebekel- 
siąs teritorijų kritinio klausimų!

Kuo tikėti : diktatorium, kuris nepripažįsta nei žmo
niškumo, nei teisėtumo — ar korespondentais, paduo
dančiais nuomonės iš neitralios šalies sostinės?

..................................................... — ..I— I ■■■■■■■ ■

no

Isteriškas riksmas, bet dar ne karas
Vakar Hitleris pasakė antrą “istorišką” kalbą 

koslovakijos klausimu. Ar ji bus istoriška, tai parodys 
ateitis; bet ji tikrai buvo isteriška. Per valandą su Vir
šum laiko (su pertraukomis) Adolfas rėkė ir draskėsi, 
lyg kas butų rengęsis jį pąpiauti!

Ir plūdosi. Taip nekultūringai tas “tautos vadas” 
niekino čekų-slavokų respublikos prezidentą ir demo
kratines valstybes, kad, tur būt, ir daugeliui vokiečių 
buvo sarmata jį klausyti.

Tačiau savo kalboje Hitleris dar “nepaskelbė karo” 
ir davė suprasti, kad jisai įteikęs Chamberlainui naują 
pasiūlymą. Be to, jisai du kartu pareiškė, kad, jeigu Vo
kietijai bus taikiu budu atiduotas sudėtų kraštas, tai ji
sai daugiau nebekels teritorijų keitimo klausimo.

Hitleris dagi įsakmiai užtikrino pasaulį, kad jisai 
nereikalaus Dancigo “koridoriaus” iš lenkų, nes*, esą, 
Lenkijai, kaipo 30 milionų gyventojų tautai, reikia tu
rėti priėjimas prie juros.

Tas “fiurerio” pareiškimas, kad sudėtų krašto pri
jungimas prie Vokietijos busiąs “paskutinis teritorijos 
klausimas”, kuris rupi vokiečiams, galėjo sužadinti vil
tį Lietuvoje, kad jisai nesiverš į Klaipėdą. *

Bet visas dalykas yra tas, kiek pasitikėjimo yra 
verti Hitlerio prižadai. Jo diktatoriavimo rekordai liu
dija, kad savo žodžiu jisai niekuomet nesilaiko, jei tik 
jam pasitaiko proga jį sulaužyti.

Hitleris žadėjo laikytis Weimaro konstitucijos, kai 
prezidentas Hindenburgas paskyrė jį kancleriu — bet 
konstitucija tapo sutrempta.

Jisai žadėjo gerbti Austrijos nepriklausomybę —1 
bet Austrija jau yra inkorporuota į “trečiąjį rei'chą”.

Pagrobęs Austriją, jisai žadėjo neužkabinti Čeko
slovakijos, ir jo užsienių reikalų ministeris pareiškė 
Prahai, kad Vokietija bus ištikima arbitracijos sutar
čiai, kurią ji turi su Čekoslovakija — o šiandie Hitleris 
jau grūmoja sudraskyti Čekoslovakiją!

Kaip galima po to tikėti, kad Hitleris dabar savo 
žodžio Taikysis ir daugiau neužpuldinės kitų tautų?

Bet yra pavojus, kad didžiosios valstybės tuos Hit
lerio prižadus vistiek priims už gryną pinigą ir steng
sis padaryti su juo kompromisą, išpildydamos kuone vi
sus jo reikalavimus. Nei Francuzijoje, nei Anglijoje ne
pasireiškė “audra” prieš Chamberlaino susitarimą su 
nacių “fiureriu” apie Čekoslovakijos suskaldymą. Tų 
šalių valdžios ir žmonės sujudo daugiausia dėl to, kad 
Hitleris ėmė reikalauti daugiau, negu jam buvo priža
dėta Berchtesgadene.

Charakteringa yra tai, kad net ir sovietų komisa
ras Utvinovas, kuris pirmiaus taip garsiai smerkė ang
lus ir francuzus, dabar jau žada protestuoti tiktai prieš 
naujas koncesijas naciams!

Iš to yra aišku, jogei baime karo demokratinėse ša
lyse ir sovietų. Rusijoje yra taip didelė, kad jos sutiks 
duoti didžiausių nuolaidų rudajai nacių diktatūrai, kad 
tik joms nereikėtų stoti į kovą su ginklais rankose. Jei
gu yra šitoks nusistatymas Europoje, tai jos ateitis 
liūdna.

Tačiau dar nėra tarusi paskutinį savo žodį Čeko
slovakija.

Sekanti iš eilės — Lietuva?

Lietuvos margumynai

u

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

• (Tęsinys)
M « P

Šiemet Kaunas stipriai paju
to butų stoką. Kaunas visuomet 
kimštinai buvo gyventojų prį-| 
kimštas ir daugelis šeimų visai j 
susikimšę turėjo gyventi, bet 
šie metai tikrai pasireiškė bu
tų badu. Spėjama, kad koks po
ra šimtų šeimų ir keletas šimtų 
studentų visai pasiliks be butų.

Jiems teks gyventi toli už 
miesto, kur nors vasarnamiuo
se.

Kad ir Kaune eina sparti gy
venamų namų statyba, bet vis 
dėlto ji negali pasivyti miesto 
gyventojų prieaugliaus.

negali eiti visu tempu, štai dėl- 
ko Kaunas amžinai serga butų 
stoka!

S » . »
Lietuvoje viešėjo iŠ
Chicagos universiteto 
teisininkas, Kazimie- 

Jo brolis Liudas

DAR VIS STOJA Už 
FAŠISTUS

kiją priimti, Litvinovas jau ne
ketina protestuoti. Jisai kels 
balsą Tautų Sąjungoje tiktai 
tuomet, jeigu anglai bandys iš
gauti iš čekosjovakijos dides
nių nuolaidų.

Tokiu budu jau ir sovietų 
valdžia sutiko su pirmuoju 
Chamberlaino-Hitlerio “planu“, 
kurį ji dar neseniai vadino “iš
davyste”!

WORCESTERIS GRIUVĖ
SIUOSE

Bąisi audra, kuri padarė

Nors visas pasaulis žino, kad 
Ispanijos maištininkams pade
da Italijos fašistai ir Vokietijos 
naciai, bet musų klerikalai dar 
vis bando įrodyti, kad gen. 
Franco kovojąs už Ispanijos 
liaudies reikalus. Šv. Juozapo 
organas So. Bostone, “Darbi
ninkas”, rašo:

“Franco jau užėmė 38 Is
panijos provincijas su 15 mi
lijonų gyventojų, gi ‘lojalistų’ 
rankose teliko tik 14 provin
cijų su 9 mil. gyventojų. Jei daug nuostolių Naujojoje Ang- 
liaudis butų prieš Franco, tai 
kaip jam pavyktų užkariauti 
du trečdaliu Ispanijos žemės 
ir užvesti ten -nšrmalų (?—- 
“N.“- Red.) gyvehimfą?”

Kad Franco užvedė “norma
lų gyvenimą” užkariautose pro
vincijose, tai, žinoma, grynas 
prasimanymas. Ten toks pat 
“normahimas”, koks, sakysime, 
Austrijoje, kurią pagrobė Hitle
ris.

Reikia stebėtis, kad “Darbi
ninko5’ rašytojai dar ir šiandien 
nemato, kokia pragaištis butų 
Europai ir ypač mažomsioms 
jos tautoms, ypatingai Lietuvai, 
jeigu fašistams pasisektų galu
tinai užkariauti Ispaniją.

MASKVA PROTESTUOS, 
“JEIGU“

Du žinomi politikos komentatoriai, Drew Pearson 
ir Robert S. Allen, kuriuodu ražo kasdien Hearsto laik
raščiams po antrašte “The Washington Merry-Go- 
Round”, vakar savo skiltyje laikraštyje “Chicago Ame
rican” pareiškė, kad sekanti iš eilės Hitlerio auka bu
sianti Lietuva. Jų dviejų rustus pranašavimas skamba 
taip:

“Jus galite pasižymėti savo užrašų knygelėje 
apie užsienių reikalus, kad sekantis iš eilės pavo
jaus taškas Europoje bus Lietuva, Lenkų Korido
rius ir Pabaltijo valstybės.

“Hitlerio veikimo planas šitame plote yra maž-

Kai anglų ir franeuzų val
džios begėdiškai nusilenkė Hit
lerio šantažui ir sutiko atiduo
ti Čekoslovakijos sudėtų kraštą, 
tai SSRS užsienių reikalų ko
misaras Maksimas Li tvino vas 
aštriai pasmerkė , tų valstybių 
diplomatus, o sovietų Rusijoje 
bolševikai Šaukė masinius mi- 
tingtis ir per spaudą atakavo 
Anglijos ir Francuzijos išdavi
kišką pasielgimą su čekais.

Bet, truputį pasmarkayusi, 
Maskva jau pradėjo pritarti 
Chamberlaino ^planui”. Ji da
bar jau tiktai grasina kelti 
triukšmą, jeigu Londonas su 
Paryžium sutiks duoti Hitleriui 
daugiau, negu Chamberlainas 
buvo su juo susitaręs Betchtės- 
gadene. Pereitą Sekmadienį atė
jo telegrama iš Genevos, kurio
je sakoma:

“Maksim Litvinov, sovietų 
užsienių reikalų komisaras, 
pranešė Britanijos vyriausy
bei, kad Rusija atsišauks į 
Tautų Sąjungą, jeigu Londo
nas mėgins versti Čekoslova
kiją, kad ji priimtų kokių 
nors didesnių nuolaidų Vo
kietijai.”
Vadinasi, prieš tas nuolaidas, 

kurias Hitleris išsiderėjo pir
mame savo pasikalbėjime su 
Chamberlainu ir kurias anglai

Ii joje ir užmušė kelis šimtus 
žmonių, labai skaudžiai palietė 
Worcester/Mass., kur yra skait
linga lietuvių kolonija. Bet lie
tuvių gyvasčių, rodos, nėra žu
vę. Tačiau nuosavybių sunai
kinta nemažai. “Am. Liet.“ 
apie tai rašo:

“Veik ištisą savaitę buvo 
prarūgęs lietum. Vėliau Wor- 
cesteriečiai išgirdo per radi
ją pranešimą, kadJ Atlantiko 
vandenynu slenkanti audra 
link Floridos pasukusi ryt- 
vakarų link. Bet Worcesterio 
miestui su 200,000 gyvento
jų būnant lomoj su galimu 
pavojum nė nesiskaitė, sakė: 
“audra mus negazdina, ateis 
ir per galvas nueis, ne neju
sime”. Tačiau kitaip su aud
ra įvyko.- Ji atėjus nenuėjo 
be blėdies, bet švilpdama 
virš gyventojų galvų draskė 
stogus, griovė namus ir ver
tė medžius iš šaknų.

“Worcesterį audra pasiekė 
apie 3-čią valandą po pietų 
ir tęsėsi iki 7-tos vakare. Ir 
per tą 3-jų 4-rių valandų lai
ką susisiekimas buvo supara- 
lyžuotas, miestas likos be 
šviesos, durų, langų ir stogų 
tik skeveldręs lakstė į pa
danges. Apie 200 žmonių su-; 
žeidė, į porą desėtkų užmu-i 

į še. Galų gale miestas buvo 
padėtas po karo stoviu ir J 
ginkluoti sargybiniai miesto, 
krautuves patruliavo iki sau
lei užtekant.

“Audrai bešėlstant daug ir 
lietuvių įstaigų nukentėjo: 
Lietuvininko garažiaus lan
gus išnešė ir sužeidė porą 
pardavėjų; Amerikos Lietu
vio knygyno du langus su
tratino ir vartus sulaužė; 
Višniausko, (prie Ward 
g-vės) medis buvo išrautas 
su šaknimis ir užmestas ant 
stogo, kuris puldamas pusė
tinai apgadino namų* Bet1 
kad viesulą butų kokį lietu
vį užmušus ar sužeidus, pa
kol kas neteko girdėt.”

Remkite tuos, kurie 
garsinasi

ir francuzai privertė Čekoslova- , “NAU^NOSK”

šiemet 
Toronto, 
studentas 
ras Pocius,
taip pat studentas ir yra Toron
te Lietuvos garbės konsulo se
kretorius. Kazimiero Pociaus 
dvi sesutės Toronte lanko kon-

" | servatoriją.
Pocių motina Toronte esanti 

žymi veikėja lietuvių tarp**
Advokatas A. Jakšas nuo 

Bostono jau šiomis dienomis 
išvažiuoja į š. Ameriką. Jisai, 
rodos, dešimts dienų viešėjo

Ir juo toliau, juo tasai namui SSSR gyvenimo yra atpasako- 
statybos klausimas darosi vis|jęs Lietuvos Žinioms, 
painesnis ir vis opiau rišamas.
Kad ir į namus įvestuotas kapi- Į daryti išvadų, kad SSSR gyve- 
talas per keletas metų amorti- 
zuojasi, bet visas reikalas tame, 
kad kartais namų statybai pri
trūksta statybinės medžiagos — 
vyriausiai tai plytų, o kartais 
net ir darbininkų, todėl statyba 
visu sparčiu tempu negali pa
sireikšti.

