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VOKIEČIAI ĮMARŠUOS Į ZUDETUS ŠEŠTA
DIENĮ IR SEKMADIENĮ

Visų zudetų okupacija įvyks iki spalio 10 dienos, čekai 
ketina nepasiduoti Municho konferencijos sąlygoms

Ketvirtadienio vakare per ra
diją pranešta, kad keturios val
stybes — Britanija, Vokietija, 
Francuzija ir Italija — pasi
rašė sutartį Čekoslovakijai su
draskyti.

Sutartis pasirašyta naktį į 
penktadienį, 12:30 valandą Mu
nicho laiku. Konferencija, sa
kė radijo pranešimas, priėju
si Hitlerio reikalavimus. Ta
čiau čekai neketinę tokiomis 
sąlygomis pasiduoti.

Penktadienį konferencijos da
lyviai susirinks kitam posėd
žiui ir kitomŠ Europos proble
moms svarstyti.

šis pranešimas oficialiai ne
buvo patvirtintas tuo laiku, 
kai jis tapo paskelbtas.

» B 8
ROMA, Italija, rūgs. 29. — 

Gerai painformuotas fašistų 
rašytojas, Virginio Gayda, ket

Italams įsakyta pa
sitraukti iš Ispa

nijos
Kitos i žinios paneigia šį . 

pranešimą
PARYŽIUS, Francuzija, rug

sėjo 29. — Pranešimai iš Ro
mos, Barcelonos ir iš Francu- 
zijos-Ispanijos pasienio kalba 
apie svarbius įvykius Ispani
joj. Respublikos valdžia pradė
jo nuginklavimą svetitnšalių 
legiono. Sukilėlių pusėje Mus- 
solini nutaręs ištraukti iš Is
panijos italus. Kiti pranešimai 
dar sako, kad italų lakūnai 
jau apleidę Ispaniją.

Tačiau pranešimai, išėmus 
demobilizavimą svetimšalių sa
vanorių lojalistų pusėje, yra 
neoficialus ir nepatvirtinti' 
Kai kurie pranešimai net pa
neigė žinias, buk Mussolini nu
taręs atšaukti fašistus iš Is
panijos.

Radijo programai iš 
Washingtono apie 

ateivius
WASHINGTON, D. C., rug- 

sėjo 29. — Vidaus reikalų de
partamento sekretorius Ickes 
paskelbė, kad pradedant lap
kričio 14 diena bus transliuo
jami radijo programai apie 
Jungt. Valstijų ateivius. Pro
gramai bus transliuojami kiek
vieną pirmadienį ir nušvies, 
kaip ir kuo įvairių šalių atei
viai pagelbėjo Jungt. Valstijas 
iškelti į esamą aukštumą.

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

Giedra r truputį šilčiau; len
gvi ir vidutinio stiprumo rytų 
iki pietų rytų vėjai; saulė te
ka 5:45, leidžiasi 5:36 valan
dą.

virtadienio vakare pranešė Ro
mai, kad Municho konferenci
jos dalyviai pilnai sutiko zu
detų atidavimo vokiečiams 
klausimais. Konferencija pra
dėjo svarstyti Čekoslovakijos 
lenkų ir vengrų mažumos klau
simus.

MUNICH, Vokietija, rūgs. 
29. — Vokietijos vyriausybės 
atstovas ketvirtadienio vakare 
pasakė, kad keturių valstybių 
konferencija pilnai sutiko lei
sti vokiečių armijai užimti ma
žą zudetų dalį tuojau. Tai bus 
zudetų užėmimo “simbolis”. 
Hitlerio kariuomenė paims tą 
mažą zudetų dalį šeštadienį 
ir sekmadienį.

Vokiečiai okupuos visas zu
detų dalis povai iki 10 dienos 
spalio. Pirmos vietos, kurias 
vokiečiai okupuos, bus Eger ir 
Asch apylinkės ir miesteliai.

Trokų šoferių strei
kas likviduotas

NEW YORK, N. Y., rūgs. 
29. — Ketvirtadienį New Yor- 
ko trokų kompanijos priėmė 
mero La Guardia planą trokų 
šoferių streikui likviduoti, šo
feriai buvo jau priėmę mero 
planą anksčiau.

Lenkai siunčia ka
riuomenę Į čekų 

pasienį
VARŠUVA, Lenkija, rūgs. 

29. — Didelės lenkų kariuo
menės jėgos buvo siunčiamos 
ketvirtadienį į Čekoslovakijos 
pasienį. Geležinkeliai atrodė 
užtvenkti vien kariuomenės. 
Lenkų pranešimais, per pasku
tines dienas daugiau nei 150 
lenkų žuvo kautynėse ant Če
koslovakijos rubežiaus. Lenki
jos ultimatumas čekams, rei
kalaująs atiduoti žemosios Si
lezijos teritoriją 20 mylių pla
tumo lenkams išsibaigia šešta
dienį. Jei čekai neišpildys rei
kalavimo iki to laiko, tai len
kai pasiruošę pulti Čekoslova
kiją. '

Čekai siūlo pavesti 
zudetų klausimą 
prez. Rooseveltui
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

29. — Čekoslovakijos legacija 
ketvirtadienį painformavo, kad 
Čekai pasiūlė visą zudetų klau
simo išrišimą pavesti preziden
tui Rooseveltui, jei kitokios 
priemonės nepajėgs jo išrišti. 
Čekai pasižadėjo iš anksto prez. 
Roosevelto nuosprendį priim
ti.

čekai pasiūlė daugiau nusi
leidimų, tarp jų tą, kad jie 
pasitrauks iki spalio 31 dienos 
iš tų apylinkių, kuriose vokie
čių gyvena daugiau nei 50 nuo
šimčių, jeigu iki to laiko nau
ji Čekoslovakijos rubežiai jau 
bus nustatyti.

Naujienų-Acme Radiophoto
FRANCUOS VADAI—Iš kairės dešinėn, Francijos 

užsienių reikalų ministeris Georgės Bonnet, premjeras 
Edoųąrd Dalądier ir generalio štabo viršininkas gen. 
Mauricęi Gu|t^v Gamęlin. Daladier -vakar atstovavo. 
FFancfjį5#' ^ek^sloviakiją Hitlerio sušauktoje keturių di” 

v džiijjų /valstybių*-konferencijoj. ’ -■

Maskva įtariamai 
žiuri į Municho 

konferenciją
MASKVA, Sovietų Rusija, 

rūgs. 29. — Maskvos valdžios 
sferose vyriauja mintis, kad
Municho konferencija yra bur
žuazinių valstybių derybos su
tarčiai padaryti Čekoslovakijos 
kaštais. Sovietų gi laikysena 
tokia: vienyti taikias tautas 
prieš užpuolikus, o ne derėtis 
su užpuolikais, šia mintimi va 
dovaudamiesi rusai priėmė 
prez. Roose\elto patarimą su
šaukti tarptautinę Europos 
valstybių konferenciją kurioj 
nors neutralėj Europos vietoj 
Čekoslovakijos krizini išrišti.

Tarp ko kita, ryšium su Mu
nicho konferencija, rusai kal
ba : vietoj vieno demokratinės 
valstybes ministerio dabar į 
Vokietiją pas diktatorius išlė
kė du, t.y. Britanijos ir Fran- 
euzijos premjerai.

Lenkija grūmoja 
pulti Čekoslova
kiją šeštadienį

VARŠUVA, Lenkija, rūgs. 
29. — Valdžios atstovai pa
reiškė, kad nežiūrėdami Mu^i • 
cho konferencijos pasėkų, jie 
užpuls šeštadienį Čekoslovaki
ją, jei ši neatiduos jiems iki 
tos dienos 20 mylių platumo 
apylinkę žemojoj Silezijoj, Len
kijos parubežy.

Čekoslovakai bijo 
Municho derybų

PRAHA, Čekoslovakija, rūgs. 
29. — Čia reiškėsi baimė, kad 
jeigu ir pavyks taiką Munichb 
konferencijoj atsiekti, tai tai
ka bus padaryta Čekoslovaki
jos kaštais.

Rumuniją neleis ru
sams maršuoti per 

savo žemę
f BUCHAREST, Rumunija, 
i’rugs. 29. — Rumunijos ’ Vy
riausybė ketvirtadienio vakare 
oficialiai paskelbė, kad, karui 
įkilus, ji neleis rusams per sa
vo žemę maršuoti į Čekoslo
vakiją karui su vokiečiais.

Siūlo medikalės ap- 
draudos planus 

paruošti
DALLAS, Tex., rūgs. 29. — 

Amerikos Ligoninių Sąjungos 
atstovų butas, savo konferen
cijoj šiame mieste, pakvietė 
daktarus kartu su ligoninėmis 
paruošti planus medikalės ap- 
draudos tiems žmonėms, kurių 
pajamos yra mažos.

Tornado užmušė 25 
Charlestone, sužei

dė 340
CHARLESTON, So. Gardi

na, rūgs. 29. — Tornado už
gavo šį miestą ketvirtadienį 7 
valandą ryto. Telefono ir te
legrafo laidai nutraukti. Dau
gelio trobesių stogai nunešti. 
Vienas pranešimas sakė, kad 
senas turgavietės pastatas ta
po sugriautas, kad nemažai 
žmonių . buvusių jame žuvo. 
Apdraskyta St. Michael bažny
čia. Sutrukdytas teikimas elek
tros jėgos.

Audra buvo trumpa, bet pra
gaištinga. Ji užgavo miestą 
keliose vietose, tačiau ne vie
noj vietoj nesi tęsė ilgiau, kaip 
vieną minutę.

Vėlesnės žinios praneįįą, kad 
dėl viesulo žuvo 25 žmonės ir 
340 buvo sužeistų. Žuvo, pen
kiolika negrų, dešimt baltveid- 
žiu.

Nacių kariuomenė 
gabenama arčiau Į 

čekų sienos
MUNICH, Vokietija, rūgs. 

29. — Per visą naktį į ketvir
tadienį ir ketvirtadienį prieš
piet nacių kariuomenės pulkai 
slinko Čekoslovakijos rube
žiaus link. Naktį kariuomenė 
buvo koncentruojama Bavari- 
jos parubežiu, ties ta vieta, 
kur randasi zudetų miestelis 
Eger. Jos tikslas buvo veržtis, 
jei karas kils, iš čia į Pilseną, 
kur randasi garsiosiom Čeko
slovakijos karo pabūklų įmo
nės.

Japonijos ministeris 
rezignavo

TOKIO, Japonija, rūgs. 29.
— Oficialiai pranešta ketvir
tadieni,: kad -rezignavo užsienio 
reikalų ministeris, generolas 
Kaztishige Ugaki. Ugaki rezig
navo todėl, kad jo nuomonės 
susikirto su kariuomenės va
dovybės nuomonėmis dėl karo 
Kinijoj.' •

Francuzija nepaten
kinta : koncesijomis 

diktatoriams
PARYŽIUS, Francuzija, rug

sėjo 29. — Francuzai per pas
kutines kelias dienas susigy
veno su mintimi, kad teks ka
riauti. Trečiadienio pranešimą, 
jogei įvyks dar viena konferen
cija tikslu išvengti karo, fran
cuzai pasitiko dideliu pritari-' 
mu. Bet jau ketvirtadienį vi
suomenėj augo nusivylimas, 
augo abejonė, ar ne perdaug 
brangiai taika perkama iš vo
kiečių.

Italija siilaike pa
galbą Frankui

ROMA, Italija, rūgs. 29. — 
Užsieniuose paplito gandų, jo
gei Mussolini ištraukia kariuo
menę iš Ispanijos. Ketvirtadie
nį iš patikimų šaltinių Romoj 
patirta, kad Mussolini buvo 
sulaikęs siuntimą paramos Is
panijos sukilėliams, kai atro
dė, kad gali kilti bendras Eu
ropos karas ir kad italai ka
riai bus reikalingi namie, Ita
lijoj.

Prašo padidinti na- 
cionalią gvardiją

SAN FRANCISCO, Cal., rug
sėjo 29. — Jungt. Valstijų Na- 
cionali Gvardija priskaito 200,- 
000 vyrų. Nacionalios Gvardi
jos konvencija San Francisco 
mieste priėmė vienu balsu re
zoliuciją, kuri prašo milicinin
kų skaičių padauginti visai ša
liai iki 435,000.

Chicaga prašo vald
žios fondų tuneliui

WAŠHINGTON, D. C., rufc- CASTEL GONDOLFO, Itali- 
sėjo 29. — Ghfcagos valdžia ja, rūgs. 29. — Ketvirtadienį 
ketvirtadienį vėl kreipėsi į Wa- popiežius Pius kalbėjo per ra- 
shingtoną prašydama duoti diją. Jisai patarė melstis ir tuo( 
$14,000,000 tuneliui Chicagos budu sulaikyti grumojamas, 
vidurmiesty (loop) statyti. *karo skerdynes.

SĄLYGOS TAIKAI SU HITLERIU
MUNICH, Vokietija, rūgs. 4 — Plebiscitas tose zudetų

29. — Sąlygos, kuriomis nu- sr.tyce, kuriose vokiečių gy-
tarta pavesti zudetus Vokieti- ventojų kiekis yra mažesnis, 
jai, oficialiai dar nebuvo pa- Plebiscitą prižiūrės tarptautinė
skelbtos ketvirtadienio vakare, kariuomenė.
Tačiau Vokietijos atstovas pa- 5 — Plebiscitas vengrų ir
informavo, kad jos yra to- lenkų mažumoms čekoslovaki- 
kios: joj.

1 — Vokiečių kariuomenė; 6 — Tarptautinė kariuome- 
užims nedidelę Čekoslovakijos nė okupuos zudetų sritis ir 
dalį pirm ateinančio pirmadie-! tarptautinė komisija paruoš 
nio. Tai bus “simbolis”, kad plebiscitą į septynias dienas, 
vokiečiai gavo zudetus. 7 — Keturios valstybės —

2 — Tarptautinė policija, 
susidedanti iš franeuzų, italų 
ir britų kariuomenės, užims 
kitas zudetų dalis, kurių rei-
kalauja Hitleris.

3 — Tuojau bus pasiųsta 
tarptautinė komisija naujiems 
Čekoslovakijos rubežiams nu
statyti.

Apsisprendimo ne
pripažįstama Is

panijai
GENEVA, Šveicarija, rūgs. 

29. — Maksim Litvinov, So
vietų Rusijos užsienio reikalų 
komisaras, ketvirtadienį nuro
dė, jogei Italija ir Vokietija 
reikalauja zudetams apsispren
dimo teisės, o tuo tarpu kiša
si į Ispanijos reikalus ir ne
leidžia Ispanijos gyventojoms 
patiems nuspręsti savo liki
mą.

Nominavo Dewey į 
N. Y. gubernatorius

SARATOGA SPRINGS, N. 
Y., rūgs. 29. — New Yorko 
valstijos republikonų partijos 
konvencija ketvirtadienį nomi
navo aklamacijos budu Tho- 
rriasą E. Dewey kaipo savo 
kandidatą į gubernatorius at
einančiuose rudens rinkimuose. 
Dewey pagarsėjo sėkmingomis 
bylomis prieš rakietierius. Jis 
yra 36 metų senumo.

Vokiečių Sąjunga 
remia čekus

SAN FRANCISCO, CaL, rug- 
sėjo 29. —- Eric Rix, Ameri
kos vokiečių kultūros sąjungos 
sekretorius, ketvirtadienį pa
reiškė, kad Vokietijos karui su 
Čekoslovakija kilus, vokiečių 
kultūros sąjunga rems čekus. 
Sąjunga turi 250,000 narių. 
Jos narių skaičius pralenkia 
nacių pritarėjų Amerikoj skai
čių.

Japonų armija 90 
mylių nuo Han- 

kowo
SHANGHAI, Kinija, rūgs. 

29. — Japonai ketvirtadienį pa
skelbė paėmę Tienkiachen for
tus, Yangtze upės pakraščiais, 
šiuos fortus japonai atakavo 
ilgą laiką. Tienkiachen yra 90 
mylių atstumoj nuo Hankovvo, 
laikinosios kinų sostinės.

Britanija, Francuzija, Italija, 
ir Vokietija — garantuos nau
jų Čekoslovakijos rubežių sau
gumą.

8 — Vokiečiai įmaršuos į 
Čekoslovakiją ne kaipo “užka
riautojai”, plieno šalmus dėvė
dami, bet taikiu budu, be šal
mų, be patrankų baubimo, etc.

Iš Lietuvos
Kaune Leista Statyti 

Trobesiai
KAUNAS — Central, statis

tikos biuro surinktomis žinio
mis per šių metų pirmąjį pus
metį Kaune, Klaipėdoje, Šiau
liuose, Panevėžyje,; Ukmergė 
je ir Marijampolėje buvo išduo
ta 908 trobesiams statyti leidi
mai. Daugiausia trobesių leis
ta statyti Kaune — 476 su 198 
tukst. kub. m., Klaipėdoje leis
ta statyti 76 trobesiai su 137 
tukst. kub. m., Šiauliuose — 
139 su 41 tukst. kum. m. ir kit. 
miestuose žymiai malžiau. Iš 
leistų statyti trobesių, gyvena
mų namų leista statyti 492 ir 
kitų — 416.

Mūrinių trobesių leista staty
ti 375, iš jų 211 Kaune ir 533 
mediniai, iš jų 265 Kaune. Klai
pėdoje statomi visi mūriniai 
trobesiai.

