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Karo Pavojus Europoj Vis Auga
KUKSMU IR SMURTO ŽYGIAIS NACIAI 

TIKISI SUDEMORALIZUOTI PRANCŪ
ZIJĄ IR ANGLIJĄ

Naciai netiki, kad francuzai ir britai 
gelbės Čekoslovakiją

NUREMBERG, Vokietija, 
rūgs. 8. — Europa vėl sviravU 
tarp taikos ir karo ketvirta
dieni, vokiečių-čekų taikos de
ryboms nutrukus. Nacių spau
da kliksmingomis antraštėmis 
šaukė, kad —

Čekoslovakijos nebepajėgia 
kontroliuoti padėties šaly:

Kad milionai žmonių Čeko
slovakijoj yra prisiruošę mo
mentaliai sukilti daugely pa- 
rubežio apylinkių.

“Visko galima laukti“ — sa
kė ketvirtadienį vokiečių laik
raštis Voelkischer Beobasch- 
ter. “Pragos vyriausybės nebe
klauso jos pačios policija.“ 
“Įvykiai Maerisch - Ostravoj 
(Ostrau) rodo, kad Čekoslova
kijos valdžia neturi pakanka

mo autoriteto deryboms su vo
kiečiais vesti.“

šitokiais šauksmais ir smur
to žygiais, stebėtojai sako, na
ciai tikisi taip sudemoralizuoti 
Francuziją ir Angliją, kad jos 
paaukaus Čekoslovakiją vokie
čiams, arba — taip sudemora
lizuoti pačią Čekoslovakijos 
valdžią, kad ji kur nors išsi
šoks, padarys klaidų. Tuomet 
Hitleris puls ją taip staigiai, 
kaip kad jis puolė Austriją.

Francuzija ir Britanija įspė
jo Hitlerį visu galimu rimtu
mu, kad jos gins Čekoslova
kiją. Stebėtojai Europos padė
ties betgi sako, kad naciai 
šiais įspėjimais netiki. Jie ei
na prie savo tikslo, o kartu su 
jų žygiais auga karo pavojus.

UŽSIENIO MOKYTOJAI LIETUVOJ — Užsienių lietuvių mokytojų, dalyvavusių Palan
goje lituanistikos kursuose išleistuvės. Iš kairės į dešinę pirmas sėdi Šaulių Sąjungos va
das pik. Saladžius, ketvirtas DULR vicepirmininkas prof. K. Sleževičius, šeštas — amerikie
tis lietuvis lakūnas Povilas Šaltenis.

DARBO PARTIJA REIKALAUJA ŠAUKTI PARLAMENTĄ

Japonai siunčia dau 
giau kariuomenės 

į Kiniją
SĄJŪDIS BRITANIJOJ DĖL PATARI
MO ATIDUOTI ZUDETUS VOKIETIJAI

SHANGHAI, Kinija,

[NAUJAS KRIZIS EUROPOJ — ČEKŲ 
POLICININKAS UŽGAVO VOKIEČIŲ 

ATSTOVĄ

LONDONE —4 fašistams sim- 
patizuojąs laikrašticr^The Lon- 
don Times’* ketvirtadienį pa
talpino editorialą, kuriame sa
ko, kad Čekoslovakija turėtų 
sutikti nustatymui naujų 'ša
lies rubežių ir atiduoti zudetų 
apylinkes Vokietijai.

“Times“ pareiškimas sukėlė 
audrą Anglijoj ir neramumo 
kitose Europos valstybėse.

Yra žinoma, kad panašios 
nuomonės, kokią pareiškė 
“Times“ editorialas, laikosi 
pats premjeras Chamberlain. 
Jos laikosi karo ministras Les- 
lie, Hore Belisha, kurs pereitą 
balandį pasakė koresponden
tams, kad Čekoslovakijos liki

mas yra nulemtas, kad jos ne
galima išgelbėti. Jos-laikosi kai 
kurie kiti Chamberlaino kabi
neto nariai. Reiškiama nuo^ 
monė, kad net sakytą čia edi
torialą “Times“ parašė su 
Chamberlaino patarėjų žinia.

Bet lordas Halifax, Britani
jos užsienio reikalų sekreto
rius, pranešimai sako, turi ki
tokią nuomonę, negu Chamber
lain. Taigi manoma, kad dėl 
Čekoslovakijos krizio ir dėl są
jūdžio, kurį iššaukė “Times“ 
editorialas, gali rezignuoti Ha 
lifax.

Premjeras Chamberlain iš 
atostogų skubiai sugrįžo į Lon
doną nepaprastam ministrų ka
bineto posėdžiui.

rugS., 
8. — Japonų armijos komuni
katas ketvirtadienį pranešė, 
kad mūšiuose,,;,. Y"angtze $ipės 
pietų krante, nuo rugpiuČįo 19 
dienos iki šiam laikui, žuvo 
2,300 japonų karių ir 25,000 
kinų. Japonų pranešimai skel
bia, kad į Kiniją atvyko dau 
giau japonų kariuomenės. Ki
ti pranešimai sako, kad japo
nai susilaukė net 100,000 nau
jų karių.

CLEMENT ATTLEE — Bri
tanijos Darbo Partijos, vadas 
— pasiuntė premjerui Cham- 
berlainui laišką, reikalaudamas, 
Darbo Partijos ir Unijų Kon
greso vardu, tuojau sušaukei 
parlamento posėdį, kad parla
mentas pąimtų vadovybę su
vienijimui demokratinių šalių 
prieš nacių režimą. Attlee kar
tu su kitais parlamento nariais 
darbiečiais apleido darbo unijų 
kongresą Blackpoole ir išvyko 
į Londoną. Čia jie darys 
dimą j vyriausybę, kad 
sušauktas parlamentas 
jau.

Darbo Partijos vado reika
lavimas nėra menkniekis An
glijoj. Darbo./(Partija atstovau-> 
ją kuone pusę šalies balsuo
tojų.

Pereituose generaliuose rin
kimuose konservatorių koalici • 
ja surinko 11,791,461 balsą. 
Darbo Partija ir liberalai su
rinko viso 9,992,710 balsų. Iš

Partijai

Darbininkai prizą' 
dėjo paramą Fran
cuzijos vyriausybei

spau-
butu
tuo-

PARYŽIUS, Francuzija, rug
sėjo 8. — Marseille uosto dar
bininkai ramiai pasidavė mili- 
tariai komisijai, kuri kontro- 
lįųos^ uostą ir jo veiklą, atsi 
žvelgdama į karo pavojų."

Generalios Konfederacijos at
stovai, reprezentuoją 5,000,000 
darbininkų, pasitarime su prem
jeru Daladier sutiko paruošti 
planus karo reikmenų gamy
bai paskubinti.

PRAHOJE — Čekoslovakijos 
valdžiai įteikus koncesijų pa
siūlymus zudetų atstovams, 
trečiadienį apie 1:30 valandą 
popiet atrodė, jogei galima ti
kėtis čekų-vokiečių taikos, nes 
čekų pasiūlymai buvo artimi 
vokiečių reikalavimams. Pen
kias minutes vėliau gauta pra
nešimas, jogei mieste Maerisch- 
Ostrau, prie Vokietijos ir Len
kijos rubežių, įvyko susirėmi
mas tarp vokiečių ir čekų po
licijos. čekų-vokiečių derybos 
Prahoj nutruko. Tai sukėlė 
naujo neramumo Europoj.

Kodėl įvyko susirėmimas 
Maerisch-Ostrau mieste ?

Per paskutines porą savai
čių čekų vyriausybė šioj apie- 
linkėj padarė kratų ir arešta
vo apie 80 vokiečių už nelega
lų laikymą ginklų. Ginklai bu
vo įšmugeliuoti į Čekoslovaki
ją iš Vokietijos.

Zudetų vokiečių delegacija, 
vadovaujama parlamento nario 
Fritz Koellner, atlankė Mae
risch Ostrau kalėjimą ištirti 
skundus, buk areštuotieji vo-

yra skaudžiai kankina**

kalėjimo susirinko vo- 
minia ir pradėjo triuk-

botagais. 
parlamen- 
ir užpro-

kad jis

kiečiai 
mi.

Prie 
kiečių
šmiauti. Raitoji čekų policija 
paliepė miniai išsiskirti. Mi 
niai įsakymo neklausant poli
cija ėmė vaikyti ją

Iš kalėjimo išbėgo 
to atstovas Koellner 
testavo, sakydamas
yra parlamento atstovas. Są** 
judy ir jam buvę užkirsta bi
zūnu. Taip bent vokiečiai tvir
tina.

Vokiečiai sukėlė didžiausią 
riksmą: kaip juos, vokiečius ir 
nacius, kuriuos remia pats Hit
leris, gali pulti čekų policija! 
Pastaroji aiškina, jogei minios 
nuotaika rodė, kad ji, minia, 
gali pulti kalėjimą tikslu pa
leisti kalinius.

šios riaušės, bešaliai žiūrint, 
neatrodo buvusios didelės ir 
rimtos. Bet kuomet santykiai 
tarp čekų ir vokiečių yra per
daug įtempti ir be jų, tai nau
joms riaušėms įvykus, padėtis 
dar labiau pablogėjo.

Latinų Am e r i k o s, Hitleris įsakė zude 
Darbo Konfederaci 

ja suorganizuota
tams atnaujinti de 

rybas su Čekais

Prašo panaikinti by- Zudetų vadai nenori 
lą iškeltą Hines’ui derybų atnaujinti
NEW YORK, N. Y., rūgs. 

8. — Prokuroras Dewey pa
baigė prezentavimą kaltinimų 
byloj iškeltoj Tammany bosui 
Hines’ui. Ketvirtadienį Hineso 
advokatas Stryker įteikė teis
mui memorandumą, kurs įro
dinėja, jogei prokuroro kalti
nimai neturi pagrindo. Stry
ker prašo bylą prieš Hinesą 
panaikinti. Prokuroro Dewėy 
memorandumas įrodinėja, kad 
jo kaltinimai yra rimtai pa
grįsti. Teisėjas Pecora išneš 
sprendimą. Jei jis išneš prie
lankų prokuratūrai sprendimą, 
tai toliau Stryker mėgins įro
dyti Hineso nekaltumą.

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

Daugiausia apsiniaukę; vei
kiausia bus lietaus; šilčiau; 
vidutinio stiprumo pietų rytų 
iki pietų vėjai; saulė teka 
6:23, leidžiasi 7:12 valandą.

PRAHA, Čekoslovakija, rug
sėjo 8. — Nors Hitleris įsake 
Čekoslovakijos zudetų vokiečių 
vadams atnaujinti derybas su 
čekų valdžia, tačiau zudetų at
stovai ketvirtadienį pareiškė, 
kad nesitikima derybas atnau
jinti kol valdžia tinkamai ne
išlygins incidento, įvykusio 
mieste Maerisch-Ostrau perei
tą trečiadienį. Ten kilusiose 
riaušėse vienam zudetų atsto
vui raitas čekų policininkas 
kirto botagu, o kitą ’ sąjūdyje 
policininko arklys prispaudė 
prie namo sienos.

Kinai siunčia ka
riuomenę Han- 

kowui ginti
SHANGHAI, Kinija, rūgs. 

8. — Kinai skubiai siunčia sa
vo geriausią, vokiečių mokinį 
kariuomenę Hankowui, laikina
jai Kinijos sostinei, ginti. Pa
sak kinų, per paskutines dvf 
savaites mūšiuose žuvo 50,000 
kinų ir 30,000 japonų.

Japonai atsiuntė į Kiniją 
dar 100,000 karių.

Kitos Čekoslovaki 
jos mažumos re

mia nacius
rug-
Kon-

PRAHA, Čekoslovakija, 
sėjo 8. — Kari H. Frank, 
rado Henleino leitenantas, ket
virtadienį paskelbė, kad zude
tų vokiečių, lenkų, vengrų ir 
slovakų mažumų atstovai Če
koslovakijoj atsiekę pilno su
sitarimo visais pagrindiniais 
klausimais kai dėl tautinių ma
žumų reikalavimų perorgani ■ 
zuoti Čekoslovakijos valstybę.

Sukilėliai atnaujino 
ofensyvą prieš 

Valenciją

— Smarkus mūšiai is- 
Valencijos fronte, Is- 
ketvirtadienį, kai su- 
pradėjo ofensyvą Ju-

HENDAYE, Francuzija, rug
sėjo 8. 
sivystė 
panijoj, 
kilėliai
liana aukštumos sektorę. Suki
lėliai girėsi paėmę keletą nau
jų vietovių.

Traukinys užsidegė,
17 žuvo

PERPIGNAN, . Francuzija, 
rūgs. 8. — Miesto Gerona pa
kraščiuose, Ispanijoj, trečiadie
nio vakare susidaužė gazoliną 
vežęs trokas ir geležinkelio 
traukinys. Kilo gaisras. Užsi
degė keli mediniai traukinio 
vagonai. Nelaimėje žuvo 17 
žmonių.

Britų armijos virši
ninkai laike posėdi

Partija, 
nepafen- 
politika.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
8. — Britanijos armijos aukš
čiausi vadai ir civiliai krašto 
apsaugos valdininkai ketvirfa- 
dicnį turėjo slaptą pasitarimą, 
kaip manoma, ryšium su cen- 
tralines Europos krizių.

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, rūgs. 8. — Trylikos La- 
tinų Amerikos šalių darbinin
kų atstovų konferencijoj, šia
me mieste, trečiadienį tapo pa
dėtas pamatas Latinų Ameri
kos Darbo Konfederacijai. Kon
federacija kovos karą, fašiz 
ma, kovos už teises darbinin- 
kams organizuotis, streikuoti 
ir kolektyviai su samdytojais 
derėtis. Ji nutarė įstoti į Tarp
tautinę Darbo Unijų Federa
ciją.

Vokietija,
Adolfas Hitleris,

šio skaičiaus Darbo 
teko 8,270,000 balsų.

Dabar taip Darbo 
kaip ir liberalai yra 
kinti Chamberlaino
Reiškia, Attlee stato reikala
vimus Chamberlaino vyriausy
bei, atstovaudamas kuone pu
sę šalies 
premjeras 
gražu np 
patenkina 
tika.

Ickes remia pfezi 
dento vajų

Prez. Roosevelto su 
nui padarys ope

raciją

NUREMBERG, 
rūgs. 8. 
trečiadienį paliepęs zudetų vo
kiečiams nutraukti derybas su 
Čekoslovakijos valdžia, ketvir
tadienį įsakė vėl jas atnaujin
ti. Hitlerio sumetimas yra pa
rodyti pasauliui, buk jis einąs 
juo toliausia, norėdamas išriš
ti čekų-vokiečių konfliktą tai
kiomis priemonėmis. O kitą 
vertus, daryti juo didesnį spau
dimą į britus, kad šie reikalau
tų čekus juo daugiau nusilei
sti vokiečiams. Ateity Hitleris 
vesiąs ne tiek derybas 
kais, kiek su britais.

Hitlerio paliepimu 
rich-Ostrau atvyko 
Henlein ištirti riaušes
sias prie vietos kalėjimo tre
čiadienį ir raportuoti apie įvy
ki Hitleriui.

su če-

į Mae- 
Konrad 
įvyku-

balsuotojų. Be to,
Chamberlain toli 

visus konservatorius 
savo užsienio poli-

Šimtai nacių areš 
tuota Chile’je

WASH:NGTON, D. C., rūgs. 
8. — Jungt. Valstijų vidaus 
reikalų departamento sekreto
rius Harold Ickes ketvirtadie
nį pareiškė pilno pritarimo 
prez. Roosevelto vajui liberali
zuoti demokratų partiją.

rugs.ROCHESTER, Minn
8. — Mayo klinikoj anksti at
einančią savaitę bus padaryta 
operacija prez. Roosevelto su 
nui James. Jo liga yra — ulce- 
ris pilve.

SANTJAGO, Chile, rūgs. 7. 
— Trečiadienį Chile respubli
koj areštuota šimtai asmenų, 
nužiūrėtų simpatijomis na
ciams, kurie prieš porą dienų 
mėgino nuversti valdžią.

Francuzija mobili
zuoja savo laivyną

PARYŽIUS, Francuzija, rug
sėjo 8. — 
laivynui ketvirtadienį įsakyta 
prisiruošti akcijai. Laivai At- 
lantiko uostuose tuojau prade-

1,200,000 Francuzi 
jos karių tranšė

jose

Laivas juroj užsi 
degė

Komunistai pašali
no žymų bolševiką 

iš vietos

PARYŽIUS, Francuzija, rug
sėjo 8. — Francuzijoj jau ap
ginkluota 1,200,000 karių — 
500,000 daugiau nei reguliari 
šalies armija turi kariuome
nės.

Italija įspėja čekus
, r lauvu^ija, mg ; # _ Je i • 1

Francuzijos karo DaSldllOtl VOKlCCiamS
• J A •

ROMA, Italija, rūgs. 8. — 
Laikraštis “Informazione Di-

PHILADELPHIA, Pa., rūgs. 
7. — Laivas Dundrum Castle, 
išgabenęs iš New Yorko į Cape 
Town, pietų Afrikoj, įvairių 
prekių, jų tarpe gazolino ir ke- 
rosino, užsidegė juroj. Gaisrą 
pavyko likviduoti.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
rūgs. 7. — Čia paskelbta, kad 
tapo pašalintas iš vietos Boris 
Spiridonovich Stomonyakov, 
užsienio reikalų komisaras asi
stentas. Jis yra senas bolše
vikas, vienas iš retėjančių se
nių komunistų Rusijoj.