Šitas klausimas tur būt ne
greitai ir nelengvai bus išrištas, 
nes Kaunas kasmet vis sutrau
kia naujų gyventojų, kurie čia 
iš provincijos atvyksta. Be to, 
sunkiai rišamas ir viešbučių 
klausimas. Jei tik vyksta kokie 
nors suvažiavimai, tai jau vieš
bučiuose pritrūksta vietų, štai, | 
kad ir ateinantieji metai dėl 
busiamų krepšinio žaidimų jau 
sudaro savotišką galvosūkį kur 
sutalpinti iš užsienių atvyku
sius svečius. Reikia laukti, kad 
į tuos žaidimus atvyks koksai 
tūkstantis svetimšalių, gerai iš
lepintų žmonių. Taigi kur juos 
apgyvendinsi, jei išviso Kauno 
viešbučiai" turi - penketą šimtų 
lovų! Pas privačius asmenis ne 
visi norės apsigyventi, o be to, 
ir privatus asmens kimštinai 
gyvena ir pas juos maža vietų 
yra.

D.ar kas statybai kliudo, tai 
žemės sklypų brangumas. Da
bar Kaune už vieną metrą že
mės tenka mokėti šimtas litų, 
bet ir tai sunku gauti. Mat, že
mės sklypų kainoms kylant tie, 
kurie juos iš seno turi įsigiję 
ne labai nori parduoti, vis dar 
laukia kada dar jų kaina žy
miai pakils. Juk buvo tokie lai
kai, kada už vieną metrą Kau
ne buvo mokama net trys šim
tai litų. Todėl dabar sparčiai 
ruošiamas įstatymas, kuriuo 
bus neužstatyti žemės sklypai 
apdedami papildomu kylančios 
vertčš mokesčiu, gal tuomet 
kaip kas panorės juos greičiau 
parduoti, negu mokėti aukštus 
mokesčius.

Kaune liuosų, neužstatytų že
mes sklypų yra pakankamai ir 
rodos žemės badę visai negalė
tų būti. Bet gi dėka savotiškos, 
iki šiol veikusios mokesčių sis
temos tie liuosi žemes sklypai 

[ nebuvo parduodami.
Aišku ir miesto savivaldybės 

ūkis dėl neužstatytų žemės skly
pų turi žymiai nukentėti, nes 
nesurenka daug mokesčių, ki
taip tarus, kapitalas guli be jo
kios apyvartos, todėl ir miesto 
pažanga reikiamu ir prideramu 
tempu negali pasireikšti. Kaip 
žemės sklypų Kaune kaina au- 

i ga galima pavaizduoti, kad ir 
tokiu pavyzdžiu. Dar metai at
gal kur dabar statoma didžiulė 
ligoninė už metrą, čia visur su
prantama už kvadratinį metrą, 
buvo mokama tik vienas, du li
tai, o jau dabar toje vietoje ten
ka mokėti iki trisdešimties litų. 
Mat, busiarpa ligoninė statoma 
nuošalyje miesto, kur ir susisie
kimo jokio nebūta.

Taigi melų bėgyje, toje vieto
je veik trisdešimts kartų žemės 
kaina pakilo! Tokių pavyzdžių 
esama nemaža.

Štai dėlko ir miesto statyba la“.l

lyginus uždarbius su pragyve
nimo brangumu žymiai paste- 
biama, kad tasai gyvenimas nė
ra vienas iš malonesnių...

Advokatas Jokšas būdamas 
Lietuvoje susipažino su Lietu
vos teismų santvarka. Jam kai
po advokatui tai buvę visa la
bai įdomu patirti.

Kiek tenka patirti advokatas 
A. Jokšas grįžęs į š. Ameriką 
savo kelionės patirtus įspūdžius 
aprašysiąs lietuvių spaudoje. 
Jis esąs lietuvių politikos kliu- 
bo dideli«z*veikėjas ir bene vie
no iš tų klubų pirmininkas.

Pirmyn choro dalyvė ilgiau 
užsilikusi viešėti Lietuvoje, Sta- 
ligaitė rugsėjo menesyje jau iš
važiuoja iš Lietuvos. Ji dar ža
da pakelyje atsilankyti kai ku
riose Euripos valstybėse.

Gavusi
choro dalyvė Aleks 
priimta į V. D. Univėrsitetą stu
dente ir dar žada lankyti Lie
tuvos konservatorijos ' dainavi
mo klasę. Smuikininkė Novic- 
kaite, taip pat pirmyn choro 
dalyvė jau sėkmingai darbuoja
si Lietuvos valstybės radiofone.

—J. K.

stipendiją > Pirmyn 
laite jau

Iš to atpasakojimo negalima

nimu butų likęs labai sužavė
tas. Viena kas jam ryškiai me
tėsi j akis, tai kad SSSR visai 
nėra politinių laisvių. Be to, pa- (GALAS)

MARGUMYNAI
Kur Cukrus Gamina

mas iš Medžio 
Piuvėnų?

Ekonomiškas būtinumas ver
čia žmones dirbti kartais ir ne-

Valstybėse iš maisto gaminami 
kiti daiktai, o Vokietijoje iš ki
tų daiktų gaminamas maistas. 
Pavyzdžiui, Amerikos pramonės 
turtuolis Henry Ford iš soja 
pupų dirba automobiliams da
lis; Vokietijoje prof. Friedri- 
chas Bergius, vienas gabiausių 
chemikų, iš piuvėnų dirba cuk- 
lų. Jo tyrinėjimai daromi ne 
dėl kokio moksliško 
bet dėl ekonominio 
Vokietijoje stinga
stinga maisto. Iš piuvėnų dir
bant cukrų, pasilieka atmatų a- 
pic 65%. čia yra tani 
rūgštys ir produktas, 
mas lignin, iš 
medžio anglis 
kartonas tam 
supakuoti.

smalsumo, 
būtinumo: 

žaliavos ir

tikros 
vadina- 

kurio dirbama 
ir, veikiausiai, 
pačiam cukrui

Kur Yra Didžiausias 
Pasauly Laikrodis?

Didžiausias pasaulyje laikro
dis yra Kanadoje, Montrealio 
mieste, jis yra trimis veidais, 
110 metrų aukštumo, beveik 4- 
ais metrais aukštesnis už didelį 
Westminster bokšto, Londone, 
laikrodį. Valandų rodyklės yra 
7 metrų ilgumo ir sveria po 750 
kilogramų, o minutės rodyklės 
— 10 metrų ilgumo, sveria po 
1,250 kilogramų. Mechanizmas 
yra elektros jėgos varomas.

Kur Yra Velnio Tiltas?
Velnio tiltas yra Scgovijoje, 

Ispanijoje. Tai buvo Romos im
peratoriaus Trajano pastatytas 
vandentiekis—akvaduktas prieš 
1800 metų. Pastatytas be kal
kių ir be cemento ir dar stovi 
ir veikia! Tiltas turi 170 arkų, 
31 metro aukštumo ir beveik 
kilometro ilgumo. Dčlko jis bu
vo pramintas, “velnio tiltu“ — 
nėra žinių.

KAIP VENGRAI ATŽYMĖJO 
VITAMINO C IŠRADĖJĄ

Vengras gydytojas prof. Szent- 
gyorgy išrado, kaip žinome, vi
taminą C visai atsitiktiniu bu
du, nors prieš tai per keletą 
metų veltui ieškojo jo Ameri
koje prie gyvulių skerdyklų. Už 
tą išradimą pernai buvo jam 
duota Nobelio premija. Dabar 
vengrai, norėdami pagerbti sa
vo tautietį, pastatė ir padova
nojo išradėjui gražią vilą, ku
rią pavadino “Vitamino C Vi-

Kur Yra Piratų Korimo 
Prieplauka?

Piratų korimo prieplauka, ar
ba Ekzekucijos Dokas, yra Lon
done, rytinėje dalyje, ant Tem
zės kranto, čia yra laiptai ir 
stora akmens siena. Senovėje 
čia priplaukdavo valtys ir luo
teliai ir čia taip pat būdavo ka
riami jurose pagauti piratai. Čia 
daug piratų sumokėjo mirties 
kainą rūsčiam teisingumui. 
1701 m. prieplaukoje buvo pa
kartas ir garsus piratas Kapito
nas Kiddas. Paprastai baudžia- 

Untfšiš* budaVo kariamas žetfnai, 
taip, kad kyląs potvynio van
duo apsemtų kūną. Paprastai 
pakartasis būdavo paliekamas 
kartuvėse, ligi upės vanduo tris 
kartus pakildavo potvyniu ir 
tris kartus nusileisdavo atoslū
giu.

Kas buvo karalius 
Bomba?

karalius Ferdinandas II-sis 
tai, kad 1848 metais jis la- 
žiauriai bombardavo Messi- 
kur buvo daug žmonių nu-

lio 
už 
ha i 
ną,
žudyta ir daug turto sunaikin
ta. Tuo pramintu Karaliaus 
Bombos vardu jis buvo geriau 
žinomas, ne kaip tikruoju Fer
dinando vardu. Jo sūnūs Fran
cis II buvo pramintas Bomba II 
už tai, kad 1860 metais bom
bardavo Palermą. Kartais jį va
dindavo ir Maža Bombukc, ar
ba Bombalino.

KAS BUVO MARCUS TUL- 
LIUS TIRO?

M. T. Tiro, kurį mes vadin
tume Tiru, buvo Cicerono iš
laisvintas vergas ir stenografi
jos išradėjas. Sako, jis padanr 
tą svarbų išradimą 63 m. pr. 
Kr. Jo išrastą stenografijos sis
temą vartojo Romos mokyklo
se, mokėsi jos imperatoriai (jų 
tarpe imperatorius Titus), ora
toriai, rašytojai. Sutrumpinto 
rašto sistemą užeiname ir se
novės graikuose. To rašto pa
vyzdžiai yra saugojami Vatika
no muziejuje Romoje, Biblio- 
theąue Nationale Paryžiuje ir 
Britų muziejuje Londone. Nei 
graikų Ksenofonas, nei romėnų 
Tiras nieko nežinojo apie spau
dą ir popierį
knygas su stilium ant vaškuo
tų plytelių. Julijus Cecaris tu
rėjo prie savęs visą būrį rašti
ninkų, kuriems diktuodavo sa
vo raštus; vienam baigus rašy
ti ant plytelės, jis eidavo prie 
kito ir tam diktuodavo. Užrašai 
nuo tų originalių plytelių buda- 
vb perrašinėjami ant kitų arba 
ant papyruso.

jie rašė savo
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Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street Telefonas Ganai 0117

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

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

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

Moksleivių Stipen
dijos Fondas

Artinantis Kultūros Draugi
jos skyrių konferencijai, ku
rioje apart kitų svarbių klau
simų, bus svarstoma ir apie 
moksleivių stipendijos fondų. 
Čia norėtųsi plačiau šiuomi 
klausimu pasidalinti nuomo
nėmis su nariais, ypač su kon
ferencijos dalyviais delegatais.

Visiem gerai žinoma, kad 
čiagiinis, aukštesnius mokslus 
einantis jaunimas nėra ganė
tinai artimas lietuvių visuome
niniame kultūros darbe. Kuo
met prisimename anų laikų 
Lietuvos moksleiviją, tai da
rosi begalinė skirtumą. Kame 
gi priežastis? Nesakysime, kad 
tai nutautėjimas bei išsigimi
mas—greičiausiai senosios at
eivių lietuvių kartos perma- 
žas domėjimasis jaunaja kar
ta reikale įtraukimo jaunuo
menės į vįsuomenės darbuotę.

Juk turime daugybes jau
nuolių gana gabių talentingų, 
lietuviškai nusiteikusių ir no
rinčių dirbti jei tik jiems butų 
teikiama daugiau progų. Pa- 
vyzdžui: choruose paskuti
niais keliais metais beveik 
kuone 100 nuošimčių sąstatai 
pasikeitė iš ateivių čiagimiais. 
Bet kitose srityse palyginamai 
jų dar labai mažas nuošimtis 

• - teįtraukta.«Kultūros.: Draugijos 
skyriuose toje krypty m i daug 
galima padaryti teikiant jau
nuoliams progų, moralės pa
ramos ir sykiu pasirūpinant 
jųjų ekonomine būkle. Gana 
tankiai gabus, talentingi mo
ksleiviai, kurie butų naudingi 
lietuvių visuomenėje, prispau
sti ekonominių sąlygų turi nu
traukti nebaigtus mokslus ar
ba per didžiausį vargą uždar
biaudami nutrauktom nuo 
mokslo valandom šiaip-taip 
pasiekia savo tikslo. Supran
tama, kad iš jų reikalauti pri
sidėjimo prie viešosios veik
los nei negalima.