O šiemet Lietuvos miškuo
se yra labai didelis grybų der
lius. Ypač daug, kelis karius 
daugiau, negu ankstyvesniais 
metais, miškuose yra randama 
baravykų. Grybų derlius žy
miai jaučiasi ir Kauno resto
ranuose bei valgyklose, kur 
taip pat vis dažniau pietums 
patikėdami grybai.

Lenkai puola čekus
TESCHĖN, Lenkija, rūgs. 

29. — Lenkų vadinamų sava
norių būrys ketvirtadienį vėl 
perėjo Čekoslovakijos rubežių 
Teschen miestelio apylinkėje. 
Lenkai atakavo čekų policijos 
stotį, mėtydami rankines gra
natas į ją. Visi stoties langai 
išdaužyti. Pasienio gyventojai, 
bijodami kariuomenių susirė
mimo kai išeis lenkų ultima
tumo laikas šeštadienį, bėgo 
nuo rubežiaus į šalies gilumą.

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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B. K. Algimantas

nijpjp sužinoti, reikia atsikręi-Įganius, ne iiašJajČiTO bet dy- 
pfi laišku. Už pųros dienų į kadupniąųjgnčįųą gastrolie- 
jį ir atsikreipėme, pasiųsda- rijas.
mi iš lenkiško laikraščio iš- Jeigu p. B. Skipitis pures 
karpą su fotografija, kur len- tikrąją padėtį viešai paskelb- 
kai krykštavę, buk “ątgaivi- įj, visur pasikeis nuomonė 
narna uųija” if Ęordpbpję. ąpie Piety Ąfųer&ą. LauM-

>l|li u.1 •. n pi1 .u i .pi i ii *

THE WORIJ) AT
A GLANCĘ

by Į)r. E. G. Pętęrą
*■11' i.i u. -m v įlJ .m m .m. *

offset the harm that the Pope has 
already done by blessing ii duce’s 
rape of Ethiopia and by backing 
Butcher Franco in destroying free- 
dom and decency in Spain.

Katastrofa Gelžkelyje.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOMS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

VALANDOS: 2—4 pppiet Ir 7—3 
vakaro, trečiadtoniais ir sekmadįe- 

* niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

IŠ ARGENTINOS LIETUVIU GYVENIMO
(Specialaus “Naujienų” korespondento Argentinoje)

Norėjome pąsitįkrįnti, ko yprtį 
lenkų dieiįraščio teigimai ir 
kas tie “unijos atgaivintojai”.

pasisiulusi paaiškin- 
pilietinės drąsos net 

duoti. Tik 
savaitėm^ 
drg. J. Ji. 

aįšjcįna.

me!» r •

Vienok 
ii nerado 

unijos ąiai”), kuriama agituojama pusiujyto 
dėtį auLas bažnyčios staty- pasKuh

. . , mpi. Greta parašo lenkų ku- praslinkus, tas pats 
pra otąs Wladyslaw Py^kpsz kitąiųp laikraštyje

1 Stanislaw kad tai tik paprastame lietur 
Przybylowski. Pastarasis yra vių vakarėlyje lenkai pade- 
amžinos atminties Lietuvos monstravo savo tautinius kos- 

La^dynų Pelėdos
|OL4IltlOl JL^CtV llIVLČlld Jl^> 11“

Iguravo vienoje Rosario lietu- 
editona- vjų organizacijoje.

Mes tik tiek galipie 
: Argentinoje

Lenkai visur pučia 
burbulą.

Ne vien čikągiškis
Krušas leidžia lietuvių P^raPl"Į‘tgkamba” parašas 
joj rinkti aukas lenkams, bet! 
ir Argentinoje Varšuviškai- _ 
Romiškai-Kauniškos “ašies” ra§ytojos 
lenkimo atgarsiai duoda savo»unusj pjar 1935 metais jis fi-

apsakymo 
kelioins

vaisius.
Štai “A. L. Balso

le “Jau Kochani Rodacy” skai
tome, kad ir Lazdynų PelėdosJ.
ciiiMiia zlo E niekinai I i

lietuvių|Yj&tiek tampa Vatikano kara-
tinlnidi .11___ ' ________ _ ___ 1 _ • v»_

pasa- 
bažnyčių 

z Ipakąnka. O jas pastačius, jossūnūs darbuojasi:
Niekas tiek blogo 

tautai nepadarė, kaip apleidi jlįaus nuosavybe. Taigi ir šis 
' mas lenkiškais apaštalais. Pir-pasenęs lietuvių lenkų susi
mieji Lietuvos išeiviai Ameri , draugavimo kelias musų lau
koje buvo ėdami lenkiškai ro- tai nėra sveikas, 
miško grybelio, kol Dr. šliu
pas su kun. Ęurba ir kitais Kordoboje, lenkai pašoko lie- 
liettivių visuomenės 1 
neištraukė lietuvių iš “pols- karėly, o paskui lenkų dien- 
ki-litevskų” parapijų. Girdi, rastis “Kųrjer Niczalcžny” ra-j aį 
viena viera, tai ir viena tauta šė ir paveikslą dėję, kad ir ta 
- sakydavo lenkininkai. ine kampe unijos dvasia atgi-Į "

Dabar unijos šalininkai vėl jo, kaip anąme Wyoming slė- ])ar 
jungia lie'uvius lenkiškai-ro- 
miškan bučium Po Buenos Ai
res didžiausias Argentinos 
miestas yra Rosario. Musų 
korespondentai mums rašo,

Kitame Argentinos mieste,

znoja “polsko-litevską 
piją. Vienas “A. L. 
bendradarbis mums 
lenkiškai parašytą 
užvardintą antgalviu 
ni Rodacy

-...... ... 1 ....... .
CRANĘ COAL COMPANY 

>332 So. Long Avenue 
. TeL Pųrtsmouth 8022

POCAHONTAS Mine Run _ $7.50 
(ScrfcertėH)*:Tonas ■'

SMULKESNES DAUG PIGESNES 
Perkanf 5 Tunus ar Daugiau 

81 KĄINA TIK TRUMPAM LAIKUI

tiųmus ir pašoko scenoje.
Gerai. Bet ar galima kal

tinti “A. L. Balsą”, kad jis 
■smerkia lenkų spaudos pučia- 
Imą burbulą apie Kauno įr 
Varšuvos ponų “unijos atgai- 
vįnimą.
Vieton Kunigų — Vienuoles.

Amerikos klipiątas 
sako juokdariai, kadkaltas,

DULĘo
uviai kunigai Pietų Ameriko

je nusipolitikuoja ir nueina
veikėjais tuvių “Neptlino” draugijos va-!veiniop. Jie net su savo vien- 

i„ „ ...... ... m,n(\įajs nesugyvena., Faktinai
’l blogas to bereikalingo 

1‘luomo” parinkimas.
Kad išgelbėti “duseles 

atsiunčiamos 
nyje per tūlą 'Pikutytę! Dėl|Vie'.on “broliukų”. 
Kordobos išėjo net polemikos mOs “ Katalikų 
lietuvių tarpe, mat, kai kas'organas “Garsas 
maišo įvairių tautų solidaru-!]iacĮ vienuoles 
1110 klausimą su lenkų ponų nepasitenkina savo darbu vien 
pučiamo burbulo reikalu. Dėl USA teritorijoje, bet vyksta 
to “A. L. Balse” tilpo toks “globot” Pietų Amerikos lie-

da- 
“sesutės” 
Štai Ro- 

Susi vienijimo
7-7 38 rašo, 

pranciškonės

para- 
Balso” 

prisiuntė 
plakatą, 
“Kocha-

Iš Lietuvos
Nauja Germanto Auka.

TLL^JĄĮ — Vps prie| savą’- 
tę Qęrjpan|;o ežere pą$kepdo 
berniuką^, o šį sekmadienį ta
me pat ežere prigėrė darbinin
kas Andrejauskas, palikdamas 
žmoną ir keturis vaikus.

šia proga tenka vpl atkreip
ti dėmesį į nedoyapotiną padėtį 
Germanto pliaže, kuriame šven
tadieniais susirenka tūkstanti- 
np publiką tačiau kuriame nė
ra piąžiausios gelbėjime prie- 
įpenės. Pvi aukęs per du sek
madienius prikištinaį #ųdq, kati 
ten turį budė# walbps valtis. 
Atrudg, kad Ho privalo susiru- 
pįntį įpiestp e-bė, ii fe*- 
jųaliai kurortu įr neadmįnis- 
tRoja. ..

Pastebėtą^ kad puskendusis 
Andrįejpuskas buvę girtąs, ir į 
vandenį įlipo net svyruodamas.

tuvius. Anot “Garso”: jos dar 
susirūpino nelemta lietuvių T — . • • • . a • -t • •

that there was a fun-

UTENA — Rugp. IĮ d. iš 
Saldutiškio U tepęs Jinkui ėju
siam traukinėly, stabdžių bu
delėj, buvo sulaužyta vienam 
gelžkeliečiui koja, o kitam ap
draskytas vpidas. Buvęs nuė
jęs nuo bėgių vagonas, atastro- 
fą įvykugs dėl negerai pakrau
tų rųstų.

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valaiųips t uo 1-3 nuo 6:3Q-£:30 

Nedėlmmis pagal sutartį.

Iš Pasalu Nušovė
SKĄISGIRYS. — Rugp.

d. 22 vai. Skaisgirio miestely
je iš pasalų nušautas to pat 
miestelio gyventojas Vincas 
Vaitiekūnas. Įtariamas Vladas 
Mačiulis, gyvenantis Budrai
čių kaime, sulaikytas prisipa
žino jį nušovęs.

The Pope and Rače Hatred
Pope Pius has condemned Musso- 

lini’s vicioųs decree expelling Jews 
from Italian schools. “It concerns 
a great and serious error,” said His 
Holiness, “which reaches to the 
steps of the ąįtar, touching Catfro- 
lic doctrĮpe.’’ Another important 
Catholic kas spmmed up the posi- 
tion of įiis cfrųrch įn thęse words:

“Always it is clęar that the 
church could not condone totalita- 
rianism
damental struggle b'etween Chrit- 
ianiįy and the doptrine which re- 
dupęs man and family to cogs in 
the gęrvice of the statę.”

For its own sake, if for no other 
reaspp, the Catholic church mušt 
stand ągainst the doctrine of race 
hatrpd and race inferiority which 
is the cornerstppe of naziisjn, and 
which J&ussęlini is now slavishly 
copyipg from the madmen north 
of the Rhine. Fpr centuries during 
the Middle Ąges the Catholic 
phurph, then the universal Chris- 
tiąn phųrch, fęųght with the statė 
for supremacy. One German empe- 
ror knelt for hours in the snow to 
signify humbįy his sufrmission to 
the Pope. Eyen the great Bismark 
hąd to pąll a *halt to his “Kultur 
Kampf” against the Vaticaų.

Intelligent and cultured Įtalians, 
mąny of them followers of ii duče, 
ąrp disturbed at Mųssolini’s decree 
against |hę Je^ys, and are pleased 
ąt the Pope’s words. Libpral opi- 
nion over the world is glad that 
Pqpe Pius has finally frowned up- 
on Įtąly’s anti-Jewish mpasures. 
Būt progressives regret that His 
Įioliness did not hit those measures 
hąrder. For the Vatican’s vigorous 

I cpndemnation of Mussolini’s anti- 
Spmetic degrpp would dp much to

Atėjo Nauja
Kultūrą No. 8

TURINYS:
Gamtiniai moralės principai — P. 

H. Holbach.
Astronomijos tikslas ir reikšmė — 

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

sovskaja.
Žingsniai prie tėvo kapo—Julmis.
Martui Andersen Nexone—O. Breivė 
Lidija MursUa—Julmis.
Apžvalga ir Populiąris Mokslas

KAINA 45 CENTAI.
Galima gauti

NAUJIENOSE
S. HALSTED ST., CHICAGO.

Residęnce TęL BEVERLY q2U

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS , 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—^ vąL vąkąro
Rezidencija:

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

ir

Dr. F. Pulsuoki Le Vau
GYDYTOJĄS-CHJRURCfAS, X-RAY 

Valandos kasdien 2*4 ir 6-9 vak.

1957 W. Gąrfield BJyd.
Cor. Damęn Hemlock 6699

1739

Garsinkitės “N-nose’

A. Montvid, M. D.
Wpst Tpwn §tatp Bank Ęldg. 

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

Tel. Seeley 7830 
Namų telefonas Rrunswlck 059?

ADVOKATAI
Office and Res. Phone Calumet 7472
Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:36 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
r h y si čia n and Surgeon 

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

st
Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

Valandos nuo 2 iki 4 vaL p. p.
4735 S. Western Blvd. Laf. 0361-3016 

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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Viename savo laiške “A. L.
Balso” Redakcijai drg. J. Kc-'padėtimi ir Pietų Amerikoje ir 
meklis iš Kordobos rašė, kad pasiketino šį rudenį siųsti 

(“Mieli Ievynai- norint ką nors tiksliai jų kolo- penkias seseris Brazilijon. Jos 
i ten pasitiki apsigyventi tarp 
lietuvių ir jiems suteikti pa
guodą, auklėjant jų vaiku
čius žydrioje katalikybėje, 
kad taptų dorovingi ir pavyz- 

1 dingi piliečiai.” ■... --- ----- - ....
| Nors iš USA lietuvių renka
mos aukos jų siuntimui, nors 
šį rugpiučio mėnesį .jos pasi- 
eido kelionėn, bet tenka abe- 
ot jų pasišventimu lietuvybei, 

nes jos tarnauja Romos trus- 
tui.
Per 10 Metų Pasiuntė 10,000 
Litų, ir D,abar Pats Važiuoja 

Lietuvon.
I Draugas Povilus Žygė, Pa
kalnių kaimo, Kamajų pašto, 
Rokiškio apskr., 20-8-38 laivu 
‘ Olimpier” išplaukė Lietuvon. 
Gyvendamas Argentinoje 10 
metų, 4 mėnesius ir 23 dienai 
jis dirbo dvare Tątąy (stotis 
Tatąy, FGGBA) kaipo stalius. 
Nuo pat pirmo numerio jis 
skaitė “Argentinos Lietuvių 
Balsą”. Dabar jis atsilankė 
Redakcijoj! ir pakeitė savo 
adresą Lietuvon, kur gyvena 
jo žmonelė ir 
rių vyresnioji 
tų amžiaus. 

| Ko pasiekė 
gyvendamas Argentinoje?

( Taip, jjs čia dirbo, taupė ir 
.dalį sutaupą siuntė šeimąi 
Lietuvon. Per 1Q metų Lietu
von tas Argentiijos lietuvis 
darbininkas pasiuntė 10,000 
litų. Šeima nupirko pusdvytin
to hektaro žemės ir dabar jis 
važiuoja ūkininkauti.

| Na, gerbiamieji, ar tai nėra 
pakankamas argumentas tam, 
kad užsienių lietuviai turi pil
ną tpisę interesuotis Lietuvos 
.vidaus gyvenimu?

Laimingos kelionės draugui 
Žygeji, priketinusiam nuolat 
parašinėti jo virš dešinities 
metų prenumeruojamam “Ar
gentinos Lietuvių Balsui”!

Į Žygė dirbo kaipo kalvis 
dvare. Jo uždarbis buvo vidu
tiniškas, sulyginant su lietu
vių darbininkų uždarbiais Ar- 
gentiųoje. juo trumpiau 
čia žmonės gyvena, tuo dau
giau pašalpų Lietuvon siunčia. 

| Parodoksąs: Argentinos lie
tuviai darbininkai gelbsti Lie
tuvai, o Lietuvos DULRas rep- 
ka Lietuvoje aukas “badau
jančiu Pietų Amerikos lietu
viu šelpimui.” Ir šelpia ne li-

'H ■ ..... . 'I

Moterys-žiureRit!
JUS GALIT LENGVAI ĮSIGYTI

ROGERS SIDABRĄ
HADE BY ONEIDA no.

NORITE.

6 ŠMOTAI
AUKŠTOS RŲŠIES

1
2

Peilis 
Sakutės 
Šaukštas 
šaukštukai2

SU 6 KUPpNAlS 
TIKTAI. dvi dukros, ku-i 

jau turi 15 me-

Povilas Žygė

Taupykit SĖT
Kitur 

Kainuoja 
$2.75

GALIT GAUTI TIEK SĖJŲ KIEK

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽE

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

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme- 
piai pristatę Ii j ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi apjušil ekstra 15c pąšto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c.

Siunčiu kuponus. Taipgi pinijjąis .

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

Vardas

Adresas —

Miestas Valstija

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

MlbOTUnU DIREKTORIUS

John F. Eudeikisjį v

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮTAIGA

AJ4BULAN0M' 

DIENA IR, NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742 

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

Tel. LAFAYETTE 0727
.11 -■  —■■ip— i

T l -I koplyčios visose 
c±3. J- Chicagos dalyse

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell Sf.
Telephone: Republic 9723

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS-

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4£45J8O# ^ASHLAND AVĖ.

Ofiso val.y Nuo 2 iki'4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

Panedūlį, Utarnmke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare. 

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

Tel. Prpspect 1012

AKIU SPECIALISTAI

-r-

-—r

1^46 40th stęeet

i

■i; ..i... I ..I,.’',.I 1 i J. .... I ......................................   . 1 .

Klausykite musų Lietuvių radip programų šeštadienio vakarais
7 vai. vakaro iš W. II. F. Č. stoties (1420 K.)—Pranešėjas 

ŠALTIMIERAS.