17 Jungt. Valst. lėk 
tuvų pasiekė Ho- 

nolulu
HONOLULU, Hawaii, rūgs.

jo krautis amuniciją ir kito- plomatica“, pusiau oficialus Ita- 7. — 17 Jungt. Valstijų karo 
Penktadienį Ii jos vyriausybės organas, ket- lėktuvų pasiekė Pearl Harbor 

* k “ - ; - . • - ' *-• — —atlikę sėkmingą
Lėktuvai 
Cal.

kias fe$eikmenas. .i-1
'prisiruošimas bus baigtas. Ta- virtadienio vakare įspėjo čeko-1 šiose salose, 
čiau ar laivai aplęis savo ba** Slovakiją išpildyti zudetų vo-Į 2,570 mylių kelionę, 
zę, ketvirtadienį nežinota. kiečių reikalavimus. | keliavo iš San Diego,
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Kritika ir Polemika
ATSAKYMAS JOKŪBO KAIMYNUI IR 

KUN. VAIČIŪNUI
(Tęsinys)

Kad taip yra, tai pats auto
rius žemiau pripažįsta išsireikš- 
damas sekančiai: “Jeigu bet ku
rios tautos žmonės, kurioje pa
rapijoje išnyktų, kitur išsikeltų 
gyventi ta parapija vistiek esti 
katalikų nuosavybė” Taigi, pa
sakyta labai aiškiai, Jei, daleis- 
kime, Cicero šv. Antano parap. 
lietuviai išsikeltų gyventi kur į 
pietinę dalį Chicagos apylinkės, 
tai tų savo nuosavybių Ciceroj 
pastatytų negalėtų niekam par
duoti, kad vėliau už gautus pi
nigus pasistatyti sau kitų baž
nyčių, mokyklų ir kitus reika
lingus pastatus. Tokiu atsitiki
mu jie turėtų savo brangius pa
status palikti, o patys be nie
kur nieko kraustytis kitur. Ten 
vėl turėtų dėti savo centus, sta
tyti iš naujo sau kitų bažnyčių, 
mokyklų ir t.t. O tų paliktų Ci
ceroj Chicagos Catholic Bishop 
(vyskupas) pavestų italams dy
kai, kurie jau visai lietuviams 
ant kulnų lipa.

Tai va kaip iš tikrųjų butų, 
ir kaip yra su visomis lietuvių 
Komos katalikų bažnyčiomis, 
mokyklomis ir kitais pastatais 
ne lik Ciceroj, bet ir visoje Chi- 
cagoje. Tai ot prie ko veda lie
tuvių Komos katalikų bažnyčių, 
mokyklų, klebonijų ir seserų 
namų užrašymai ant vardo: 
The Catholic Bishop of Chica- 
go, Corporation Sole.

Tokiu budu Cicero ir Chica

gos lietuviai Romos katalikai 
pastatę gražias bažnyčias, mo
kyklas, klebonijas ir seserų na
mus viso vertės apie penkis mi
lijonus dolerių ,užrašė jas ant 
vardo The Catholic Bishop of 
Chicago, Corporation Sole, nė
ra jų savininkai, negali jų val
dyti nė parduoti reikalui prisi
ėjus. Tas visas milžiniškas tur
tas priklauso visai svetimai kor
poracijai, prie kurios valdymo 
lietuviai neturi jokio balso, o 
tik jiems telieka kaip kokiems 
nuomininkams mokėti kas me
tai nuomų. Be to, jie turi sudė
ti apie $250,000 kas metai dėl 
jų užlaikymo. O kų jie už tai 
gauna? Lietuvių kalba jau yra 
lietuvių klebonų iš jų bažnyčių 
vejama laukan. Giesmės lietu
vių kalba visur panaikintos ar
ba jau naikinamos. Kas tuose 
neva lietuvių bažnyčiose beli
ko lietuviško? Visiškai nieko. 
Mišios yra laikomos lotynų kal
ba, giesmės taipgi lotynų kalba, 
lai kaip tie musų lietuviai Ro
mos kunigai nesisarmatina dar 
žmonėms pusti miglų į akis ir 
sakyti, kad tai yra jūsų lietu
viškos bažnyčios. Kur tas lietu
viškumas beliko jose, tai reikia 
tikrai Saliamono, kad išaiškin
tų?
Kode! anglų kalba reikalinga 

esanti?
Kun. H. Vaičiūnas ir Jokūbo 

kaimynas teisina save ir kitus 
lietuvius Romos bažnyčios kle-

bonus, kodėl jie įvedę anglų 
kalbų į lietuvių bažnyčias saky
dami:

“į katalikų bažnyčių šventa
dieniais ateina daug ne lietuviu, 
ir jie turi Dievo žodį išgirsti/’

lai, matote, kokie musų lie
tuviai Homos katalikų bažny
čios kunigai pasidarė mielašir- 
dingi dėl svetimtaučių. Todėl; 
kad vienas kitas svetimtautis 
kartais užidysta į lietuvių baž
nyčias, tai lietuviai kunigai tuč
tuojau, kad juos patenkintų, į- 
veda angių kalba pamokslus ir 
evangelijas. O ar skaitytojai pa
menate tų laikų, kada lietuviai 
neturėjo savo bažnyčių ir eida
vo į kitataučių bažnyčias? Ar 
kitataučiai Romos bažnyčios 
kunigai skubinosi dėl lietuvių į- 
vesti lietuviškas evangelijas ir 
pamokslus? Visai ne. Jie tada 
nesakė lietuviškų pamokslų ir 
evangelijų ir dabar nesako, ne
žiūrint, kiek daug lietuvių nu
eitų į jų bažnyčias.

Todėl tai lietuviai katalikai ir 
buvo priversti dėti save junkiai 
uždirbtus centus dėl pasistaty
mo savo bažnyčių, kur galėtų 
niekieno nevaržomi giedoti ir 
klausytis evangelijų ir pamoks
lų savo lietuvių kalboje. O da
bar, kada lietuviai išsistatė sau 
gražias bažnyčias, kuriose ga
lėtų giedoti savo lietuviškas 
giesmes ir klausyti evangelijų 
ir pamokslų lietuvių kalba, tai 
musų lietuvių Romos bažnyčios 
kunigai, lyg kokios ligos apsės
ti, tiesiog nerdamiesi iš kailio 
stengiasi dėl kelių užklydusių 
italijonų ar kitokių kitataučių

ha pamokslus ir evangelijas. O 
lietuviai katalikai būdami tikri 
savininkai tų bažnyčių lieka pa
stumti užpakalin. Juk tai dides
nio pasityčiojimo iš lietuvių ka
talikų teisių negali nė didžiau
si išgamos padaryti, kad lietu
vius didžiau paniekintų.
Ką Romos katalikų bažnyčia 

davė lietuviams?

Štų nuo lenkų, 1J87 hi., Romos 
katalikų bažnyčia vteur ir visa
da pasirodė kaip patriotė Lie- 
tuygi ir lietuviams ir iki šiai 
dięhhi tokia tebėra. Lietuvių 
tauta per Romos katalikišką 
bažnyčią neteko savo ’ dviejų 
trečdalių gyventojų, ktirie dau
giausia sulenkėjo arba surusė
jo, ir apie 39 dalių savo žemės 
ploto. Tai va jums, kų gero da
vė lietuviams Romos katalikų 
bažnyčia.

O musų šios dienos lietuviai 
Romos bažnyčids kunigai dar 
tiek lietuvius skhito už nesąmo
ningus, kad dažnai liepia savo 
parapijonams melstis už dabar
tinį popiežių Pijų XI; kuris pa
sirodė didelis prolenkas ir no
rėjo Lietuvą višai lenkams ati
duoti. Už tokias dideles popie
žiaus malones dėl lietuvių ir lie
tuvių visos tautdš padarytas, 
lietuviai kaip Lietuvoje taip ir 
čionai Amerikoje turėtų visai 
atsimesti nuo Romos popiežiaus 
ir įsteigti savo nepriklausomų 
katalikišką bažnyčių. Tik pažiū
rėkite į Angliju, t Anglija yra 
katalikiška šalis, 'tačiau nieko 
bendro neturi su Romos popie
žium. O paimkime tokias šalis 
kaip Švediją, Norvegiją, Dani
ją, Suomiją ir daugybę kitų, —- 
jos nieko bendrę neturi su Ro
mos popiežiais, o tvarkosi daug 
geriau ir socialia teisingumas 
pas tas tautas yra daug dides
nis, negu pas tas, kurios yra po 
Romos popiežių tarnų — kuni
gų globa.

Kun. Vaičiūnas dejuoja, kad 
“Naujienos” nieko apie jį gero 
neparašančios, štai jo užtarėjo 
žodžiai: “O kodėl ‘Naujienos’

nenori pareikšti kiek musų kle
bonas patarnauja už dykų. Lai
dotuvėse, vestuvėse, krikštuose 
prie ligonių”.

Čia nusiskundimas visai skys
tas. Tuos visus patarnavimus 
klebonas ir turėtų dykai teikti 
visiems parapijonams, kurie tik 
yra užsimokėję parapijos duok
les. Juk klebonas gauna iš pa
rapijos iždo algos $100 per mė
nesį. Prie to gauna dykai kle
bonijų, šilumą, šviesą, telefoną 
ir net gaspadinės alga yra ap
mokama iš parapijos iždo. Be 
to, už mišias gauna po tris ar 
daugiau dolerius. Na, žmogus 
be pačios ir vaikų, mes mano
me, gali gražiai pragyventi. Juk 
yra daug parapijonų, kurie nė 
po šimtų dolerių per mėnesį ne
uždirba ir buto, šilumos, švie
sos, telefono ir kitų dalykų dy
kai negauna, o vis dėlto turi 
pragyventi ir dar klebonui duo
ti.

ATSIRADO VAGIŲ.

tamsa ir vėjo 
svirnos stogų 

krautis mėsiš- 
Tik visa bėda, 

kurių kabojo

VEISMUNAI, Merkinės vate.
— Šių metų liepos mėn. iš 1- 
mos dienos į 2-rą d. naktį pas 
Veismunų kaimo gyventojų 
S. Baranauską atsilankė J klė
tį nelauktų “svečių”: pasinau
dodami vakaro 
ošimu, praplėšė 
ir tuojau šoko 
kųjų produktų, 
kad lotos, ant
pakarta mėsa, buvo nestiprios 
ir dar prisidėjus vagių svo
riui, nudardėjo žemyn kartu 
su ten pakabinta mėsa ir pa
kėlė bruzdesį. Bruzdėjimą iš
girdę pradėjo loti šunys. Va
giliams nieko daugiau neliko, 
kaip tik vienas skilandis ir 
vienas kumpis, šiuos pačiupę 
greičiau nešdinosi iš pil. Bara
nausko kiemo. Vagiliai iki šiol 
dar nesurasti.

(Bus daugiau)

Gavome Kultūrą 
No. 6-7

TURINYS:
Kelios naujos tendencijos baudžia

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

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

Ed. Levinskas.
Populiaris Mokslas ir Apžvalga.

KAINA 45 CENTAI 
Galima gauti

NAUJIENOSE
/ 1739 So. Halsted St.

-
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

Moterys-žiurėRit!
JUS GALIT LENGVAI ĮSIGYTI

ROGERS SIDABRĄ

Kun. Vaičiūnas su savo apgy
nėju stato klausimą, ką mums 
duoda bažnyčia ? Ten jie-prikąl- 
bėjo visokių nički/*' !ką *Roinos 
katalikų bažnyčia duodanti lie
tuviams katalikams. Girdi, už 
mokamą duoklę mes gauname 
ir dvasinę ir materialę naudą. 
Kokią tą materialę naudą mes 
lietuviai katalikai gauname, tai 
taip ir nepasakė. O dvasinę nau
dą, tai labai nepatriotinę ne lie
tuvišką ištižusią ir atmieštą an-

SENIAUSIA ir didžiausia laidojimo įstaiga

AMBULANCE
''DIENA IK NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

t~-\ -| • koplyčios visose
J—JHkZ csL 1 Chicagos dalyse

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

gydytojas ir CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Mrs. Anelia K. Jarusz
< Physical Therapy

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

Pelnyčio j, Suba- 
toj ir Nedėlioj 
Kreipkitės Seka

mu Adresu:
CENTRAL AVE
NUE, BEVERLY 
SHORES, IND. 
TeL Michigan Ci

ty 2799-3X

ADVOKATAI

st

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

J0SEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St 
Telephone: Republic 9723

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. 
i v « Room 1280 •• •-■ • 
’ Ofiso Tel! CENTRAL 1824 
Namų Tel.—Hyde Park 3395

made bt ONEIDA ltd

6 ŠMOTAI 
AUKŠTOS RŲŠIES

1 Peilis
2 Šakutės
1 šaukštas
2 šaukštukai

SU 6 KUPONAIS
TIKTAI.

Taupykit
Kuponus

GALIT GAUTI TIEK SETŲ KIEK NORITE.

Pažveikime į senų tėvynę Lie- 
tuvų. Kų Romos katalikų baž
nyčia davė dėl lietuvių lenais? 
Juk lietuviai iki pakliuvo po 
Rusija 1795 metais buvo prista
tę tūkstančius Romos katalikų 
bažnyčių, šimtus vienuolynų ir 
kitokių romiškų įstaigų. Pagal

Klausykime musą Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais
7 vai. vakaro iš W. H. F. O. stoties (1420 K.)—Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

Kitur 
Kainuoja 

$2.75

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ
/------------------------- --  1 ------------------- — \

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

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

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

Atsiųskit man __________ __ .............. ...................... ......... ..................

Vardas • •••••••••••••••«••<••• T - - - II----- ~  - - J , - -A-.- 4. , .Į, A | I

Miestas Valstija ~-------------------
- -------------- ----------------------- -........ ........... ----- - .<

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIU

NARIAI
Chicagos,

Cicero
Lietuvių, 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

bu- 
mi-

pa-

I u via i karštai meldėsi, pasnika- 
vo, badavo, plakėsi bizūnais ir 
savo paskutinius grašius dėjo 
ant Romos bažnyčios aukuro. 
O ką už lai gavo nuo Romos 
bažnyčios ir jos popiežių? Ar 
Romos katalikų tikyba sulaikė 
'lietuvius nuo ištautejimo, nuo 
su lenkėjimo? Ne. Ar Romos po
piežiai užstojo lietuvius tikybi
niuose reikaluose prieš lenkus, 
vokiečius ir rusus? Lietuvos is
torija niekur nemini, kad bent 
kur Romos bažnyčios galva 
tų užstojęs lietuvius prieš 
nėtus lietuvių išnaudotojus.

O musų laikais, ką gero
darė Romos popiežius dėl lietu
vių katalikų? Visi gerai atsi
menate, kada lenkai užgrobė 
Vilnių 1920 metais, tai dabar
tinis popiežius Pius XI, tuojau 
pasiskubino Vilniaus krašto lie
tuvius priskirti prie Lenkijos 
bažnytinės provincijos. Ar jis 
tarėsi su lietuviais, ar jis klau
sė jų prašymų bei maldavimų, 
kad to nedarytų? Visai ne. Po
piežius į lietuvių teisingus rei
kalavimus nei ausies nekreipė.

Tai ot jums ta geroji Romos j 
katalikų bažnyčia, kiek daug 
gero ji suteikę lietuviams kata
likams ir visai lietuvių tautai. 
Per visus 551 metus, kai lietu- > 
viai priėmė tų nelaimingų krik-

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

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. MULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

J S. P. MAŽEIKA 
3319 Lituanica Avenue 
—................. .............. -........ . »ii,..............................  i

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

Yards 1139
Yards 1138

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Westęrn Avė.
> ■/;. . ’ įf.l- «*• ”'’.i<

įį; Phone Virginia 0883

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. 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 A v.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedaliomis pagal sutarti.

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir ncdėl, pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republlc 7868

i i?

Ofiso TeL Yards 5921

DR. BERTASH 
756 West 35th St

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

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

TeL Kenwood 5107
Ofiso TeL Virrlnia 0036 

Residenoe TeL BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY 

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

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswlck 0597

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

DR. ST. NAIKEL1S
Physiclan and Surgeon 

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

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014 

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

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

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
Vak/Nedėlioj pagal susitarimą

“ ‘ OĄsd H’eU YARDS 4787; ’
Namų Tel.; Prospect 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS 

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

KHl Lietuviai Daktarai

Dr. W. J. Kirstuk
PHISICIAN and SURGEON 

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

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

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 
4 vaL po piet ir nuo 7 iki 840 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos

etų, 7 iki 8 vaL Ned. nuo 10 iki : 
Rcz. Telephone FLAEA 2400
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AR NUOŠIRDI LENKŲ-VOKIEC1U 
BIČIULYSTE?

Lietuva vengia sueiti į glau- čiau ir šioms valstybėms sun* 
dėsnius santykius su Lenkija• kiai vyko svetimas tautybes 
ne vien dėl to, kad lenkai pa-! virškinti ir triuškinti. Pati Len- 
grobė lietuvių sostinę Vilnių su'kija yra pergyvenusi austrų — 
dideliais plotais žemių, kad per
sekioja okupuotos Lietuvos lie
tuvius, kad praeity yra padarę 
lietuvių tautai daug skriaudų. 
Lietuva vengia tampriau rišti

vengrų, o ypač rusų persekioji
mų bei priespaudos bangas. Da
bar gi lenkai kitataučių perse
kiojimuose jau net pralenkia 
cariškosios rusų valdžios tauty-

savo likimų su Lenkija ir 
neaiškios, nepastovios ir net 
klastingos lenkų užsienių poli
tikos. Iš tikrųjų, lenkų užsienių 
ir net vidaus politika ne tik 
Lietuvai, bet ir kitų Europos 
valstybių vyrams sudaro sun
kiai atspėjamą mįslę.