Tad turėkime omenyje mu
sų jaunąją kartą, kuri metas 
po meto turės dirbti tuos pa
čius darbus lietuvių organiza
cijose ir abelnai palaikyti lie
tuviškąjį judėjimą: stengki- 
mės įtraukti juos į darbą kur 
tik pasitaiko proga; duokime 
jiems moralės paramos ir ne
pamirškime pasirūpinti jųjų 
ekonomine padėtimi, kuomet 
reikalas yra.

Pirmametinėje Kultūros Dr- 
jos 'konferencijoje praėjusį 
metą, laikytoje rugsėjo 5 d. 
Liuosybės svetainėje, Cicero, 
III., liko įsteigtas Kultūros 
Draugijos Moksleivių Stipen
dijos Fondas, kaip tik anks
čiau minėtiems tikslams. To 
fondo įkūnijimui buvo numa- 

. tyta rengti įvairius vakarus, 
pasilinksminimus, pramogas ir 
tuomi gaunama pelno skirti 
visą ar bent dali moksleivių 
šelpimui. “WeH”, metas jau 
prabėgo, bet fonde kapitalo 
dar labai nedaug: vieni sky
riai šį-tą tam fondui skyrė, o 
kiti visai nei nepasirodė. Pir
mo meto vaisiai nedaug pasi- 
girtini. Atrodo neganėtinai 
tuomi užsiinteresuota. Gal būt 
sekantis metas /bus kiek sėk
mingesnis. Bet kad jis butų
sėkmingu reikalinga tam

' daugiau pridėti darbo ir rū
pesčio.

Aukos, Palikimai.
Apart parengimų fondo nau

dai* kad juomi daugiau butų 
rūpinamasi* nemažai į tg fon-

... ......... ‘

dą butų galima gauti įplaukų 
formoje aukų arba palikimų. 
Pas kitas tautas randasi tūk
stančiai žmonių, kurie kas me
tą suaukauja arba mirdami 
paskiria gana stambias sumas 
savo jaunuomenės auklėjimui 
palankioje dvasioje. Pas mus 
to beveik negirdėti. Gana tan
kiai pasiturinti žmonės, ypač 
bevaikiai arba pavieniai mir
dami palieka tambias sumas 
visai svetimiems arba ant baž
nyčių. Ar nebūtų puiku atsi
minti besimokančią jaunuo
menę?

Tuomi klausimu pakalbėsi
me plačiau kitą sykį.

—W. V. M-us.

NAUJI NARIAI
Prasidedant rudens sezonui, 

nekurie geros valios draugijos 
darbuotojai pradėjo vėl dar
buotis įrašinėj ime naujų na
rių. Štai dėde V. Vaitekūnas 
praėjusią savaitę įrašė gerą 
lietuvį Antaną Vaičiulį, ledų 
išvežiotoją ir ponią Minna 
Dantų, šeimininkę. O Juozas 
Ascilla nusistatė dėdei neužsi
leisti— jis irgi pasirodė su 
dviem naujom narėm: įrašė 
p-lę Petronėlę M. Sammis, pu- 
sininkę puikios lietuviškos val
gyklos po num. 2115 So. Hals
ted st., patartina draugijos na
riams atlankyti ir gauti pui
kų patarnavimą. “Savas pas 
savą’*. Taip jau nįusų Juozas 
įrašė ponią Domicėlę Gricius, 
savininkę lietuviškos užeigos, 
po num. 2034 So. Union avė. 
Vėliau pasižadėjo dar savo vy
rą ir dukterį prirašyti. Kvie
čiame.

Senas Petras ir A. Visbaras 
belenktiniaudami patys pa
klydo. Atrodo, kad nuo vasa
rinės tinginystės nelengva at
sikratyti. Kas daugiau stos į 
šių 4 brolių lenktynes?

Kiekvienas narys turėtų pa
sirūpinti įrašyti nors po vieną 
narį ir pagelbėti draugijai šio 
30 metų jubiliejaus metą išau
gti iki 10 tūkstančių narių.

METINIS DRAUGIJOS
VAKARAS

Praėjusį pirmadienį valdy
bos laikytame posėdyje liko 
nutarta pasamdyti visą Amal- 
gameitų namą ant Van Bu- 
ren ir Ashland Blvd. metiniam 
draugijos vakarui. Ten yra di
džiulė svetainė, kelios mažes
nės, puiki valgykla, virtuvė, 
bufetas, rūkymo kambariai ir 
tt.,—net 3 aukštai. Tai puoš
niausi svetainė tam tikslui. Vi
si draugijos nariai gaus įžan
gos bilietus veltui į šį vakarą.

KULTŪROS DRAUGI 
JOS KONFERENCIJA

Praėjusį antradienį buvo 
pranešta, kad Kult. Draugijų 
metinė konferencija įvyks 
spalio (Oct.) 23 d. Ęoselande, 
III. Darbininkų svetairteje. Čia 
pataisome klaidą, kuri , ne dėl 
musų priežasties įvyko. Kon
ferencija įvyks ne 23, bet 30 
dieną spalio, nes pasirodė, kad 
23 yra išnuomuota kilai orga
nizacijai. Tad visi skyriai yra 
prašomi paruošti ndują pasiū
lymą ir paskirti delegatus ant 
30 dienos spalio.

PIKNIKAS 1939 M.
Metinis draugijos piknikas 

įvyks birželio mėnesį, 1939 m., 
tame pat Sunset Kutaičio par-

Jei žmonės daugiau žinotų a- 
pie mitimą, tai ir musų sveika
ta butų geresnė, ilgiau gyven
tume, mažiau teturėtume išlai
dų, surištų su gydytojais ir vai
stais... Nekenks, pvz., sužinoti, 
kiek kuriam maistui reikia lai
ko kad žmogaus skrandis jį su
virškintų: ryžiui suvirškinti rei
kia valandos laiko, o keptai 
veršienai — pusšeštos valan
dos!... Kai kurie mitimo daly
kai reikalauja virškinimui lai
ko šitiek:
ryžius 1 vai. 30 m.
žali kiaušiniai 1 ” 30 ”
obuoliai 1 “ 30 “
virtas sago 1 ” 45 ”
virintas pienas 2 ” — “
sena padž. duona 2 ” _  ”
virta kalakutiena 2 ” 25 “
keptos bulvės 2 “ 30 “
virtos pupelės 2 ’’ 30 “
ąusteriai žali 2 ” 30 ’’
virti kiaušiniai 3 “ ■— “
virta aviena 3 ” — ”
kepta jautiena 3 “ — ”
šviežia duona 3 “ 15 ”
virtos morkos 3 ” ”15 ”
virtos bulvės 3 ” 30 ”
sviestas 3 “ 30 ”
suris 3 “ 30 ”
šutyti austeriai 3 “ 30 “
kietai išvirti kiauši 

niai 3 ” 30 ”
virta kiauliena 3 ” 30 ”
tepta paukštiena z| ” _  ’’
kepta žąsis 4 ” 30 “
topus ta i 4 ” 30 ”
tepta kiauliena 5 ” 15 “
kepta veršiena 5 ” 30 ”

Savijauta daug reiškia mais
tui virškinti — virškinimui ga
li padėti ir gali kenkti umus 
išgąstis, arba džiaugsmas, skau
smas, susinernivinimas.

----r” i ri   .. •■ <

Kas yra greifriutai?
Tai yra rytiečių vaisius — li

gi šio amžiaus pradžios vaka
rų Europoje niekas to vaisiaus 
nežinojo, o dabar Amerikoje ir 
Anglijoje yra nemaža žmonių, 
kurie pusryčiams valgo tiktai 
greifruitą ir daugiau nieko. 
Jungtinėse Valstybėse per me
tus suvalgoma apie 1,000 mili
jonų greifriutų, o Anglijoje — 
keletas šimtų milijonų. Greip- 
friutas — vardas padarytas iš 
dviejų žodžių:: ”grape” — vyn
uogė ir “fruit” vaisitis. Tas var
das yra naujas — anksčiau tą 
vaisių vadindavo pomelo, kitur 
jį vadindavo šadoku, nuo kapi
tono Shadocko, kurs 1810 m. 
atvežė to vaisiaus sėklas iš Ry
tų indijos j Vakarų Indiją. Ry
tiečiai vadina vaisių /‘saldžiu 
sviediniu”. Kur tas vaisius atsi
rado— nežinome. Laukiniame 
pavidale jįs užeinamas Palyne- 
zijoje, Kinijoje ir Rytų Indijoje 
ir Malajų archipelage. Iš Vaka
rų Indijos jis pateko Į Tloridą, 
vėliau — į Kaliforniją. Botani
koje vaisius vadinamas Citrus 
Decumana. Auga ant medžių. 
Po karo greipfriutai paplito Va
karų Europoje, o dabar ir Kau
ne visur jų pilna — kavinės 
net prie kavos ir arbatos patie
kia. Sveikiausia, sako, valgyti 
greipfriutą prieš pusryčius ir 
prieš valgį, o ne desertui, kaip 
kartąis b^Pdom.^- Nereikia gai
lėtis cukraus.

Kur Buvo Aklas
Astronomas?

Prancūzijos astronomas Jean 
Louis Ponš buvo neregys Hųo 
pąi užgimimo ir vis tiktai, ne
žiūrint į tokią didelę nelaimę, 
jis susekė ir išaiškino trisde
šimt septynias kometai t

ke, kur šį metą buvo.
brangi jos Vic.e-Prezidentas, 

K. August,' jau pradeda pa
sveikti. Vakar buvo atvykęs 
raštinėn, mano greitai sustip
rėti, v ‘
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Dainuos Sabonių 
Šeimyna, A. Čiapas

Primintina radio • klausyto 
jams užsistatyti savo radio 
šiandien, antradieni, 7-tą val
andą vakare ant stoies WGES. 
Pranešam, kad K. Sabonis ir 
eilė jo dainininkų stropiai ren
giasi prie išpildymo rinktinų 
kompozicijų ir gražių liaudies 
dainelių.

Prie to, radio klausytojai 
bus pavaišinti su smagia orke- 
stros muzika, visokiom žiniom 
ir' “margumynais.” Ypač bus 
Įdomu išgirsti apie “negirdė
tus bargenus”, kokius dabar 
galima rasti Peoples 63 čios 
gatves Krautuvėje per š'o sky
riaus uždarymo išpardavimą. 
Taigi nepamirškite pasiklausy
ti. Rep. xxx

Iš Lietuvos
Norėdamas sumušti 
žmoną, pats gerai 

gavo
MARIJAMPOLE—Šiomis die

nomis J. Kužma, gavęs dvi sa
vaites arešto už sumušimą žmo
nos, Įsilinksminęs grįžo iš teis
ino ir vėl norėjo sumušti žmo
ną už bylos iškėlimą. Tačiau 
žmona laiku paspruko pas sa
vo tėvus. Kužma atsivijo žmo
ną pas uošvį šlekį, gyv. Seles- 
mos-Budos kin. Sasnavos v. 
Uošvis pastojo žentui kelią ne
įsileisdamas į savo namus. Žen
tas mėgino pralaužti “frontą“, 
bet pats gavo nuo uošvio per 
galvą ir teko pagulėti keletą 
dienų ligoninėj. Žentas dabar 
kelia uošviui bylą už sumušimą 
ir kūno sužalojimą.

< 1»

Nusiskandino šuliny j
SUBAČIUS Rugp. 15 d. 

Subačiaus valsL Užusienių k., 
Bitino šuliny rastas Jono Bitino 
60 m. amž. lavonas. Bitinas bu
vo turtingas ūkininkas, turėjo 
ūkį 33 ha ir įvairiuose bankuo
se sutaupų apie 25,000 litų. Bū
damas viengungis, visą minėtą 
turtą neseniai buvo užrašęs sū
nėnui Ignui Bitinui, kuris pas 
jį gyveno.