S. P. MAŽEIKA
3319 Ljtuanicą Avenue

P. J, RIDIKĄS
3354 So. Halstecį Street 8

8

LIETUVIAI

Phone CANAL 6122

trumparegystę ir toliregystę. 
rengia teisingai akinius. Visuos 
si tik i

GYDYTOJAI IR DENTISTA1 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
.2201 West 22nd Street 

V«ląndos: flųo Ir—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califarnia Avenve 

Telefonas Republic 7868

Yards 1139
Yards 1138

~ * r ........ •

Laidotuvių Direktoriai

DR. C Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagąl sutarti.

Dr, Margeris
3325 So. Halsted St.

Valandoj: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakąro 

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

NARIAI 
C'hicagos 

Cicero
JLietuviiji 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO
DALYSE

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th ptreet Tel. Pulliųan 1270

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Western Avė. Phpne Virginia 0883

ANTANAS M, PHILLIPS
3307 Lituaniką Ąvenue Phone Yards 4908

ANTHONY Ę. PETKUS 
.6334 $o. W^stern Avę. 
1410 Sottth 49th Cėurt

Phone Gręyębiil 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
434$ £0. CąUfprpia Ayęnye Bhone Lofayętte 3572

YARDS 1419

Phone Yards 0781
Yards 0782

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garaųtaviipas. 

Optomctrically Akiu Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri- 
----- - - įsuose at- 
-----imuose egzaminavimas daromas 
su elektrą, pąrodąnčįą mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av. 
______Phonp VĄJBpS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 i
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
v 56 West 35th S t 
kąmpas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
NTędčliomifl dactaI sutarti

Tel. Office Wentworth 633Q 
Rez. Hyde Park 8395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staįgiąs jt ęhroniškąs ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus K-Rajr ir kitokius 
elektros prietaisus.

Onsas ir Laboratoria
1034 W. 18tb St, netoli Morgan St 

Valandos nup 40—12 pietų įr 
nuo 6 iki 7:30z vai. vakarę, 

Tel. Canal 3U0 
Rezįdencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, 
OFISO V 

10 iki 12 rt£ XUio 2 iki
iki SdM vaL

Nuo
4 vai. po piet ir nuo 7 _____
vakaro. Nedėliomjs puo 16 .iki 12 
valandai dieną.

Phone MĮDW#Y

Telefonas Yards 0994

Dr. Mauricę Kahn
4631 SpJJTp ASHLAND

Ofiso vplpndpp
Nuo 18 iki 12 dieną, 2 iki 6 p 
pietų, 7 iki 8 vaL Ned. nuo 10 Hd II

Rez. Telephone PLAZA
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DARBO ŽINIOS

balsuotojai 
priėmė ąt- 
•kuris žy-

Suvaržė 
Pikietavimą

Los Angeles, Cal, 
visuotinu balsavimu

• galeivių pasiūlymą,
miai suvaržo dirbtuvių pikie
tavimą laike streiko. Bet tuo 
pačiu laiku atmetė Centralinės 
Darbo Tarybos pasiūlymą, 
ris butų leidęs liuosesnį,

• tvarkų pikietavimą.

Bučeriai Laimėjo 
Kontraktą

Amalgamated Meat Cutters 
and Butcher VVorkmem of N. 
Am. pasirašė sutartį Chicagoj 
su Chicago Pakuotojais Dešrų 
Gamintojų Asociacija.

Sutartis apima 27 dirbtuves. 
Derybos dėl sutarties tęsėsi 
virš metų laiko, iki išgavo pie
ną unijos pripažinimą.

Pasirašė , 
Sutarti

United Garment Workers of 
Am. pasirašė sutartį su Dour- 
mand Tailors, Seattle, Wash. 
Tai yra pirma Seattle siuvykla 
pripažinusi uniją.K

ekspertai mechanikai gali juos 
padaryti, bet visgi yra pavojus 
pasisukimuose ir nuo kitų au
tomobilių ir vairuotojų; todėl 
kartais įvyksta nelaimės.

Lenktynių lauke 250 m. į 
vai. greitumas butų saužudys- 
tė ir didelės nelaimės butų įypįį’J/ 
daug tankesnes. _

Su Šia Nuomone 
Sutiks Kiekvienas

ku- 
bet

Padidėjo Geležinkelių 
Samda

Geležinkelių 
mėn. 
buvo 
1937

samda rugp. 
padidėjo 1.5 nuoš., bet 

19.22 nuoš. žemesnė, negu 
m.

Greitas Važiavimas 
Priklauso Nuo 
Aplinkybių

Apie

Bando Išbraukti
Darbo Partiją 
iš Balioto

Kelios Įdomios Pastabos 
Greitumą

Pats greitumas nėra pavojin
gas. Greitumas pasidaro pavo
jingas nuo aplinkybių. *

Utah druskos lygumose, kur 
kelias yra tiesus ir nėra jokio 
judėjimo, ekspertai vairuotojai 
specialiai padarytais automobi
liais pasiekia virš 350 m. į vai.

Tas Pastangas Deda 'Demokra
tų Mašina Su Gub. Hornerio 

Administracija
Illinois Darbo partija atsa

kydama į pasipriešinimą įtrauk-!greitumą, su palyginamu šau
ti jų peticiją į lapkričio m. rin-lgumu, jei tik mašina tinkamai 
kimų baliotų, sako, kad jos 
peticija esmėj sutinka su įsta
tymais. Pasipriešintojai, matyt, 
veikia už valstijos demokratų 
administraciją; sako George 
A. Meade, Darbo Partijos se
kretorius ir “ypač su guberna
torių Horner ir jo proteguoja
mu Lucas”.

veikia.
Automobilių lenktynių lauke 

Indianapolis išlavinti vairuoto
jai tobulai įrengtuose specia
liuose lenktynių modeliuose, 
kartais pasiekia 150 m. į vai. 
greitumą. Nors kiekvienas vai
ruotojas yra pilnai išlavintas ir 
automobiliai tiek tobuli, kiek

BOSTON SHOE STORE
3435 So. Halsted Street

STOJAM I PRIEŠAKĮ
su Naujausiu ir Didžiausiu 

Pasirinkimu Naujų Platform 
Batelių

Mieros 2Vz iki 10

98
ir 

auk.

Plotis AAA iki EEE

Ateikite ir Prisitaikinkite DABAR 
Didžiausias įvairumas naujų rudens batelių

VYRAI!!! SUTAUPYKI! PIRKDAMI 
RUDENS BATUS

BOSTON’S GERESNI BATAI

VERTI 
DAUGIAU

NAUJAS IR DIDELIS PASIRINKIMAS 
NAUJŲ RUDENS STILIŲ

Pamatykite Naudus RED CROSS batelius 
moterims — Florsheim batus vyrams

BOSTON SHOE STORE
3435 So. Halsted Street

V1

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORfiS DAINININKfiS — ARTISTAI-fiS•

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI— „ —7 IKI 8 VAL.
• dEtTADIENI— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL.
• SEKMADIENI—-J IKI 8 VAL.

VAK.
VAK.
VAK.

LIETUVIAKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ. ŠEIMYNA—Žinių Skyrius

šiandien jau nėra mažiau- 
ios abejonės, kad kalbos ir 
aštai apie blogus laikus, de

presijas ir bedarbę visiems j- 
I gyvenimas to

kiam krašte, kur yra didelė 
Proporcionaliai, sako Gari A. (gausa gamtos turtų, kur dirb- 

Barrelt, prezidentas Illinois Au-Ituv6s modernos ir ūžia nan- 
nors turi- 

pajėgos ir 
negalime

tomobil Club vieškelis yra daug 5 >vinės mašinos ir, 
pavojingesnis, negu 
laukas ir miesto gatve daug pa- smegenų, 
vojingesnė greitam važiavimui, 
negu vieškelis.

“Jokis išmintingas lenktynių Maiuaš pastangas dėti ir pla- 
vairuolojas nė nemano važiuo
ti 250 m. į vai. greitumu lenk
tynių lauke, 
“visgi yra i 
tingų vairuotojų, kurie bando 
lenktynių laukų greitumą ant 
musų vieškelių, o vieškelių grei
tumą musų miestų gatvėse.

Tinkamas nuosprendis dėl 
greitumo pašalintų daugumą 
nelaimių. Nors pats greitumas 
nėra pavojingas, visgi gatvės ir 
keliai nėra tinkama vieta išban
dyti šią teoriją. —B.

lenktynių S ie daug vyriškos
-------- , o, betgi,

■ * ' j sugrąžinti gerbūvio
i Aišku, kad mes vie'oj rei-

|Luoti perdaug gyvename vilti- 
I ni ir atsidėdame ant kitų.

...” sako p. ka?. kifas Pa^7
daug tariamai išmin- . ai, Paclol aPY iniek darbo yra, kurj reikia 

uoj padaryti. Nuo apylinkės 
gerbūvio priklauso viso mies- 

| o, kar'u su juo ir viso krašto. 
[Apsidairyk aplink, pamatysi, 
kad labai daug -žmonių tebe-
uri darbus. Beto, patirsi, kad 
okiose apylinkėse veik visos 
rautuves priklauso atski- 
iem-s savininkams.

Dalykas dabar aiškus. Mat, 
kiekvienas toksai savininkas 
tyra giliai susirūpinęs apylin
kės gerbūviu, visi pirkėjai yra 
(jo draugais ir kaimynais. Jie 
yisi dedasi prie bendro tos 
apylinkės darbo ir taip tad 
palaiko jo gerbūvį ir progre- 

u* są. Tik pasikalbink pirmą pa
sitikęs tos apylinkes žmogų, 
patirsi, kad jis įdomaujasi 

ku- Midwcst Stores ir kad šių 
ri per “Naujienas” gegužės mė- krautuvių savininkai gerai ap- 
nesį išvyko į Lietuvą, tarp kit- ipažinę su kiekvienos šeiiny- 
ko, rašo:

“Tamsta manęs klausi k^ki i- 
spūdį gavau įvažiavus į Lietu-įveda į vieną tikslą, 
vą? Begaliniai nusivyliau iš vi
so to, ką aš mačiau. Bet man šiai 
patiko ir buvo malonus susiti- įklauso prie didžiulės koopera- 
kimas su Vladze (jos giminai-| yvės organizacijas iš kur jie 
le). Ji yra panelė, aniuoliška, gauna šviežias, geras prekes 
draugiška ir lavinta mergaitė, žemiausiomis kaįjįomis. Ką jie 
Žino ir supranta, gyvenimą. Su' utaupo, tą sutaupo ir jų pir- 
tokiu žmogum JiŠt-kcfen^anijoj, Rėjai. , ( H 7. A
lai vienas malonumas. Blogiau-1 Todėl, norint sugrąžanti kra- 
sį įspūdį gavau grįžus tėviškėn, |tui gerbūvį,- reikia pasirupin- 
bet aš tamstai neaiškinsiu ir ne-1 j jį grąžinti į apylinkę. O tai 
kartosiu savo širdies žaizdų. Įgalima atsiekti pildai palaiky- 
Man labiausiai patinka tyras o- Sami Midwest Stores krau- 

* L

ras, tylus vakarai žydinčios pie
vos, — paukščiai. Na, ir mais
tas, rugių juoda duona, svies
tas. Nemažai geriu ir pieno.
Dieną Musės, Naktį — Blusos

“Manęs klausi kiek aš užau
gau svarų. Geriau paklausk 
kiek numečiau, palikau kaip 
alksninė mųka, tik noriu, kad 
dar nors gyva nuvažiuočiau į 
Ameriką. Ten atsigausiu. Dieną 
musės, naktį blusos mane ėda, 
o provos tai dieną ir naktį mai 
ne baigia suėsti. Bet aš nenu
simenu, žengiu pirmyn ir ma
nau apsiginti nuo savo tėviškės 
grobikų, kurie norėjo mano 
motiną numarinti ir mano gy
venimą atimti, pasidarę visokių 
vekselių už trisdešimts tukstan- 

’čių litų.
Labai Daug Lyja

Bendrai, esu blogam upe, Lie
tuvoj dar nieko gero nemačiau, 
tik širdį veriantį 
skriaudas ir vargus, 
šiol buvo labai šaltas ir dažnai 
lyja. Per dienas lyja, jau ir 
grioviai pilni vandens. Nuo va
kar dienos paliko šilčiau. Man 
didelis vargas su išėmimu laiš
kų, po 13 kilometrų reikia ark
liais važiuoti. Kol nusivarai. Pa
sitaiko dienos, kad lyja visą 
dieną. Perlyjus, peršlapus kaip 
žiurkė, na, ir sergu šalčiu.

“Tai mat kokios man vaišės 
j Lietuvoje. Niekur nėra tokio 
krašto patogaus gyventi žmo
gui kaip Amerikoj. Aš nieko 
nemainyčiau už Amerikos gy
venimą. Tai bent vertinsiu dau
giau Amerikos gyvenimą kaip 
sugrįšiu. Širdingiausių linkėji
mų visiems chicagiečiams, ma* 
no prieteliams ir draugams. Iki 
laimingo pasimatymo su tams
tom visais

• “Jūsų, Akvilė.

Chicagietės Akvilės 
Ančiutės Atbalsiai 
Iš Lietuvos
Labai Apsivylusi, Amerikos 

Nieką Nemainytų
Dainininkė p-lė Ančiutė,

įlinkės problemomis.
Taigi, visi darbai ir keliai 

Bet kaip 
Pirmi au- 

krautuvininkai pri-
ie tai gali atsiekti? 

tie

Jus Sutaupot Daugiau!
MIDVVEST STORES 

GERESNIS MAISTAS — — — — ŽEMESNES KAINOS! 
Išpardavimas Penktadienį ir šeštadienį, Rugsėjo 30 ir Spalio 1

“MIDVVEST” Geriausios Kokybės Evaporated

PIENAS AKtš'
Žemiausia Kaina ant Pieno

51/2c
Amerikoj

“VAL-VITA” California

PyČCS 2’.?ken. 121/2c
Puikios U. S. 1 Cobbler
BULVES 15 sv • pek. 19c-- --- j--------------- -------- ■
Puikios California
GRANDŽIAI 288 Did. tuz. 13 ’/2 C
“MAZOLA” Virimui Aliejus Paint. ken. 21c
“VVILSON’S” Corned Beef 12 unc. ken. 15c
“LIPTON’S” Yellow Label
Juoda Arbata maž. 9c ’/i. sv. pak. 22c
“ELMDALE” Sweet Corn No. 2 ken. 3 už 25c
“MIDVVEST” Piaustyti Burokai 2Yi. ken.............. 2 už 19c

SPLIT ŽIRNIAI
“RED ČROSS” Spaghetti Pietai su Siiriu Pak. 14c

“SHURFINE” MATCHES 6 baksai 230
“SHURFINE” Cieli Apricots 2 Vi ken. 17c

“SUNSHINE” Nut Top Cookies Sv. 270
“PARADISE” Soda Crackers Did. pak. 16c

SALOTOS cSia Did.
Galvutės O G

PUIKUS JONATHAN OBUOLIAI 4 sv. 21c

“NANCY HALL” Sweet Potatoes 3 -sv. 80
“RICHTER’S” Boiled Ham y2 sv. 21*
“KLEENFA” ’ j 3fi 2 pak. 25c
“PUROX” Valo Viską 2 10c pak. 10c

“SWEETHEART” Muilas 3 už 170
“AMERICAN FAMILY” Muilas 4 už 210
“CHIPSO” 2 maž. 17c Did. 210
“OXOL” Pt. būt. 2 už 25c Kvt. 230
RINSO 1c IšpardavimasdidMPĮk1į9cabu už 2ŪC

$100 UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ 
TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

NES PIGIAUTodėl, norint sugrąžinti kra-

uves.
(Skelb.)

skurdą, 
Oras lig

Pirkite savo apieliUKės 
krautuvėse

Užtikrink savo indeliams tikrą apsaugą 
ir pelną

Čia visų INDELIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

PIRK NUO

MIDWEST
400

GARSINKITES “NAUJIENOSE

Darbas, Taupa -- Gyvenimo Palaima

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

NAUJIENŲ SPULKA. Pątarimas ir patarnavimas čia nieko nekainuoja

INSUkED

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

TELEFONAS, CANAL. 8500

DUODAME
PINIGUS!

Jeigu reikia atnaujin
ti morgičius; jeigu no
rite taisyti namą; jeigu 
norite pirkti namą; jei
gu budavoti namą,—

Kreipkitės į NAU
JIENŲ SPULKA- 
Gausite ant lengvų iš
mokėjimų ir lengvomis 
sąlygomis.
Lithuanian Building 
Loan and Savings

Association
1739 S. HALSTED ST.
Atdara kas dieną nuo 8 ry- 

o iki 8 vakaro, išskyrus ne- 
dėldienius.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

GAUSITE

Raštinėje per 
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St.

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

po pietų.

Ūse only cne leve! tea« 
spoonful to a eup of sifted 1 

flour fer most recipet. j

BAKING
P0WDER 

Šame price today I 

a$48year$ago į 
25 ounces fcr25<r Į 
Manuf«ctur«d Ly baking powd«r BĮ 
ipecioiiiti who mtk« nothing būt Ml 
bakittg powd«r—und«r iup«rvi»»n ■! 
of «xp«rt chomitlf of nationallfl

į ~__________raputation.__________I
„ JLLIONŠ-OF POUNDSjiAVČBfctN 

BY,OUR GOV^RNMęNT:

Garsinkites “N-nose”
Rudeninių Madų 

Knyga

Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus už 15 centų. Siųskit savo 
orderius:
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New«

Published Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Chicagoje — paštu:
Metams .............

Trims mėnesiams N 
Dviem mėnesiams « 
Vienam mėnesiui ...