Dabartinė pusiau diktatoriš
ka lenkų vyriausybė turi dide
lę poziciją pačiuos lenkuos, o 
beveik visos tautinės mažumos 
rodo opozicingumo net Lenki
jos valstybei. Lenkai nieko ne
daro savo tautinių mažumų len
kiškam valstybingumui suža
dinti bei pakelti. Priešingai, len
kai lyg tyčia stengiasi kitatau
čius nuteikti sau priešinga dva
sia. O atrodo, kad lenkai turė
tų ypatingai rūpintis įgyti ki
tataučių palankumą savo vals
tybei. Juk nė viena Europos 
valstybė neturi tiek tautinių 
mažumų, kaip Lenkija. Tikslių 
duomenų nėra, tačiau apytik
riai Lenkija turi tautinių ma
žumų:

Ukrainiečių apie 7,000,000
gudų ” 3,500,000
žydų ” 3,000,000
vokiečių ” 1,500,000
lietuvių ” 800,000
Iš viso Lenkijoje gyventojų 

yra dabar apie 33,000,000. Tai
gi arti pusės visų gyventojų y- 
ra kitataučiai. Carų Rusijos ir 
Austrijos-Vengrijos valstybiniai 
organizmai buvo tvirtesni, ta-

del ibių naikinimo užsimojimus. 
Šiandien niekas neabejoja, kad 
ir Rusijos ir Austrijos-Vengri
jos imperijų žlugimo ir išnyki
mo svarbiausia priežastis buvo 
tų valstybių tautinių mažumų 
gausumas ir jų nepalankumas. 
Lenkams čia turėtų būti šiurpi 
pamoka.

Lietuva yra pasipiktinusi len
kų valdžios elgesiu su Vilniaus 
krašto lietuviais. Mums nesu
prantama ir keista, kaip lenkai 
gali suderinti su Lietuva nor
malių santykių buvimą su oku
puotame krašte lietuvių perse
kiojimu. Gal tokia lenkų politi
ka, nors ir sunkiai suprantama, 
taip nesistebėsime, jeigu pažiū
rėsime, kaip lenkai elgiasi su 
kitomis tautinėmis mažumomis. 
Čia nekalbėsime apie ukrainie
čių ir gudų mažumas; su jomis 
lenkai elgiasi, kaip jiems patin
ka. Kadangi nei ukrainiečiai, 
nei gudai šalia Lenkijos neturi 
savo valstybių (Sovietišką Uk
rainą ir Sov. Gudiją nepriklau
somomis nelaikome), tai net jų 
dejonės užsieniuose negirdimos. 
Nors su žydais lenkai jokių “ce
remonijų” nepripažįsta, tačiau 
žydų nusiskundimų mažiau da
bar girdėti, nes jie nedrįsta net 
aimanuoti, matydami ar girdė
dami kaimyninės Vokietijos 
priešžydiškus nusi teikimus.

Kaipgi jaučiasi Lenkijoje vo
kiečių gana gausinga mažuma? 
Gal nors vokiečiai turi priede-

ATVYKO AMERIKON —A<1 
ministracijos majoras Simo
nas Narušis šiomis dienomis 
atvykęs į Jungtines Amerikos 
Valstybes ir atvežęs Clevelan- 
do lietuvių darželiui Lietuvos 
Karininkų Ramovės dovaną— 
daktaro Vinco Kudirkos bron
zinį biustą. Viešėdamas Ame
rikoje majoras Simonas Na
rušis žada skaityti paskai’ų 
apie Lietuvos kariuomenę.

'leisti koridoriaus gyventojams 
nubalsuoti tai lenkai ir rėkė ir 
šypsojosi, nes jie žino, kad da
bartiniai buvusių vokiškų kran
tų gyventojai vistiek pasisakys 
už Lenkiją, kadangi vokiečių 
ten daug nebeliko.

1933 ir 1934 metais lenkai 
jale jo bet jokių prisibi jojimų 
pasižadėti vokiečių nebeskriaus- 
Li, kadangi šie nebuvo jiems pa 
vojingi. Suprantama, kad vo
kiečiai labai yra suinteresuoti, 
»<ad Lenkijoje gyvenanti jų ma
žuma nebūtų persekiojama ii 
.lutautinama ir todėl bando į- 
vairiais budais lenkus paveikti, 
kad jie pasidarytų nuolaidesni. 
Vokietijoje taip pat gyvena, 
kad ir nedidelė lenkų mažuma, 
ir vokiečiai vis ir vėl nurodo, 
kad Vokietijos lenkams nepaly
ginamai geriau eina negu vo
kiečiams, kad jie turi savo mo
kyklas, savo gimnazijas, ban
kus ir 1.1. Bet Lenkijos spauda 
vistiek nusiskundžia, kad Vo
kietijos lenkai turį visokių per
sekiojimų kęsti ir kad Lenkijos 
vokiečiai daug geriau gyvena. 
Su piktu kartumu vokiečiai nu
rodo, kad į tokius tvirtinimus 
nesą verta visai atsakyti.

KOKYBES PAS MIDWEST STORES

Yra GERIAUSIOS
DĖL TO, KAD MES PARDUODAM GEROS KOKYBES MAISTĄ 

UŽ KAIP GALIMA ŽEMIAUSIAS KAINAS!
— SPECIALIAI! PENKTAD IR ŠEŠTAD. RUGSĖJO 9 IR 10 —

GRYNI DARŽOVIŲ RIEBALAI

SPRY 3 Svarų Kenas 47c
*WILSON’S” LAUREL-LEAF

TAUKAI SV. KARTONAS 9c
PUIKIAUSIA KAVA AMERIKOJE

%M.J. B. Kava Sv. Kenas 32c
“JUSTICE”
PORK&BEANS Aukšti 2 unc. kenai 3 UŽ 25<*
‘ELMDALE”
SWEET CORN No. 2 kenai..........3 už 25*
“TASTEVVELL” GRIEŽINĖ AR PUSĖS
PYČES Aukšti 15 unc. Kenai...... 2 19*
“VVHEATIES” PUSRYČIŲ MAISTAS ....... 2 pak. 21 £
FOULDS* ŠPAGETAI AR MAKARONAI .................... 3 pak. 19c
KARO SYRUP “Blue Label” sv. kenas .............................  10c
MAZOLA VnUMUI~ALIEJUS .. . .. .J’.......... Paintė 21*

“POP-O” French Fried Popcorn Kenas0 19* 
“RATH’S” KIAULIŲ KOJOS .... 14 unc. tiži aras 16*

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES. *

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

GAUSITE

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ 

1739 S. Halsted St

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

po pietų.

TAUPYKI! KUPONUS
UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSIT GRAŽŲ IR 

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

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

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

MOTERYS...
Jau galite gauti naują, padidintą 
ir pagerintą

Valgių Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai S 1.10

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

ramos mažumai teisės ir kultū
rinės veiklos laisvę? Juk Lenki
ja turi su Vokietija ne papras
tus diplomatinius santykius, 
kaip su Lietuva, bet ir drau
gingumo bei nepuolimo sutar
tis. Be to, Vokietija yra beveik 
trigubai didesnė už Lenkiją, ji 
turi didelį svorį tarptautinėje 
politikoje ir ypatingai yra pasi
nešusi globoti visur užsieniuose 
gyvenančius vokiečius. Pasiro
do, kad ir vokiečiai turi pagrin
do rimtai nusiskųsti lenkais. 
Štai ką rašo klaipėdiškis “Lie
tuvos Keleivis” apie vokiečių 
“pasilaikymą” Lenkijoje.

“Kaip Lenkija 1918 metais 
atgavo savo nepriklausomybę, 
ji pasiėmė taip pat daug vokiš
kų žemių. Tiesa, tos žemės se
niau priklausė lenkams, bet per 
šimtmetį buvo kolonizuojamos, 
taip, kad kai kur vokiečiai net 
daugumą sudarė. Nors Vokie
tijoje lenkai ir nepasidavė nu
tautinami, nors lenkų kunigai 
ir inteligentai gana smarkiai su 
vokiečių kolonizacijos politika 
kovojo, tačiau ji šen ir ten.dū
rė jo nemažą pasisekimą ir daug 
ūkių ir dvarų pateko į vokiečių 
rankas, o darbininkai ir valdi
ninkai taip pat buvo iš Vokie
tijos gabenami. Lenkai suprato, 
kad stipri vokiečių mažuma jų 
valstybei yra nepakeliama ir 
gali sudaryti visokių sunkumų, 
todėl ir pradėjo visas vokišku- 
ino tvirtoves griauti. Kadangi 
vokiečių rankose buvo dideli že
mės plotai, buvo pravesta že
mės reforma, kuri daugiausiai 
vokiškus dvarus ir ukius palie
tė, taip kad vokiečiai neteko 
dviejų trečdalių savo žemių. Fa
brikai ir kitos įmonės buvo vi
sokiomis priemonėmis iš vokie
čių išpirkti ir daug vokiečių iš
varyta. Vokiečiai, berods, kėlė 
skundus Lenkijos seime ir se
nate, kreipėsi į vyriausybę ir 
net į Tautų Sąjungą, bet len
kai vis norėjo tuos skundus at
remti, taip kad daug iš jų nie
kuomet neišėjo, o skundėjai ga
vo nekartą ir nukentėti. Per 
dešimts metų buvo vokiečiu i- 
taka* koridoriuje, Pamarėliuose, 
Poznanijoje ir kituose kraštuo
se beveik visiškai sumušta ir 
tai buvo iškeltas sumanymas

Nors, kaip nurodyta, oficia
lioji politika yra labai draugiš
ka, tačiau tiek Lenkijos tiek 
Vokietijos visuomenės dalis to
li gražu nepritaria tam drau
gingumui, nes supranta, kad 
jame yra daug priešingumų, ši
to nusistatymo nepakeičia nei 
spaudos santarvė, nei prekybos, 
nei kitos sutartys.

Ilgą laiką evangeliška bažny
čia Lenkijoje galėjo visai ne
kliudomai veikti, ir kadangi e- 
vangelikų daugumą sudarė vo
kiečiai, tai ir evangelikų baž
nyčios atspalvis buvo vokiškas 
ir bažnyčia galėjo ne vien tik 
tikybinėje, bet ir kitoje srityje 
veikli ir pasireikšti. Bet lenkai 
ir čia subruzdo. Jie išleido nau
ją evangelikų bažnyčios įstaty
mą, kuris visiškai nebeatsižvel- 
gia į parapijiečių daugumą, o 
suteikia vyriausybei- plačių tei
sių. Dabar Lenkijos evangelikų 
bažnyčios priešakyje stovi vys
kupas Burže, kurį vokiečiai va
dina didžiausiu vokiškumo prie
šu ir lenkintoju. Evangelikų 
konsistorija susideda vien iš 
lenkų, o kunigai taip pat dabar 
jau daugelyje parapijų yra len
kai. Kai kurie vokiečių kuni
gai dar bandė tattUpasipriešinti, 
bet jiems buvo nurodyta, kad 
jie už tokį pasipriešinimą gali 
susilaukti kalėjimo. Taip pama
žu ir bažnyčia virsta lenkų po
litikos įrankiu. Vokiečiai turėjo 
Lenkijoje gana daug privatinių 
vokiškų mokyklų, bet lenkai 
paskutiniais metais daug jų už
darė, mokytojams atėmė leidi
mus mokytojauti, o; tėvams už
draudė siųsti savo vaikus į to
kias mokyklas. Vokiečių laik
raščiai nurodo, kad apie pusę 
vokiečių vaikų lieka arba visai 
be mokslo, arba turi lankyti 
lenkiškas mokyklas.”

Tsb.

Tkaip žuvis be!
VANDENS* TAIP 
GERAS LIETUVIS
BE “NAUJIENŲ”
NETURĖTŲ BUTL

“ARGO” GLOSS KRAKMOLAS Sv. Pakeliai .............. 2 už 15c
FANCY MICHIGAN ELBERTA
PYČES............................................4 sv. 19*
FANCY JONATHAN OBUOLIAI ...................... 4sv. 19tf
U. S. 1 NANCY HALL SALDŽIOS BULVES 4 sv. 10* 
^PECIAL~KUiM
PJAUSTYTI LAŠINIUKAI V> s v. pak. 13/2 c 
“BLUE LABEL” SURIS 1/2 svaro pakelis .............................  15c

‘TALMOLIVE” Muilas ...... .. ~ 4 už 23*
“OCTAGON” SKALBYKLAI MUILAS ..............  2 už 90
“OCTAGON” MUILO PAUDERIS ........... 3~pak~140
CONCENTRATED SUPER SUDS Lidelis Pakas ..............  20c
“LITTLE BOY BLUE” LAZURKAS ......    2 Buteiai 17c
“LITTLE BO-PEEP” AMMONIA 2Buteliai 17c. Kvorta 23c 

^CfflPSO” 2 maži 17c. ........ Didel.~Pakr21 * 
‘TEPSI-COLA” Su būt. depositu g už 25*

$100 UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ 
TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

NAUJIENOS
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

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

NAUJIENŲ specialus korespondentai praneša apie 
visus įdomesnius įvykius ir nuotykius Lie
tuvoje.

NAUJIENOSE telpa daug straipsnių bėgančiais gy
venimo klausimais, mokslinio turinio raštų, 
eilėraščių ir apysakų.

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

NAUJIENOS yra visuomenės organas — jūsų dien
raštis, Todėl skaitykite jas, skleiskite jas ir 
remkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE
NOSE.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams
LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠEL- 
POS KLIUBO VALDYBA 1938 ME- 
TAMS: Jomes Sholteman, 3237 W.

Le Moyne St., Pirm.; Juozapas 
StaUoraitis. 7244 So. Talm- n Avė., 
Pirm. Pagelbininkas; Miss. He- 
len Chanas, 4403 So. Albany Avė., 
Nut. Rašt.; Walter Sharka, 4635 
So. Washtenaw Avė., Tel. Lafa- 
yette 0559. Finansų Rašt.; Mrs. 
Mary Warnis. 3838 So. Kedzie 
Avė., Kasierka; Petras Olšaus
kas. 3145 W. 40th Place, Kont. 
Rašt.; Leonas Klimavičia, 2534 
W. 46th St., Kasos Globėjas; Dr. 
M. T. Strikol. 4645 So. Ashland 
Av., Tel. Boulevard 7820, Gydyto
jas; George Menkas, 127 N. Dear- 
bom St. Tel. Central 4410, Pata
rėjas; Mike Kasparaitis, 6556 So. 
Bishop St, Knygius; Jonas Kon- 
droška, 2841 W. 40th St.. Kont
rolės Pirm.; Miss. Adelė Amhro- 
zaitė. 1423 So. 51 st Ct.. Vajaus 
Rašt.; Mrs. Marijona Sakalienė, 
3137 W. 44th St.. Biznio Rašt.; 
Juozapas Bendokaitis, 3116 So. 
Halsted St.. Korespondentas. Su
sirinkimai atsibuna kožną mėnesi 
kas pirma sekmadieni 12 vai. d. 
Hollywood svet., 2417 W. 43rd 
St.. Chicago. III. Mokesčiai pri
imami 11 vai. iš ryto.

n~r""—---- ---------- *————————
SIMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS AįALDYBA 1&38 METAMS SE
KANTI: Vinc. Kriščiūnas—pirm., 

9257 So. Cattage Grove Avė.; J. 
Raceviče—pirm, pagelb., 3326 So. 
Union Avė.; P. Killis—nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.; A. J. 
Zalatoris—iždininkas, 827 West 
33rd St.; A. Kaulakis — turto 
rašt., 3842 So. Union Avė.; Iz. 
Masaitis—kontrolės rašt.; J. Ma- 
saitis—kontrolės rašt.; J. Mali
nauskas —apiekunas iždo; K. Va
laitis—maršalka; A. Vilkis —kny
gyno prižiūrėtojas; K. Valaitis— 
ligonių prižiūrėtojas; Dr. J. P. 
Poška—draugijos kvotėjas 3133 
So. Halsted St., Tel. Victory 8687 
Rez. 6504 So. Artesian Avė. tel. 
Hemlock 2374. Susirinkimus laiko 
kas pirmą sekmadieni kiekvieno 
mėnesi 12 vai. dieną, Lietuvių 
Auditorijoje.

NEPRIGULMINGO LIETUVIŲ PI 
LIEČIU KLIUBO VALDYBA 1938 
METAMS yra sekama: Pirm. Juo

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

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

INDAMS KUPONAS
IKI RUGSĖJO 10 D.

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

eis kas savaitę.
SU ŠIUO KUPONU

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Chicago, Illinois
JĘI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 

IŠLAIDOMS PADENGTI

Vardas.............................»--------- ------------ ---- ----------------------------------

A^dresas—,,,,,----- ,i u-įi i -, m r - , - n i — - ---------——--------------------- rr----------------------- 1 i ,,

■ ni——e———e—erei—a—esete-MM11-re^ea-eet^.