Sudegė klojimas su 
pašarais

Rugpiučio mėn. 15 d. naktį 
Ablerio Kosto, gyv. Smolininkų 
vienk. Panemunio valsč. užside
gė klojimas. Užgesinti nepavy
ko. Sudegė klojimas ir jame 
buvę visi dobilai ir šiaudai. 
Gaisras padarė apie 7,000 litų 
nuostolių.

m

KITIEMS DALYKAMS, KURIUOS 
NORIT ATLIKTI

kada verdi su modernu

AUTOMATbUU
Elektriniu Pečium

• jfįs turite daugiau laiko vaikams pašvęsti . . . savo 
draugams . .. krutamiems paveikslams ... visiems 
daiktams, kuriuos mėgstate daryti . . . kada verdat 
su automatiniu elektriniu pečium. Automatinis laiko 
ir temperatūros kontrolis paima saugojimą ir rūpes
čius ant savęs. Galit padėti visai išvirtus valgius arba 
kepsnius po pečiaus, pastatyti kotrolį ir visą tatai už
miršti iki kada laikas valgyti. Pečius pradeda ir su
stoja automatiškai kokiais laikais nustatyta. Ir taip 
mažai tekainuoja virti su elektrikiniu pečium! Chica- 
goj šeimynos vidutiniai išmoka nuo $2 iki $2.50 į mė
nesį už vartotą elektrą virimui—daugel atvejų ir ma
žiau.

Matykit parodą greitų, švarių tikslių au
tomatinių elektrinių pečių pas elektrikiniu 
reikmenų dylerius, geležies, baldų ir de- 
partamentindse krautuvėse, taipgi kaimy
ninėj jr vidmiesčio Commonwealth Edison 
Compahy elekrikos krautuvėse.

LENGVA NUPIRKTI ELEKTRIKINI PEČIU
{mainymo nuolaida už seną pečių.

2. Liberalė nuolaida, kas padengs vielų 
instaliacijos išlaidas daugel atvejais.

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANY

Rastas kūdikio lavonėlis
• Rugp. 15 d. Krekenavos vals. 
Viržonių k. kapinėse rastas ap
kastas naujagimio kūdikio la
vonėlis.

Trenke perkūnas
Rugp. mėn. 11 d. 18 vai. žai

bas trenkė Į pil. Griniaus Juo
zo gyv. namą ir jį sudegino. 
Sudegė ir visas name buvęs tur
tas.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Atsilankykit Pamatyti ŠĮ GRAŽŲ 26-šių ŠMOTŲ

“Rožių ir Lapukų”
Sidabrinį Setą . ■

J'"'-

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

Gaus ŠĮ puikų sidabrinį setų (į yjį 
TIKTAI UŽ........

. n r < %

Kįtur, Suv. Valst. h* Kanadoj 
NAUJfENQS Metams ............... $5.00

šmotų Setas su pentiuuiimu ___  $4.50
“Naujienos” Metams U* Setas ........... $9.50

CIIICĄGOJ NAUJIENOS METAMS $8.00 
gjj Šmotų Setas.........................   $4.00
“Naujienos” Metams ir Setas .... $12.00

NAUJIENOS, 1739 SJflfcbted SUeėt, CHcago, III.
Prašau užrašyti NAUJIENAS ir pasiųsti setą:

Vardas .... .............  ~...............  „....... ....

Adresas

Mieštas

Chičagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams
LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠĖL
TOS KLIUBO VALDYBA 1988 ME- 
TAMS: Jomes Sholteman, 8287 W.

Le Moyne St., Pirm.; Juozapas 
Stalioraitis, 7244 So.
Pirm. Pagelbininkas; Misa. Re
le n Chanas, 4408 So. Atbssy Avė., 
Nut. Kašt.; Walter Sharka, 4685 
So. Wstshtenaw Avė., Tel. Lcrfa- 
yette 0559. Finanrų Rašt.; Mrs. 
Mary W,arnis. 3838 So. Ketįzįe 
Avė., Kasierka; Petras Onfaras- 
kas, 8145 W. 40th Place. Kam*. 
RašL; Leonas Klimavičia, 2584 
W. 46th St., Kasos Globėjas; Dr. 
M. T. Striko!, 4645 So. Ashfamd 
Av., Tel. Boulevard 7820, Gydyto
jas; George Menkai, 127 N. Dear- 
bom St. Tel. Central 4410, Pata
rėjas; Mike Kasparaitis, 6556 So. 
BtshOD St., Knygius; Jonas Kon- 
droška, 2841 W. 40th St., Kont
rolės Pirm.; Miss. Adelė Ambro- 
zaitė. 1428 So. 51st Ct, Vajaus 
Rašt.; Mrs. Marijona SaksHenė, 
3187 W. 44th St.. Biznio Rašt.; 
Juozapas Bendokaitis, 3116 So. 
Halsted St.. Korespondentas. Su
sirinkimai atsibuna kožną mėnesi 
kas pirma sekmadieni 12 vai. d. 
Hollywood svet., 2417 W. 48rd 
St.. Chicago. III. Mokesčiai pri
imami U vai. iŠ ryto.

SIMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS VALDYBA 1938 METAMS SE
KANTI: Vi ne. Kriščiūnas—pirm., 

9257 So. Cattage Grove Avė.; J. 
Raceviče—pirm, pagelb., 3326 So. 
Union Avė.: P. Killis—nut. rašt., 
8347 So. Lituanlca Avė.; A. J. 
Zalatoris—iždininkas, 827 West 
33rd St; A. Kaulakis — turto 
rašt., 3842 So. Union Avė.; Iz. 
Masartis—kontrolės rašt.; J. Ma- 
saitis— kontrolės rašt.: J. Mali
nauskas —apiekunas iždo; K. Va
laitis—maršalka; A. Vilkis —kny
gyno prižiūrėtojas; K. Valaitis— 
ligoniu prižiūrėtojas; Dr. J. P. 
Poška—draugijos kvotėjas 3183 
So. Halsted St., Tel. Vjctory 3687 
Rez. 6504 So. Artesian Avė. tel. 
Hemlock 2374. Susirinkimus laiko 
kas pirm® sekmadieni kiekvieno 
mėnesi 12 vai. dieną, Lietuvių 

’ Auditorijoje.

NEPRIGULMINGO LIETUVIŲ PI 
LIEČIU KLIUBO VALDYBA 1»38 
METAMS yra sekama: Pirm. Juo

zas Jankaitis, Vice-Pirm. Anta
nas Zolis, Fin. Rašt. Adolf Jane- 
liunas; Prot. Rašt. Wm. Evans; 
Ižd. Rašt. David Baron; Iždo glo
bėjai: P. Tamanauskas ir A. Stat- 
kevičius. Visokiais reikalais kreip
kitės pas prot. rašt. arba susir
gus duokit greitai jam žinią, kad 
tuoj galėtų pasiusti ligonių lan
kytojus. Jo antrašas: Wm. Evans, 

1010 — 8th St., Rockford, III. arba 
pašaukite per telefonas Maįn 5928.

DRAUGYSTES TAUTISZKA GAR
SUS WARDAS LIET. IR LIETU
VAIČIŲ 1938 METŲ VALDYBA:

Pirmininkas Petras Ukockis; Pa
gelbininkas Stanley Stoškus; Raš
tininkė Lucy Diktus; Finansų 
Raštininkas Bruno Judaiko; Ka
steriu? P. Pikturna; Kasos Globė
jai: K. Cibulskis ir F. Venckus; 
Sudžia F. Diktus.

Atėjo Nauja
Kultūra No. 8

TURINYS:
Gamtiniai moralės principai — P. 

H. Holbach.
Astronomijos tikslas ir reikšmė — 

Dr. V. Mejcris.
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
Sr HALSTED ST., CHICAGO.1739

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU-
TOMOĘILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UQNJES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ. '
• APDRAUDĄ NUO VA6W<
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• APDRAUDĄ GYVASTIES

GAusmc

N A U n E N v 
RaštiaCje per 

A. RypREVIČlŲ

1739 S. Halsted Si

Raštinė atdara kas vaka
ras iki 8 irai. Šekmadie- 
niaie ūuo 9 ryto iki 1 vai. 

po pjetų.
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Diena Iš Dienos
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Iškilmingos
Krikštynos

Subatoj, rūgs. 17-tą d. įvy
ko iškilmingos krikštynos Pe
tro ir Angelijos Pdužolių duk
relės Florence (ji yra auginti
nė po tėvais Vaitkiutė).

Paužoliai gyvena 3427 So. 
Halsted St. Krikštynų bankie- 
tas įvyko Ūkelio svetainėj, 
3436 Lituanica ’ Avė.

Florence yra 10-tų metų 
amžiaus. Jos kūmai buvo Pau
lina Rutienė ir Adolphas Ki- 
siunas. Skanią vakarienę paga
mino Sofija Bendžius ir Mrs. 
Kisiunienė. Buvo daug svečių 
ir visi linksmai laiką praleido.

—Steponas

Bruno Gramontas 
Atostogauja

žymių Brighton Parko biz
nierių Alenos ir Kazimiero 
Gramontų sūnūs Bruno jau 
tūlą laiką atostogauja. Jauna
sis Bruno mano praleisti apie 
2 mėnesius atostogoms. Bru
no keliauja su savo nauju 
Buiok ir aplankė jau sekan
čias vietas: Santa Barbara, 
Calif., Glock Kilis, So. Dak.; 
Black Kilis, So. Dak.; Yellow- 
stone Park, Idaho Falls, Salt 
Lake Utah. Dabar grįžta per 
New Mexico ir mano aplanky
ti daug kitų žymesnių vietų.

Jaunas Bruno gyvena pas 
savo tėvus, 4535 So. RockweM 
St. —Steponas

Yanas Hardware 
Krautuvė

Jaunas lietuvis Stanley Ya
nas užlaiko modernišką ir tur
tingai įrengtą visokių namams 
reikalingų dalykų krautuvę 
(Hardware Store), 2817 W. 
63rd St. Mr. Yanas yra nau- 
jienietis ir patartina jį remti, 
čia galima pasirinkti kas jums 
tik prie namų reikalinga.

Tėmykite skelbimą “Naujie
nose” kasdieną. —Steponas
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Bostonietis
Chicagoj

Chicagoj pereitos savaitės 
pabaigoj viešėjo bostonietis p. 
Geo. Masilionis, 377 West Bro- 
adway, So. Boston, Mass., 
“Broadway Cafeteria” savinih- 
kas. Jis čia buvo atvykęs su 
draugu p. Wm. J. Farrell, iš 
Dorchester, Mass. Važiuodamf 
atgal Bostonan žada aplankyti 
Detroitą, Mich., ir Kanadą.

T

St. Luke’s 
Ligoninėj

St. Luke’s ligoninėj akies o- 
peracija vakar buvo padaryta 
West Englevvood lietuviui Ka
zimierui Povilaičiui, 6159 So. 
Marshfield avenue. Ligonis li
goninėj išbus apie savaitę lai
ko. Linkim jam kuogreičiausiai 
pasveikti. Draugas

NAUJIENŲ BUVUSI GRA- .. 
ŽUOLĖ AMBROZAITĖ 
RENGIASI IŠTEKĖTI

Roselando žymių biznierių ir 
nuoširdžių žagariečįų Kliubo 
darbuotojų pp. Ambrozų vie
nintelė ir mylimiausia dukre
lė Sofija jau susižiedavo ir nu
tarė tekėti už jauno rimto ber
nužėlio, brightonparkiečio Po
vilo Jesiuno.

Sofijos tėveliai gailės, kad 
neteks savo gerbs dukros. 
Broliukas Albertas, kuris nuo
širdus buvo ir mylėjo savo se
sutę, irgi jaučia liūdesį. P-os 
Ambrozienės mamyte p. Ru
sienė, Sofijos senutė (grand- 
mother) kuri su jaunute ma
žyte Sofija pilną gyvumo, žai
dė, bėgiojo, džiaugės auklėda
ma tą šviesiaplaukę (sako, bu
vusi labai gera mergaitė) irgi 
jaučia nei šiaip, nei taip.

Žagariečių kliubas, per 4 me
tus turėdamas savo tarpe tokią 
veiklią, taip gražiai sekreto
riaus pareigas atliekančią narę 
linki plei Ambrozaitei gra
žaus ženybinio gyvenimo, ža
gariečių pranašas visiems ža- 
gariečiams ir kitiems kitą kar
tą praneš kada Ambrozaitės ir 
Jesiuno vestuvės įvyks. R. š.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj)

Michael Burba, 31, su Mary 
Poshwinchuk, 20

Ėdward Bledig, 29, su Ange
lą Sak, 28

Clarence Kincaid, 22, su
Charlotte Kc-ncus, 21

Edvvard Lesko, 24, su Virgi
nia Urba, 23

Elmer Larson, 31, su Petro-
nella Dargis, 25

Mike Petras, 48, su Esther 
Lote, 44

SUSIRINKIMAI
Brighton Parko Jaunuolių Draugystės repeticijos įvyksta kiek

vieną trečiadienį 4 vai. po piet, Yuškos (Hollywood) svet., 
2417 W. 43 St. Visus Brighton Parko jaunuolius kviečiu 
atsilankyti. —Mokytoja A. Zabukienė.