$84)0
44)0

. 1J0
,75

Subecription Rates:

$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Ciass Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St» Chicago, 
III. Telefonas Ganau 8500.

Viena kopija L, . —r- .
Savaitei  -------- ---- ------------- - 18c
Mėnesiui ________________  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
paštu:

Metams..... $5.00
Pusei metų ________________2.75
Trims mėnesiams __________ 1-50
Dviem mėnesiams _________ 1.00
Vienam mėnesiui_______ _  .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuos* 
(Atpiginta)

Metams - ---------- -—--------- $8.00
Pusei metų  ------------------ - 4.00
Trims mėnesiams -------------  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

eipais”, kad jie dabar jau pataria Lietuvos darbinin
kams dalyvauti kare?

Ar imperializmo jau nebėra? Ar tarptautinis dar
bininkų solidarumas jau pavirto “buržuaziniu prieta- 
ru”? "i-ciČmiBI

Pasirodo, kad tos komunistų neva revoliucinės teo
rijos buvo tik? muilo burbulas, kuris susprogo ir išnyko.

..........7* 'M ■ ' ■ M I I I ■ ■

iųi pnmniim ....... .............. .. jillj.ij 'ivu1-APŽVALGA-
BALSAS Iš INDIJOS APIE 

EUROPOS KRIZĘ

Si. žiemys.

Lietuva ir mes užsienio Lietuviai
Margumynai

prakeikto Ik
nelaimėm ir

Pasidavė dar kartą
Tik-ką pranešta per radio, kad Miuncheno konfe

rencijoje padaryta “taika”. Keturių valstybių premje
rai sutiko leisti Hitlerio armijai spalių 1 d., t. y. rytoj, 
užimti dalį sudėtų krašto, o paskui (bene iki spalių 10 
d.) leisti jai užimti visą teritoriją, kurios reikalauja na
ciai. Po to busiąs prieš lapkričio 25 d. “plebiscitas” (vi
suotinas balsavimas) ne tik sudėtų distriktuose, bet ir 
tose vietose, kur gyvena dauguma lenkų arba vengrų. 
Pagalios, tarptautinė komisija nustatys naujas Čekoslo
vakijos sienas, kurias, tur būt, įvairios valstybės “ga
rantuos”.

Tai reiškia, kad Chamberlainas su Daladier dar 
kartą kapituliavo prieš fašistiškas diktatūras. Čekoslo
vakija, kurios neliečiamybę Francuzija buvo pasižadėju
si ginti, bus, veikiausia, dabar apkarpyta ir kuone su
draskyta.

Butų, stebuklas, jeigu plebiscitui įvykus sudėtų 
krašte ir lenkiškame Ciešene (Teschene), dauguma gy
ventojų pasisakytų už Čekoslovakiją, o ne už Vokietiją 
arba Lenkiją! Bet to tikėtis nebėra pagrindo, kuomet 
anglai ir franeuzai sutiko, kad dar prieš balsavimo lai
ką įeitų į tuos distriktus Hitlerio armija. Su ja ateis iš 
Vokietijos, be abejonės, ir rudosios žvalgybos gaujos, 
kurios gyventojus terorizuos, taip kad tenai nedaug ra
sis drąsuolių, norinčių rizikuoti, balsuojant prieš “anš
liusą”.

Taigi Chamberlaino pasirinktas taikos su diktato
riais kelias privedė Europą prie visiško pasidavimo na
cių ir fašistų smurtui. Europos ateitis šioje valandoje 
atrodo liūdna.

Bet, žinoma, amžinai taip nebus. Fašizmo kumščia 
yra pakankamai stipri nugąsdinti didelių valstybių val
džias, bet ar ji galės išspręsti savo ekonomines proble
mas, tai čia kitas klausimas. Vokietija ir Italija yra pa
skendusios skurde. Užgrobdamas sudėtų kraštą, Hitle
ris vargiai daug ką laimės; o to krašto gyventojai, pa
tekę po nacių diktatūra, tikrai nesusilauks gerovės. Jie 
pamatys, kad Hitleris juos apgavo, kaip kad šiandie jau 
mato Austrijos žmonės.

Komunistai stoja už kara
Akivaizdoje to, kaip pasielgė Europos didžiosios 

valstybės su Čekoslovakijos respublika, butų tikra be
protystė bet kuriai mažai tautai pasižadėti, kad ji stos 
j karą “demokratijas gynimui”, kai tos valstybės jai pa-

Anglija ir Francuzija rūpinasi tiktai savo imperijų 
reikalais ir dagi neturi, drąsos tuos reikalus energingai 
ginti nuo stiprių priešų. Tai ką jau čia bekalbėti apie 
jų “rūpinimąsi” mažųjų tautų likimu? Kas atsitiks su 
Lietuva, Danija, Šveicarija arba Belgija, joms visai ne 
galvoj.

Šiandie toms tautoms vienintelė išeitis, tai laikytis 
nuošaliai nuo imperialistinių ryklių ir jų peštynių.

Ęet musų komunistai, kurie per penkioliką metų 
rėkė, kaip už liežuvio pakarti, prieš “social-patriotus”, 
dabar sako, kad, kilus karui, turėtų dalyvauti skerdynė- 
je visa Europa ir, jei galima, tai ir Amerika! Net ir Lie
tuvai, kuri neturi nė trejeto milionų gyventojų, jie sta
to už pareigą kovoti “už demokratiją” su ginklu ranko

Visas pasaulis turi lieti savo kraują už demokrati
ją, nors tą demokratiją komunistų valdžią seniai yra 
sutrempusi savo krąštę, Rusijoje.

Visi turi kariauti prieš agresorius, bet komunistiš
ka Maskva, turėdama puikiausią progą sustabdyti japo
nų agresiją Kinijoje, dar nė vieno .savo armijos pulko 
nepasiuntė prieš tuos agresorius.

Visi atsimena, kaip pasaulio karo metu mūsiškiai 
“revoliucionieriai”, kurie šiandie vadinasi “komunis
tais”, skelbė, kad imperializmo gadynėje “teisingo karo” 
negalį būti, ir todėl darbininkai, kurie eina į mūšių lau
ka žudvti kitos tautos-darbininkus, esą savo klasės “iš-

Ne tik Anglijos valdžiai, bet 
kiekvienam žmogui įdomu žino
ti, kaip žiuri į dabartinę Euro
pos krizę didžiosios britų kolo
nijos gyventojai. Jeigu anglams 
tektų kariauti, tai jai butų la
bai svarbu, kokių pozicijų už
imtų Indija.

“Manchester Guardian” įdėjo 
laiškų vieno žymiausiųjų Indi
jos kongreso partijos vadų, Ja- 
waharlal Nehru. Tame laiško 
Indijos veikėjas aštriai smerkia 
Chamberlaino valdžios politikų 
už jos pataikavimų fašistų dik
tatūroms ir sako, kad šita poli
tika veda tiesiai į karų, nes ji 
skatina diktatorius reikalauti 
vis daugiau ir daugiau. Kalbė
damas apie ginčų dėl Čekoslo
vakijos, Jawaharlal Nehru pa
reiškia, kad to ginčo pagrinde 
yra visai ne tautinės mažumos 
klausimas, bet Hitlerio noras 
sunaikinti demokratinę respu-' 
blikų centralinėje Europoje/ 
prieiti prie Rumanijos žibalo ir 
kviečių laukų ir viešpatauti Eu
ropoje. j

Laiško autorius rašo:
“Neseniai aš lankiausi če- 

ko-Slovakijoje ir susitikau 
su daugeliu paprastų žmonių 
taip čekų, kaip ir vokiečių. 
Aš negaliu atsigėrėti čekų ir 
demokratinių vokiečių nuo
taika, kurie, akivaizdoje rūs
taus pavojaus ir negirdėtų1 
gųsdinimų,. buvo ramus ir 
linksmi, pasiryžę visomis jė
gomis palaikyti taikų, bet tuo 
pačiu laikuu^tlųai 
saugoti saVo nepriklausomy
bę. Kaip pastarųjų dienų į- 
vykiai rodo, jie sutinka duo
ti didžiausių nuolaidų tauti
nėms mažumoms, kad jos 
butų patenkintos ir kad bu
tų taika, bet kiekvienas žino, 
kad ^dalykas, dėl kurio kilo 
ginčas, yra visai ne tautinių 
mažumų klausimas. Jeigu 
priežastis/butų meilė tautinių 
maž.Lim
mes nieko negirdime apie vo
kiškų mažumų Italijoje arba 
apie tautines mažumas Len
kijoje? čia yra jėgos politi
kos klausimas ir nacių troš
kimas nukirsti Čeko-Slovaki- 
jos ryšius su jos sųjunginin- 
kais, sunaikinti demokratinę 
valstybę Centralinėje Euro
poje, pasiekti Rumanijos ži
balo ir kviečių laukus ir įsi
galėti Europoje. Britanijos 
.politika davė padrąsinimų ši
tiems nacių siekimams ir 
stengėsi tą demokratinę, vals
tybę susilpninti.** *
Jawaharial Nehru sako, kad 

visi Indijos žmonės simpatizuo
ja Čekoslovakijai. Jeigu ateis 
karas, Britanijos žmonėms teks 
kovoti, bet jisai abejoja, kad 
dabartinė pro-naciška ir pro- 
f ašis tiška valdžia galėtų nuosa
kiai ginti demokratijos ir lais
vės reikalus. Kol Angliju valdys■ 
Chamberlainas, fašizmas visuo
met bus prie pat slenksčio.

pasiryžę

teisėms, tai kodėl

Kuri Rytiečių Tauta 
Yra Karingiausia?

Karingiausia rytiečių tauta 
yra japonai, ji yra ir labiausiai 
artistiškai nusiteikusi. Dar ne
praėjo ir 100 metų, kai japonai 
įsileido į savo kraštą europie
čius, o jau sugebėjo pralenkti 
europiečių techniką ir darbin
gumą. Visa japonų civilizacija 
remiasi atskirų tautos narių 
pasiaukojimu ir heroiškumu; 
japonas kare yra tikras karys 
— fanatikas, nepaisąs mirties. 
Japonus karingumo požiūriu 
primena Nepalo gurkliai, kurių 
daug tarnauja anglų armijoje 
Indijoje. Ir japonai ir gurkliai 
paeina iš mongolų, o jų dide
lės ordos ne kartą veržėsi į Eu
ropą ir grąsė baltojo žmogaus

rint jos vidaus politikos, reikia 
skaitytis.

Ir šie visi klausimai turės bū
ti išspręsti greitu laiku ir nuo 
jų priklausys mus valstybės eg
zistencijos klausimas.

II.
Padėtis daugiau, negu rimta, 

tiesiog pavojinga, jeigu ne ka
tastrofiška. Ir tuo laiku Lietu-

Politiniai 
kaip mes laikomės? Po senovei. 
Brendame senais purvinais ta
kais, kuriuose musų valstybės 
vežimas vis daugiau ir daugiau 
klimsta į pelkes, o turėtume 
kaip karts visi suburti savo jė
gas, kad tą vežimą išvežti.

Šiandien negalima Lietuvoje 
statyti partinių klausimų, užsi
spirti ir tvirtinti, jog mes esa
me teisingi ir geriausiu keliu 
einame, šiandien sprendžiama 
ne vidaus reikalai, bet visos 
valstybės egzistencijos klausi
mas ir nuo jo išsprendimo pri
klausys visos tautos likimas. Ir 
todėl ta tauta turėtų gauti ir

Lietuva, rodos, 
kimo skirta 'vien 
visuomet tų nelaimių kaltinin
kai yra svetimi. Jau pirmai
siais musų gyvavimo metais, 
kuomet tik pradėjome kurti 
savo valstybę, susitikome su 
vokiečių ordenais, vėliau įsigi
jome “draugus” lenkus, kurie 
lapės gudrumu mums tą patį vos padėtis kokia? 
lokišką patarnavimą atliko kaip 
kryžuočiai ir dabar, naujais ne
priklausomybės laikais vėl ta 
pati istorija pasikartojo: pir
momis dienomis kova su ber
montininkais-vokiečiais, vėliau 
su lenkais, kurie vėl mus ap
gavo.

Paskutiniu laiku

vaidina svarbią (dažnai, nule
miančią) rolę ekonominiai rei
kalai. Į šituos reikalus periodi
nė spauda beveik nekreipia dė
mesių, o tuo tarpu masėms 
žmonių sudėtų (arba zudelų) 
krašte, be abejonės daugiau Tu
pi, ką jie rytoj valgys, negu 
Valstybės sienų plausimas.

Kodėl Hitlerio agentui Hen-1 Paskutiniu laiku tas pats; 
leinui pavyko sukelti didelį ilgas muitų karas su vokie- 
skaičių sudėtų (anaiptol ne vi- dėl- Klaipėdos ir paga- 

v ‘ . v % j , , .. , liau lenkų ultumatumas.sus) prieš' Čekoslovakijos vai- . . ..v. ' . . . . Visa musų istorija — nuo
džią? Dar neseniai, tik piieš jaįįnį kova su vokiečiais ir 
trejetą metų laiko, pats Henlei- lenkais, kur su vokiečiais iš 
nas savo prakalbose sakė, kad dalies kovą laimėdavome, bet 
vokiečiai Čekoslovakijoje visai už tai su lenkais dvigubai pra- 
nenori atsimesti nuo respubli- laimėdavome, dargi tai ką fs 
kos ir dėtis prie trečiojo reicho. Ivokiečių^laimėjome.
Dirvą nacių propagandai tarpe 
sudėtų paruošė skaudi depresi
ja, kuri prasidėjo Čekoslovaki
joje, kaip ir kitose šalyse, 1929 
metais ir tolyn vis labiau aštrė- 
jo. Vokiečiai Čekoslovakijoje 
turi daug pramonės, todėl juos 
ta depresija palietė labiausia.

Apie tai rašo “L. Aidas”:
“ “Prie zudelų vokiečių klau
simo paaštrėjimo daug prisi
dėjo ir ta aplinkybė, kad jų 
apgyventose srityse yra pla
čiai išsivysčiusi pramonė. Sta
tistika sako, kad iš 1000 če- 
koslovakų 346 dirba žemės 
ūkio darbus, 343 pramonėje 
ir 68 prekyboje, o iš 1000 vo
kiečių žemes ūkio darbus te
dirba tik 230, tuo tarpų pra
monėje /jų dirba 455 ir pre
kyboje 88. Iš 1000 vokiečių 
136 dirba tekstilės pramonė
je, kuri labai daug priklauso 
nuo užšienjp rinkos. Dėl to 
prasidėjus 1929 metais pa
saulinei ūkio krizei, Čekoslo
vakijos pramonėje įvyko tik
ra katastrofa. Jos eksportas 
1929 metais buvo daugiau 
kaip 21 milijardas čekų kro
nų, o 1934 metais jis nukri
to net iki 5,8 milijardų. 1933- 
34 metais bedarbių skaičius 
buvo pasiekęs net 920,000 
žmonių. Lengva suprasti, 
kad pąsaulinip ūkio krizės 
katastrofa sunkiausiai na lie
tė turtingus pramone zudetų 
vokiečių plotus.

/
“žinoma, tokioje sunkioje 

ūkinėje būklėje alsidurusius 
zudetų vokiečius nebuvo sun
ku išjudinti. Ir po 1933 me
tų sausio 30 d., kada Vokieti
joje įsigalėjo nacionalsocia
listai, zudetų vokiečiai jau 
pradėjo kalbėli apie “anšliu
są”. 1933 metų rudenį Čeko
slovakijos vyriausybei užda
rius vokiečių nacionalistų ir 
nacionalsocialistų partijas, 
1934 melų rugsėjo 1 d. vo
kiečių gimnastikos mokyto
jas Konradas Henleinas įstei-

je nežiūrint šių istorinių pa
mokų, mes iš šio užburto 
neišeiname ir sukinėjamės 
latos su tais 
što priešais 
draugų.

Paskutinės 
vos skelbia 
prispausta prie 
ultumatumu, pakreipė visa ve
žimėlį į Vokietiją, o vokiečiai 
naudodamiesi Lietuvos sunkia 
padėtimi pradeda po truputį 
šeimininkauti Klaipėdoje taip 
drųsiai, jog jau atvirai puola 
lietuvius Klaipėdoje ir netoli 
[tas laikas, kuomet pas mus 
[ bus tai, kas šiandien vyksta 
su Čekoslovakija, tik skirtu
mas bus tas, jog čekoslovaki- 

| ja,. kaip demokratinė valstybė 
Į turi bent 'draugus demokrati
nėse valstybėse (Prancūzijoje 
ir Anglijoje), o mes nelaimės 
valandoje ir to neturėsime.

Vokiečių pavojus po anglų 
Itaraliaus vizito Prancuzijon 
mums tuo didesnis, kad anglų 
ir prancūzų sąjunga privers 
Hitlerį atsisakyti nuo puolimo 
Čekoslovakijos, o ne pulti nie
ką jis negali dėl vidaus padė
ties, savo žvilgsnį atkreips į 
Klaipėdą.

Čekoslovakijos klausimui pa
silikus toje pačioje vietoje Hit
leris turi būtinai atkreipti savo 
dėmesį į Lietuvą ir šie neramu
mai Klaipėdos krašte yra pa
ruošimas kelio šiems įvykiams.