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

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

Bosses Woif t
Kire People with 
Halitosis ( BIUATH )
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable

Wlth the best to chooee from theae daya, em- 
ployers favor the peraon who ia most attrao- 
tlve. In bualneee life m in the sodai wortd» 
halitosia (unpleaaant breath) is conddered the 
worst of faulte.

Unfortunatdy everybody euffen from thie 
offenaive condition at some time or other— 
many more regularlv than they thi..k. Fermen- 
tation of fooa partielee akipped by the tooth 
bruah ii the cauae of moit caaea. Decaying 
teeth and poor digestton alio cauae odora.

The quick, pleasant way to Improre your 
breath ii to uae Lbterine, the quidc deodorant, 
•very morning and everv nlght.

Liiterine baite fermentation, a major cauae 
of odora, and overcomee the odora themielvM. 
Your breath becomea aweet and agreeable. lt 
MU not offend othera.

If you value your job and your friendę, um 
Liirtertne, the aafe antiaeptie, regulariy. LaaH 
bert Pharmacal Company, SU Loule, Mo.

Don't offend others • Check
halitosto with USIBUNE
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III. Telefonas Canaa 8500.

Registruos svetimų šalių agentus
Birželio 8 d. šių metų Jungtinių Valstijų kongresas 

išleido įstatymą, kuriuo reikalaujama, kad visi asmens, 
bizniai arba organizacijos, kurie agentauja svetimų ša
lių “principalams”, užsiregistruotų pas Valstybės Sek
retorių, Washingtone. Kas neužsiregistruos arba pa
slėps arba neteisingai paduos faktus, kurie turi būt pa
žymėti registracijos blankoje, tas gali būti nubaustas 
$1,000 pabaudos ir dviem metais kalėjimo.

Registracijos blankoje turi būt pažymėta asmens, 
firmos arba organizacijos vardas ir adresas; vardas ir 
adresas “principalo”, kuriam jisai (arba jie agentauja); 
kokia buvo su juo padaryta sutartis, kada ir kame; 
koks atlyginimas buvo duotas arba žadėtas, tiesioginiu 
arba netiesioginiu budu, ir t. t.

Įstatymo tikslas yra aiškus: Jungtinės Valstijos no
ri žinoti, kokie svetimų valdžių, svetimų šalių partijų 
arba.kitokių svetimų politinių organizacijų ir įstaigų 
agentai veikia šioje šalyje, kad jos galėtų apsisaugoti' 
nuo pavojingų kraštui gaivalų.

Reikia pastebėti, kad New Yorko valstijoje panašus 
įstatymas jau seniai yra galioje, ir šią vasarą buvo aš
triai nubausti vienos vokiečių nacių stovyklos viršinin
kai, kurie įstatymo nepaisė ir neužregistravo savo įstai
gos.

Nuo registracijos yra paliuosuoti valdžios pripažin
tieji svetimų šalių diplomatiniai atstovai ir konsulai; 
taip pat tie asmens ir firmos, kurie užsiima privatine 
prekyba su užsieniu. Bet turi registruotis visi, kurie 
dirba kokiai nors užsienio valdžiai, užsienio politiškai 
partijai, sąjungai, firmai arba asmeniui, gyvenančiam 
užsienyje, arba šios šalies politiškai organizacijai, kuri 
gauna kokią nors pašalpą iš užsienio.

Pagal šitą įstatymą turės užsiregistruoti fašistų 
agentai, kurie Amerikoje veikia savo valdžių, partijų 
arba “kultūrinių” organizacijų naudai. Turės užsiregist
ruoti sovietų neoficialiniai atstovai ir Kominterno įga
liotiniai ir asmens bei organizacijos, kurie turi reikalų 
su sovietų valdžia, Komunistų Internacionalu arba jų 
įgaliotiniais. Jeigu kuris laikraštis arba asmuo gauna 
pašalpą (kad ir netiesiog) iš svetimos valdžios arba par
tijos, tai jisai irgi turės užsiregistruoti, Įstatymas ypa
tingai pabrėžia tokių “agentų” veikimą agitacijos ir 
propagandos (“publicity”) srityje.

Yra žinoma, kad ir pas lietuvius yra tokių laikraš
čių, organizacijų ir asmenų, kuriems teks, jeigu jie no
rės išvengti bausmės pavojaus, užsiregistruoti. Todėl 
tam tikros kelionės į Kauną ir į Maskvą ateityje bus 
valdžios prižiūrimos,

Pažymėtina yra tai, kad registraciją ves Valstybės 
Departamento ginklų ir amunicijos kontrolės raštinė. 
Matyt, kad karo šmėklos šešėlis jau pasiekė ir Ameriką.

Vitaitis jau “mokina” SLA. organo 
redaktorių

Pagalios, pasisakė.
Kai p. Vitaitis redagavo “Tėvynę”, tai jisai ir jo 

sėbrai keldavo griežčiausius protestus prieš “sąžinės” ir 
“spaudos laisvės varžymą”, jeigu kuri nors SLA. įstai
ga pareikšdavo nepasitenkinimą jo nukrypimais į tau
tininkų politiką. Bet štai jisai nusikratė “Susivienijimo 
bosų jungu” ir pradėjo redaguoti kitą laikraštį. Ir ką 
mes girdime?

Nu-gi tasai “sąžinės” ir “spaudos laisvės” kankinys 
jau reikalauja, kad SLA. nariai suvaldytų dabartinį 
SLA. organo redaktorių!

Esą, “Tėvynė” “skelbia visokį šlamštą prieš Lietu
vą”. “šlamštu” p. Vitaitis teikiasi vadinti kai kurias 
SLA. organe paduotas žinias apie Lietuvos politinius 
kalinius ir apie Lietuvos žmonių vargus po tautininkų 
diktatūra. Kaipo buvusiam “liberaliniam demokratui”, 
p. Vitajęiui kaip tik labai “pritinka” šitaip kalbėti apie 
tos rųšies raštus!

“Kažin”, rašo p. S. E. Vitaitis, “ar ilgai SLA. 
nariai toleruos tokią padėtį? Nepartinės fraterna- 
lės organizacijos organas neprivalo tarnauti jokiai 
partiniai propagandai. Jei to nežino SLA. organo 
redaktorius, tai jau laikas SLA. nariams jam tai 
pasakyti.”
Matyt, p. Vitaitis “užmiršo”, kad visa eilė SLA. sei

mų pasisakė už demokratijos rėmimą Lietuvoje, o pa
skutiniai du seimai paskyrė ir auką politinių kalinių 
sušelpimui taigi jo pasaka apie “partinę propagan
dą” yra gryna nesąmonė. t'.

Bet gražiausia yra tai, kad tas “Tėvynės” ex-redak- 
torius jau. liepia SLA. nariams “netoleruoti” to, kas da
bar “Tėvynėje” telpa, kai ją redaguoja kitas asmuo I

Taip greitai išėjo aikštėn visi to “liberalo” princi
pai-

Užsakymo kalnai
Chicago je — paštu:

Metams $8.00
Pusei metų------------------------ 4.00
Trims menesiams_______ _  2.00
Dviem menesiams _ ________ 1.50
Vienam menesiui - ---------— .75

Chicagojf per išnešiotojus:
Viena kopija —... .......—........... 8c
Savaitei 18c
Menesiui _________ __ ____ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams -------------------------  $5.00
Pusei metų ---------------------« 2.75
Trims menesiams _________  1.50
Dviem mėnesiams__________ l.OiO
Vienam mėnesiui___________ .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpigintąja

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

Orderiu kartu su užsakymu.

MUSSOLINIO “SAVANORIŲ” 
NARSUMASIspanai turėjo progos gerai pažinti italų kareivių “narsumą” Guadalajaros mūšyje, kur Mussolinio legionieriai taip smarkiai “maršavo atgal”, kad užmiršo pasiimti savo ginklus ir makaronus. Dabar ispanai šitaip kalba apie juodmarški- nius:Mussolini apgavo generolą Franco, pažadėjęs vieną kartą atsiųsti 40,000 vyrų, o atsiuntęs 40,000 italų.Kita juokinga pasakaitė, kurią, anot “Lietuvos Žinių” korespondento, tenka neretai girdėti Ispanijoje, yra tokia:Iš viso Ispanijoje yra 120,- 000 italų “savanorių”, bet Italijos valdžia oficialiai pareiškė turinti tenai tiktai 40,000 kareivių. Iš to ispanai daro išvadą, kad 3 italai yra lygus vienam kareiviui.

AIŠKINASI, KOLIOJASI IR 
ŠMEIŽIABuvęs liberalas ir demokratas, bet dabar virtęs fašistuo- jančiu tautininku, p. S. E. Vitaitis aiškinasi, kodėl jisai pakeitė savo “Įsitikinimus”: esą, padėtis Lietuvoje ir pasaulyje nuo 1933 metų žymiai pakitėjo — taigi ir jisai, būdamas “pažangus žmogus” nenorįs pasilikti “progreso užpakalyje”,Vadinasi, buvęs “Tėvynės” redaktorius mano, kad jisai pateko į “progreso pryšakį”, gindamas Smetonos diktatūrą ir fanatiškai smerkdamas tuos žmones, kurie reikalauja demokratijos atstęigimo Lietuvoje,Savo editoriale, kuris pereitą savaitę buvo paduotas “Naujienose’y p. Vitaitis. 1933 m. apgailestavo, kad vėlionio J. O. Sirvydo redaguojama “Vienybė” iškrypo iš liberaliniai demokratinio kelio. O šiandie jisai pats, iš to kelio iškrypęs, žada laikytis širvydiško “liberalizmo”. Tai, žinoma, jo sąžinės reikalas. Bet keista, kad jisai pyksta ir koliojasi dėl to, kad “Naujienos” šitą faktą nurodė !Atsakydamas į “Naujienų” pastabas dėl šito jo atsivertimo, jisaį sako, kad tai esą “veidmainingas šukavimas” ir kad jam esą nesuprantama, —“kaip gali demokratijos reikalauti Lietuvai tokie žmonės, kurie patys garbina žiauriausią pasaulyje Rusijos Stalino diktatūrą? Pagaliau ir pats p. Grigaitis (sako p. Vitaitis) kitaip, negu jis, manantiems žmonėms jokių teisių nepripažįsta.šitas Vitaičio įsikarščiavimas, pasiekęs kuone isterikes laipsnį, gali iššaukti tiktai pasigailėjimo šypsą kiekviename žmoguje, kuris blaiviu protu perskaitys jo žodžius. Nes juk visi žino, kad Grigaitis
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Bet paklausykite, kaip jisai dabar mokina “Tėvy
nės” redaktorių ir SLA. narius:

Stalino diktatūros negarbino, visuomet rėmė demokratiją ir niekam nesikėsino suvaržyti teisę kitaip manyti.Jeigu Stalino diktatūros gar* binimą prikaišiotų “Naujienų” redaktoriui koks nors Kamčat* kos gyventojas, kuris nežino kas dedasi Amerikos lietuvių gyvenime, tai, sakytume, tas gyventojas yra kieno nors klaidingai painformuotas. Bet kai šitaip rašo p. Vitaitis, kuris re- dągąvO SLA. organą ir per aš* tuonioliką metų turėjo diena iš dienos sekti spaudą, tai tenka pripažinti, kad jisai arba bando per akis apgūuti savo skaitytojus, arba taip susinervino, žvilgterėjęs į savo idėjinę praeitį (parodytą paminėtame jo editoriale), kad jau nebesusi- vąldo.Nesusivaldymu arba piktu norų apšmeižti “Naujienų” redaktorių tegalima išaiškinti ir p. Vitaičio pasaką apie Grigaičio “persivertimą ragožium” ir “bučiavimąsi su Bimba”. Bu- vusis SLA. organo redaktorius ir liberalinis demokratas žino gerai, kad Grigaitis Lietuvos klausime ėmė kooperuoti su komunistais tiktai po to, kai jie pasisakė už Lietuvos nepriklausomybę, už demokratinę santvarką ir už demokratijos gynėjų rėmimą; taigi Grigaičiui keisti savo nusistatymo nebuvo reikalo. Tuose atsitikimuose, kur komunistai da ir dabar eina prieš demokratiją (kaip,; pav. Rusijos santvarkos klausime) , Grigaitis jiems nepritaria ir nuolatos šituos jų nusikaltimus demokratijos principams kritikuoja, — nežiūrint to, kad Bimba, Andriulis ir kiti komunistų lyderiai jį dėl to atakuoja-Ar p. Vitąįtis to nežino? Tai kodėl jisai.jrašo tai, kas yra aiški netiesa?Bet, gal būt, yra ir gerai, kad tas asmuo, galų gale, nusiėmė rnaską ir pradėjo kalbėti “iš tikros širdies”: jį pažins dabar ir tie, kurie pirma laikė jį pažangiu žmogum ir demokratu.
JAU PUČIA DEMAGOGIJOS 

BURBULĄČikagiškis koųiunistų organas jau pradėjo pusti demagogijos burbulą, dedamas savo štabo narių ir neva “korespondentų” rašinius, kad “Naujienos” esančios automobilių darbininkų unijos “priešas” —, kadangi šiame dienraštyje buvo paduotos žinios apie unijos skyrių atstovų konferencijos Mib waukee’je ir narių susirinkimų Fljnte (Mich.) ir North Tarry- towne (N. Y.) nutarimus remti unijos prezidentą Martiną.Mes tuo tarpu, į tai trumpai atsakydami, pasakysime tiek; Į vidujinius darbininkų unijų, taigi ir automobilių darbininkų unijos, reikalus, “Naujienos” nesikiša, nors jos labai apgailestauja, kai organizuotų darbininkų tarpe kyla kivirčai,niekuomet Kaip pasibaigs kova automobL

lių darbininkų unijoje ir ką tie darbininkai tuomet pasirinks savo vadais —. ar Homerą Martiną, ar jo oponentą — to mes nesprendžiamo ir juo mažiau jaučiamės turį teisę unijos nariams “diktuoti”. Bet kulkas teisėtieji unijos viršininkai yra tie, iš kurių susidaro unijos vykdomoji taryba, Ar jie mums patinka, ar ne, bet jeigu mes nenorime prieš uniją kovoti arba joje kelti “revoliuciją”, tąi mes turime su jais skaitytis, kaip su unijos vadais,šito nusistatymo “Naujienos” ir laikosi, Jeigu komunistai mano, kad Jie turi teisę elgtis kitaip, tai tegu jie taip ir elgiasi. Bet kuomet jie rėkia, jogei mes dėl to esą “unijos priešai”, kad mes neagituojame prieš prezidentą Martiną ir kitus unijos viršininkus, tai jie
Lietuvos Žemėj(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

III.Mes buvome trys: mudu ir ji, Jiedu svetimšaliai lietuviai ir aš vietos žmogus, šauni vaišna- gė buvo pačiame įkarštyje. Sočiai visokiais garsais prisivaiši- nę mes trys išėjome į gatvę. Tai buvo patsai vidunaktis. Kauno žmonės jau saldžiai miegojo. Tyla ir ramybė gatvėse viešpatavo. Tamsoje kažkaip paslaptingai medžiai stūksojo. Aukštai dangaus mėlynėje tingiai žvaigždutės spindėjo. Smagu buvo gryname į ore kvėpuoti. Tuščiomis gatvėmis mes ėjome visi trys susikabinę. Ji lipšniai glaudėsi prie manęs. O gal ir prie jo? Nesinorėjo kalbėti. Valandėlę tyliai žingsniavome.—Kokios smagios Lietuvos naktys, — vėliau ji prabilo ir nutilo.—Pas mus Amerikoje taip nėra,*, -r+v vėl.... nuskambėjo jos žodžiai.—Tenais naktis staiga ateina ir rytas greitai prašvinta. Lietuvoje jau saulei nusileidus dar ilgai šviesu būva ir taip lėtai temsta, Rytas pamažu aušta ir taip lėtai saulutė teka. Veik dar tamsoje, anksti rytą, padangėje vyturiai sučirška, o paskui gegutė kukuoja. Prieš pat saulės užtekėjimą krūmuose lakštingalai čiulba. Smagu!Taip ji lyg viena sau kalbėjo, svajojo,—Kaime lygiai vidunaktį rytuose gaidys pragysta ir jį visos apylinkės gaidžiai paseka; iš visų kraštų gieda! Lygiai taip būva prieš aušrą. Ir taip kasnakt ir taip amžinai! Jei y* ra kur žąsinas, tai, jis vidunaktyje kelis kartus garsiai gagena. šunes suloja ir vėl mirtina nakties tyla įsigali..,—Bet pasakykite man, iš kur jus Lietuvos naktis taip gerai žinote, juk pirmą kartą į Lietuvą atvykote, —neiškentęs užklausiau aš jos,—-O taip, bet aš visą menes] Lietuvos kaime gyvenau ir nakties gyvenimą stebėjau. Tokios puikios Lietuvos naktys! O ar jus Lietuvos kaimo naktis pažįstate? — klausia ji manęs.—Neprasčiau už jus, Aš jaunose dienose ilgai buvau naktigonių l ■— pasigyriau jai,—O kas tasai yra naktigon
ius?—Tai labai Įdomus užsiėmimas, nakties metu arklius ganyti!—Šitaip, bet jus miesto gyventojas, tai kaip nakties metu arklius ganėte? —, paabejo- jo ji.—Lietuvoje veik nėra tikrų miestelėnų, visi kaime gimę.—šitaip, tai jus ir kitokius darbus dirbote?-»-Taip, aš buvau ir akėtber- niu!—-Akėtbernis, tai gražus pa* vadįnipias!—Bet moterų visai nemėgta-

skelbia melą ir varinėja demo- gogiją.Ir kartu jie patys save išduoda. Jie sako, kad unijos centro viršininkai neteisingai prikaišioja savo oponentams “komunizmą”. Bet jeigu šitas priekaištas yra neteisingas, tai kodėl komunistai taip karštai gina tuos Martino oponentus? Kodėl vien tik už dvejetą žinių, palankių unijos viršininkams, jie taip piktai (ir nesąžiningai) atakuoja “Naujienas”? Kiekvienas pasakys, kad jiems “kepurė dega”.Mes pageidautume, kad komunistai nuo tokių atakų susilaikytų. Jau yra pakankamai bloga, kad susivaidijo tarp savęs darbininkų organizacijos nariai ir vadai. Ar reikia, kad tas jų “pilietinis karas” butų perkeltas ir į platesniąją visuomenę?