Svarbus Town cf Lake Namų Savininkų susirinkimas įvyks 
antradienį, rugsėjo 27 d. 8 vai. vak. Šv. Kryžiaus parap. 
svet., 46th ir VVood. Sts. Bus gėrimų ir užkandžių veltui. 
Kviečiame visus namų savininkus, o ypač dar nepriklau
sančius prie kliubo. Užkviečia Kliubo Valdyba.

VIRTUVĖS ABRUSAMS IšSIUVINĖJIMAS

PATTERN 1680.KITCHEN TOWELS

No. 1680—įdomus išsiuvinėjimai virtuvės abrusams.

Bemėgindamas Šautuvą. 
Sužeidė Lietuvi'

Pereitos savaite^ pabaigoj 
lietuviui p. James Aškeliunui, 
50, nuo 60th ir Carpenter, teko 
būti nelaiminga kvailo pasiel
gimo auka.

J. Aškeliunuo biznio reika
lais teko būti Maxwell gatves 
apylinkėj. Vienas žydas, senų 
daiktų krautuvės savininkas, 
turėjo seną, aprūdijusį revol
verį ir nutarė jį išbandyti. Ne
atsižvelgdamas į praeivius gat
vėj, tas krautuvininkas ėmė 
traukyti revolverio gaiduką.

Krautuvininkui nereikėjo il
gai abejoti ar revolveris vei
kia ar ne. Su kiekvienu gaidų- 
kę patraukimu , is yamzdžio 
pradėjo zvimbti kulkos. Dvi 
prašvilpė Aškeliunui pro ausis, 
o viena įsrigo kritinėj.

Dabar p. Aškeliunas guli ap
skričio ligoninėj, berods, 23- 
Čiam warde. Vienu laiku jo gy
vybei gręsė didelis pavojus, 
bet dabar jau eina geryn.

Draugas

Kazimierą Valantą 
Atsiminus

Sukako jau 3 melai kaip 
mirė Kazimieras Valau tas. 
Daugelis gal jau jį pamiršo. 
Bet jo nepamiršo jo žmona 
Marcella. Nepamiršo jo sunai 
Jonas ir Edwardas. Nepamiršo 
jo ir artimieji draugai.

Marcela valantienė šiom lai
ku su savo Simais sėkmingai 
varo biznį ties num. 3245 W. 
63rd Street. Užlaiko alinę, va
dinama Three Star Inn.

—Steponas

Reikalauja
Perskirų

Emily Yuška nuo John Yu- 
ška. 

.. i'----

Pabėgo Penki 
Pamišėliai,

Iš Menard bepročių ligoni
nes vakar• pabėgo penki pavo
jingi pamišėliai. Tris pasisekė 
pagauti Chicagoj, bet du dar 
slapstosi.

Pabėgėliai yra:
Matlhew Nowak, 29, žmog- 

žudis, John Bartsm 35, kroniš- 
kas piktadaris; Charles Clay- 
ton, 22, vagis; Walter Brown, 
26, žmogžudis ir Robert Stil- 
ley, 37, vagis.

Naujienybė 
Bridgeportiečiams

Paul Gurskas, Do Drop Inn 
alinės savininkas, 3300 So. 
Halsted St., jau pilnai įrengė 
alaus biznį pagal naują sani
tarišką ir modernišką siste
mą Tokio įrengimo dar niekur 
neteko matyti. Tėmykite skel
bimą “Naujienose” kas šešta
dieni. Ristynės įvyksta kas an
tradienį ir ketvirtadienį.

—Steponas 
PAVYKĘS CHARLES TA
VERNŲ GRAND OPENING

Kazys Kažukauskas visai pa
tenkintas savo “Charles’ Ta
vernos” 3559 So. Emerald Av. 
didžiuoju atidarymo pasekmin- 
gumu. Pagyrė už sudarymą 
gero garsinimo Naujienose, o 
tas keletas dolerių, — tai kaip 
jų klebonas, kad sakąs — at
nešęs šimteriopai. —J. A. S.

No. 1680I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
1 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Skolinant Pinigus
Be komiso nuo $30 iki $300.00 ant1 
parašo, algos, furniture ar ant au 
tomobilių.
Namon Finance Corp.

po Valstijos priežiūra.
6755 SOUTH WESTERN AVĖ. 

Tel. Grovehill 1038.

Rudeninio Sovietų Paveikslų 
1938-1939 atidarymo šventė 

2 dideli paveikslai
Pudovkino

“MOTINA IR SŪNŪS”
ir Anton Čekovo

“MEŠKOS”

SONOTONE Teatre
66 E. Van Buren

25c iki 1 P. M. išskyrus šešt. ir 
Sekm.

Garsinkitės “N-nose”
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 BATU HOUSE
1133-39 SO. KEDZIE AVENUE Tel. Van Buren 372«

Naujas Chicagos Sunkumo Kilnojimo Klubo Namas.

MES TURIlvf-‘KUMBINGO REIKMENIS, UŽLAIKOME STIK
LUS, VANDENS PER V ADAS, PARDUODAM GROTAS (grates) 
RENDUOJAM ISANDING MAŠINAS, UŽLAIKOM VISKĄ, KAS 

JUMS PRIE NAMŲ REIKALINGA

2817 West 63rd Street
TEL. PROSPECT 1297

..^„„JJETITVTŲ KRAUTUVE ■■■■■----- ...

200 PEČIU

Išpardavimas
Angliniai Pečiai, Gaziniai Pečiai, 
Oil Burners, Pečiai su anglimis 
ir gazu, Stokers, parduodami su 
didele nuolaida. Norge, Ameri
can, Quaker, Coleman Oil Bur- 
neriai po $29.50 ir aukščiau. 50 
galionų alyvos dykai. Garantuo
jami 5 metams.

Gražus Angliniai Pečiai 
po $12.50 ir aukščiau.

Pečiai su anglim ir gazu kombi
nacijos $69.50 ir aukščiau.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

F. Selemonavich 
Sveterių Krautu
vė Atdara Kas- 
Dieną ir Vaka
rais — Ir Sek
madieniais.

Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

Senas pečius priimama mainais.

Naujos, gražios 1939 Radios 
ZENITU, RCA. VICTOR 

po $12.95 iki $99.50

Jūsų senas radijas pataisom už 
50 centų. Pašaukit Yards 3088.

JOS. F. SUDRIK
FURNITURE CO. 

3409-21 S. Halsted St 
Tel. Yards 3088

Leidžiamas žymus programas ne- 
dėliomis iš stoties WCFL—970 k.

, kaip'7:30 vakare

Rudeninių Madų 
Knyga

Bowling-Billiardai
i 20 Aslą — 10 Stalų

- ----------------------------------------
Gėrimai ir užkandžiai vietoje 

Rezervacijos Kliubams
i

Milo Wiesner Recreation
819-823 W. 35th St.

Tel. Yards 4621-4622-2868

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
' šaukit Tel. YARDS 3408

Gražus Indai Ii
Sidabras Papuoš
Jūsų Stalą

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 tubjaus atsi- 
neškit į Naujienas. Indus ga- 
’ite pirma pamatyti, o paskui

įJMiestas ir valstija

n Vardas ir pavardė

* Adresas ....................

PETER PEN

Dar Guli Apskričio 
Ligoninėj

Apskričio (County)' ligoni
nes 53-čiam warde. tebeguli 
drg. Pius Dubickas, senas Chi- 
eages lietuvis. Ligoniui nese
niai buvo padaryta operacija fr 
jis sako, kad jaučiasi gerai. 
Draugai yra prašomi Pijų ap
lankyti. VBA.

Čionai Lietuviai Perka!!!
APŠILDYMĄ — PLUMBINGĄ — MALEVĄ 

LINK-BELT STOKERIŲ CENTRAS

Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus už 15 centų. Siųskit savo 
orderius:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.,

' Chicago, III.
I t

Vardas...................................................
1 . .; Adresas.......... .......................................

< Miestas.... ............ ..................................
I . ’

!' Valstija..................................................South Center Plu mbing & Heating Supply Go., Ine.
N. W. kampas State ir 55th St.

VISI TELEFONAI — ATLANTIC 4290 — VISI TELEFONAI Garsinkitės “N-nose’

juos už keletą centų įsigyti.
Taipgi už mažus pinigus ga

lite gauti augŠtos rųšies Ro- 
gers sidabrinius setus.

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

• FOTOGRAFAS
CONRAD 

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

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $12-50
GYDYMAS S^n.00
LIGONINĖJE ....................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje ... $15-00
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama .......
VISAS LIGAS GYDOMA $1 An
Ekzaminacija įskait. vaistus ■

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Ave^ Chicago.

Tel. Lawndale 5727.

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

75% Coarse ...................„....... >7.00
Pocahontas Mine Run, West Virginia

75% Coarse ______________ $7.75
Illinois Nut ------- —---------- $5.60
Rex Egg ---- $7.50
Black Band Lump___________ $8.75
Mlllers Creek Lump _________ $9.00
Chestnut Hard Coal ______ $13.00

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980.

OKSAS EXPRESSING 
UK 80. nUBFIBLD AVR. .
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E Zagariečių 
Kliubo Darbuotės 
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Ruošia Vakarą Lapkr.ft
Praeitą sekmadienį Žagarie- 

čių Kliubo susirinkimas, ku
ris Įvyko Yuskos salėj, Bright
on Parke, buvo draugiškas ir 
gyvas. ,

P. Arlauskas išdavė raportą 
iš rudeninio pikniko, kurs davė 
grynd pelno 14 dolerius su 
eonais. Raportas su užgyrimu 
liko ^priimtas.

žieminio sezono vakarų ko
misija pranešė, kad sunku gau
ti gerų svetainių surengti va
karų su programų ir tp. Visi 
nariai plačiai apkalbėjo klau
sima, (gailavo komitetą paim
ti Jono Yuškos svetainę 61tai 
dienai lapkričio—November.
Tuoj buvo sužinota kad kaip 
tik svetainė yra liuosa ą die
ną. : '

Bus surengtas margas pasi 
linksminimo vakarėlis su pui 
kia muzika šokiams.

Nauji Nariai
Dėl tūlų aplinkybių Vincas 

Briedis užsiliko su narinėni 
duoklėm ir buvo išbrauktas iš 
kliubo, bet jis įstojo kaipo nau
jas narys. Taippat įstojo nau
jas narys, jaunuolis, žinomo 
biznieriaus p. Stankaus sūnūs.

Buvo pakeltas klausimas, 
kad kliubo valdyba, žinodama 
nelaimės paliestą narį-ę, iš
reikštų užuojautą įteikdama 
gėlių ir kad užsitarnavusius, 
daug ’ dirbusius žagariečius or
ganizacijoj taippat pagerbtų, 
nežiūrint, kad jie šiandien yra 
sveiki ir linksmi. Tas dalykas 
liko atidėtas priešmetiniams su
sirinkimui apsvarstyti. R. š.

MADOS

No. 4691—Namie dėvėti suknelė. 
Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46 ir 48 colių per’ krutinę.

^Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome, iškirpti paduotų blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
nUmerį pažymėti mierą ir aiš- 
ki'ai parašyti sayo vardą pa
vardę ir adresą. KiėkVieno pa
vyzdžio kainą 15, centų. Gali
te p&sfų’sti piriigiis arba paš
to ženkleliais kartų su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
Sd. Halsted St., Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattern Dept 
173& Š. #Alsled St, Chicago, HL

Čia Jdedn 15 centų ir praŽau 
atsiųsti man pavyzdi No ■ 
Mieros  per krūtine

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)
...................... . ....................................... ,

(Miestas ir valstija);
........ w

SLA 6-to Apskričio 
Konferencija

Įvyks Brighton Parke

šešto Apskričio konferenci
jai įvyks dž poros savaičių lai 
ko. Delegatai tės esate prašo 
ml težervuoti šią dieną šiai 
didžiulei ir svarbiai konferen
cijai. Vieta — Brighton Park 
lietuvių kolonijoj, p. Grartionto 
salėje, 453’5 So. feockvvėll St., 
kamp. 45th PI.

Delegatai rimtai ruoškitės su 
gerais sumanymais, nes gerai 
žinot, kad Pažangos Vajus 
priklausys nuo triūsų rimto, 
apgalvoto plailo, kad jis butų 
šimtįi procentiniai sėkmingas.

K. J. Semaška, Ap. Sekr.
4148 So. Campbell Avė.

Kerštininkas Nužu 
dė Town of Lake 
Aludininką

Vertė Sunkiai Dirbti

avenue.

Prie 45th ir Wood galvių 
New City nuovados policija su
ėmė 52 mėtų Joną Paddock, 
nuo 4306 S. Ashland 
Jis buvo girtas.

Policijos tardomas, 
prisipažino, kad vakar 
nužudė savo šeimininkų Antho- 
ny H. Broda, kuris užlaiko ali
nę aukščiau paduotu adresu.