O kas mus gins? Niekas.
Maža to, Lenkija, tarnauda

ma vokiečių reikalams nori su
kurti taip vadinamą neutralių 
valstybių bloką nuo šiaurės Le- 
diniuoiojo vandenyho iki Juo
dųjų jurų, kuris bus nukreip
tas prieš Rusiją ir kuriam ne-

dviem musų 
neieškodami

EKONOMINĖ PADĖTIS SUDE
TŲ KRAŠTE

frontų. Pagaliau Konradui 
Henleinui pavyko daugumų 
zudelų vokiečių suspiesti į 
.savo partijų ir įvairiuose rin
kimuose; laimeli nemaža at
stovų. Nuo to laiko prasidė
jo radikalus Konrado Ilenlęi- 
no partijos reikalavimai, ku
rių didelę dalį yra išjudinusi 
ir iš užsienių einanti propa
ganda ir agitacija.”

I

Aišku, Hitleris pasinaudojo 
ta sunkia ekonomine sudėtų 
būkle ir per savo agentus dau
gelį jų įtikino, kad, prisidėję 
prie Vokietijos, jie turės geres
nį gyvenimų, šitame dalyko 
jiems teks skaudžiai nusivilti, 
kaip kad nusivylė po “anšlįusp”

Diskusijose apie Čekoslovaki
ją visuomet nujodęma įvairus 
politiniai ir tautiniąi dalykai — 
imperialistiniai Vokietijos nacių 
siekimai, Anglijos konservato
rių simpatijos fašistams, tautit' 
ųės ųjįsįes vokiečių, gyvepąnčių
Čekoslovakijoje, ir t.t. Bet dide- (prijungimo) prie Vokietijęs
lią politinių judėjimų pagrinde Austrija

rato
nuo-

kitų

žinios iš Lietu- 
tą patį: valdžia, 

sienos lenkų

kuria noroms nenorams, nežiu-

Ką Reiškia Parlamen
tarinė Giliotina

ką daryli ir kuriuo, keliu eiti?
Ne kas kitas, kaip vtsa tau

ta turės sunkioje valandoje gin
ti Lietuvą ir todėl tauta turi 
žinoti ką daryli ir kaip elgtis 
iki los kovos ir kovai kilus. •

Galima būti parlamentarizmo 
šalininku ar priešu, bet kiekvie
nas sveikai galvojąs žmogus 
pripažins, jog lik žinant visiems 
valstybės stovį ir jo padėlį, bus 
galima suburti visas jėgas. Kon
centruoti jėgas prievarta men
ka nauda, jos visvien pasiliks 
nesąmoningu įrankiu, tai paro
do mums ir dabartinio karo 
technika, taktika, kur reikalau
jama iš kiekvieno kariškio, ku
rio laipsnio jis bebūtų, tam 
tikro prasilavinimo, kad jis ga
lėtų atlikti visas pareiags, 
kokios, jam nepakliūtų. Ma
ža to, šiais laikais karas veda
mas ne vien valstybės karinių 
pajėgų, bet visos tautos, visų 
jos gyventojų.

Totalinis karas įtraukia į šį 
kruviną ratą visus: vaikus, mo
teris, sejiius, visą krašto pramo
nę, viską. Ir Ispanijos įvykiai 
mums aiškiai parodo, koks tau
tos pajėgumas, kuomet ta tau
ta laisvai gali pareikšti savo 
nuomonę ir ištiesų žino, jog gi
na ne tik savo nepriklausomy
bę, bet ir laisvę. O istorija 
mums dar aiškiau pasako, kas 
atsitiko su tomis valstybėmis, 
kurios nors buvo galingos, bet 
dėl laisvės trukumo viduj dėl 
gyventojų laikymo pančiuose, 
atsidurusios karo sukuriu, turė
jo tą karą pralaimėti.

Ir visa tai, nežiūrint kaip 
žmogus begalvotum, kokių teo
rijų beprisilaikyluin, diktuoja 
viena: leisti tautai paimti vairą 
į savo rankas. Leisti tautai, vi
sai tautai be partijų skirtumo 
pareikšti savo nuomonę, nusta
tyti valstybės kelią. (b. d.)

novos užsilikusių įvairių termi
nų. Įdomus terminas — gilio- 
tinuoti įstatymo projektų. Tai 
yra tas momentas, kada baigia
mos diskusijos svarstomuoju 
projektu ir jis pavedamas bal-

lamente partija, svarstydama į- 
statymo projektų, iš anksti 
sprendžia, kada turi būti baig 
tos diskusijos; kai tas momen 
tas prisiartina, diskusijos nu 
traukiamos, projektas balsuoja 
inas, ir tas momentas vadina 
mas giliotina.

Kas Buvo Pirma Mote 
ris Lakūne

Pirma moteris lakūnė būvi 
madanic Tibė, prancūzė. Vien; 
vasaros dieną, 1784 metais,' ka 
dar gyvas buvo Fridrichas Di 
dysis Vokietijoje, o Anglijoj' 
buvo min., pirmininku Villia 
mas Piltas, Paryžiuje susirinki 
karališkos šeimos nariai pažiu 
reti, kaip moteris pakils į pa 
debesius balione, kurio savinin 
kas buvo tapytojas Fleurantaj 
Tai buvo pirmas bandymas pa 
kilti į orą su molere — Mada 
mc Tibe pakilo ir nusileido; t; 
patį vakarą ji pasirodė teatre 
kur publika triukšmingai j;
sveikino.

Kiek mušama gyvulių 
maistui?

dideliame krašte viena tikta 
Maisto bendrovė daug gyvuli) 
paskerdžia žmonių maistui. Ko 
kiais kiekiais naikinami gyvu 
liai, kad jų mėsa galėtų mist 
žmogus, matome iš to: Angli 
joje per • metus paskerdžiami 
maistui 2,034,000 raguočių, a 
pie 600,000 tonų; be to, pasker 
džiaina dar 10,652,000 avių ii 
veršiukų, apie 210,000 tonų. 1: 
kilų kraštų į Angliją kas meta 
įvežama ir šaldytos mėsos dai 
625,000 tonos. Viso Anglija ka: 
metai suvartoja 1,425,000 tonų

ACME-NAUJ1ENŲ Telephuto
“NEPASIDUOSIM!” — Moterys alsi ■' tarnvbon pašauktais Čeko

slovakijos kareiviais, išvažiuojančiais frontai). Užrašas ant vagono šono sako 
“Mes nepasiduosim, mes nepasiduosiml”
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KELIONĖ PO KANADĄ IR RYTIN
LSS 116-tos Kuopos 
Susirinkimas

LSS 116 kuopos susirinkimas 
įvyks šeštadienį, spalio 1 d., 8 
vai. vakare, I,A.S. svetainėje, 
kampas 24th ir Michigan ave- 
nue. Visi draugai ir draugės 
prašomi atsilankyti.

‘ J. B. Sekr.

SLA 352 Gp. 
Susirinkimas

SLA 352 kp. susirinkimas į- 
vyks sekmadienį, spalio 2 d., 2 
vai. po pietų, Lietuvių salėj, 
kampas 25th ir W. Vernor Hy. 
Bus išduotas raportas iš buvu
sio parengimo ir pradėsim ruo
štis žieminiam parengimui.

Narys

Iš Kongreso 
Konferencijos

Rugsėjo 24 d., Lietuvių Salėj 
įvyko Amerikos Liet. Kongreso 
Detroito skyriaus konferencija. 
Jų atidarė pirm. P. Jačionįs, 
sekr. J. Overaitis padarė atsto
vų vardošaukį ir perskaitė pro
tokolų. Buvo priimtas.

Valdyba raportavo, kad dar
buojasi praplatinimui Detroito 
skyr. veikimo, o pramogų ko
misijos nariai: A. Andriulis .ir 
M. Prokevičia pranešė, kad sy
kiu su valdyba darbuojasi su
rengimui vakaro, spalio 30. Tai 
bus koncertas. Bilietai su lai
mėjimais jau paruošti ir yra 
platinami tarp Detroito ir apy
linkės lietuvių.

Dainuos Trys Chorai
Šiame koncerte dainuos Aido 

Choras, Dailės Choras ir Vyrų 
Choras. Tarp-dainų bus įvairių 
pamarginimų ir kalbėtojų. M. 
Matulevičius, trečias komisijos 
narys, prižada parengimui me
džiaginę paramų. Pramogų ko
misijos raportas buvo priimtas.

Toliau buvo skaitomas laiš
kas nuo L. D. S. 21 kuopos. 
Praeitoj konferencijoj tos kuo
pos atstovas Z. Ramanauskas 
įsikarščiavo ir įžeidė pirminin
kų, pavadindamas jį “durniu” 
už tai, kad jam balso nedavė, 
taip greitai, kaip jis paprašė.

Laikinoji pirmininkė M. Ke- 
mešienė paaiškino, kad keli ki
ti nariai buvo paprašę balso, 
tad p. Ramanauskui reikia 
laukti dilės. Bet pisai vistiek kė
lė triukšmų, kol kiti atstovai jį 
nenumalšino,

Už tų įvykį L.D.S. 21 kp. at
siprašė atstovų laišku ir Z. Ra
manauskų prašalino, o jo vie
ton atsiuntė kitų atstovų, J. J. 
Butkų. Tas kuopos laiškas bu
vo priimtas su pagyrimu.

Pirm, šaukė iš eilės atstovus 
išduoti raportus. Kiekvienas ta
rė po žodį-kitų, pareikšdamas, 
kad darbuotė butų platinama ir 
kad eitume sparčiau prie už
sibrėžto tikslo. Atstovai pakėlė 
klausimų, kodėl dabartiniu lai
ku Detroito lietuvių tarpe yra 
tiek daug demokratiškų skyrių, 
kodėl visi negali išvieno dirbti 
vięnam, ir tam pačiam tikslui.
Siunčia telegramų Ruseveltui

Iš kitų pranešimų pasirodė, 
kad tie dem. skyriai susidarė 
laike nominacijų. Skyriai susi
darę iš seniaus bus prašomi at
siųsti atstovus į Kongreso sky
rių. Taipgi nutarta pakviesti 
Dailės ir Vyrų chorus atsiųsti 
atstovus.

Baigdami konferencijų atsto
vai nutarė pasiųsti telegramas 
prezidentui Rooseveltui ir 
valstijos sekretoriui Cordeil 
liuli, kad jie darytų kas gali
ma sulaikymui Europos karo.

Konf. prasidėjo apie 8 v.v., 
o pasibaigė 10:30 v.v.

Atstovas

Tikras Pilypas Iš 
Kanapių — Tas 
Šerifas

Šiomis dienomis į Detroitą 
buvo atvažiavęs, privatiškais 
reikalais, Jonas Dermeitis, far- 
meris iš Caro, Mich. Besikal
bant, štai kokį juokingų daly
kų jisai man papasakojo.

J. Dermeitis savo fannukėj 
kasmet pasisėda vo kanapių. 
Nors, kaip jis pats sako, iš tų 
kanapių buvo mažai naudos, 
bet jam būdavo gražu žiūrėti, 
kad jos tokios didelės, užaug
davo net 15 pėdų aisčio siek
damos.

šiemet kas tai įskundė mies
telio šerifui, kad Dermeitis au
gina “marijuana”. Ir, štai, vic- 
nų dienų šeriffas atvažiubja sų 
savo pagelbininku apžiūrėti tas 
vadinamas narkotines žoles — 
“marijuana”. Na, ir kų jus ma
not, ponas šerifas surado. Nagi 
nusprendė, kad kanapės labai 
panašios į “marijuana” ir liej>e 
Dermaičiui jas išrauti ir tuoj 
sunaikinti.

Derinai tis bandė šerifų įtikin
ti, kad tai ne “marijuana”, o 
kanapės, bet šerifas nenorėjo 
klausyti ir privertė farmerį ka
napes rauti. Pats šerifas Der- 
maičiui gelbėjo.

Išvažiuodamas, davė Dermai
čiui 50c. ir prigrųsino “mariju- 
anos” nebesėti, nes kitų syki 
busiąs nubaustas.

Tai, matot, koks geras eks
pertas tas ponas šerifas.

Arpą

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

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

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

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

ji liks. »
“NAUJOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt žemiau einančių 

blankų ir būt jos skaitytoju.

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

Čia prisiunčiu $............. .už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu jų siuntinėti sekamu adresu:

Vardas ________ _______________________________
Numeris ir gatvė _____T
Miestas 4r valstija ---------------------------------------------------

VALSTIJAS
Rašo M. J. Kejųęšiinė

. . X

(Tęsinys)
Rugpiučio 5 d., anksti rytų 

musų “Baltoji Gulbė” vėl rito
si Kąnados vingiuotais vieške
liais. Rytas buvo miglotas, bet 
musų nuotaika graži, ūpas vi-, 
sų geras. Aš laukiau, kad tik i 
greičiau pasiektume tų garsų, 
stebuklingų miestų — Montreal. 
Per Montrealį važiavau į Jung
tines valstijas prieš 25 metus.

Pusryčiai, štai, jau ir pietus. 
Visi smagus, tik musų bendra
keleivė Stella dažnai atsidusta 
ir sako, kų mano Vincelis da
bar veikia. Mes jų raminam.

Jau penkta valanda po pietų 
ir jau pradedam matyti tų ne
kantriai lauktų Montrealį. Čia 
užrašai angliški ir franeuziški. 
Miestas gražus, namų statyba 
truputį keista. Suglausti prie 
vienas kito ir miegami kamba
riai tankiausiai be langų, o 
šviesos tai irgi nėra. Laiptai 
vedų į antrų, trečių aukštų —- 
iš lauko pusės. Tas daugiausiai 
ir sudaro kitokį įspūdį negu 
Amerikoj.

Mes visi, Meškinių šeimyna 
ir mudvi su S. Bukšniene, ap
sistojom turistų namuose. Nli
piausiam dulkes nuo akių, per-, 
sirengįam ir laiko neaikvoda-

nom, kad inusų šeimyna susi
deda iš penkių žmonių ir sun
ku bu tų ras ti pa talpų pas • pri
vačius žmones. Po gražių pasi- 
kajbėjimy jr puikių vaišių, su 
Jušjkaįciais važiuojam į D. L. 
K. Vytauto Neprigulmingų 
Kliubų. Drg. Juškaitis per de- 
sėjtkus metų buvo to kliubo 
stambus šulas, o dabartiniu lai
ku yra prezidentas. Tai rimtas,
ityjkjus ir daug suprantantis ’ 
žmogus. To kredito jam nepa-l 
vydi nei montrealiečiai. Taip ■ 
man sakė Jonas Yla, “Tai vie-, 
nintelis žmogus, kuriuo mes j 
pasitikim f darbuose.”

Kliubas puikiai atrodo. Pir
mam aukšte —- du erdvingi, 
kambariai, puikus restoranas; 
:r baras alui ir vynui, kontro-J
liuojamas paties kliubo. Užpa
kaliniam kambaryj labai gra
ži svetainė papuošia geru sko
niu. Čia kliubas turi šokius kas
šeštadienio vakarą.

D.L.K. Vytauto Neprigulmin- 
go Kliubo priekyj stovi šie 
darbuotojai:

Prezidentas — Kazys Juš
kaitis ;

Pavaduotojas — Juozas Vil
kaitis ;

mi einam Ieškoti lietuvių. Mešr kas. 
kiniai Montreale gyveno, tai ir Turto
žino visus kelius pas savuosius.

Pirmiausiai sustojom pas Ka
zimierų Juškai tį. Buvo labai 
malonu su juo susitikti. Susi
pažinus, drg. Juškaitienė man 
sako, ar tai ta pati Kemešienė, 
apie kurių mes dažnai skaitom 
“Nau j ienose” ?’' - Juškaičia i yra 
senyvi žmonės, bet pilni gerų 
norų, stambus organizacijų vei
kėjai ir geri naujieniečiai.

Montrealyj
Pirmiausiai išbarė kodėl ne 

pas juos apsistojom. Pasileisi-

Nušovė Savo Žmoną 
Keturiais Šūviais

Norėjusi Pabėgti Nuo Vyro
DETROIT — Stanley Feren- 

ce, 39 metų detroitietis, ketu
riais šūviais mirtinai sužeidė 
savo žmonų Evelyn, 30 metų 
amžiaus ir trijų vaikų motinų. 
Tai įvyko skiepe Ference’ių bu
te, 7146 Waldo 1 Street. Vyras 
tuojau pasislėpė.

Išsigavusi iš skiepo į kiemų, 
sužeistoji prisišaukė kaimynų 
pagalbos. Jie tuojau jų nugabe
no ligoninėn. Prieš mirtį sužeis
toji pasakė, kad parėjusi iš baž
nyčios, (lai buvo sekmadienis) 
ji valgė pusryčius su vaikais 
skiepe. Vyras Stanley tuo laiku 
susekė, kad ji pasiėmė $380.00, 
kuriuos jisai buvo paslėpęs, ų* 
su tais pinigais maniusi pabėg
ti pas savo motinų Steubenville, 
Ohio.

Ferencc pavarė tris kulkas į 
kaklų ir vienų į šonų. Sužeisto
ji pasimirė sekmadienį, 1:30 po 
pietų, Receiving ligoninėj.

Policija pranešė, kad tris vai
kus, Sųnley, 12 m., Theodore, 
9 m. ir Florence, 7 m., paėmė 
auginti nušautosios brolis Alau 
Franeski, 6430 Perkins Street.

Vėliau Fcrence pats pasidavė 
policijai ir prisipažino prie kal
tės. Jis pasakojo dirbęs auto
mobilių dirbtuvėj ir prieš ketu
ris inetus buvęs sužeistas — 
jam išmušė kairių akį. Už tai 
gavęs iš kompanijos $1,800.00 
atlyginimo. $380.00 iš tų pinigų 
paslėpė, bet žmona juos sura
do ir norėjo pabėgti. Jisai už 
lai supykęs ir jų nušovęs. •,

Policija jį laiko kaipo žmog
žudį. Koresp.