mas asmuo, tai pajuokos, pašaipos sutvėrimas!—O dėlko? Juk kiekvienas darbas yra vertingas...—Taip, bet akėtberniais būva tokiame amžiuje, kuomet iš jaunuolio bręsta vyriškis, jis jau trokšta mergužėlės meilės, bet dar jaunas, nepatyręs, tai moters ir šaiposi iš jo...—Dabar suprantu dėlko visi lietuviai tokie iš esmės demokratai, — pagaliau prabilo .ir vyriškis, — todėl dabartinė Lietuvos politinė santvarka visiems lietuviams yra svetima, ji primesta, lietuvis savo dvasioje tikras demokratas, taip kaip ir pas mus Amerikoje.—Tai jau bus politika. Aš nenoriu apie tai kalbėti, aš noriu Lietuvą savo prisiminimuose išsivežti gražią, — taip ji tarusi dar labiau prie manęs prisiglaudė ir vėl mes visi trys nutilome. ;—Ar norite jus pamatyti visą Kauną? — vėliau paklausiau svečių. t * : j—O taip! — abudu kartu atsakė.Mes visi trys įlipome į Nemuno krantą, taip vadinamą Vytauto kalną. Atsisėdome ant suolelio ties vienu ąžuolu, o iš čia buvo matyti viso Kauno reginys.—Koks grožis, — neiškentus sušuko ji!—Žiūrėkite, kaip tyliai, tyliai Nemunėlis plaukia, lyg a- noje dainoje, kad yra pasakytai iKaip gražiai Nemune spindi miesto žiburiai! Raudoni stogai, tiesios gatvės ir medžiai. Tyla ir ramybė žemėje!—Taip ir mes čia trys! — Pridėjau aš.—Jus kaunietis, aš čikagietė ir jis iš Brooklyno, rodos, taip?—Jus dainininkė, aš menininkas ir jus kas? — užklausė jisai.—Visviena kas mes nebūtume ir iš kur mes bu tume, mes esame dabar visi broliai, ar ne tiesą sakau? — pratarė ji nukirtusi jo kalbą,—Taip, mes visi dabar artimi, — patvirtinau aš.—Širdis širdžiai šnabžda, o kaip jaukiai šnabžda, — tylomis atsakė ji.—Štks vaizdas prašosi audeklo, — atsake menininkas.—Ne, Kaunas gražios dainos reikalingas, jam poezija tinka, — prieštaravo ji.. —Kaunas dar neturi savo romano, niekas Į jį dar iš gilumos amžių nepažiūrėjo, — pridėjau aš.—O kaip Vilnius? Aš noriu būti Vilniuje! — užsispyrusiai sakė ji. .»—Vilnius visą poezija, Kaunas proza, Vilnius romantika, Kaunas tikrovė. Vilnius širdis, Kaunas protas.—Sakykite, ar jus buvote Vilniuje, — kreipėsi ji Į mane.—Ne tik buvau, bet tenais ir

gyvenau. Tenais, kaip ir daugelio lietuvių visų mano darbų pradžia.—Gal ir gerai, kad kuriam laikui Lietuva neteko Vilniaus, yra dėlko ugdyti jaunimo atsparumas, tai realus lietuvystei sentimentai, — ir vėl jisai prabilo.—Tai ir vėl bus politika, nekalbėsim apie tai, — atkirto ji. čia taip smagu, kam kelti tuos ginčus!—O Lietuva, Lietuva koks mažas žemės gabalėlis, o kaip jisai brangus! — lyg atsidususi tarė ji.—Brangus todėl, kad daug kentėjęs. Mielas todėl, kad savas. Gražus todėl, kad originalus, savotiškas, — patvirtino jisai.—O mums amerikiečiams tai svajonių svajonė, — atsakė ji.—Tos svajonės butų dar malonesnės, dar kilnesnės, jei Lietuva butų visiems lygi.—Pagaliau ar nutilsit, jus šiandien vis politikuoti norite, juk mes čia tik svečiai...Nutilome. Visi mintyse pasinėrėme. Jau švito. Rytuose dangaus skliautas jau balo. Aušrinė vaiskiai spindėjo, žvaigždės geso. Pūstelėjo šaltas vėjelis.—Gal eisime namo, — paraginau aš.—Eisime, tamsoje viskas geriau atrodo, iš tolo viskas gražiau, — tarė jisai.—Jau laikas, nuovargis visas svajones paskui išblaškys, — atsakė ji.. Pakilome. Leidomės į miestą. Ties Kaunu padangėje pakilo keli aeroplanai. Jie nardė ore.—Tai Lietuvos sparnai! — tarė ji sau viena.—Tai Vilniaus vadavimo a- rai, — atsakė jisai.—Tai brangiai Lietuvai atsieinąs kovos pabūklas, — pridėjau aš.—Be kovos nėra gyvenimo! — patvirtino jisai.—Kovoje poezija ir meilė, — tarė jinai.—Ta'uta miršta, kai nustoja kOvOjūš! ■—Laimi tie, kas dėl laisvės kovoja!—Kaip pamanai, tai aš Lietuvoje lyg sapne ir po dvidešimts dienų atsibusiu Chicago- je, — svajoja ji.—O aš lyg anasai palaidūnas sūnūs božemės ir vietos: Miunchenas, Roma, Paryžius, Londonas, vėliau gal Brooklynas, gal Chicaga, gal Bostonas; tonais, kur darbas bus, — tarė jisai.—O jus visada Kaune, — kreipėsi ji į mane?—Gal būt, kas žino musų likimą, — trumpai atsakiau jai.Atsiskyrėme. Gal daugiau nesusieisime? Kas žino musų gyvenimo kelius?Netikėtai toje vaišnagėje susėjo, pripuolamai susipažinome. Vienas kitam prisirišome. Visuomet malonus įspūdžiai lieka, kai trumpam gyvenimo kelionėje susieini. Štai tos trumpos nakties įspūdžius rašau. Gal skaitysite? Gal atsiliepsite? Gal atsiminsite tą smagią naktį? O gal kitą kartą Vilniuje susieisime? Kas dabar gali pasakyti? Kas gal musų ateitį atspėti!—Vistaspats
Iš Lietuvo’s

“Palemono” Fabriko 
Darbininkai 

NepatenkintiGELGAUDIŠKIS — Akc. “Palemono” b-vės Gelgaudiškio skyrius, pakilus plytų pareikalavimui, gerai veikią, šią vasarą baigė sutvarkyti ir atremontuoti senas fabriko plytų džiovyklas, be to jų pastatyta apie 20 visai naujų. Iš tolo žiūrint fabrikas labai gražiai atrodo. Tik, deja darbininkams su uždarbiu blogoka ir jie pageidautų naujo vedėjo. Viso čia gauna darbo apie 100 darbininkų.
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VĖL AUDROS DZŪKIJOJE.

NAUJIENOS, Chicago, Iii.

etroito Lietuviu Žinios
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E SLA 352 KUOPOS VEIKLOS
Šaunus Piknikas

Rugsėjo 3 d. įvyko SLA 352 
kuopos vakarinis piknikas, 
žmonių prisirinko pilnas Beech 
nut daržas. Be šokių, buvo ir 
visokių pamarginimų. Pavyz
džiui, buvo rodomi kalbantys 
paveikslai, kuriuos parūpino 
Chevrolet kompanijos agentai. 
Paveikslai vaizdavo įvairias 
reikmenes bei medžiagą, iš ku
rių yra daromi automobiliai, 
štai parodė, kaip šuo gano lau
kuose ir giriose didelį būrį 
avių. Parodė, kaip žmonės ker
pa tas avis, o vėliau iš vilnų 
mašinomis audžia audeklus, 
kurie yra vartojami automobi
liam. Tų paveikslų rodymas 
truko apie vieną valandą laiko. 
Garsintuvai aiškino paveikslų 
turinį. Todėl ir aplinkiniai 
ventojai atėjo pažiūrėti tų 
veikslų.

Kai pasibaigė paveikslai,
prasidėjo visokie pamargini- 
mai: šokiai, muzika bei kontes- 
tai. Eina “Suktinio” kontes- 
tas. Iš kelių porų laimi Chas. 
Martin ir p-ia K. Vasiukonis. 
Prizas penki doleriai. Polkos 
kontestą laimi P. Baranauskas 
ir B. Bublienė. Gauna irgi tiek 
pat. Jaunieji šokėjai, ponai 
Tulauskai, laimi trečią^ dova
ną (penkis dolerius).

Piknikas prasidėjo 5 vai. ir 
baigėsi 2 vai. ryto. Vasiukonis, 
komisijos narys, buvo atsive
žęs garsintuvą (garsiakalbį). 
Tad kol muzikantai susirinko, 
tai buvo rekordai grojami.

Piknikas buvo smagus ir gy- 
Buvo svečių ir iš kitur, 
teko patirti, pikniku visi 
patenkinti. Komisija dė- 
visien^s, kurie vienokiu

veik jokių kliūčių nebuvo sta
toma. Sekretorius J. Šimans
kis pranešė, kad yra vienas li
gonis, būtent, JasukeviČius. 
Tai jau gana senyvas vyras. 
Susirgęs jis proto liga ir dabar 
guli ligoninėje, šiuo tarpu su
sikalbėti su juo nesą galima. 
Kaip ilgai jis sirgs, irgi sunku 
pasakyti.

Prieš kiek laiko buvo kilęs 
sumanymas suorganizuoti Mi* 
chigan valstijoje SLA apskritį, 
Buvo šis tas ir dirbama, bet 
dabar ir vėl nieko nebeveikia
ma, O tai dėl to, kad ir vietos 
trys kuopos 
susitartosios 
mu.

Valdyba
mos parengimui yra paimta 
Lietuvių svetainė.
J. Ambrose buvo įgaliotas tą 
reikalą atlikti. Jis pranešė, jog 
svetainės prižiūrėtojas kuopos 
parengimui paskyrė lapkričio 
13 d. Ta data susurinkimui 
pasirodė priimtina. Komisija 
turės parūpinti programą.

SLA 852 kuopos kitas susi
rinkimas įvyks Lietuvių sve*- 
tainėje. Susirinkimai bus lai
komi kiekvieno mėnesio pirmą 
sekmadienį, 2 vai. popiet.

Pramogų komisija raportą iš 
pikniko išduos kitame susirin
kime.

Susirinkimas liko uždarytas 
10:30 vai.

dar nėra galutinai 
apskrities klausi*

praneša, kad šie

gy- 
pa-

tai

Iždininkas

nešė publikai, jog bus bando
mas giliukis. Vadinasi, bus iš
spręstas klausimas, kam turi 
tekti Lincoln automobilis. Be 
to, pirmininkas paaiškino, 
jog laimėjęs automobilį turės 
ir pasirinkimą: vietoje auto
mobilio galės gauti dvidešimt 
penkis dolerius.

Publikos buvo atsiklausta i? 
dėl traukimo tvarkos. Visi su
tiko ir paskyrė mažą mergaitę 
tikietams traukti.

Automobilį laimėjo trečias 
tikietas, kuris priklausė Albi
nui Visgintui Jr., 991 Mon* 
arch t, Pasirodė, kad to jau 
nuolio nė piknike nėra—j iii 
su motina išvažiavęs į farmą 
atostogų. Todėl p, Chas, Ste- 
ponauskas su Lincolnu turėjo 
atgal grįžti, Ar jaunuolis ims 
automobilį, ar $25—-kol kas ne
žinia.

Paskui įr vėl prasidėjo šo
kiai, kurie nusitęsė iki vėlu 
mos,

Amerikos Lietuvių Pašalpos 
Klubas, palyginti, gyvuoja vi
sai neblogai. Narių jis turi ga
na daug.

gerai prižiūrėjo tvarką. Gana 
daug darbavosi panelė Onutė 
Masalskiutė, choro vedėja; 
p-les Bubeliutė, Yurkiutė ir 
kitos. Justinas Pilka lakstė su* 
šilęs, prižiūrėdamas biznį. Sun* 
kiai dirbo Strazdas, Keblaitis, 
Dilius, Pbdolskis ir kiti alų 
leisdami, nes gėrikų netruko 
šeimininkės virtuvėj visą lai
ką buvo užimtos, tai prie “ais-, 
krymo”, tai prie “popso”, ne
kalbant apie tai kiek “senvu 
Čių” reikėjo pridaryti. K. Bu-* 
tis ir Sal^viečius barčekiųs 
pardavinėjo.

, ‘ . t

Vadinasi piknikas visais a t- 
žvilgiais pasisekė.

M, Kemešienč

an-

Amerikos

ryto. —Narys

Lietuvių Pašalpos 
Klubas

DARBO DIENOS
demonstracija

progos sutikti ir 
su kai kuriais Dai- 
komisijos nariais.

Turėjau 
pasikalbėti 
lės Choro 
Patyriau, kad choras kitą sezo
ną statys operetę “Tulpes”. Ta 
operetė vaizduoja olandų gy
venimą, Operetės dalyviai, 
ko, turės

Kitam 
taip pat 
duoti ką

dėvėti klumpes.
parengimui 
pasistengs 

nors naujo.

sa-

choras 
publikai

vas. 
Kiek 
buvo 
kojai
ar kitokiu budu prisidėjo prie 
to, kad piknikas bųtų, sėkmin
gas. —J. B,

Kuopos Susirinkimas
SLA 352 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyko rugsėjo 4 
d. Nors valdyba ir kai kurie 
nariai iš naktinio pikniko bu
vo pusėtinai nuvargę (nuėjo 
miegoti apie 4 vai. ryto), ta
čiau į susirinkimą atvyko. Da
lyvavo visa valdyba ir kelios 
dešimtys narių. Susirinkime 
organizacijos reikalai buvo 
sparčiai atliekami, kadangi be*-

Rugsėjo 4 d. Birutės darže 
įvyko Amerikos Lietuvių Pašal
pos Klubo piknikas. Laimė ji* 
mui buvo leidžiamas Lincoln 
automobilis, žmonių į pikniką 
suvažiavo vidutiniškai. Susėdę 
aplink stalus jie draugiškai 
šnekučiavosi ir juokavo. Paga
liau štai atvažiavo graborius 
Chas. Stepanauskas su Lin
colnu, kuris turėjo tekti tam, 
kuris turėjo geriausį* laimikį.

Automobilis, rodosi, 1927 
metų, bet visai neblogai atro
do. Tuoj žmonės jį apspito fr 
pradėjo visokias pastabas da
ryti. Ekspertui sako, kad iš to 
automobilio butų galima pada
ryti visai gerą autoaunkvežimį 

Kai ėmė vakaras artintis, 
tai pirm. Chas Martinas pra-

Amerikos 
skyriaus 
(M.

Kongreso 
pramogų 

Prakevičia ir 
praneša, jog Lietu-

Lietuvių
Detroito 
komisija 
Andrulis)
vių svetainė jau paimta dviem 
parengimam: spalio 30 ir sau
sio 29 dienoms. Kitos organi
zacijos tomis dienomis prašo
mos nieko nerengti.

—-Koresp.

DETROIT, MICH.

Amerikos Lietuvių Laisva
manių Etinės Kultūros Drau
gijos 2 kp. susirinkimas įvyks 
penktadienį, rugsėjd' (Sept.) 
9 d., 7:30 vai. vakaro, Drau 
gijų svetainėj, 4097 Porter St.

Tai 
todėl 
čiami

svarbus susirinkimas, 
visi laisvamaniai kvie- 
dalyvauti. Komisija

Iš DAILĖS CHORO PIKNIKO

Nežinai, kada ir kur netikėtų nelaimę 
gali sutikti.

APSIDRAUSK pats save ir savo Šeimos narius, Uioml užtikrinsi 
rytojų.

APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 
Susivienijime Lietuviu Amerikoje, kurioje kiekvienam ąpdrauda 
ir pąšelpą yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150 
iki $5,000,00. Ligoję pašelpos gali gauti $6.00, $9.00 ir $12.00 
savaitėje.

Apart apdraudos ir ligoje pašelpop, Susivienijimas šelpia savo na
rius ir našlaičius, iŠ tam tikslui esančių fondų pinigais. 
Kiekvienas SLA. narys gauna savąitini laikrašti “Tęyynę”,

Informacijas suteikia veitinių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis i
LITHUANIAN ALUANCE of AMERICA

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

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiem^ 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 rusu rašytojo Maksimo Gorkio 

gerausių kurinių rinktine knyga.

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

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

Nr. 153. LITHUANIA.