Paddock aiškino, kad užklu
po Brodą alinės skiepe ir ten ji 
nušovė.

Paddock 
rytų jis

•r / • .

Paklaustas kodėl, suimtasis 
atsakė, kad Broda vertė jį per
sunkia! dirbti už kambarį ir 
valgį ir nemokėjo-jokios algos.

Bedarbiai Pikietuoja
Miesto Rotušę

iš Illinois 
žmonomis 
pikietavo 

protestavo

Grupe bedarbių 
Workers Alliance su 
ir vaikais vakar 
miesto rotušę. Jie
prieš sumažinimą bedarbių pa
šalpos 15% žiemos mėnesiams. 
Miesto šelpimo administracija 
aiškina, kad trūkstą pinigų.

JONAS ČEIKAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Rugsėjo 24 d., 12:15 vai. ry
to 1938 m. sulaukęs 49 metų 
amž., gimęs Ukmergės apskr. 
Taujėnų parap., šalnų kaime.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nubudime 

draugus ir pažįstamus.
Kunąs pašarvotas randasi 

I. J. Zolp koplyčioj, 1646 W. 
46th St. Laidotuvės įvyks 
Rugsėjo 28, trečiadienį, 8:00 
vai. ryto iš koplyčios ,į Šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio 
ten bus nulydėtas 
zimiero kapines.

Visi a. a. Jono 
giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Draugai ir Pažįstami.

Laidotuvėmis rūpinasi Sta
nislava Marcinkevičienė ir Jo
nas Shimanskis.

Laid. Dir. I. J. Zolp, Tel. 
Yardš 0781.

čeikausko

sielą, o iš 
į šv. Ka-

pMRBNMMHMI 
LOVEIKIS Siunčiam Gėles 

Telegrariiu į 
Visas Pasaulio

KVIKTKININKAS
Gėlės Vestuvfths, B£nkietams 

. ir Pagrabams.
3316 Sb. Halsted Street 

Tel. YAJftDS 7308

■ m n A Gėlės Mylintiems11 flj U fl Vestuvėms, Ban-
i 11 U W kietams, Laido-V ■ 1 r » tuvėms, Papuoši

mams.
GĖLININKAS

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE MOflLoL

I

Help Uanted—fęmale 
Darbininkių Reikia

AUTOS-TBUCKS—MISCĘLLAN. 
Automobiliai ir Trokai—Bendrai

IEŠKO DARBO &AIP BARTEN- 
DERIS tavernoj. Patyręs, sąžinin
gas, 31 metų amžiaus. Amerikoj gi
męs lietuvis. Gali gerai kalbėti lie
tuviškai. Klauskit Walterio, Tel. 
CICERO 1338.

> * • ■ v
Naujienų-Acme Telophoto

KONFERENCIJA GODESBERGE —Anglijos premjeras NeviĮIe Chamberlain 
(kairėj) kalbasi su Adolfu Hitleriu (dešinėj) su pagalba vertėjo Dr. Paul 
Schmidt. Ta konferencija, antroji iš eilės ir įvykusi 'kurorte Godcsberg,. Vokietijoj, 
pasibaigė įteikimu Chamberlainui Hitlerio uhiniatumo, kad Čekoslovakija turi 
atiduoti Vokietijai sudėtus prieš spalio 1 d. Kaip paskutinės žinios sako, Čeko
slovakija tą reikalavimą atmetė.

Rugsėjo Mėnesio 
Svarbesni Įvykiai 
Chicagos Istorijoj

Surinkti Miesto Valdybos 
Įsakymu

Chi-i
Rugsėjo 17d.

1875 — Važiuojantis 
cago greitasis pašto traukinys 
dalį kelio Ohio valstijoj važia
vo 70 m. į vai. greitumu.

1877 — Miesto taryba gavo 
pakvietimą dalyvauti metinia
me policijos parade Lake ParK 
Aikštėje.

1928 — Padėtas kertinis ak
muo Steuben Club. Jis stato
mas vietoj Old Briggs House, 
prie ftandolph ir Wells gatvių.

193’4 Paštas perkeltas į 
naują pastatų.

Rugsėjo 18 d.
1850 — Priimtas pabėgusių 

vergų bilius. Sušauktas viešas 
susirinkimas pasmerkė bilių ir 
pasipriešino jo vykinimui.

1855 — Audra sudAužė laivų 
“Tuscrosa” už prieplaukos ry- 
bų.

1876 — Viešųjų darbų tary
ba liko panaikinta. Jos vietoje 
įsteigus viešųjų darbų depart- 
menta's.

1892 — Pradėtas telefoninis 
susisiėkimas tarp New oYrko 
ir Chicagos.

Rugsėjo 19 d.
1835 — Chicagos miestas pa

darė pirmus praktiškus žings
nius linkui tinkamo suorgani
zavimo' ugniagesij departmen

JUOZAPAS KVIETKAUSKaS
Pėrsiškyrė su šiuo pasauliu 

rūgs. 23 d., 9:00 vai. ryto, 1938 
m., sulaukęs pusės amž., gi
męs Raseinių apskr., Kražių 
pardp., Šventragiu kaime.

Amerikoj išgyveno 28 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Antaniną, po tėvėis 
Kulįšauskaitė, 2 sūnūs Anta
ną ir Vincentą, brolį Jurgį, 2 
pusbrolius Stanislovą ir Al
eksandrą ’ Kvįetkauskus, jų 
šeimynas ir daug kitų gimi
nių, o Liet. 2 brolius Franciš- 
kų ir Adomą ir jų Šeimynas.

Kūnas pašarvotas randasi 
4538 So. Hermitage Avenue.

Laid. įvyks antrad., rūgs. 
27 d., 8:00 vai. ryto iš namų 
į šy. Kryžiaus parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bųš nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Viši A. A. Juozapo Kviėt- 
kauško giminės, draugai ir 
pažįstami , esat nuoširdžiai* 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse. ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, sunai, brolis ir ki

tos giminės
Laid. dir, J. F. Eudeikis, 

tel Yardft->• <

NAUJIENOS, CHcAžC, JH.

to, nupirkdamps du naujus gai
srininkų motorus ir 1,000 pėdų 
siurblių su mažu rankiniu į- 
rankių.

1835 — Pradėta Chicagos 
miestų organizuoti į mokyklų 
distriktus. Miestas liko pada
lintas į keturis distriktus.

1856 — Lake House Ferry 
apvirto. Nelaimėj žuvo 10 
nių. Lake House buvo 
Rush ir Kinzie gatvių.

1870 — Miesto taryba

zmo- 
prie

gavo 
pakvietimą dalyvauti rūgs. 21 
d. atidaryme Cook Courity 
Normai School, Englewoode.

Rugsėjo .20 d.
1881 —, Mipsto taryba laike 

memorialį susirinkimą paminė
jimui mirties Prezidento James 
A. Garfield.

1905 — Socialistai atlaike 
konvenciją ir nominavo kan
didatus į teisėjus ir sanitari
ni distrikta. ’ 

J

1930 — Pakrikimas grudų 
biržoje, gavus žinių, kad bir- 
zoje parduoda , ir sovietų ageh

Rugsėjo 21 d.
1.863 — Ci’vilis inžinierius 

James Hatnilton padarė mies
to tarybai pareiškimą, prašan
tį netątifikiioti konlraktą kas
ti tunelį po ežeru, bet siūlantį 
statyti vandens rezervuarą.

1899 — Užsibaigė prieš-truS • 
tinę konferencija.

1906 — Padėtas kertinis ak
muo naujo Cook kauntės tėis- 
mabučio. Dedikacijos kalbą 
pasakė vice-prežid’ehtas Charles 
V. Fairbanks.

■

DOMINIKAS PETRAUSKAS
Persiskyrė šiuo pasauliu 

itųgsėjo 23 dieną, ,5:05 vai. po 
piet. 1938 m.,i sulaukęs pusės 
amz., Pakepu miestely, Pane
vėžio apskf.

Amerikoj išgyvėno 30 m.
Pąliko dideliame nuliudime 

moterį Oną po tėvais Pir
kaitę, 4 sūnūs Antaną, A^o- 
mą, Joną ir Kazimierą,; 2 dtf- 

1 ktepš Stanislavą jr BeTUiCe 
Grigaravič, 2 brolius Pran
ciškų ir Antaną ir žentą 
česlovą Grigaravicz ir marčią 
Oną, brolienes Antaniną i# 
Kazimierą, o Lietuvoj brolį 
Kazimierą, Seserį Viktoriją it 
giminęs.

Kūnas pašarvotas 4823 So. 
Walcott St. LaidotuSzės įvyks 
trečiadienį, rugsėjo 28 d., 8:00 

: vai. ryto, iš namų į šv. Kry
žiaus par. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pątnaldoš 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ? Ir'aiSi’T) *

Visi a. a. Domininko Pet
rausko giminės, draugai i? 
pažįstami esat nuoširdžiai f 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisvei-" 
kinimą.

Nulipdę liekame, 
Moteris* Supai, Dukterys ir 

kitos gtamesr.
.Laid. pirL L. Ežerskis, Tel.

į šv. Kazimiero

Rugsėjo 22 d.
1Š62' — Dr. F. Mahlą iš Che

minės Laboratorijos patiekė 
raportą miesto tarybai apie sa
vo analizą Chicagos upės van
dens, tikslu susekti priežastį 
ir šaltinį upės vandens nešva • 
rūmo.

1873 — Miesto taryba gavo 
pakvietimą dalyvauti motofo 
“be ugnies” parodoje ant fiyde 
Park Dummy Track.

1903 — Waukegane mirė 
Alson S. Sherman, aštuntas 
Chicagos meras (1844-1845).

1927 — Gene Tunney atlaikė 
pasaulio če.mpidriystę, nugalė
damas Jack Dempsey kumšty
nėse Soldier’s Field prieš 

• > » » K s I )

000 žmonių minią.
Rugsėjo 23 d.

1845 — Kun. A. M. Sfewart 
: su'organizavo Reformed Epis- 
copal bažnyčią.

1816 — Sisters of St. Mary 
atidarė vienuolynų.

1907 — Marųuėtte-Joliet 
mėmorialis kryžius nudengtai 
S. Damen Avė. prie Chicagos 
ubės.

150,

Kur Galima Gauti 
Bilietus Kazio 
Barono Bartkietui

ser-(Rankiotą rengia savo 
gančio seno nario, veikėjo if 
“N.” redakcijos nario K. Šaita
no pagerbimui Roselando Sce
nos Mylėtojų Ratelis ir draugų 
būrelis. Jis įvyks spalio 9 d. 
Stančiko sUlėj, Rosėlandė.j 

- Biffetifs galimą' įauii pUs fėn- 
gimo komiteto narius ir pas ki- 
tį’š žėfiiiUū surftiričtus asmėn’is. 
Gėliftta uŽsa’kyfnūs dubti ir tė- 
lefonti:

BulI.

ROSELAND
^iihlįus, 1(>225 Peiry avė.;

Narbutas, 1033 W. 103th

lArn
Gailevičia, 57 W. 112th; 
4554.
tti'cfeevičitf, fSi Ė. 116fh;

Cbift. 1185.
K, f’ažatefcf, 31 Ė. i&i St;

Phfl. 8559'.
J. I’U'čfcorii';^ 10649 Pefry 

a^e.; PtfR. 6693.
P. Kučinskas; 45 Ė. 9&th St.
S. Ba^bfattsta, 5« E. IČrt

gf., '.Į

Š. birius, 10752 Avė. 
ir pds Ratelio baitas. (

MARQUĖTTĖ PARfc
J. Crpybu'š; 6923 Aftašto 

REP. 1598.

CLASSIFlED ADS

NEREIKIA ĮMOKESNIO—30 MENESIŲ IŠ
MOKĖTI. Viaifikaa peržiurĖjimae, male- 
YOjimas body, fenderio, darbų, baterfis, 
radijo ir., priedų. Freimo, a6ų euetiprinl- 
njnfc. Viekas nuo viršaus iki tairų. 15 
metų .patyrimas, musų garantija. Atdara 
Vakarai e,, jekm. Apskaičiavimas, towing 
dykai.. Taipgi pilnas, pasirinkimas naujų 
ir ; vartotų karų, Be jmok$jin)o pinigų. 
2500 MILWAUKEE AV. Belmont 4844.

ŠITUATION. WANTED 
Ieško Darbo : : __

. PAIEŠKĄU DARBO _
Penteris ir popieruotojas iš vi- 
ius, (iš lauko ir Štaruose, 10 metų 
ityręs, darbas užtiktintas. Chica- 
j ir priemiesčiuose apkainavimas 
rk£i.

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

rARSIDUODA bučernė ir gro- 
su namu—arba mainysiu ant 

mažo namo. 2519 W. 43 St.