Tarimų Sekr. — Jopas Yla; 
Kasierius -— Jonas Gridaus-

Sekr. — Juozas Am
brasas, ir

Šerų Sekr. — Antanas La
pinskas. b

Direktoriai:
Antanas ,.;Leimanas, Ignas 

Skikas, Jonąs Sekmickas, Juo
zas Bakanavięius, Vladas La- 
peika, Jonas Gargosas.

Šiame klidbe yra ir Moterų 
Skyrius, kuriam pirmininkauja 
drg. Lenkaitienė ir Vilkaitie- 
nc. Tai maloriios ir darbščios
moterys.*

čia matomai yra visko, štai, 
ir jaunimo skyrius. Jam vado
vauja Vapša ir Smokiule. Yra 
ir Choras, kuriuo kliubas di
džiuojasi. Tai Aido Choras, su 
sidedąs iš 35 dainininkų kių.

Pavyzdį iš Montrealo turėtų 
imti Amerikos lietuviai, ir už
laikyti panašius kliubus su 
skyriaus jaunimui, moterims, 
su skaitykla, choru, etc. Atva
žiavę .is kitur tokiam kliube 
gali surasti užeigą, pasidžiaug
ti, susipažinti su lietuviais.

Montrealiečiai gali didžiuotis 
savo tokia įstaiga. Ji puikiai 
finansiniai verčiasi. Kliubo ant
rašas yra, 2159 Catherine St. 
Narių turi apie 500.

Montrealyje yra ir kitų or
ganizacijų, Sūnų ir Dukterų 
pašalpinė Dr-ja. Jai vadovauja 
Jonas Vilkelis, Juozas Lasevi- 
čius ir Matas Gudas.

Kitų kartą daugiau apie 
Montrealį.

(Bus daugiau)

— SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos 
Lietuvių Balsas”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“ A. L. B a 1 s a s
Casilla de Correo '303, 

Buenos Aires, Argentina.
111 ąnmiiiiiiiiiniiiii

YAN AS —
MES TURIM PLUMBINGO REIKMENIS, UŽLAIKOME STIK
LUS, VANDENS PER VADAS, PARDUODAM GROTAS (grates) 
RENDUOJAM SANDING MAŠINAS, UŽLAIKOM VISKĄ, KAS 

JUMS PRIE NAMŲ REIKALINGA

2817 West 63rd Street
TEL. PROSPECT 1297

LIETUVIŲ KRAUTUVE—

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

O Mes parduodam visokios rųšies plunksnas ir pukus

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

WEiSBERG & CO.
PATALAI — PLUNKSNOS — PADUŠKOS

1713-15 South Jtialsied Street Telephone Canal 5555

čionai Lietuviai Perka!!!
APŠILDYMĄ — PLUMBINGĄ — MALEVĄ 

LINK-BELT STOKERIŲ CENTRAS .

Pirkite kur visi Lietuviai Perka!

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

VISI TELEFONAI — ATLANTIC 4290 — VISI TELEFONAI

APSIDRAUSK!
/ Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 
" grali sutikti.

APSIDRAUSK pats save ir savo šeimos narius, tuomi užtikrinsi sau 
rytojų.

APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 
Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam apdrauda 
ir paselpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150 
iki $5,000.00. Ligoje pašelpos gali gauti $6.00, $9.00 ir $12.00 
savaitėje.

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

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

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

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj 

“KULTŪRĄ” 
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

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

tojai, kritikai, visuomenininkai.

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

gerausių kurinių rinktinė knyga.

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

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusnį. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS’ Žurnalas, Šiauliai, 

153. LITHUANIA.

d

TAUPYKIT KUPONUS

(B MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSI! GRAŽĮ,! IR 
BRANGU INDŲ SKI4

Kasdien per savaitę laiko, nuo šeštadienio iki šeštadieniui 
Naujienose tilps skirtingos rūšies kuponas. Su tuo kuponu 
gausit kupone pažymėtus indus.

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS P1RMESNIUOSE 
KUPONUOSE

X .

Kas nori gali dar pradėti taupyti sau puikius, tikru auk 
!>u paauksuotus indus, tik PASISKUBiNKIT, nes mažai jų be
liko.

Jndai'yra ‘aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu 
mokėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponų šiandien ir 
pradėkit rinkti gražius šešiems arba 12 asmenims setus.

BOSTON
SHOE STORE 

3435 S. Halsted St 

Mergaitės!! 
Berniukai!!

Prie

Laimėjimo
Giliukingo Numerio

Dykai
Puikus 

WRIST WATCH 
Mergaitėms

IR

Laikrodėlį, Peilį
IR "

Grandinėlį
Berniukams

JUS GAUSIT NUMERI KADA 
PIRKSIT PORĄ BATELIŲ 
ATEIKIT DABAR

Gaukit Batelius ir Numerį 
Mes Perstatom 

POLL PARROT 
IR 

STAR BRAND 
ILGAM DĖVĖJIMUI 

Laimėtojų yra kiek
vieną Mėnesį

GAL JUS BUSIT VIENAS IŠ TŲ

...............................................- ■

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni jį gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jį skaityti ?

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

“Keleivį” žmonės mėgsta dėl 
to, kaJ jis niekam nepataikau- 
ja ir nesibijo teisybę skelbti. ,

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

Be to, jai ne rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.
..........

30 Years Success! Doctor’s 
Amazing Liquid f or Itching of 

ECZEMA 
Daug- yra audtikimų, kur kiti produktai ne
davė reikiamų pasėkų, bet- stiprus. Švelninan
tis. antiseptinis skiedinys Žemo davė greitas 
pasėkas nuo niežėjimo, skausmo, raudoniu 
degamos, žvynuotos, ugninės Eesema.

IA pirmo sykio Žemo neža nuostabių pa- 
g-elbų. Po to jo ypatingas gydymas (turi 18 
skirtingų įtakingų dalių) padeda Gamtai 
greitesnį gydymų. Mums dekingi vartotojai 
raAo ift visur, garbindami gautas pasėkas. 
Štai kaip rafto p. F. M. 14 Jereey City: "l 
teletų jiavaikių nuostabiai pasigydžiau su Ze
no lino Eezema.' kuri mane vargino per 3S 
■leltis."

Neregimas, nedėmėtas — palik Žemo per 
tienų ar naktį gydant Eegema. spaugus, de- 
led.-rviiK-s ir kitokius odos įdegimus. Tik 35c. 
1'LKRO PaTAKNAVIMO atsitikimais gal pri- 
ciks $1.25 Extr« Jėgos. Yra pas visus Žy- 
>v«nius vaistininkus.

Preferred by millions 
to mayonnaise..

Garsinkitės “N-nose”



Diena Iš Dienos

i ir Juliai Darachu- 
užlaiko tavernų po 
Wentworth avė.,

PONAI DARACHUNAI 
TUReS KRIKŠTYNAS

Daugiau kąip mėnuo laiko 
atgal Juoz 
nams, kur 
num. 454
gimė duktė. Rytoj viršminėtu 
adresu įvyks jų dukters iškil
mingos krikštynos. Pp. Dara- 
cliunai turi plačių pažintį ir 
todėl j krikštynas kviečia dide
lį būrį draugų ir pažįstamų.

Kūmomis bus p-ia A. Unick 
ir p. J. Šalna.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago j)

George Urewicz, 23, su Fran-
ces Rucinski, 22

George Herink, 25, su Rose
Tumpa, 25 .

Arthur Rackett, 28, 
ginia Sebastian, 25

John Duoba, 28, su
Sterniski, 29
GAVO
PERSKIRAS

Mary Meistas nuo
Meistas

NAOfffiNOS, CMcago, fll

DAINUOS PIRMYN PIRMAM KONCERTE

su Vir-

Valeria

Algirdas BrazisOnuks SkeveriutėKazys Pažarskas

Joseph

Šie trys žymus dainininkai sekmadienį dainuos pirmam garsaus Pirmyn Choro koncerte po sugiįžimo is Lietuvos. 
Koncertas įvyks Sokolų salėje, 2343 South Kedzie avenue. Pats Pi/myn Choras sudainuos dainas, kulias dainavo Lie

tuvoj ir kelioliką naujų dainų, kurias iš ten parsivežė. Parengimas bus labai įdomus. Po programo bus šokiai ir vaišės. 
Pradžia 5 vai. vakare. Įžanga 50c. Bilietai parsiduoda prie durų.

Scenos Mylėtojų
Ratelis

Penktadienis, rūgs. 30, 1938

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

po Valstijos priežiūra.
6755 SOUTH WESTERN AVĖ. 

Tei. Grovehill 1038.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

Draugijos Šv. Petrdnelės susirinkimas įvyks sekmadienį, spalio 
2 d. 1 vai. po pietų, Šv. Jurgio parap. svetainėj. Narės ma 
lončkite pribūti, turime svarbių reikalų aptarti.

A. Laurinavish, rast.
Lietuvių Keistučio Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks spalio 

2 d., Hollywood svetainėje, 2117 W. 43rd St., 12 vai. dienų.
Helen Chapas, rast.

CHICAGOS DIDŽIAUSIA IR MODERNIŠKIAUSIA 
RUSIŠKA IR TURKIŠKA MAUDYKLĖ 

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

ROSELAND — Lietuvių Sce
nos Mylėtojų Ratelio mėnesinis 
susirinkimas įvyks pirmadienį, 
spalio 3-čių d., 7:30 v. v. Puč- 
korių namuose, 10049 So. Per- 
ry Avė.

Rateliečiai ir nauji nariai no
rį į Ratelį įstoti, susirinkit laf- 
ku, nes randas užkvietimas, 
kurios turėsime apsvarstyt.

Nut. raštininkas S. Dilis’

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

h..-   ■■■-........................ ...........—-—-

Didysis Atidarymas 
Walace Tavernos

D. Navickienė ir jos sūnūs 
Juozas užlaiko švarių ir pato
gių užeigų Wallace Tavern, 3220 
So. VVallace Si.

■■■

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

Naujas Chicagos Sunkumo Kilnojimo Klubo Namas.

U n

■T

Grand Cpcning—WALLACE TAVERN 
3220 So. VVallace St.

Šeštadieni ir Sekmadieni, Spalių-Oct. 1 ir 2.
Įvairiausi gėrimai, užkandžiai veltui, GERA MUZIKA ŠOKIAMS. 

Nuoširdžiai užkviečia draugus ir visus lietuvius, savininkai:
D. NAVICKIENĖ IR SŪNŪS JUOZAS. -

Rimbas Pradeda '
Pabusti

rxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx±xxxxzxxxxxxxxxyx
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ŠIRDINGAI KVIEČIAME JUS ir JŪSŲ DRAUGUS I
IŠKILMINGĄ ATIDARYMĄ

ŠEŠTADIENĮ ir SEKMADIENĮ, SPALIŲ 1-2, 1938

Ruošiasi Avinų Kepti
NORTHSIDE — Iš liaudies 

kilo sumanymas, kad Humboldt 
Park Kliubas turėtų keisti sa
vo vardų. Tūlas labai mandrus 
pilietis siūlo užvardinti tą kliu- 
bų “Miegančiųjų kliubu”. Mat, 
kliubas per metus laiko nieko 
nėra nuveikęs, todėl, girdi, ir 
miegančiųjų vardas jiems daug 
geriaus pritiktų negu dabarti
nis.

Tačiaus, nevisi pritarė tam 
sumanymui. Kliubas dabar tru
putį prabudo ir sugalvojo visai 
genijališką mintį, kad Jeffer- 
son giriose yra galima sukurti 
didelę ugnį ir ant tos ugnies 
iškepti nekaltų ir nelaimingą 
avinų. Na, ir tas jų sugalvotas 
planas bus vykdomas ateinan
tį sekmadienį, spalio 2 d.

Beje, reikia dar pastebėti/ 
kad p. Kairio girių Choras, ku-, 
ris per visus metus sirgo šal-1 
čiu ir kitomis balsų gadinan
čiomis ligomis, žada pabusti ir 
kartu dalyvauti “Avienos Ap
eigose”. Mat, p. Kairis tiki,' 
kad keptas avienas geriausiai 
tobulina balsų, žinoma, prie to 
dar reikia nepamiršti ir SchUtz 
alų, kuris busiąs parvežtas tie
siog iš bravaro. Šaltas alus 
taipgi gelbsti Choristams ge
riaus dainuoti. Todėl, rengėjai 
tikisi avino proga pasimatyti 
su visais kliubiečiais ir jų drau
gais ateinantį sekmadienį. Vie
ta bus galima užuosti nes Avi
nas turi “macnį smokų”.

—Apsnūdęs

šį penktadienį ir šeštadieni, j 
t. y. spalių 1 ir. 2 dienomis jie; 
rengia viešų atidarymų į kurį 
ir kviečia visus’jų pažįstamus 
ir mėgėjus pasilinksminti. Yra 
pakviesti geri 'muzikantai, o 
prie gėrimų, pagaminti gardus 
užkandžiai. •’ 'I ••

Navickų šeimyna moka ge
rų nuotaiką pataikyti sueiguo- 
se ir jų' svečiai’<busių tinkamai 
priimti. J. A. S.

Poetiškas
Vagis

Pradedant šįvakar 8 valandą
Didžiausią Sovietų Rusijos filmą 

“MAKSIMO GORKIO 
KŪDIKYSTĖ”

Paremta Gorkio biografija “Ma
no Kūdikystė”

Paskutinis pilnas parodymas 
“MOTINOS IR SUNAUS” 

ir “MEŠKOS”—6 v. v.
SONOTONE Teatre

66 E. Van Buren
25c iki 1 v. p. p., išskiriant 

šeštadienį ir Sekmadienį.

psHHaanaHBnEKmzisBi
LTTCKY INN 

SCHLITZ ALUS v 
Lietuviška užeiga dėl jaunų 

senų.
Gėrimai, užkandžiai ir muzika. 

Kviečiame mus atlankyti

3203 So. Halsted St.
STANLEY BOGUSH ir LEO 

VAIČEKAUSKIS.
Tel. Calumet 6579.

ir

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, , 
kad pačios Naujienos

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

Sek-

Telefonas Victory 3486
504 West 33rd Street

Bowlmg-Billiardai
20 Aslų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius 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 Tei. YARDS 3408

TAUPYK PINIGUS!
VARTOTIEMS PLUMBINGUI IR
Šildymui Būstinė

Žemiausios Kainos
Vartotu Boileriu

ir Radiatorių

VISOS RŲŠYS ŠILDYMO ĮRENGIMŲ
Vartotų 

Medicinos 
Kabinetų

IŠPARDAVIMAS 
Visi mierai ir rūšys. 

Įkainuota žemai.

Specialas
Be trimo

Gražus Indai Ii 
Sidabras Papuoš 
Tusų Stalą

Virtuvės
SINKOS 

30x20 
Vertės $10.00

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

Naujienos savo skaitytojams 
suteikia tokių progų. Pasinau
dok i t jų pakol dar nevėlu. Dar 
galite gauti indų. Tėmykit kas
dien kuponus Naujienose. Iš- 
sikirpkit juos ir rtuojaus atsi- 
neškit į Naujienas. Indus ga
lite pirma pamatyti, o paskui 
juos už keletą centų įsigyti.

Taipgi už mažus pinigus ga
lite gauti augŠtos rųšies Ro- 
rers sidabrinius setus.

Nežinomas piktadaris nak
ties laiku įsibrovė į DeMeti i 
krautuvę adresu 69 E. Monroe 
ir bandė atplėšti seifų. Bet jam 
nepasisekė. Piktadaris dirbo, 
dirbo, galiau supyko, išgėrė 
stiklų krautuvės pieno ir po juo 
padėjo sekamo turinio raštelį:

“Dirbau, Prakaitavau, 
Bet Nieko Negavau. 
Ačiū už pienų!”

PERKAME IR PARDUODAME VARTO
TUS PLUMBINGUS

¥ T X 4TA a. /**> PLUMBING AND 
HEATING

SALVAGE CORP 
2130-32 SOUTH STATE STREET 

Phone Victory 3939

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

bAKMMUlEi iUuJitAOiE ATDARA VAKARAIS IR SEKMADIENIAIS
a

MĖGSTĄS AFGHAN—KALDRA
ii

Adresas

Miestas

i

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

Kitur, Suv. Valst. ir Kanadoj 
NAUJIENOS Metams............. ___
26 Šmotų Setas su persiuntimu
“Naujienos” Metams ir Setas

732 West 31st Street
GERA MUIZIKA IR UŽKANDŽIAI

MR. & MRS. BRUNO GAIDYMAWICZ

Rožių ir Lapukų”

M
N

Lxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

$5.00
$4.50
$9.50

CIIICAGOJ NAUJIENOS METAMS $8.00
26 Šmotų Setas ............. M.00
“Naujienos” Metams ir Setas .... $12.00

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

Vardas

JIFFY CROCHET AFGHAN PATTERN 1724

No. 1724—Lyg skara, lyg kaklra—bet ji patogi, kai reika
lui atėjus norima nuo šalčio apsiginti. Margų spalvų vilnos 
kaip tik tinka.