Rugpiučio 28 d., Beechnut 
darže Dalės Choras turėjo pui
kų pikniką. Daug buvo jauni
mo. Mat, Choras savo vasari* 
niuose piknikuose visuomet 
kuom nors pasižymi. Šį kartą 
apvainikavo Karalaitės vaini
ku vieną jauną Detroito lietu
vaitę.

Tas brangus ir garbingas 
titulas teko panelei Jean Ta- 
muliutei (No. 17—konkurse). 
Ne tik gražuolės titulą laimė
jo, bet dar gavo puikų gėlių 
bukietą ir $15.00. Jos vardas 
skambėjo visoj Detroito anglų 
spatfdoj.

Antrą dovaną laimėjo Irena 
Kirshunaitė (No, 2.)'. Tai bu
vo graži, tipiška lietuvaitė. Ga
vo $10,00, Trečia buvo Jose- 
phine Trepth (No. 1)—$5,00.

šiame konkurse dalyvavo 20 
gražių mergaičių. Labai graži 
buvo No. - 1L bet teįgęjąms į 
akį ji nepuolė. Teisėjais buvo 
profesionalai Dr, Sech, Dir, 
Ąndrew-dentigtas; Dr. Burba- 
dentiątąs; Alex Conrad-advo- 
kątas; Vitold Dirmaitis-^buvęs 
Dailės Choro mokytojas, dabar 
gyvenąs Duffalo, N. Y.; Ben 
Shiller4nžinierius, ir Frank 
Janosz—anglių sandelio savį* 
nįnkas.

Diena buvo nepaprastai gra
ži, tad žmonių piknike buvo 
daug ir visi gana linksmai lai
ka praleido. Choro komitetas

Rugsėjo 5 7 d. buvo darbo 
diena. Vadinasi, šventė. Tąja 
proga liko surengta demon
stracija, į kurią žmonės pra
dėjo rinktis apie 10 vai ryto. 
Gatvėmis pradėjo demonstruo
ti • Amerikos Darbo Federacj 
jai priklausančios unijos. Kjtti 
demonstracija įvyko 2 vai. po 
piet. Tai buvo CIO priklausan 
čių unijų demonstracija. Su
sirinko tūkstančiai darbininkų. 
Tai, tur būt, buvo didžiausias 
paradas, kokį Detroitas kada 
nors yra matęs. Didžiuliai dar 
bininkų būriai maršavo apie 
pustrečios valandos. Didesnę 
maršuotojų dalį sudarė auto
mobilių pramonės darbininkai, 
Jie buvę įvairiausiai pasirėdę 
ir nešė daugybę visokių iška
bų su parašais. Tom Mooney 
ir šį kartą buvo prisimintas. 
Viename vežime buvo atvaiz
duotas kalėjimas, kuriame sė
dė Mooney. 'Antras vežimas 
vaizdavo streiką. Tiksliau sa 
kant, streikininkų 
su policija. Buvo 
ir streiklaužiai bei

Jau seniai Dzūkiją audros 
taip teriojo, kaip šiemet terio- 
jo. Ne vienas senelis linguoda
mas galvą sako; “Ant musų 
krašto Dievo rykštė krito”. J#u 
kuris laikas, kai nėra nė vie
nos dienos, kad vienam ar
tram Dzūkijos kampely j ne
raižytų žaibai padangės ir ne
drebėtų Dzūkijos smiltynai 
nuo griaustinio trenksmų.

Dar neseniai buvo skelbta 
laikraščiuose apie audros pa
darinius Dzūkijoje, o štai lie
pos mėn. 17 dienos vakarą ir 
18. dienos rytą audra Dzūkijo
je vėl paviešėjo. Čia ir paduo
du dalelę jos padarinių.

Mikalavo km. (Daugų vals.) 
griausmas trenkė į Jono Pranc- 
kaus klėtį (svirną). Sudegė 
klėtis ir tvartas ir visi klėty
je buvę drabužiai ir javai.

Pivašiūnų bažnytkaimyj (Bu
trimonių vaisę.) trenkė į 
šauskų kiemą. Tuo laiku 
kiemą ėjo moteris Adelė 
šauskienė, kuriai žaibas ir 
degino kojas. Moteris liko 
va.

Stakliškių II kaim. (Stakliš
kių valsč.) trenkė į Adomo 
Germanavičiaus tvartą. Užmu
šė kumeliuką ir sudegino tvar
tą, Tvartas buvo pavyzdingas, 
tad nuostoliai labai

Tame pat kaime 
Juozo židanavičiaus 
petą. šieną išnešiojo 
bet neuždegė.

Alovės km. (Alovės valse.) 
trenkė į vieno ūkininko gyv. 
namą. Nudegino šeimininkui 
kojas. Namo neuždegė.

Pivašiūnų miške griausmas 
sudaužė daug medžių.

Užuguoščio apylinkėj (Auk
štadvario valsč.) griausmas 
sudegino net septynis kluo
nus.

Aukštadvario apylinkėse be 
griausmų siautė dar ir ledų 
.audros,kurios apnaikino pa
sėlius ir daržoves.

• Kaune lankėsi du žymus 
Dancigo žurnalistai — Dancigo 
žurnalistų sąjungos pirminiu*- 
kas Vilhelmas Ząrske ir Danei* 
go senato spaudos viršininkas 
Karlas Fuksąs, Jie įėjo j pažin
tis su Lietuvos žurnalistų są
junga ir domėjosi Lietuvos gy
venimu.

SAVAITRAŠTIS -

“Argentinos
Lietuvių Balsas

U. S. A. metams kainuoja
Pusantro Dolerio

RAŠO

“KELEIVIS?*’
Ar žinau kodėl vieni H gi* 

ria, kiti keikia, bet visi mėgstą 
ji skaityti?

Net kunigai pąuįslčpę jj 
studijuoja, nors savo parapi-

“Keleivi*’ žmonės mėgstą <&1 
to, kad jis niekam nepataikau* 
ja ir nesibijo H|sybc ekslbtjt

žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio 
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokių p*, 
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomiu paveikslų ir Žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.0Q mętaiup.

Adręsas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway.

SO. BOSTON. MASS.

susirėmimą 
vaizduojami 
jų vaidmuo.
darbininkai

dalyvavo demonstraci- 
kau- 
kaip 
toks

kom

remia.
darbininkai irgi 

Kiekvienoje grupė- 
pastebėti. Man rp-

šį kartą Fordo 
viešai 
joje. Vadinasi, jie nebuvo 
kėmis veidus prisidengę 
pernai. Tai jau ir šioks 
progresas padarytas.

Chrysler automobilių
pąnijos * darbininkai buvo su
organizavę didelį byrį vaiku
čių, kurie nešė įvairias iška
bas, Tai buvo savo rųšies agi 
tacija už tai, kad ir vėl butų 
išrinktas Mųrphy gubernato
rium. Mat, jis yra labai palan
kus darbininkams, todėl ir dar
bininkai jį

Lietuviai 
neatsiliko, 
je jų teko
dosi, kad jų galėjo būti ir dau
giau.

Negerai daro musų unijų va
dai, kad skaldo dąrbinįnkų vie
ningumą. Štai kad ir pas mus 
įvyko dvi demonstracijos. Bu
tų daug geriau, jei to susiskal
dymo nebūtų ? įvykę. Viena 
monstracija butų buvusi 
rai milžiniška.

Antras blogas dalykas 
tas, kad nesutikimai vadų
pe gimdo nepasitikėjimą ir 
darbininkuose. Daugelis darbi
ninkų kažkaip pro pirštus pra
deda žiūrėti į unijas.

—Kemešienė

dė
ti k-

yra 
tar-

Ali- 
per 
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nu-* 
gy-

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

a 99

U 1 1 U

Naujienų įkaityto
jo* ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti f 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Casilla de Corręo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

dideli.
trenkė j 

šieno ku- 
po pievą,

Geras Grybų Derlius
ZAPYŠKIS — šiais 

miškuose labai daug 
Labai daug baravykų 
ginęs miškuose.

metais 
grybų, 
Kačer-

Buy gloves wlth whot 
it suves

P1’ nirltlMrites '•* >

(.ISTERINE 
TOOTH p 

25c

|0r* reikalo

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

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

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

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

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

blanką ir būt jos skaitytoju.

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

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

Vardas ...........
Numeris ir gatvė 
Miestas ir valstija

i»u»

Darbas, Taupa -Gyvenimo Palaima

. ’j!t W i r ■■
'’P m-A! : i.-'jut - I-]

< w j
P; r

Leiskit Mums Pasirūpint Jūsų Vargais
] manai pirkti na- 

jei turi pinigų ir nori kitiems padėti, pirma ateik j 
SpįjLKA, Patarimas ir patarnavimas čia nieko nekainuoja

.. . visi jūsų rūpesčiai neturi pamalu, Jei reikia pinigų; jei 
mus . . . sęnus pataisyti . , , , 

NAUJIENŲ

INSIJRFD

Užtikrink savo indeliams tikra apsaugą 
ir pelną

£ia visų INPĘ^IAĮ APDRAUSTI IRI

$3,000.00

LITHUANIAN BUILDING, LŪAN AND SAVINOS ASS'Nfau« tu n M
vrio O

Be to <>U 
kariuos

1739 SOUTH HALSTED STREET
TELEFONAS, CANAL 8500
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Diena Iš Dienos
> II ■ ———

Vasaros Sezonui 
Baigiantis...

Vasara atėjo ir praėjo... Ir 
toks, rodos, trumpas laikas bu
vo. Jau pradėjo vėjas draskyti 
nuo medžių gelstančius lapus, 
kas parodo, kad jau vėsus ru
duo ateina. Per vasarų žmonės 
visur važinėjo po įvairius ku
rortus, įvairiose vietose pabu
vojo.

Atėjo ir paskutinė vasaros 
šventė ir pabaiga atostogų, — 
tai Darbo Dienos šventė. Labai 
daug Chicagos lietuvių išvaži
nėjo po visas apylinkes pas sa
vo pažįstamus praleisti paskuti
nę progų pasigrožėti vasaros 
gamta. Pasitaikė gražus oras ir 
visi galėjo dar gerai ir pasi
maudyti.

cer) turi idealių vasarvietę, čia 
visų vasarų suvažiuodavo daug 
iš Chicagos ir iš kitur lietuvių 
praleisti savo laisvų laikų besi
maudant, o kiti čia ir atostogas 
praleido, nes yra gerai įrengti 
kambariai išsinuomojiinui. Bet 
švenčių proga čia ypatingai 
daug suvažiavo lietuvių ir 
skambėjo girios nuo lietuviškų 
dainų. O p-ai Kačarauskai sku
biai darbavosi, kad visiems ge
rai patarnauti.

Išsikalbėjus su pp. Kačaraus- 
kais, jie reiškė padėkų lietu
viams, kad šį sezonų gana skait
lingai lankėsi jų vasarvietėje. 
Buvo visada pilna vasarotojų, 
o kartais net ir vietos trukda
vo. Tų kuriems kartais atvykus 
ir negavus vietos ar šiaip nega
lėjus suteikti gerų patarnavimų 
kokiu nors budu, — p-ai Kača
rauskai labai atsiprašo, ir kar
tu visiems taria DĖKŲ!

ILSĖJOSI
VVISCONSINE

Žinomas chicagietis biznie
rius Mike Tarutis, savininkas 
Century Club, 3149 So. Hal
sted St. ir 1433 E. 63rd St., 
buvo išvykęs į Wisconsino 
valstijų, kur praleido pusę mė
nesio atostogų.

Ilgiausiai išbuvo pas uošvį 
Adašuną, Campbellsport, Wis. 
Buvo nuvykę ir į Rhinelander, 
Wis., kur randasi gerų ežerų 
žuvauti ir pasimaudyti.

Mrs. Tarutienė ir sūnūs Vy
tautas valdė biznį, tėvui “ba- 
liavojant” pas giminaičius, bet 
sugrįžęs “senis” Mike Tarutis 
vėl kviečia visus gerus drau
gus sueiti jo Centruy Clube.

J. A. S.

“wholesale” kainų. Dviejų ar Į ir Ogdęn Avenue kampo, galė- 
trijų savaičių bėgyj jie turi site pamatyt Roosevelt Furni- 
patuštyti tą krautuvę. ture Kompanijos krautuves

Famous Corner Furniture abiejose pusėse 
Kompanija laikė savo biznį toj sevelt Furniture

DUODAME PINIGUS
gatvės—Roo- 

Kompanija,

Nors ir vasara jau pasibaigė, 
į p. Kačarauskų vasarvietę pro
gai pasitaikius dar galima atsi-

Švenčių proga pasinaudojant, lankyti ir tyriu miškų oru pa
teko būti Beverly Shores, Ind., kvėpuoti, bei pasinaudoti jų šir- 
kur p. Petras Kačarauskas (Ka- dingu vaišingumu. —JPT.

SUSIRINKIMAI
-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ «

Kriaučių Lokalo 269 A. C. W. of A. susirinkimas įvyks penk
tadienį, rugsėjo 9 d., 7:30 v. vak. Amalgamated Centro 
name, 333 S. Ashland blvd. Nariai malonėkite dalyvauti.

Valdyba.

Garfield Parko Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašalpinio Kliubo mė
nesinis susirinkimas įvyks nedėlioj, rugsėjo 11 d., 12 vai. 
Prašom visų atsilankyti laiku, nes tų pačių dienų įvyksta 
Fiat Janitor’s unijos susirinkimas ir daug kliubo narių 
turi būtinai atsilankyti į šį susirinkimų. Taipgi nepamirš
kit užsimokėti visas užsilikusias skolas. —Rast.

Liūdnas Atsiminimas 
Williamo Ir Onęs Šir- 
vinskų Šeimynoj

Šiomis dienomis teko aplan
kyti naujieniečius širvinskus, 
7202 — So. Fairfield Avė. Ra
dau nuliudusius ir užsimąsčiu
sius.

—Kas atsitiko?— paklausiau.
—Liūdime savo sunaus Jonu

ko, — per ašaras atsakė drau
gė širvinškienė (Aleksandravi
čiūtė). Apsišluosčiusi ašaras tę- 
sė toliau:

—Jonukas mirė kovo 9 d. 
Buvo suviršum 2-jų metų am
žiaus. Rugsėjo 9 d. sueina 6 
mėnesiai kaip jį palaidojome 
šv. Kazimiero kapinėse. Dabar 
negalime užmiršti jo. Verkiu aš, 
verkia mano vyras, verkia ir 
musų vienintelis sūnūs Algir
das. Nelaiminga ir žiauri mir
tis išplėšė jį iš musų tarpo.

'GRAND OPENING 
T0WN OF LAKE TAVERN 

Didelė Salė — Gera Orchestra.

Subatoj, Rugsėjo 17, 1938. — 7:00 vai. vak.
1701 West 43rd Street.

Kviečia visus pažįstamus atsilankyti —
YARDS 0056. WILLIAM PALASKIS.

—Iš tikrųjų, yra jums ko liū
dėti. Suprantu ir atjaučiu jūsų 
tėvišką meilę. Lai bunie jam 
lengva Amerikos žemelė. Atsa
kiau aš. Užrašiau “Naujienas” 
ir išėjau užsimąstęs. Sunku yra 
skirtis su savo šeimynos na
riais, bet dar sunkiau yra juos 
pamiršti,,,,,,, u nl„ , .........

—Steponas Narkis

T................

PERKĖLĖ 
SKALBYKLĄ
' Mr. Matulis užlaiko Bridge- 
porte Ramova laundry (skal-, 
byklą), kurioje atliekamas ge
rai ir saugiai patarnavimas, 
šiomis djenomite jis perkelia 
savo “landrę” į naują geresnę 
vietų 3240 So. Halsted St.

J. A. S.

Roosevelt > Furniture
Išpirko Stambų Ra
kandų Sandėlį

Roosevelt Furniture Kom
panija, 2310 W. Roosevelt Rd., 
nupirko Famous Corner ra
kandų krautuvę, kuri randasi 
skersai gatvę—2301 W. Roo
sevelt Road. Suyijršum $25,000 
vertės rakandų dabar bus iš
parduoti už mažiau negu

-----------------------------------------------
Pirmą Kartą Chicagoje!

Puškino apysaka iš jo romantiš
kiausių metų.

“Poetas ir Caras”
Aleksandro Puškino apysaka, 
žmogus ir jo kova už laisvę. Len- 
filmos gamyba, Leningrad, SSRS 

SONOTONE Teatre
66 E. Van Buren

25c iki 1 P. M., išsk. šeštad. 
ir Sekmadienį.

MORNING STAR KLIUBO 
IŠVAŽIAVIMAS 
Į JEFFERSON MIŠKUS

Rugsėjo 11 d., 1938 
Kviečiame visus dalyvauti. Tu
rėsite gerus laikus,KOM.

PILIETYBES

PAMOKOS
KAS KETVIRTADIENĮ 

Prasideda Rugsėjo 15-tą, 1938, 
7:30 vai. vakaro. 

Kreipkitės į Joseph J. Grish, 
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ., 

Telefonas: YARDS 1001 ų------------------,

vietoj per daugelį metų. Jie 
buvo priversti aplinkybių už
daryti duris ir parduoti savo 
visą “staką” už mažiau negu 
pusę kainos. Dabar visi Roose
velt Furniture Kompanijos 
kostumeriai turės progos nu
sipirkti sau visokių naminių 
rakandų už stebėtinai žemas 
kainas.