FARMS—TO RENT—WANTED 
Įteikia Rendai tikiu

NORIU RENDUOTI ŪKĮ— apie 
70 Ar 100 akerių. Pageidaujama, 
kad butų įrankiai ir pora arklių.

1739 So. Halsted St. Box 881.

PURNITURE-PIXTURE Fort ŠAtB 
Rakandai ir Įtaisai PardaviAidi - ■ 
IŠPARDUODAME ‘ BARŲ FIK- 

čERIUS 1938, visokio didžio ^8U 
Cdil Baksais ir sinkom. Taipgi žio
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
įce baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

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

CALumet 5269.

REIKIA Fibre Flower dirbėjų, 
patyrusių namų darbąms, Nu-Dėll 
Manuf. Čo., 430 W. Erie Št. 4 aukš.

REIKALINGA MOTERIS ar mer
gina be vaikų j taverną dirbti ar 
pusiau į biznį. 13543 Indiana Avė.

BUSINESS' CriANCES 
Pardavimui Bizniai

1 PARDAVIMUI . BEAUTY SHOP 
;—$350 paims. Gerai įrengta. Renda 
$20.00, gyvenimui kambariai užpa
kaly. Puiki proga, grožio operato
riams.' YARDS 2514.

, TAVERNAS ANT PARDAVIMO 
įsteigtas 5 metai. Už $800.00.

372 Easf 71št St.

REAJL ESTATE FOR SALE 
Na^ąi-žemą Pąr^yiniui

Kainos kįla. Pirk šį naują gel
toną plytinį 24x4 kambarių apart- 
mentai ir 2 krautuves. Garas, refri- 
gerėcija. Įlenda $11,290. Kaina tik
tai $30.000. Liberalus terminai. 
FIRST STATE MORTGAGE CO. 
4752 Fullėrton Capitol 3020

Savininkas parduoda anglišką 6 
kambarių rezidencija, tiktai 2 me
tų senumo. Pilnai įrengta, aliejinis 
šildytuvas, automatiškas vandens 
šildyĮtuyąs, IV2 maudynės, uždaryti 
porciai pusryčiams valgyti, 2 karų 
garažas. Nebrangiai. 2349 North 
Rutherford. Merrimac 8758.

1 MARQUETTE PARKE —kaina
vo $8700—dabar už $4300—parsi
duoda 5 kamb. beveik naujas mū
rinis bungalow. Randasi ant 70-tos 
netoli Western Avė. Kas norite pi
giai pirkti arba ką nors turite 
mainyti, kreipkitės pas

C. P. SUROMSKIS 
2502 W. 69 St.

Tel. GrOvehill 0306

PARDAVIMUI
2jų aukštų kampinis namas. Karš

tu vandeniu šildomas, Ąžuolo tri- 
mingai. .Lotas 50x125. Arti Mar- 
ųuette Rdad. Kaina $4750. Dalis į- 
mokėt, o likusius lengvais išmokė
jimais. Ir šiaip kitų bargenų. PIR
KITE DAĖAR.!!

Z. S. MICKEVICE & CO., 
6816 So. Weštern Avenue 

Bfemiock 0800.

ARTI MĄĘQtlĖTTE PARKŲ 6 
kafnbąrių didelis bungalow, 30 pė
dų lotas, karšto vandens Šildymas 
$625 pinigais ir $45 į menesį, įs
kaitant 5% palūkanų.

DVIEJŲ apartmentų plytinis 6 
ir 6 kambariai, bungalow stogas, 
garu šildymas. 33 pėdų lotas. $850 
pinigais, $61.20 į mėnesį Šaukit Mr. 
REIMER.

F. H. HALVEĖSON CO., 
3145 Wėst 63rd St.

BRIGHTON PARK

K. Stephens, 4142 Archer A- 
vėriue, ĖAĖąyettė 7572.

, Vaizdžiunai, 4134 S. Mozart, 
LAFayetfė 4i3Š.

GAfiFlELD PARK
J. Kučinskas, 3857 Polfc SU, 

NEVada 2061.I
CICERO

Mf. ir Mfs. Stupar, 227 S.
Cicero Avė., Austin 7971

Viktorija Deveikis,
A. yiiftts, 1646 N. Bell Avė.
J. Ascitą, 1833 Evergreeh A- 

vė. z
P. £agė, 6116 S. Carpėnter, 

WENtworth 6693.
bridgepoRt •

Mr. ir Nfrs. Giedraičiai. 3227 
Emerald Avė., VlCtory 2837.

S. Valančius, 5702 S. ĖAier- 
ald Avė. NORmal 0959.

Mr. ir Mrs. Pūkis, 7046 Euc- 
lid Avė., IlYDc Park 3446’.

18 APYLINKĖ
Naujienos, 1739 Š. Halsted 

St.; tA'Niį ta - J. P.

  ' t
*

iii aaeaM
REAL E8TATE FOR SALE

Namai-Žemė Pardavimui

AUTOS—TRUCKS FOR SALfc 
AutomobiliAi ir Trokai Pardavimui

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

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

bus parduodama tiesiog publikai. 
Jus galite nusipirkti tikrą 1938 me
tų kėrą 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 dietių 
garantiją ir 10 važinėjimo bandy
mą. Jums nereikia ir grynų pini
gų, męs priimsime jūsų senąjį kai
po rankpinigius, o jus galite pa
siimti dviem metams išsimokėti.

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

• DAUGYBĖ VARTOTU KA&U 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES 
806 West 31st Street 

Telefonas VICTORY 1696

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas
Tel. Victory 4965.

STOGDENGYSTE IR BLŽKOS 
. DARBAI

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

m n >«>

. COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

$6.00 
$6.00 
$6.00

MINE' RUN    $5.75 
SCREENINGS _________ $5.00

PIRKIT DABAR I — SAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975

EGG 
NUT 
BIG

Gaukit naudos maksimumą iš 
aliejinio pečiaus, “Arrow Stovol” 
yra geras kuro aliejus, švarus, be- 
smarvės, ekonomiškas. Greitas pri
statymas visur. Telefonas Vincen- 
nes 4300.

■ap.-,—-t*.. , r

JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

P^tAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apkarstamų kalno* 
prięipamoa. Už .patartoj*- 
miis duodamo gerų nuo-
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Neteko Veikėjo Petro Pivariuno
Buvo žymus Burnsidės—Rose- 

lando Veikėjas

Petras Pivariunas persisky
rė su šiuo pasauliu 19 rugsė
jo, 1938 m., 11 vai. ryto, su
laukęs 59 m. amžiaus. Buvo 
palaidotas 24 rugsėjo su baž
nytinėmis apeigomis šv. Kazi
miero kapinėse. Paliko didelia
me nuliudime žmoną Eleną, po 
tėvais Čelniutę, 3 dukteris ir 
2 sunu.

P. P. paėjo iš Vilniaus redy- 
bos, Švenčionių apskričio. Tve
rečiaus parapijos, sodžiaus 
Disna, pasiturinčių ūkininkų 
sūnūs. Būdamas jaunas, lankė 
pradinę mokyklą ir pasekmin
gai užbaigė. Ūkininkavo iki 
sulaukė 21 metų amžiaus, ta
da pašaukė kariuomenėn ir 
1901 met. buvo paskirtas Su
valkų miestan. Būdamas ga
bus ir baigęs pradinę mokyk
lą, pakliuvo į rąštininkus ir 
per visą savo būvimą kariuo
menėj dar daugiau prasilavi
no rašybos.

1904 m. laikas atėjo pasiliuo- 
suoti nuo tarnybos. Bet Japo
nija paskelbė karą Rusijai ir 
P. P. neatleido namo, bet buvo 
pasiųstas Sibiran kariauti su 
Japonais ir visą karo laiką iš
buvo fronto ugnyj, tik dėka 
to, kad jisai buvo raštininku, 
tai jam neteko su šautuvu ka
riauti ir išliko gyvas ir nesu
žeistas ir laimingai sugrįžo na
mo su atsižymėjimu ir su Šv. 
Jurgio Kryžium, kuris tais lai
kais buvo labai svarbus ir kurį 
skiria tik už atsižymejimus.

Pasibaigus karui pargrįžta 
namo, bet neranda nū tėvo, nė 
brolio, kuriuos eidamas kariuo- . 
menėn paliko gyvus. Laike bu- ; 
vimo kariuomenėj jie pasimi
rė. P. Pivariunui nepatiko Ūki
ninkauti ir jis nutarė, vykti 
Amerikon. Taigi 1907 m. ąįyyr 
ko miestan Braddock, Pennsyl- : 
vania, kur trumpą laiką pabu
vęs, persikėlė į Chicago, pas 
savo dėdę Mykolą Gilį, kuris 
buvo Chicagoj ir dirbo Illinois 
Central vagonų dirbtuvėj, Burn 
sidėj. Neilgai trukus ir P. P. 
gavo dirbti toj dirbtuvėj, ir 
ten pradirbo apie 3 m.

P. P. rfiėgo darbuotis drau
gijose, taigi 1913 metais su ki
tų draugų pagalba suorganiza
vo draugiją vardu šv. Jono 
Krikštytojo, kuri išaugo iki 75 
narių ir gyvavo iki 1934 metų. 
Per visą gyvavimo laiką drau
gijos, P. P. buvo tai finansų, 
tai protokolų raštininku ir nuo 
širdžiai darbavosi.

Suorganizavo SLA 63-čią 
Kuopą

1914 m., birželio mėnesį, P. 
P. su pagalba J. Aleksandravi
čiaus ir M. Basevičiaus, kuris 
tuo laiku priklausė prie Rose- 
lando 
South Chicagos 
dakt. Simanauskį, sutvėrė S. 
L. A. 63 kuopą ir energingai 
darbavosi .iki kovo mėnesio 
1938 m. Tada jį prispaudė sun
ki liga, iš kurios negalėjo iš
sisukti ir liko parblokštas. P. 
Pivariunas darbavosi 3-uose 
kuopos urėduose, būtent, finah- 
sų raštininko, organizatoriaus ir 
korespondento. Per jo pastan
gas beveik visi kuopos narai 
buvo prirašyti, maža dalis na
rių buvo prirašyti kitų organi
zatorių. Jisai buxm kuopą iš
auginęs iki 230 narių, prieš 
skilimą, su komunistais. Ko 
munistai labai norėjo P. P. pa
sukti savo pusėn. Butų daug 
daugiau narių atsiskyrę, nes 
daug tokių narių buvo, kurie 
sakydavo, kur eis P. P., ten ir 
aš. Bet P. Po jokiu būdu ko
munistai neįveikė. P. P pasi
kvietė kelis narius pagalbon, 
būtent A. Lauracaną ir P. Ku
činską, ir pradėjo \ykdyti 
“prasišalinimą” (arba “skili
mą”) nuo komunistų. Pasikal
bėjus su rimtesniais kuopos na 
riais, nutarėm šaukti ekstra

bet
ne-

lai-

susirinkimą atvirutėmis, 
komunistuojančių narių 
šaukti.

Taipgi pridursiu, kad tuo
ku valdyba buvo visa komunis
tų, išėmus finansų raštininką. 
P. Pivariuną ir susirinkime, 2 
d. rugsėjo 1930 m. buvo tarus 
SLA centran pinigų nesiųst ir 
iš kuopos iždo paaukoti $100 
bylos vedimui prieš SLA.

KomunistaisKova su
ir ėmėsi kovoti 
komunistuojan- 

narius Spalio 3

Tada P. P. 
prieš kuopos 
čios valdybos 
d., 1930 sušaukėm susirinkimą.
Atsilankė apie 100 narių (ko
munistų neįsileidom). Persior
ganizavę darinkom daugiau 
valdybos narių. Prasišalino a- 
pie 40 narių, o kiti pasiliko. P. 
P. visą laiką kuopai darbavos 
geriausiais norais. Nebuvo nei 
vieno parengimo, kad P. P. ne
būtų ar komisijoj arba kokiu 
svarbiu darbininku. Dalyvavo 
keliuose SLA seimuose. Ir šių 
metų seiman buvo pasirengęs 
vykti, bet ta' nelaiminga liga 
sulaikė.

Priklausė vienu laiku prie 
Apšvietos ir Dailės draugijos, 
kuri gyvavo Burnsidėj. Ji bu
vo komunistų kontroliuojama. 
Po skilimo SLA 63 kuopoj, ko
munistuojanti nariai pradėjo 
ant P. P. užsipuldinėti. 1932 m. 
negalėdamas pakęsti tų visų iš- 
sipuldinėjimų, pasitraukė iš tos 
organizacijos.