Atsilankykit Pamatyti Ši GRAŽŲ 26-šių ŠMOTŲ
U

Sidabrinį Setą

Kas i\lau„u. u<iu Arba Savo Draugui, Be Agentų Tarpininkavimo, 
Užsirašys NAUJIENAS Metams,

Gaus šį puikų sidabrinį setą yfl tfThMTl
TIKTAI UŽ

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

No. 1724

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Vardas ir pavaldė

Adresas

a Miestas ir valstija

• FOTOGRAFAS'
C0NRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir 
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywooa 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

• LIGONINES
HOSPITALS

$12-50
$50-00

SVEIKATOS KLINIKAS
lONSlLAl IŠIMAM] 

už ..
GYDYMAS

IGONINĖJE
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje j $15-oo
RAUMATIZMAS'' $0.00

greitai palengvinama . “
VISAS LIGAS GYDOMA $4 Aft
Ekzaminacija įskait. vaistus ■

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Avė., Chicago.

Tel. Lawndale 5727.

Traukinys Užmušė 
Gelžkelieti

I 54 metų kontraktorius John 
McKinzie, 1538 West Adams 
Street, buvo suimtas už nuola
tinį daužymą langų Michael C. 

liGirsch automobilių agentūroj, 
1*1718 S. State St. Pasirodo, kad 
| McKinzie keršijo už pardavimą

-j jam blogos baterijos.

.yCfe/.viiiy ja, :. , V, kvio.,'
> ilk C■■.■ • J L

ANGLYS—GOAL
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
Millers Creek Lump _______  $9.00
Chestnut Hard Coal _____  $13.00

ir kitokias artelis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980.

OKSAS EXPRESSING
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Vakaras Pagerbimai 
Petro Pivariuno 
Įvyks Spalio 1 d.
Visi Velionio Draugai ir Pažį

stami Prašomi Atsilankyti

mm:m
Bunco lošimą ir piąžą progra- 
mėlį. Gražiai pasilinksminsite 
ir atjąusite P. P. šeimą.

Parengimas įvyks šeštadienį, 
1 spalio, 7 vai. vąk., Darbinin
kų Svetainėj, 10418 So. Michi- 
gan Avė. Visus užkviečia ko
misija.

Komisijos narys,
A. Laurutanas

Nupirko Midland Banko Namus

BŲRNSIDE—SLA. 63 kuop. 
vakaras pagerbimui buvusio 
finansų sekr. P. Pivariuno, 
įvyks Šeštadienį, 1 spalio, tik 
gaila, kad P. P. jau negalės 
šiame parengime dalyvauti, 
nes nelaimingoji mirtis išplėšė 
iš musų tarpo. Šis parengimas 
dąbąr bus užuojauta velionio 
Žmonai ir visai jo šeimai.

Gal šitas parengimas kai 
kam atrodys nevietoj, bet kito
kio išėjimo nebuvo. Komisija 
visaip galvojo ir priėjo prie 
išvados, kad reikia varyti dar
bą pirmyn, nes viskas jau pri
rengta ir ypatingai tikietų daug 
išplatintą. Šitas klausimas bu
vo pakeltas kuopoje tuojaus 
kai P. Pivąriupąs pasitraukė iš 
kuopos sekretoriaus vietos, bet 
didžiuma narių nemanę, kad 
jo padėtis buvo rimta ir todėl 
klausimų atidėjo toliaus.
P. Pivariunas Mirė Rūgs. 19

Bet vėliau, kada pasirodo, 
kad P. P. jau blogoj padėtyj, 
tai susirinkime laikytam 1 d. 
rugsėjo, ėmėmės rimtai veikti 
ir labai norėjom, kad gyvam 
pagerbimą suteikti. Bet, drau
gas P. P. nesulaukė ir persi
skyrė su šiuo pasauliu 19 rūgs.

Gerbiamieji SLA 63 kuop. 
nariai ir visi P. P. draugai ir 
pažjstami, malonėkit atsilanky
ti parengime, kur turėsime

Jauni Lietuviai 
Aviatoriai 
Darbuojasi

MADOS
1 • ' ’ ■ ' '■

No. 4933 — Mergaitei rudeninė 
suknelė. Sukirptos mieros 2, 4, 6, 
8 ir 10 metų amžiaus mergaitėms.

Turi Būstinę — Mokosi Mecha
nikos, Skraidyti

Lietuviams gerai žinomas la
kūnas, p. Antanas Kiela, nese
niai suorganizavo aviacijos mė
gėjų grupę. Šios jaunos organi
zacijos tikslas supažindinti jau
nąją lįetuvįų kartą su aviacija. 
Vos spėjus įsigyti klubo patal
pas, atsirado nemažas burejįs 
norinčių įsigilinti į aviacijos 
srytį. Antano Kielos nenuilsta
mų pastangų dėka, šios grupes 
jaunuoliai turi savo ųuosavias 
erdvias patalpas, kuriuose jau 
daug nuveikta. Čia ardomi ir 
vėl sudedami įvairaus tipo lėk
tuvų bei automobilių motorai. 
Mechanikos principai nesunku 
suprasti, kai popas Kielą išaiš
kina nariams teoriją ir vietoje 
atliekami praktikos darbai.

Sekmadieniai praleidžiami 
aerodrome. Visi apžiūrinėja čia 
esamus lėktuvus. Kiekvienas 
narys jau nekartą raižė dan
gaus mėlynę lakūno Kielos lėk
tuve. Visi entuziastiškai pasiry
žę anksčiau ar vėliau savaran
kiškai skraidyti.

Tuo tarpu, kliu’bas ir dirbtu
vėlė dar remontuojama, puošia
ma. Greitu laiku tikimės įsitvir
tinti visai tinkamai, ir neperdė
siu tvirtindamas, kad netolimo
je ateityje čia išaugs tikras lie
tuvių aviacijos centras.

“Skraidantis Daktarus”
Pereitą penktadienį, rugsėjo 

23 dienos vakare, aviacijos klu
bą aplankė žynius daktaras — 
chirurgas, lietuvis lakūnas Dr. 
LcVan Pilsudckįs. Trumpai pa
liesiu daktaro asmenybę. Jis

Justinas Mackiemich
Standard Federal Savings ąųd Loan Associą- 

tion, 2324 South Leavitt šių savaitę užbaigė galuti
nai tranzakciją ir nupirko didžiulius Mięįland Ngr 
tional Banko rumus, adresu 4182-92 Archer avenue, 
prie gyvo Sacramento gatvės kampo.

P-as Justinas Mackiewicb, Standard Federal 
prezidentas, praneša, kad bendrovė mokėjo už ru
mus $75,500.00. Tuos pinigus pąėme iš savo rezervų 
fondo.

Kaip tik rūmai bus pritaikinti ir pertaisyti, tai 
Standard Federal bendrovė sąvp dabartines patal
pas apleis ir persikrgustys i naujuosius rumus.

■■ ................. .... i , ............................................... . 1 ......................... !■................................

vis Chicago j e turintis puikų 
nuosavą lėktuvą, kuris įrengtas 
visais tobuliausiais instrumen
tais. Daktaras nepasitenkina 
vien skraidymu. Jis yra valsty
bės licenzuotas radio telegrafis
tas, navigatorius ir pilotas. Nors 
daktaro medicinos praktika už
ima daug brangaus laiko, jis 
vis randa progos kasdien pa- 
skrandyti. Jo paties žodžiais ta
riant: “Aš myliu aviaciją. Skrai
dau skersai ir, išjlgai Suvienitų 
V als tj j ų ir. darau tepė j imusjji- 
riu radio netobulumus ir oro 
srovių permainas. Vedu visų tų 
skraidymų įvykių dienyną-ir 
manau kada nors išleisti kny- 
rtc v '

Bus Įdomi Paskaita
Šiandien, 7:80 vai. vakare 

Northsidėj, antrašu 1902 W- 
DiVisinn įvyJijS įdųpii paskaita, 
Europos krlzis. Pgskaitą skai
tys žymus rusų veikėjas p. Le- 
bedev.

Andrejevo Šokių 
Mokykla 

' . -r——t——-----r—
Wii|QW Springs, III.,' rūgs. 11 

d:, Spąičip darže, įvyko musų 
šoklų mokyklos šąunus, kilnus 
įp selųųjpgas išvažiavimas, ku
ris Žpkįy tnųkyklųi davė gerą 
paraus

šilingai vertinu Oną Davgi- 
pų, kųH įšyažįąvimui paruošė 
gkaųiy valgių ų- jįeėmė atlygi- 
nimy MŽ sąv,Q triūsą. Taip jau 
dėkoju visieips rengėjams, šo- 
Jdy jųakyklų? rėmėjams ir vąi- 
kų — mokinių tėvams.

Taip pat čia primenu, kad 
Šokių mojcyklo-s kursai eina, bet 
jos atidaromas $u šokių progra
ma ir skaniais valgiais bus pa
baigoje šįp mėnesio. Mokyklos 
neįkalate prašau kreiptis sekan
čių adrpgų: 814 W. 33iAI St, 

6191.
širdingai jūsų.

A. Andrieff

viacija ir jus pažanga. Dakta
ras Pidsudckis vienintelis lietii-

Pr. Pulsudskis praleido malo
nius dvi, valandas musų tarpe. 
Jo vatedingi pasakojimai už
hipnotizavo visų dėmesį. Jis pa
sižadėjo mums padėti kiek ap
linkybės leis.

CLASSIFIED ADS
AUTOS-TRUCKS—MISCELLAN. 

Automobiliai ir Trokai—Bendrą!
NEREIKIA IMOKESNIO—30 MENESIŲ IŠ

MOKĖTI. Visiškas peržiūrėjimas, malė- 
vojimas body, fenderio darbų, baterfta, 
radijo ir priedų. Ereimo, ašų sustiprini
mas. -Viskas nuo viršaus iki talrų. 15 
metų patyrimas, musų garantija. Atdara 
vakarais, sek m. Apskaičiavimas, towlng 
dykai. Taipgi pilnas pasirinkimas naujų 
ir vartotų karų. Be jmokčjimo pinigų. 
2500 MILWAUKEE AV. Belmont 4844.

REAL ESTATE FOR SALE

PERSONAL

IEŠKAU atsivedimui naš
lės—nuo 36 iki 43 metų amžiaus 
be skirtumo tik su vienu vaiku. 
Aš esu našlys 48 metų, turiu darbą 
visada. Nesu girtuoklis, nėra prie
žasties. Rašykite laišku Box 882. 
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

... -'..L ■■■■!-—rr'T1 r— 
SITUATION WANTED 

Ieško Darbo
PAIEŠKAU DARBO

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

J AUGAIT1S
1603 S. OOth Avė., Cicero’, CIC. 3633

PAIEŠKAU DARBO dirbti prie 
amų prie lietuviškos šeimynos ar- 
a lunchruimyje.

Telefonas LAFAYETTE 2329

KAM YRA REIKALINGA DAR
BININKAS, prašau atsikreipti pas 
piane, nes as galiu dirbti ūkio vi
sus darbus arba mieste bet kokį 
darbą. Kreiptis adresu: Vladas Ku
tavičius, 4443 So. Wood St., Chica
go, III. Phone YARDS 6939.

DIDELIS BARGENAS BRIGHT- 
ON PARKE. 4008 So. Maplewood. 
Galima kraustytis tuojaus. 2 f lėtai 
po 4 ir 5 kambarius. Visi įtaisymai. 
2 garažai; lotas 50x125. Rendos į • 
mėnesį $55.00. Parsiduoda labai pi
giai. Savininkas priims į mainus 
ką jus turite.

C. P. SUROMSKIS, 
2502 West 69th Street. 

Tel. Grovehill 0306.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

DIDELI PARDAVIMO BARGENAI
40 akrų 120 akrų, 300 akrų, 80 

akrų, 160 akrų. Taipgi biznio nuo
savybės. nuo $10,000 iki $20,000.

$15,000 ūkės investmentas, nie
kados nepražus ir jus busite lai
mingi. $50,000 investmentas į mie
sto prapertę, neapmokės nei išlai
dų. Turite dirbti arba viską pra
rasti. Jeigu investuosite tik apie 
$1500 į ūkį, tai bus vežimas su tri
mis ratais, prastas arklys ir viskas 
morgičiuota. Karvė rytoj turės te- 
liuką, o bankieriai jau stovi su tro- 
kų atimti teliuką. Mažai pinigų in
vestuosite į farmą, duos menką 
pragyvenimą. Jeigu norite gatiti 
pelningos farmos, kreipkitės pas

JOHN SCHULTZ, 
Irons, Michigan, Lake County. 

Route 1, Box 46.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE

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

ONA KLIMIENE, 
po pirmu vyru Siamas

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Rugsėjo 29 d., 7:Q0 valandą 
ryto, 1938 m., sulaukus pusės 
ainž-, gimus Jurbarko parap., 
Taliekių kaime, Raseinių ap?.

Amerikoj išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Juozapą, sūnų Albertą ir 
marčią Albiną Slamus, du 
^nukus, 3 seseris Marijoną ir 
svogerį Kanstantą, Wallent, 
Juhjęną Kroli. Stepaniją ir 
švpgerį; tetą ir dėdę Lepną 
Petrauskus ir kitas gimines. 
Velionė gyveno 3$34 S. Lowe 
Avę. Kūnas pašarvotas Ant. 
M. Phillips koplyčioj, 3307 S. 
Lituaniea Avė.

Laidotuvės įvy^s Pirmadie
nį, spalių 3 d., 10:Q0 vai. rytp. 
Iš kpplyčios bus nulydėtą į 
Liet. Tautiškas kapines.

Visi ą. a. Onos Klirnienės 
gupinės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jąi paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

svogen 
Juhjon.
Petrauskus ir kitąs "gimi 
Velionė gyveno 3634 S. L< 
Avę. Kūnas pašarvę 
M. Phillips koplyčioj 
Lituanica Avė.

Laid. Dir. Ant. M. Phillips 
Tel. YAHPS 4908.

i?*

KYIETKINfNKAS
GėUb VeatĮivįms, BankieUms 

ir fagrąbamfl.
3316 So. Halsted Street 

Tel. YARDS 7308

11 fl R A J?ėlės Mylintiems IIUkA Vestuvėms, Bau- |J M kietame, Laido- w F f p* v > tųvėms, Papuoli-

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

dingų padėkos žodį Dy. Pulsudc- 
kiui. Jo dinamiškai energingas 
budus įkvėpė mums pasiryžtom, 
drąsiai nugalėti visus sunku
mus. '

Klubo Rūmai Rridgeporte
Sekmadienį, rugsėjo 25 d. vir1 

si busimieji aviatoriai ir meclią- 
mkąi susipažino su daktaro lėk-' 
tuvu. Jis atskrido iš Muničipal 
aerodromo į Ashland airfield 
tuo tikslų, kad mes apžiūrėtu-: 
4ųėm jo puikųjį lėktuvą.

Daug kam dar nebuvo zmtfl. 
nig apie šjos grupės įsteigimą. 
Musų klwlw randasi 3613 Š- 
Halsted St. Tie, kurie įdomau
jasi, prašau atsilankyti. Anta-i 
nas Kiela mielai supažindins 
tamstas su visomis smulkmeno
mis.

Gi’eilu laiku vėl pranešime 
šio laikraščio skaitytojams apie, 
tolimesnę klubo darbuotę.

Narys1

■ ....... ,......

Iš Teisybes Mylė 
to jų Draugijos 
Darbuotės

Ruošia Rudeninį Vakarą 
Lapkričio 26 d- 
• h i' *ii

Teisybės , Mylėtojų Draugija 
laikė savo paprastą mėnesinį 
susirinkimą JI dieną, rugsėjo, 
Chicagos Liet. Ąuditorijoj. Pir- 
iniausiai pręjęįiolas iš praeito 
susirinkimo buvo priimtas Itųip 
skaitytas, tpliaus sekė ligopių 
raportai, kurie buvo atydžiąi iš
klausyti. Lįgbniams pašalpos te- 
moketos.

Baliaus rengimo komisija ra- 
poraivo, kad draugijos rudeni
nis balius įvyks 26-tų dieną lap
kričio Chicagps Lietuvių Audi- 
4 ori joj, ir kad jau turi paąąpi’- 
džius šaunią orkestrą. Tiktetai 
jau yra padaryti ir nariams iš
siuntinėti,

Antras rapertas buvo nuo ko
miteto, kuris atstovauja drau
gijas mm'gicių vertes 
Raportavo, kad narnas rnndąsi 
geram stovy j ir pradedą devi- 
dentus mokėti. Pasižadėjo at
nešti pinigų sekančiam suąirįn- 
kimę. Draugijas Koręąp.

Nežinau Ką Igemu, 
Bet Visgi Būti

Prezidento Benešą 
Brolis Chicago j

Byloj vakare Chicągoj kal
bės Čekoslovakijos prezidento 
Dr. Edouard Ęenešo brolis, Dr. 
Vpjta Eteneš, kuris čįa atvyko 
vakay. Jis kalbės apie Čekoslo
vakijos nepriklausomybės reik
šmę pasaulio (temokta tijoms, 
Moutparnagse Forume, Vassar 
House rimuose, 540 N. Michi- 
gąn i

SpkmdipRte *Timyn”

Ateinanti aatoadipni, apalip 
2 d- Snkpl gveteinėje, 2843 
Kedzię Avė., įvyks Piwyn 
Ghpj;.o Tirmag Konpertas po sy- 
grįžiwp iš jų kelionės Ltetyvoj. 
bąbąi paprastas dalybas, kad 
Firųiyn O'b.or^s žadft mg ap 
žavėti savo naujomis dainp^ 
nųs, kurias jis ateivpžė iš 
tevog. Tačiaus, ar tas prižadas 
bus išpildytas ar ne tai patys 
sužinosime ateinantį aekmadie-. 
•nį. Tiesa, jie vyko į Lietuva 
nempkytis dainuoti—Jie ten vy
ko pasirodyti, kad jie jau garai 
moka dainųo-ti. Vadinąs, jpi^u 
jie nuvyko jau mokėdami dai
nuoti ir Lietuvoje d^r pąsįme i 
kino naujy dainų, tai \gpaj &• 
bus verta pasiklausyti.