Nuėję ant Roosevelt Road

2310 W. Roosevelt Road, vie
noj pusėj, o Famous Corner, 
2301 W. Roosevelt Rd., antroj 
pusėj, kurioj Roosevelt Furni
ture Kompanija skelbia $25,000 
išpardavimų.

Linkim viso gero tautiečiams, 
ir geriausio pasisekimo musų 
biznieriams—Roosevelt Furni
ture Kompanijai.

—Pažįstamas

Čionai Lietuviai Perka!!!
APŠILDYMĄ — PLUMBINGĄ — MALEVĄ 

LINK-BELT STOKERIŲ CENTRAS

Pirkite kur visi Lietuviai Perka!

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

VISI TELEFONAI — ATLANTIC 4290 — VISI TELEFONAI

• Jeigu reikia atnaujinti
morgičių;

• Jeigu norite taisyti na
mų;

• Jeigu norite pirkti namų;
• Jeigu norite budavoti na

mų;
• Kreipkitės j Naujienų

Spulkų. Gausite ant len
gvų išsimokėjimų leng
vomis sųlygomis.

LITHUANIAN BUILDING
LOAN AND SAVINGS 

ASSOCIATION
1739 So. Halsted Street.

Atidarą kasdienų, išskyrus 
nedėldienius nuo 8 ryto iki 

x 8 vai. vakare

ŽEMAIČIU ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

KLAUSYKITĖS 
ŠALTIMIERO

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ
RADIO PROGRAMŲ

• PENKTADIENĮ— TT ~ —7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENĮ— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ— —7 IKI. 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

Gražus Indai Ii 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

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

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

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

FILET MEZGINIŲ PADUŠKAITĖ IR UŽKLOJIMAS 
KEDEI

* FILET CROCHET PATTERN 1819
No. 1819. — Lengvai numezgiamas bet gražus darbas.

^NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No 1819 i
1739 So. Flal.ted St., Chicago, III.

1 I
Ola įdedu 10 centų ir prašau atsiusti man Pavyzdi No. __________ |

| Vardas ir pavardi_____________________ |

| A d re s a s ------- --------------------- , - ., __ , if |

I Miestas ir valstija _-----   I

Joniškietė Turi 
Smagias Atostogas

Jaunuolė p-lė Mickevičiūtė, 
vieši Tomahawk, Wisconsin, 
pas savo dėdę Mickevičių, ūky
je, kur yra puikus miškai ir 
ežerai.

Ji išvyko iš didmiesčio, kad 
užmiršus ir pasiliuosavus nuo 
kasdieninių pareigų. Rašo: 
“Apylinkė čia yra labai graži. 
Oras labai malonus ir gražus. 
Chicagoje busiu tik sekmadie
nį, vienuoliktų valandą vaka
re. Negalėsiu būti Joniškiečių 
kliubo susirinkime.”

Raštininkė Stella Mickevi
čiūtė. R. š.

Demokratų 
Konvencija

Vakar Springfielde prasidė
jo Illinois Demokratų Partijos 
konvencija. Dalyvauja abi, 
Homerio ir majoro Kelly-Nash 
frakcijos. Jos norinčios taikos 
ir vieningai kovoti ateinan
čiuose rinkimuose, lapk. mėn. 
Konvencija pasisakė 100% už 
Roosevelto politikų.

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halpted St
šaukit Tel. YARDS 3408

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA 
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI M*5*

PETER PEN . GYDYMAS 
LIGONINĖJE $50°o
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje -----  $15-00
RAUMATIZMAS $9.00
, greitai palengvinama ....... “

VISAS LIGAS GYDOMA $1 nn
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■

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

Tel. Laimdale 5727.

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

75% Coarse .......-......   $7.00
Pocahontas Mine Run, West Virginia 

75% Coarse ____________ $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 anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980.

OKSAS EXPRESSING 
4405 80. FJURHKLD AVĖ.
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Tarp Musų SKaitytojų Keistučio Kliubas

Dėl p. P. Šaltimiero “Lietuvos Dienos”

Turto Turįs
Apie $32,000

)

SUSIVIENIJIMAS
VISU LIETUVIU

f

I Mokyklų Dienos s

Rugsėjo 6 d. “N-nų” 209 nr.utų atgal prie 
teko pastebėti p. šaltimiero pa- 
dėkonę lietuvių visuomenei, 
UŽ skaitlingą atsilankymą į jo 
rengtąjį “kermošių”, (“Lietu
vių Dieną“, kaip p. šaltmieras 
vadina); rugp. 28 d. Dambrau
sko farmofė?

Dėl to, kad susirinko gana 
daug žmonių nėra ko ginčy
tis. Bet ką patiekė p. šaltimie
ras tai susirinkusiai miniai? 
KokĮ įspūdį žmonės gavo, kuo
met jie visai ne tą tikėjosi? 
Susirinkusioji minia buvo ge
ros valios lietuviai—patriotai, 
kurie norėjo Išgirsti ką nors 
suraminančio apie musų seną
ją tėvynę Lietuvą, apie jos 

"vargus, o ne kokius ten bar- 
genus. (Labai daug tikėtasi iš 
gražių p. šaltimiero žodžių per 
radio). Bet vietoje to, svar
biausioje savo kalboje p. šalti* 
mietas, pasakė turėjęs daug 
priešų iki juos apgalėjęs į- 
stenge duoti radio programus. 
Išeitų lyg taip: teiskime mano 
priešus dabar, o apie Lietuvos 
priešus kitą kartą. Tarpe ki
tų savo kalbos 
mieras suteikė 
nų” pranešimų, 
nas biznierius,
“dresę” išlaimėjimui, 
ir išvežtas ligoninėn—operaci
jai. Jo Vieton esąs brolis. P. 
šaltimieras “liūdnai” nuo sa
vęs ir nuo susirinkusios mi
nios palinkėjo kad tas biznie
rius greitai pasveiktų ir grįž-

vi-

ne
be

“lietuviško 
suomeninio darbo”.

Šis biznierius netik kad 
ra lietuvis, bet nemoka nei
tuvių kalbos. Jam lietuvybė 
tiek reikalinga iki parduoda 
lietuviui savo “tavorą”. Įdo
mu kaip p. Šaltimieras išmo
kintų dirbti lietuviškų visuo
meninį darbų šį biznierių?

Toliau p. Šaltimieras rašo, 
kad džiaugiasi lietuviai įsteigę 
savo tradicinę “lietuvių dienų” 
Bet ar nemalonėtų p. šaltimie
ras pasakyti, kokios organiza
cijos ar pavieniai visuomenės 
veikėjai tų vadinamų tradicl 

dienų įsteigė, ir 
šiol neteko girde- 
tie panašių dienų 

žmones, ku- 
kišenė o ne

perlų p. Šalti- 
ir vienų “liud- 
Sakė kad: vie- 
kuris dovanojo 

susirgo

Tų pat dienų buvo ren- 
ir kita neva “lietuvių 
taigi gal ir ten bus bu- 
nors panašaus, surišto 

tradicine lietuvių diena”.
užgauti p. šalti- 

lietuvių biznierių 
jį garsinasi Neno- 
nei kitų radio pro-

kuomet? Iki 
ti. Ar nėra 
steigėjai, tokie 
riem rupi sava
tradicija? .. Ne meilė Lietuvai 
ir jos vaikams, o tik paprastas 
lietuvio geros širdies išnaudo- 
j imas ? 
giama 
diena”, 
vę kas 
su

Nenoriu 
miero, nei 
kurie per 
riu užgauti
gramų leidėjų, bet gaila kad 
tautiškumo tradicijomis prisi
dengę, daugumas naudojasi pa
našiais obalsiais, vien tik savo 
asmeninei gerovei.

B. A. Šarūnas

Joniškiečių Labda 
rybės ir Kultūros 
Kliubas

MADOS

d.,

tflcf}

4858

Sekmadienį, rugsėjo 11 
kliubas turės savo reguliari 
mėnesinį susirinkimų p. J. Ju
škos (Hqllywobd),i svetainėj, 
2417 W. 43rd St., v 1 vai. po 
pietų. Visi kliubo nariai kvie
čiami atsilankyt ir katrie dar 

neužsimokėję savo duokles, 
prašoma užsimokėt, o taipgi 
atsivesti nors po vienų naujų 
narį prisirašyti kliuban.

B. Vaitekūnas, rast.

Iš Paskutinio Mėnesinio 
Susirinkimo.s

Lietuvos Keistučio Kliubo 
mėnesinis susirinkimas įvyko 
sekmadienį, rugsėjo 4, Holly- 
wood svet. Atidarė pirm. J. 
Sholtmanas. Nutarimai iš pra
eito susirinkimo priimti.

Biznio Komisija davė ra
portų iš Įvykusio naktinio iš
važiavimo. Raportas nebuvo 
galutinai baigtas, paliko se
kančiam susirinkimui. Toliau 
pranešė, kad yra rengiamas 
rudeninis išvažiavimas 18 d. 
rugsėjo Birutės darže. Bus 
puikus programas, dvi poros 
ristfkų. Nepranešė kokie bus 
ristikai, bet bus geri.

Vajaus komisija gerai dar
buojasi, nes jau prirašo į 
kliubų per 60 naujų narių.

Komisija Lietuvių Kongreso 
neturėjo nieko, kadangi vasa
ros laiku nebuvo susirinki
mų. Kontrolės Komisija irgi 
naujo nieko neturėjo.

Valdybos raportuose pirm. 
J. Shpltman paaiškino kliubo 
stovį. Kad per 7 mėnesius į-' 
plaukų buvo apie $11,000.00, o 
išmokėjimą buvo apie $7,000. 
tad Kliubas finansiškai paau
go apie $4,000.00. Jis pranešė, 
kad Kliubo turtas yra virš 
$32,000.00.

Nutarimų raštininkas netu
rėjo nieko naujo. Finansą 
raštininkas pranešė, kad pra
eitų mėnesį nemirė nė vienas 
narys ir ligonių mažai buvo.

Toliaus biznio komisija bu
vo užklausta ar nereikia dar
bininkų išvažiavimui, bet ko
misija pranešė, kad ji pati pa- 
siskirs sau darbininkus.

Dauginus nebuvo nieko 
svarstoma, kadangi oras buvo 
labai gražus ,tai visi 
į laukus šviežiu oru 
puoti. —-V.

Tarp Cicero 
Lietuvių 
Biznierių

skubėjo 
pakve- 

Kliunask

No. 4858—Namie dėvėti suknelė. 
Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40 42, 
44, 46 ir 48 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan* 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mietą ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškusreikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St.t Chicago, III.

JONAS EIDUKAS 
(EIDU KAITIS)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 7 d., 1:30 vai. popiet, 
1938 m., sulaukęs 57 metų 
amž., gimęs Suvalkų rėd.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Prancišką, 2 dukteris, 
Annie Carstensen, Evelyn, sū
nūs John, Corporal Raymond, 
Frank.

Kūnas pašarvotas koply
čioj, 2950-58 Fullerton prie 
Sacramento. Dėl informacijų 
telefonuokit Belmont 3300.

Laidotuvės įvyks Rugsėjo 
10 d., 9:00 vai. ryto iš namų 
į St. Sylvester’s parap. baž
nyčią, kurioj atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
St. Adalberts kapines.

Visi a. a. Jono Eiduko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Sunai.
Laid. Dir. Joseph Maloney, 

Tel. Belmont 3300.

(Dėl (vykstančio Andrejevo 
šokių mokyklos pikniko)
Opus yra klausimas suvieny

ti skirtingai manančius žmo
nes | vieną daiktą. Daug iki 
šiol buvo bandyta, daryta, kal
bėta ir nesusikalbėta. Šiuo rlm* 
tu momentu, kuomet priešai 
grūmoja musų šaliai, kuomet 
fašizmas ' gali bile valandą ją 
praryti, reikalinga visiems ben
drai jungtis Jos apgynimui. 
Ir štai kokiu budu tą galima 
bus padaryti.

Rugsėjo mėn. 11 d. įvyks di
delis visų pažiūrų, visų jėgų 
sujungimas, būtent, Shądy 
Tree Inn —- Spaičio darže, Ar
cher Avė., priešais O’Henry 
parką. Tai bus visų susijungi- 
mas prie bendrų lietuviškų ko
pūstų ir dešrų, neatsižvelgiant 
nei į tautų, nei į partijų skir
tumus. Į šį piknikų yra užkvies
ti ir pasižadėjo dalyvauti kar
tu su lietuviais rusai, baltaru
siai, ukrainiečiai ir kiti, šalia 
rusiškos “vodkos” ir lietuviškų 
dešrų, Mrs. Auna Daugin pa
ruoš dar ir skanios silkes su 
ikrais, kurios piene sumirkyta, 
jus valgysite ir pirštus laižysi
te.

Be to, čia dar matysite pui
kių programų, kurių išpildys 
pasižymėjusieji lietuvių ir rusų 
šokėjai, mano mokiniai. Maty
site taip pat ir mane, jų mo
kytojų, šokant naujus šokius ir, 
kaipo siurprizų, čia jus maty
site garsųjį “Andriejevo Trio”, 
specialiai pakviestų iš “down 
tovvn”.

Į šią nepaprastų susijungimo 
pramogą gali kiekvienas patek
ti nusipirkęs tikietų, kurių kai
na yra nuo 1* iki 25 centų. Be 
to, su tuo tikiėtu galėsite, kad 
kokios, ir vienų iš daugelio pri
zų gauti, būtent, 1) rusiškas 
virdulis (sanibvaras), 2) 3 mė
nesiams šokių?4ekcijos nemoka
mai Andrięjčįjt) šokių mokyk
loje, kuri yra-&14 W. 33rd St., 
telefonas C01Wifet 6191.

Taigi nepraleiskite progos,-—- 
bukite visi piknike. Tą dieną 
trokas fjes 3^> ir Halsted g-vės 
išeis 11 vai. lyto ir kitas 2 vai. 
popiet, šokiai prie gero orkest
ro bus gražioje vėsioje salėje, 
lietaus nėr ko bijoti, jei ir lys.

Mokyklų dienos — maisto 
diėnos. Tą supranta šiandien ( 
kiekviena Šeima, jei tik joj 
randasi vaikų. Motina žino, kad t 
vaikams valgiai turi būti pa
duodami reguliariai ir kad tie ( 
valgiai turi būti padaryti iš ] 
sveikų ir maistingų daigtų, nes j 
vaikai suvartoja labai daug en
ergijos prie mokyklos darbo 
ir žaizdamt

Taigi, motinos problema yra 
patiekti gerą maistingą valgį 
ir skoningai įvairų. Ir toks, 
tat, valgis turi būti tiekiamas 
bent tris kartus dienoje. Bet, 

ikad tai butų įmanoma, ji turi 
juos pirkti tik iŠ tokių krau
tuvių, kuriose yra ne tik įvai
rumas, o ir maisto Švarumas 
bei gera kokybė.

Ir taip mes prieiname prie 
to klausimo, kodėl tūkstančiai 
tūkstančių motinų kasdien ev- 
na pirkti į Midwest Stores. 
Kiekvienoje tų krautuvių ga
lima rasti pilnas lentynas pre
kių, tadgi, pasirinkimas kiek
vienos dienos reikalui yra leng
vas, patekui, kiekvienas Mid- 
west Stores parduodamas daik
tas visuomet turi patenkinimo 
garantiją. Taigi, dabar supran
tama, kodėl jos jas taip pa> 
laiko.

Kitas dalykas — ekonomija. 
Tai irgi būtinas dalykas, nes 
kiekviena motina yra tampriai 
surišta su taupumo pareigo
mis. Ji turi skaitytis su šei
mos išlaidų sąmata. Gi Mid- 
west Stores savininkai priklau
sydami prie didžiulės koope ■ 
raty'vės organizacijos ir pirk
dami stąmbmenomis tiesiai ? iš, 
gamintojų ir dirbtuvių, parū
pina prekes geras ir žemomis 
kainomis. Tą gerai jos supran
ta taipgi. Taigi, jos gauna ge
ras prekes Ir ekonomines kai 
nas.

šios savaitės pabaigoje Mid* 
West skelbia specialų išparda
vimą. Tai yra išpardavimas, 
kuris taikomas ypatingai au
gantiemsmokykliniams vai
kams. Šitas išpardavimas šian
dien telpa Naujienose, tad, per- 
siskaityklte atidžiai ir, nuėję 
j Midwest Stores, pasinaudoki
te teikiama proga.

(Skelb.)

Mokinių tėvų komitetas ir 
pats šokių mokytojas

A. Andrieff.

Nauja “Prohibicija” 
Roselando Politiš
kam Kliubui

duoti geresnį patarna-

ateinantį šeštadienį, 
10 dienų, Juozas Lip- 

naujoj krautuvėj

CLASSIFIED ADS
SITUATION WANTED

PAIEŠKAU DARBO
Penteris ir popieruotojas iš vi

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

J. AUGA1TIS,
1608 S. 50th Avė., Cicero, CĮC. 2633

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

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

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKIA patyrusių avinėms ir 
kiaulinėms žarnoms rūšiuoti. Op- 
penheimer Casing Co., 1020 W. 38 
Street.

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

MERGINA AR JAUNA moteris 
bendram namų darbui, nuolatinė 
patikima ypata tiktai, savas kam
barys, geri namai.

Juniper 10570.

REIKALINGA PATYRUSI mo
teris arba mergina dirbti už baro.

1701 W. 43 St. tel. Yards 0056

PATYRUSI MERGINA prižiūrė
ti kūdikį, nėra sunkaus skalbimo, 
nė virimo, geri namai, būti.