Lietuvai paskelbus nepriklau
somybę ir kai buvo paskelbta 
rinkliava Chicagos mieste, tai 
P. P. ir kiti Burnsidės koloni
jos veikėjų komisijoj dėjo vi
sas pastangas, kad kuo dau
giausia pinigų surinkti Lietu
vai. P. P. daugiausiai darbavo
si pažangiųjų eilėse. Nuo įsi-

kuopos, ir pasikvietus 
kuopos nafį

3M&

.buvo jųjų skaitytojas ir nema- 
žai buvo parašęs koresponden
cijų. Visados dalyvaudavo Nau
jienų parengimuose. Paskutinis 
P. P. pasirodymas tarpe progre
syvių buvo sklokininkų-socia- 
listų “Jungtuvių Bankietas”. 
Neffo svetainėj, 

(

P. P; buvo ligotas, bet šių 
žodžių autorius užkvietė jį, sa
kau, Petrai, jeigu nori važiuo
jam į “Jungtuves”, aš turiu bi
lietus. Jisai man atsakė, all- 
right, važiuojam. Tai buvo pa
skutinis pasimatymas 
gresyve publika, 

i y

žinoma, gerbiamieji,
P. atliktų gerų darbų
ma ir surašyti, nes reikėtų di 
dėlės 
tus 
daug 
turiu
vo American Federaration of 
Labor Burnsidės lokalo finansų 
raštininku ir ten irgi aktyviai 
darbavosi.

Išauklėjo Gražią šeimą
Užaugino gražią šeimą, įr vi

siems davė mokslą. Netekus P. 
P., liūdi jo moteris, liūdi jo 
dukrelės, jo sūnūs, liūdi SLA 
63 kuopa ir visi draugai, su 
kuriais per visą laiką darba
vosi, kiek tik išgalėjo. Lai bū
na jam lengva šios šalies šal
toji žemelė, ir lauk musų, drau 
gų, ir šeimos narių, nes visi 
pas tave nueisim anksčiau ar 
vėliau.

Senas Lietuvis,
Nėra Kam Laidoti
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žuvo po troku prie buto, 
Bridgeporte

Niekas ne 

su pro-

visų P. 
negali

knygos. P. P. per 31 me- 
gyvendamas Chicagoj, 
labai pasidarbavo. Dar 
pridurti, kad 1920-21 bu-

P. P. draugas A. Laurutanas

Mirė Dr.
Graham Taylor

Vakar Ravinijoje pasimirė 
87 metų sulaukęs Chicagos vi
suomenininkas Dr. Graham 
Taylor. Jis buvo steigėjas ir 
vedėjas garsios Chicagos lab
daringos įstaigos, Chicago

m, . ,1 ln>.r. mm į III .1 wn>»n.ii«i*

Siūlo Praleisti
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$127,000,000 Susi
siekimo Pagerinimui

| Tarp Musvį. Skaityto jvi |

BRIDGEPORT 
atsišaukė, niekas neparodė no
ro jį laidoti, tad seno, 87 me
tų bridgeportiečio Jokūbo Piš- 
čiko liekanos vakar buvo pa
dėtos Cook apskričio lavoninėj. 
Ten velionis lauks laidotuvių, 
tur būt miesto kapinėse, jeigu 
niekas neatsišauks.

Velionis mirė .tragingai per
eitos savaitės pabaigoje. Į pa
vakarį išėjo Charles Kasiliaus- 
ko alinėm, 34 S. Halsted, pasi
pirkti cigaretų.

Eidamas atgal namo pasuko 
ielon. Ten buvo tamsu. Iš kur 
tai pasirodė trokas, trenkė į 
senelį ir jį užmušė vietoj. Tro
kas buvo vogtas ir jį valdė pa
sigėręs jaunuolis Albert Hali, 
21 metų amžiaus ir gyvenąs 
Bridgeporte. Jis jau turįs poli
cijos rekordą 
vogimą.

P. J. Ridiko 
South Halsted 
šeštadienį koroneris pradėjo in- 
kvestą, bet neužbaigė ir atidė
jo spalio 4 d.

Giminių Amerikoj p. Pišči- 
kas neturėjo. Vienu laiku buk 
tarnavęs J. F. Rudriko korpo
racijai už sargą,

už automobilių

koplyčioj, 3354 
Street, pereitą

VBĄ
• * * -

Pavogė
“Namą”

nuoNežinomi piktadariai
1736 Fairfield aVenue. pavogė 
treilerį, kurį uz butą naudojo 
moteriškė Esther Townsend ir

Nori pakelti ferą iki 8c.
' ’ M

Federalio teismo paskirtas 
ekspertas Walter A. Shaw, va
kar įteikė tam teismui reko
mendacijas Chicagos susisieki
mo pagerinimui. Jis siūlo:

■ 1 1 "

1. Pakelti fėruš iki 8 centų;
2. Suvienyti gatvekarius, e- 

leveiterius ir autobusus į vie
ną didelę susisiekimo sistemą, 

iir
3. Praleisti $127,000,000 (mi- 

lionų) susisiekimo pagerinimui 
ir pakeitimui pasenusių įrengi
mų naujais.

Du “Kostumeriai” 
Apiplėšė J. Ūko 
Namus

Pavogė Apie $200 Daiktų 
ir Pinigų

Pas J. Ūką, į Ūkas’ Tavern, 
3464 Lituanica Avė., laikas nuo 
laiko užeidavę du “kostume
riai”, kurie netiek biznio dary
davę, kiek prie baro laiką pra
leisdavę kalbėdami su kitais 
klijentais ir su pačiu savinin
ku.

Vieną šeštadienį, kai pp. Ti
kai buvo užimti Tavernoje prie 
baro, apie 11:30 vagiliai pro 
langą įlindo į taverno užpaka
lyj esantį flatą ir pasivogė 
$150.00 pinigų, 2 laikrodėliu 
ir kitokių smulkmenų, iš viso 
apie $200 vertės.

J.< Ūkas spėja, kad 
2 “kdstumeriai” juos
nes jis tuoj pranešė policijai, 
bet 2 kostumeriai daugiatis 
nesimatę nei pas Ūką nei apyr

mi net 1 
apvogė

jos dvi dukterysNaujienų, visą laiką Cbmmons

NAUJIENŲ-ACME Photo
LONDONE — Tai ne keisti sutvėrimai iš maršo, bet Londono, Anglijos gyventojai—policistai, tarnautojai 

raštinėse, darbininkai—užsidėję ant veidų dujines maskas. Anglija bijo, kad karui kilus vokiečiai Londoną bom
barduos ir naudos nuodingas dujas gyventojų žudymui. r

®w

Čekoslovakijos kareiviai pasirengę mušiui. Paveikslai traukti Vokietijos pasienyje.

Sako, Cičeriečiai 
Nebalsuosią už 
Demokratus

CICERO pir- 
ži- 
Po 
vi-

Pereito 
madienio Naujienose tilpo 
nia “Artinasi rinkimai”, 
to seka straipsnis, kuriame
šokių gerybių pripasakota. Po 
tuo viso pasirašo senas vie
tos. gyventojas, ne politikie
rius ir ne biznierius, skaitosi 
bepartyvis.

“16 gatvė bus taisoma”. Juk 
visi žino, kad už tą gatvę ir

kraujas liejosi, ir tai musų 
pačių tautiečių. Ir “gerieji” 
demokratai žadėjo tą viską iš
taisyti. Ir piliečiai balsavo už 
demokratus. Demokratai eina 
jau antrą tarnystę. O ką gy
ventojai gavo? Tiktai taksus 
ant taksų, o apie gatvių tai
symą tai nėra nė kalbos, šian
die visi atvirai kalba už de
mokratus nebalsuosią. Ir butų 
didelė klaida, jei vietos pilie
čiai nesusiprastų ir atėjus rin
kimams balsuotu už tuos, ku
rie savo prižadų nepildo.

Draugas

Ona Kaskas vėl 
dainuos Chicagoje
Jos Koncertas Bus

12 d., Orchestra
Lapkričio
Hali

CouncilAdult Education 
skelbia visą eilą svarbių kon
certų, kurie bus duodami kas 
šeštadienį, Orchestra Hali.

Tarp kitų dainininkų bus ir 
gražioji Amerikos lietuvaitė 
contralto iš Metropolitan Ope
ros f Ona Katkauskaitė-Anna 
Kaskas.

Jauna, graži, geltonplaukė 
Anna Kaskas turi netik gražų, 
bet ir puikų balsą. Kritikai gi
ria netik jos grožį, bet ir jos 
turtingą balsą, turinti retai gir
dimą šilumą.

Gimus Amerikoj p-lė Kas
kas muzikos mokinosi Kaune, 
Lietuvoj, kur yra gimę jos 
tėvai. Tada* Lietuvos valdžia 
ją išsiuntė du metus mokintis 
Milane. Sugryžusi į Ameriką 
ji mokinosi pas Enrico Rosati, 
garsųjį mokytoją Gigli, Lauri 
Volpi -ir jRose Tentoni.
/■•JI paskilbo ir laimėjo Met
ropolitan Operos kontraktą 
dainuodama su 700 kompeti- 
torių Metropolitan radio ban
dymuose 1936 m. ir nuo to lai
ko publika ir kritikai nepaliau
ja ją girti.

Koncertas Lapkr. 12
P-lė Kaskas dainuos Orche

stra Hali lapkričio 12 d. Su ja 
dainuos visa eilė kitų žymių 
artistų, kuriuos surinko Adult 
Education Council septyniems 
koncertams.

Rose Bampton, žymi Metro
politan operos soprano pradės 
septynių koncertų seriją spa
lių 15 d. Lapkričio 26 d. kon
certuos vengrų smuikininkas 
Joseph Szigeti, sausio 28—Me
tropolitan tenoras Joseph Ben- 
tonelli; sausio 14 d.—Gordbn 
stygų kvartetas; vasario 11 d. 
—Mozart vaikų choras iš Vien
uos ir kovo 25 d.—didysis Ru
sijos čelistas Gregor Piatigors- 
ki.

Tikietai Nebrangus
Kadangi koncertai ruošiami 

ne pelnui, tai tikietai visiems 
7 koncertams parduodami nuo 
$1.50 iki $4.50, taip kad mu
zikos mylėtojai gali užgirsti 
tokius artisus kaip Anna Kas
kas už tik nuo 22c iki 
įžangą.

64c;

Dar WPA Darbų 
Del 1,400 Žmoni

H. K. Selzer, Chicago WPA 
direkorius, gavo papildomų' 
WPA projektų, kurie duos dar
bą dėl 1,400 žmonių.

Tarp kitko paskirta $74,794 
egzaminavimui pradinių, auk
štesnių ir junior college moki
nių akių. Tam darbui bus sam 
doma 80 žmonių.

Be to, prie 10 ugniagesių 
stočių bus pastatytos harid balt 
aikštės, .kur ugniagesiai liuos- 
laikiu galėtų žaisti. Jos kainuos 
$21,730.

Automobilių 
Nelaimės
O Gustave Sword, 34 metų 
chicagietis nuo 4422 N. New 
England avenue pasiskolino 
automobilį, įvažiavo į kitą ma
šiną prie 6600 Montrose, užsi
mušė ir sužeidė kelis žmones. 
O Checker taxi prie Archer ir 
Halsted gatvių kampo vakar 
rytą trenkė į privatinį automo
bilį. Taxi šoferis Edward Bal- 
ke, 3047 S. Throop žuvo vietoj, 
o antrojo automobilio šoferis, 
Gerald Frenette, 4585 Archer. 
avenue, buvo sunkiai sužeistas.

Šaukia Unijas Pieno 
Trusto Tardyman

šaukia ir Eilę Valdininkų
Federalė džiurė, daranti Chi

cagos pieno “Trusto” tyrinėji
mą, vakar pašaukė į liudinin
kus pieno išvežiotojo ir kitų 
pieno darbininkų unijų virši
ninkus ir pareikalavo pristąty- 
ti teismui dokurtiėntus.

Tardymui'džiurė taipgi šau
kia prokurorą Courtney, svei
katos departamento viršininką 
Dr. Herman Bundesen ir eilę 
kitų valdininkų iš prokuratū
ros.

Pranešimas
Šiuomi pranešame, ’kad sau

sio 22 d., 1939 m., tapo pasam
dyta Lietuvių Auditorija per 
Liet. Socialistų Sąjungos Gen- 
tralę kuopą ir Liet. Darbinin
kų 4 kuopą—bendrai. Tą die
ną chicagiečiams lietuviams 
bus pateiktas puikus perstaty
mas—vaidinimas naujo gra
žaus veikalo, kokio seniai bu
vo laukta. Veikalo vardas, au
torius, vaidylps bus paskelbti 
savu laiku.

— Rengimo Komisija.

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

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

k

kvitas ir pinigų pasiun
timo ratas.

Naujienos
1739 S. Halsted St