Kaip ten nebūty, bpt Tudps 
kas tai apdaro toki jausmą; kad 
verste Wrči.a juos išgirsti. N&

i

Ten taipgi kalbės Jarpcląv tys eteriai kftd 
^nirbąĮ, žymus čekų mokaUr wonderfųl”, Fąžį^^. 
ninkas. —Kaimynas

Kur Galima Gauti 
Bilietus Kazio 
Barono Bankietui

(RąųJHeįų rengia sgvo 
gąncip nario., veikėjo ir 
4‘N.” redakcijos nario K. Raror 
no pagerbimui Roselando Sce- 
ųps Mylėtojų Ratelis ir drangų 
bųrejis. Jis įvyks spalio 9 d. 
Stanciko salėj, RęseJande.)

Bilietus galima gauti pas ren
gimo komitetų narius ir pas ki
tus žemiau suminėtus asmenis. 
Galiųig užsakymus duoti ir įe- 
lefomu^L-i ' •

ROSELAND
J. Šimkus, 1Q225 Ferry avė.; 

Rull. 5968.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS MUZIKANTAS 
ant accordian, gitaros ar mandati
nes — darbas 3 dienas į savaitę 
vakarais. 1441 E. 63rd St. Klauskite 
Emma, 7 vai. vakaro.

? ?, , Į. ri.. , ..
FUKNISHED rooms—to BENT 

Gyvenimui Kambariai

IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 
ČER.IUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fįKČenus dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
ice baksius. Cash arba ant iŠmoke- 
jįmo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

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

CALumet 5269.

TURI PAAUKOT TUOJAU 3 
lėnesių senumo įgyvenamo kamba- 
io setą. Nebrangiai. Wolf. 5337 So.

Ellis.

m
Narbutas, 1033 W. 103th

Gailevičia, 57 W. 112th; 
4554.Rull.

R. Ludkevičiu, 134 E. llOth; 
Com, 1J85.

K. IMarski, 31 E. 101 SU 
RuJL ^559.

J. Fučkorius, 10049 Iterry 
avė.; Pull. 6693.

P. Kučinskas, 45 E. 98th St.
S. Dambrauskas, 56 E. 101

S. Dįliųą, 10752 Prairte Avė- 
ir paą Ratelio narius.

MARQUETTĘ P ARK
J. O-ryJiąs, B923 Artesian Avė

RRJGHTDN PARK
K. Stephena, 4142 Arnber Ąr 

venpe? LAEayette 7552.
Vaizdžiunai? 4)L52 S. Mo^ari, 

LAFayette 4539.

GARFIELP PARK
J, Kučinskas, 3857 4Mk &L, 

NE Vada 2091.
CICERO

Mr. 4r Mrs. Mnpar, 227
Cicero Avė., Aųatin 7971

Vikterija Deveikis,
Ą. Vilius, 1646 N. iRell Avė.
£. Ascitą, Evergrpęp Ą- 

ye- .
Pt Eage, 6146 b- Cąrpenlęr, 

WENtworth 6693.

Mr- te Mrs. Gietoaičiai, 3227 
Emerald Avė., VJCtory 2837.

S. Vatenpiųa, 5702 $• Emer- 
<idd A ve. NOHmai 0959.

Mr. ir Mrs. Pūkis, 7046 Euc- 
lįd Avė., HTOe

48 APYLINKE
Naujienos, 1739 b- Halsted

CANal J- &

Naiyieaase 

aauieąoa 
yra naudingos.

įjus mąądą

ŠVIESUS KAMBARYS RENDON 
Šiltas vanduo, su ar be valgio. 
3836 So. Lowe Avė. 1-mos' lubos.

BUSINESS CHANCES 
 Pardavimiui Bizųial

PARDAVIMUI BEAUTY SHOP 
•—$350 paims. Gerai įrengta, gyve
nimui kambariai užpakaly. Puiki 
proga grožio operatoriams.

3442 S. Halsted. Yards 2514.

GRQSERNĖ IR BUČERNĖ, gera 
vieta išdirbta 20 metų, .4 kamba
riai gyvenimui. Karštu vandeniu 
šildoma, pigi renda. šaukite Lafa- 
yette 8357.

PARDAVIMUI tavernas su namu 
ar be namo arba išrenduosiu. Labai 
pigiai. Atsišaukite laišku. 1739 So. 
Halsted St. Box 878.

PARDAVIMUI TAVERNAS su 
namu, turi būt cash—labai pigiai. 
Priežastis susižeidimas. 6102 South 
Central Avė., Tel. Porthsmouth 
7837.

SIUVIMO ir VALYMO dirbtuvė 
įsteigta 25 metai; gana pataisymp 
darbų, turi paaukuoti krautuvę ir 
2 aukštų namą dėl ligos. Greitam 
pirkėjui parduęs ųž $15QQ.PQ.

MORRIS GOGOL, 
684 Węst 47th Street.

AUTOS—TRUCKS FOR SALls. 
Automobiliai ir Trokai Pardayimui

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY 

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

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

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

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

NORIU PIRKTI BUČĘĘNE ir 
grosernę, Chicągoje ar|aa ir toliaus 
nuo Chicagos. Prąneškite laišku, J. 
K., 441? po. £»awyer Avė., Tel. 
Lafayptie

DAUGYBE VARTOTŲ KARŲ
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
806 West 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

! ■ '............ -- ■ ' =
RUSINESS—TO RENT

STORAS ANT RENDOS — tin
kamas bilę kp^iąm bizniui—apšil
domas. Renda nebrangi.

3265 So. Halsted St.

NAUJAS 1938 METŲ 
PLYMOUTH PANEL TROKAS 

Tinkamas visokiam bizniui, už la
bai nužemintą kainą. $95.00 įmo
kėti, o likusius po $15.00 į mėnesį. 

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 So. Archer Avenųe.

REAL ESTATE FOR ŠĄLE

PARDAVIMUI
2jų aukštų kampinis namas. Karš

tu vandeniu Šildomas. Ąžuolo tri- 
mįngaį. Lotas 50x125. Arti Mar- 
ųųette Road. Kaina $4750. Dalis į- 
mokėt, o likusius lengvais išmokė
jimais. Ir šiaip kitų bargenų. PIR
KITE DABAR.!!

S. MICKEVICE & CQ., 
•6016 Bo. Western Avenųe 

Hemloęk 08()0.
.■ ■ r ■■■ ........

DIDELIS BARGENAS! *
15 AKRŲ ŽEMĖS, Roądhpuse ir 

Gas Statįon prie didelio State ke- 
įo, netoli Chicagos. Viena mylią 
ųo ežero, maudyklės, Gojf Course, 
yvimming Pool. Biznis išdirbtas 
et daug metų. Parsiduoda už nu

mažintą kainą. Savininkas Išva- 
iųoja apsigyventi į California. At- 
išaukite kąs norite tokios vietos 
reitai pas — 670 West 18th ptreet, 
ąmpąs Union Avenue.

MODERNAS KAMPAS: 19 apart- 
mentų 16x4, 4xjj, garas, rąndos: 
$7800. Turi būti parduota, kaina 
• ikt#i $21,000. Liberalus terminai. 
FIRST STATE MORTGAGE CO., 

4752 Fullerton Avė.
CAPITOL 3020.

2 MURO NAMAI ant vieno lo
to, šiltų vąndenįu šildomi. Cemen
tuotas beįsųientąs. $4800 cash. Par
davimo priežastis—perskiros^ 3405

į Lituarųca. Kasdien iš ryto.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas
Tel. Victory 4965. 

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS
DARBAI

jei norite.
3ĘIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street

COAL—WOOD—OIL

Kainos Numažintos-^- 
ANGLYS

SUT ............... ......
IG LUMP —......

MINE RUN ____
SCREENINGS __

PIRKIT DABAR!

6.00
(6.00 
6.00 
5.75 
6.00

I — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel, ARDMORE 6975
Gaukit naudos maksimumą iš 

aliejinio pečiaus, “Arrow Stovol” 
yra geras kuro aliejus, dvarus, be- 
smarvės, ekonomiškas. Greitas pri
statymas visur. Telefonas Vincpn- 
nes 4300.
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Chicago Gausianti Požemi 
nius Traukinius

'— traukiniams, o du tunelius, 
. po Jackson ir Washinglon ar 
Randolph gatvėmis — taipgi 
miesto centre — gatvekariams.

PWA inžinieriai gi rekomen • 
duoja iškasti ilgą požeminių 
traukinių tunelį po State gat-

Miesto Valdyba Priima P.W.A. Planą
Vakar iš VVashingtono atėjo tunelį po State, miesto centre 

chicagiečius džiuginančios ži
nios, kad Chicago turbūt g^aus 
požeminius traukinius — “sub- 
way“.

Vakar įvyko PWA ir mies
to inžinierių konferencija, ku
rioj chicagiečiai pareiškė, kad
jie priima PWA planą požemi- ve, siekianti Mihvaukee avenue 
nių traukinių tunelių kasimui.

Chieagos miesto valdyba' tuose, ir kitą tunelį po Dear- 
kreipėsi į P.W.A. prašydamči born gatve. PWA inžinieriai 
pinigų ‘“subvvay“ įvedimui ga-j siūlo tais tuneliais paleisti da- 
na seniai. Paruošė ir planą, kartinių eleveiterių traukinius. 
Bet Harold Ickes, PWA admi-' PWA projekto vykinimas
nistratorius, atsisakė tuojau, kainuos apie $5,000,000 miTto- 
pinigus duoti ($14,328,000), nūs daugiau negu miesto pla- 
bet paskyrė keturių inžinierių - no, 
specialistų komisiją patirti ar 
Chicagai tikrai reikia požemi
nių traukinių ir ar miesto in
žinierių planas yra geras.

Tie inžinieriai pereitą savai
tę įteikė Ickes’ui savo rapor
tą, kuriam rekomendavo Chi
eagos inžinierių planą atmes
ti, bet priimti ir vykinti antrą 
planą, kurį jie pagamino.

Dabar tenka patirti, kad ir 
Chieagos inžinieriai nuo savo 
plano atsisako ir sutinka vy
kinti antrąjį planą.

Pamatinis planų skirtumas 
yra štai koks: miestas reko
mendavo iškasti dviejų bėgių

šiaurėj ir Roosevelt gatvės pie-j

viso apie $37,000,000. 
PWA duos apie $16,000,000, o 
kitus pinigus parūpins miestas, 
tam tikslui paimdamas pasko
lą. R.

i
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- , Naujienų-Acme Telcphoto
NUSILEIDO? — Vokietijos diktatorius Adolfas Hitleris (kairėj) sako kalbą Berlyno Sporto Rūmuose, 

kurioj reikalavo tuojau jam atiduoti sudėtus. Tai buvo pirmadienį. Vakar Hitleris netikėtai suliko sušau
kti keturių didžiųjų Europos valstybių konferenciją taikiam klausimo išrišimui. Konferencija šiandien 
įvyks Munchenc ir joj dalyvaus Chamberlainas nuo Anglijos; premjeras Daladier—nuo Franci jos, Italijos 
diktatorius Mussolini ir Hitleris. Nepatvirtintos žinios vakar sakė, kad kaip 2-trą valandą po pietų Hitleris 
žadėjęs skelbti mobilizaciją ir žygiuoti Čekoslovakijon.

Ukraina
Times“, 

Ką Žmo • 
til-

Nemokamas Cirkas 
Vaikams

Lietuviai vaikai kviečiami 
atsilankyti

žymus Chieagos statybos me
džiagos pirklys Louis L. Mei- 
tus neseniai Sheboygane, Wis., 
supirko vieno subankrotavusio 
cirko įrengimus ir gyvūnus ir 
juos parsivežė Chicagon. Prie 
22-ros ir Ashland (2221 South 
Ashland) jis atidarė cirką, ku
riam periodiniai bus ruošiami 
vaidinimai neturtingiems vai
kams.

Pirmas vaidinimas įvyks šį 
sekmadienį. Ne vien įžanga bus 
nemokama, bet vaikai gaus ne
mokamai dovanų ir užkandžių 
ir “popso“.

Mr. Meilus kreipėsi vakar į 
“Naujienas“ prašy damas pa
kviesti cirkan visus neturtingų 
lietuvių vaikuS ir našlaičius.

Automobilių
Nelaimės

• Penki žmonės sunkiai nu
kentėjo, kai trys automobiliai 
susidaužė užvakar naktį prie 
Asbury avenue ir Oakton, 
Evanstone. Visi paguldyti St. 
Francis ligoninėj:

Aldon E. Holtberg, 4856 N. 
Oakley avė.;

Violet Holtberg, jo žmona;
Helen Riess, giminaitė;
Robert Sage, 7721 S. Peoria 

Street, ir
Elizabeth Wallin, 1042 Flo- 

rence ave., Evanston.
B B B

12 metu berniukas Wil-
Lardbn, pasimirė South

Dienraščio “Daily 
vakarykščios laidos 
nės Mano“ skyriuj vakar 
po sekamo turinio laiškas:

IN POLAND

liam 
Chicago ligoninėj. Automobilis 
jį suvažinėjo prie 
87th.

1-- 0

Motina,

Avalon ir 
galvą.

Winifred 
st., Joliet,

i:?O?

Shea, 115 S. 
užmušė ■ savo 
Donna Shea 
prispaudusi ją prie garažo sie
nos.

Jam perskėlė 
B B
Mrs.

Joliet
3 metų dukterį 
su automobiliuthe 

ar- 
jus- 

saying that
demand the 
was taken 

years ago.” 
conveniently' 

years ago 
seized one-

“In an open letter to 
American Legion, Polish 
my veterans ask for “ 
tice“ for Poland, 
the Poles “only 
return cf what 
from them 18 
Būt the Poles 
forget that 18 
Poland forcibly
third of Lithuania (the Vil
na corridor) with over 1,- 
000,000 Litjiuanians, and 
about one-fourth of the Uk- 
raine with 9,500,000 Ukrai- 
nians. There are 3,500,000 
White Russians, also, undei 
Po’ish rule. Why don’t the 
Poles practice justice by re- 
turning these territories, be- 
fore they ask for “justice“ 
for themselves?“

T. A. Turis.

LIETUVOS ŠVENTĖS, RUGSĖJO 8 D. IŠKILMĖS KLAIPĖDOJE. — Viršuje kairėje aukštieji svečiai su ministru pirmininku Vladu Miržonu'.(antras 
iš kairės) priešakyje. Dešinėje kariuomenė žygiuoja parado maršu. Apačioje kairėje Klaipėdos visuomenės kariuomenei padovanotieji ginklai. Dešinėje 
parado maršu pražygiuoja jurininkai. .../ ,

B B B

• Belmont ligoninėj pasimi
rė automobilio sužeistas chica-* 
gietis Bert Bertąuist, 2938 
Diversey avenue. Nelaime įvyį- 
ko prie Avondale ir Centrdl 
Park avenue.

b B B
• Prie Ottawa automobilio 

nelaimėj žuvo Ellis Millel*, 
Marseilles, Ilk, gyventojas. Au
tomobilis įkrito į griovį.

Traukinys Užmušė

Šiurpi Šeimynos
Tragedija Chieagos
Priemiesty j

Vyras išžudė šeimą ir pats 
nusišovė

Clarendon Ilills yra mažas ir. 
tylus Chieagos priemiestis, ne
toli Hinsdale, III. Bet vakar ten 
nebuvo ramu, nes naktį is tre-, 
čiadienio į ketvirtadienį ten į-j 
vyko šiurpi tragedija, kuri viso 
miestelio gyventojus sujaudino. J 
Tai buvo pirmas kraujo pralie
jimas Clarendon Ilills istorijoj.1.

Dėl nežinomų priežasčių, gy
ventojas Ralph K. Bigalovv, 57- 
metų agentas, 222 Coe street, iš 
užpakalio nušovė savo 14( me
tų sūnų George, kuris tuų lai
ku skaitė laikraštį. Nužudė mie
gančią žmoną, nušovė
limą šunį ir nuėjęs sklepan, 
pats nusišovė.

Ant stalo policija 
būt prieš nusižudymą Bigalow( 
parašytą testamentą, kuriam jis 
skiria savo turtą vedusiam sū
nui ir dukterei, kurie gyvena 
kitur.

< .• >< V:::f;:; ’ ’ •
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savo my*!

rado tur

“LIETUVOS ŠVENTĖS“ rugsėjo 8 d., iškilmių vaizdai Kaune. Viršuje, viduryje kalba prezidentas Antanas Smetona; kairėje vyriausybės na
riai, dešinėj diplomatinio korpuso nariai. Antroje eilėje kairėje kavalerija paraduoja, dešinėje artilerija^paraduoja. Apačioje kairėje lėktuvai skren
da, dešinėje tanketės važiuoja. -

„ “Besvičiuojant“ prekinius va
gonus Chicago, Mihvaukee and 
St. Paul gelžkelio prekinėj sto- 
tyj, Bensenville, žuvo gelžke- 
Uetis James McNulty, 48 metų 
amžiaus, nuo 5020 Wabansia 
avenue. Jį suvažinėjo prekinis 
vagonas.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

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

Naujienos
1739 S. Halsted St

CHICAGO. ILL.

šsdsė