Tel. BUckingham 0308.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS darbininkas į 
ūkį 120 mylių nuo Chicagos. Dar
bas ant visados. Atsišaukite 1101 
S. Albany Avė.

REIKALINGAS KRIAUČIUS prie 
senų ir naujų drabužių. Atsišaukti 
1857 West 47th St.

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

PARDAVIMUI TAVERNAS, 6 
metai tuoj vietoj. 372 E. 71 St.

FURNlTURE-FlKTURE FOR SALE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

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

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

CALumet 5269.

AUTOS—TRUCKS FOR SALL 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

REIKALINGAS PATYRĘS dar
bininkas į farmą, netoli Chicagos. 

P. J. RIMKUS.
3246 So. Emerald Ave<

FOR RENT—IN GENERAL ' 
Rendai—Bendrai

RENDAI 3 ir 4 kambariai, švie- 
sus ir švarus. 3 kambariai $11.00 
—4 kamb. $13.00.

913 W. Cullerton St. 
buvusi 20 gatvė.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

PARSIDUODA 3511 Lowe Avė. 
Pamatykit šią 8 kambarių garu 
Šildomą katedžį. Savininkas 3516 
So. Lowe Avė.

NORINTIEMS NAMŲ GERIAU
SIA PROGA. — Lotai po $115.00 
su visais impruvementais, prireng
ta budaVojimui. 2 blokai nuo Ar
cher Avė. prie gatvekarių ir mo
kyklų. Lotai yra apibudavotam 
sekšine ir turi būti parduoti su
tvarkymui palikimo.

Kreipkitės 5878 Archer Avė.

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

COOK COUNTY FlNANGE 
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.

I m 1*1 M Gėlės Mylintiems I |J U iz Vestuvėms, Ban- H|m kietame, Laido- 
" tuvėms,Papuoši

mams.
GĖLININKAS

4180 Archer Avenue
Phon. LAFAYETTE 11800

Apie Dr. Graičuno 
“Naujienybę 
“Laisvamanologi j a”

NAUJUTĖL1S MŪRINIS NA
MAS, naujoj ir gražioj apylinkėj, 
kampinis, 2 po 6, karstas vanduo, 
elektrikinė ledaunė, dvigubas ga
ražas. Tiktai $8900. Kreiptis antras 
aukštas 5701 S. Sacramehto.

DAUGYBE VABTOTŲ KARŲ 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
806 West 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

NAUJIENOS Pattera Dept.
1739 S. Halsted St, Chicago, DL

Čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzd} Nn - - ■

Mieros ------------------ per krutinę

(Vardas Ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija):

Siunčiam Gėlės

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

TėL YARDS 7308

IDVFIKIR Te,e«r»rau i LVVLInlU Visas Pasaulio 
_ _ Dalis.

Demonstruos “Misteriš
ką” Radio Aparatą

CICERO — Lipskis savo ra
dio ir muzikos krautuvę jau 
galutinai perkrauste į naujų 
gražiai atremontuotų krautu
vę. Naujas adresas yra 4936 
W. 14th st., tik pusę bloko į 
vakarus nuo senosios vietos.

Juozas Lipskis sako, kad 
naujoj vietoj galėsiąs daug ge
riau savo kostumerius paten
kinti ir 
vimą.

Štai, 
rugsėjo
skis savo 
demonstruos naujų, dar nie
kur negirdėtų ir nematytų ste
buklingų radio, užvardintų 
“Misterija”.

Su tuo misterišku baksiuku, 
kuris neturi jokių dratų, taip
gi nėra sujungtas su elektra, 
nusinešus jį į kitų kambarį, 
galima gauti bile stotį.

Taigi tų įdomų išradimą 
yra verta pamatyti kiekvie
nam ir štai ateinantį šeštadie
nį Juozas Lipskis savo krau
tuvėje pademonstruos jį kiek
vienam visai veltui.

Grįžo iš Atostogų.
Walter Babbit, savininkas 

Grant Teatro jąu sugrįžo iš 
atostogų. Jas, rodos, praleido 
Minnesotos valstijoje, nes tai 
jo kaip ir tėvynė. Ten užaugo 
ir aukštų mokslą pasiekė, ro
dos, teisių. Neturėdamas di
delio patraukimo savo profe
sijai, praktika nei neužsiėmė. 
Prieš dvidešimt metų apsigy
veno Cicero ir perėinė nuo sa
vo pusbrolio Grant Teatrų, 
kurį dabar žymiai padidino-.

Ponas Babbicius turėda
mas didėlį patyrimą teatro 
btenyje, sugeba parinkti gerus

Negalės Parduoti Gėrimų Savo 
Parengime

ROSELAND. — Suvienyto 
Lietuvių Amerikos Piliečių Po
litiško kliubo 9 Wardo mėne
sinis susirinkimas įvyko rug 
piučlo 30 d. Buvo nedidelis. Į 
kliubų įstojo ,Įrys nauji nariai.

Kliubo parengimų komisija 
raportavo, kad kliubas neužil
go turėsiąs gražų parengimą. 
Tai busiąs Margumynų Vaka* 
ras. Programas busiąs įvairus. 
Kalbamas parengimas (vyks 
spalio mėnesio 9 d., parapijos 
svetainėj. Kadangi parapijos 
svetainė yra vyskupo, tai pa
rengime degtinės nebusią ga* 
Įima parduoti.

“Tai nauja probicija”, kuri 
yra vyskupo sumanyta parapi* 
jonams, bet kaip tas yra pri
taikoma politiškam kliubui, tai 
nei vienas iš kliubiečių nepa* 
klausė komisijos. Tik po susi* 
rinkimo klausinėjo vienas ki
tą teiriaudamies, kaip vysku
pas gali kliubui prisakyti kas 
galimą ir kas negalima kliubo 
parengimuose gerti. Tai ištik - 
ro keistai atrodo.

Kliubletis.

BRIGHTON PARKE prie Archer 
Avė. ir California Avė. 2 flatų po 
4 kambarius. Visi įtaisymai, augš- 
tas cementuotas beismontas, pirmas 
flatas apšildomas, garadžius, kai
na $3750. Turim apie 100 namų, 
galima pigiai pirkti arba mainyti 
ant bile ko jus turite.

C. P. SUROMSKIS 
2502 West 69th St. 
Tel. Grovehlll 0306.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnayimas
Tel. Victory 4965. 

STOGDENGYSTĖ IR BLEKOS 
DARBAI

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

f.......; 1 “ .-s:.-“; 1 *' • ■ <■ 
ir visiems tinkančius paveiks 
lūs. < -—~

man svar- 
Dr. A. Graičunas 
išrado nudėvėtų 

“LaisvamanologL

gerų bonkų alaus užfundysiu. 
Padiskusavę galėsime atgiedo
ti Davatkų Gadzinkos didesnei 
Dievo garbei. šia š-ga.

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos— 
ANGLYS .

Gerbiamas ar kerpamas Cice
ro* korespondentą, tarkuoda
mas Petrų, Jonų ir Jokūbų 
Cicero (vairumuose, Draugo 
Nr, 207, September 3 d., pra
nešė neįmanomai 
bių žinių: 
medicinoje 
naujienybę, 
ja.”

Aš, būdamas suspaustas ne
laisvės žabangose visuomet 
kenčiau svorio nedateklių ir 
nutariau pasipirkti Dr. A. 
Graičuno “nudėvėtos” medicl* 
nos “Laisvamanologi jų”. Sa
kau, gal man kame nors pa
gelbės. Sure enough I Praeitų 
nedelėlę išėjęs iš bažnytėlės 
pajutau, kad aš, t. y. mano ki
šenė, jau pusdoleriu yra sun
kesnė, mat tiek jau įsidrąsi
nau, kad pamaniau sau, nagi, 
kam aš čia savo pusdolerėlį 
tam dykūnui duosiu, tegul už
sidirba jei nori pinigų turėti.

O kas bus kaip antrą dožų 
tų medicinų paimsiu? I bet my 
boots, kad ant Kalėdų, Naujų 
metų tikieto už sėdynę 
tams 10.00 dol., jau tikrai 
gaus.

Po trečiosios dozos, tai 
nothing doing, aš jau nei pik
nikų nelankysiu, nei visokių 
kolektų davinėsiu. Metų bėgy
je busiu sunkesnis ir sveikes
nis ant

Sekmadienį 
Legionierių 
Parengimas

‘?um-
Darius-

Amerikos

EGG
NUT

.00

.00
BIG LUMP __________  $6.00
MINE RUN  $5.75
SCREEN1NGS ________  $5.00

PIRKIT DABAR I — SAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975

m'e*
ne*

jus, Dr. 
dimą, o 
nešimų,

150.00 dol.
mano mielas, abudu 

A. Graičunas už išra- 
Cicero kor. už pra- 

susitikit mane kokioj
—A. R,nors tavernoj, tai aš jums po

Metinis piknikas ir 
pudrum“, ruošiamas 
Girėnas Post 271 
Legijono, įvyks sekmadienj,
rūgs. 11, 1938, Sunset Parke, 
Archer Avenue ir 185th Street, 
“Vilniaus Kalneliuose.”

Tai bus vienas paskutinių 
vasaros piknikų, kuriame bus 
duodamos brangios dovanos ir 
net cash pinigai su įvairiau
siais pamarginimais, tokiais, 
kokius tik vien Amerikos Legi
jono Postas gali duoti, kad at
silankę svečiai galėtų linksmai 
laiką praleisti ir atminti kad 
tai buvo piknikų piknikas.

Jeigu butų lietus, tai įvyk* 
šokiai Hollywood Inn, 2417 W. 
43rd / Street, Tąigi, lietus ar 
sniegas ar rudens saulute,— 
visuomenė yra 
leisti laiką su 
jonieriais.

x W. B.
i

DABAR 
JUS GALIT 
PELNINGIAU
PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

kviečiama 
lietuviais

Sebastian 
už komitetą

pra-
<

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamo*. Ui pakartoji
mu* duodame gere nuo
laida.



NAtTJffiNOS, Chlcago, m Penktadienis, rūgs. 9, 1938

Numirė Suvalgiusi 
Neplautų Vynuogių

Plaukite Vaisius!

Lakeview ligoninėje mirė 9 
metų mergaitė Shirley Ann 
Coe, nuo 918 Lakeside place. 
Jos 2 metų broliukas ir moti 
na Mrs. Ralph Coe sunkiai 
serga.

Daktarai atrado, kad mirtis 
ir ligos buvo rezultatas nuodų 
ant vynuogių. Kad vynuogės 
ir kiti vaisiai negęstu laike 
transporto ir kad vabzdžiai 
neužpultų, augintojai juos api
pila nuodingu skystimu, kuriam 
yra aršenikas. Mergaitė pasi
mirė suvalgiusi vynuogių, ku
rios nebuvo neplautos.

Automobilių 
Nelaimės

• Keturi žmonės buvo sun 
kiai sužeisti, kai gatvekaris ir 
trokas susidūrė prie Grand ir 
Desplaines gatvių kampo. Su
žeistieji yra: Howard Ander-

Rado Viešbutyje 
Nužudytą Moteriškę

Lorraine viešbutyje, 411 S. 
Wabash Avenue, policija rado 
negyvų 30 metų moteriškę, 
Mctrie Consuelo Lamont. Jos 
kūnas gulėjo lovoj ir kamba
ryj kurį buvo nusamdęs eks- 
kalinys ir kabaretų lankytojas 
William Frank Baab.

Atrodo, kad moteršikė bu
vo pasmaugta. Baštelyj, kurį 
Raab parašė prieš įvyki savo 
merginai, jisai sako, kad ir jis 
nusižudysiąs. Kambaryje jo 
nebuvo.

Serga “Vogimo 
Liga”

Jaunuolių teismas paėmė 
priežiūrai 14 metų berniuką 
Philip J. Jager, iš Arlington 
Heights. Jis sergųs “vogimo 
liga”.

“Nieko blogo nemanydamas” 
jis aptuštindavęs kaimynų ki- 
šenius ir kartais net įsigauda- 
vęs i jų namus vagystėms.

Jager yra turtingų Arling
ton Heights gyventojų sūnūs.

NAUJIENŲ-ACME Photo

Vogė, Kad Galėtų
Apsivesti

Dabar Abu Kalėjime

VADOVAUS BOSTONO SIMFONIJAI—Miss Averill Coleridgc-Taylor, duktė žy

maus kompozitoriaus Samuel Coleridgc-Taylor, buvo pakviesta vesti Bostono sim

fonijos orkestrų. Ji dabar yra kelyj iš London Bostonan dirigentės pareigas už

imti.

Jaunuoliu teismo rankose 
šiandien randasi 15 metų mer
gaitė Dorothy Harrison, o po
licija laiko nelaisvėj 19 metų 
jaunuolį Lawrene M. Mueller, 
nuo 1710 Lake Street, Evans- 
ton. Abu buvo suimti už apiplė
šimų vaistinės ties 1801 Demp- 
ster treet, kur pavogė $42 ir 
apie $20 vertės cigaretų.

Mergaitė yra T£vanstono val
sčiaus taikos teisėjo duktė. Ji 
aiškino policijai, kad abu vogė, 
norėdami susitaupyti užtektinai 
pinigų vestuvėms ir “honey- 
moonui”.

Vos Nesudegė 50 
Gatvekario Keleivių

Vakar anksti rytų prie La- 
Salle gatvės užsidegė Division 
linijos gatvekaris. Jame buvo 
50 keleivių. Kilo sumišimas, 
panika, bet visiems keleiviams 
pasisekė išsigelbėti.

son, 21, nuo 3911 N. Laramie; 
Carmine Volpe, 59, nuo 731 S. 
Hermitage avenue; Edward 
Trestler, 53, nuo 7039 Emerald 
avenue ir Donald Gotshell, 23, 
nuo 2740 N. Lockwood avė.

» » »
• WPA darbininkams An- 

drew Puraino, nuo 12843 So. 
Winchester avenue žuvo po au
tomobiliu prie North avenue ir 
River Road kampo.

» » 8
• 74 metų Stanley Miller 

nuo 4951 Belle Plaine avenue 
mirė Belmont ligoninėje. 19 
metų jaunuolis Daniel Bowens, 
nuo 1115 W. 61st Street, jį 
kritiškai sužeidė “bekiuoda- 
mas” ielon.

Nubaudė šešis Už 
Pašalpos Ėmimą

Mjesto teisėjas /Oscar Cap- 
pan nubaudė šešis chicagie- 
čius už nelegalį pašalpos ėmi
mą iš Chicagos bedarbių šel
pimo administracijos.

Trims paskyrė probacijų, 
trims trumpus terminus kalė
jime:

Dominick Panozzo, 12431 
Eggleston avenue — 90 dienų 
kalėjime;

Paul Eichorst, 5004 S. Aber- 
deen avenue — 30 d. kalėji 
me;

John Picerkovvski, 1400 N. 
Campbell avenue — 5 d. kalė
jime;

George Sam, 1933 Dayton 
st. — probacija metams;

Peter Anostas, 4645 Arthing

KAUNO DARBO ŠVENTĖS VAIZDAI — Vaizdai iš Darbo šventes, įvykusios Kaune šių metų rugpiučio 14, 15 d. Ovale: vidaus reikalų ministras pik. 
Leonas sveikina apdovanota darbininkę. Viršuje darbininkų dainų šventės klausytoj ai; apačioje—darbininkų tautiniais drabužiais apsirengusių chorai.

Pradeda Pamokas ir 
Ruošiasi Ateinančiam 
Žiemos Sezonui

Jau praėjo šiltoji vasarėlė. 
Medžių lapai pradėjo kristi, at
eina šaltas ruduo, o po to ir 
žiema. Visi vasaros metu turė
jome atostogas, visi gerai pasi- 
maudėme ir gerai pailsėjome. 
Dabar pas kiekvienų yra naujų 
jėgų stoti į naujų darbų.

Birutės choras smarkiai dar
bavęsis pereitų sezonų, davęs 
gražių dainų ir vaidinimų, va
saros metu turėjo kaip ir atos
togas; darbas buvo sulėtintas. 
Vadinasi, visiškai pamokos ne
buvo nutrauktos. Bet vasaros 
laiku daugumai choristų buvo 
neparanku lankytis į choro re
peticijos.

Dabar, nors Birutės choro ve
dėjas p. Byanskas svečiuojasi 
Lietuvoje, bet choras pasiryžęs 
dirbti ir neatidžliojant mokytis 
dainas ir gerai prisirengti at
kartojimui tos taip gražios o- 
peretės PERIKOLA. Be to, yra 
daug ir naujų dainų, kurias 

. choras turės susimokyti.
Taigi pirmosios Birutės cho

ro povasarinės pamokos bus šį 
penktadienį, 8 vai. vak. Sanda
ros salėje, 814 W. 33rd St. Vi
si Birutės choro nariai privalo- 

i te atsilankyti. Nors ir Byans
kas dar Lietuvoje, bet choro 
pamokos eis visu smarkumu— 

i mokytojaujant p-lci Pečiukaitei 
i ir p-ai G. Giedraitienei.

Butų labai gražu, kad nuste- 
; binti p. Byanskų sugrįžus, jei
gu mes birutiečiai padidintume 
savo chorų. O tas padaryti la
bai lengva prikalbinant į cho
rų naujų narių. Taip pat jau
nuoliai, kuriems įdomu lietu
viška daina, lietuviškas menas 

■ yra kviečiami užeiti į choro pa
mokas penktadienių vakarais^ 
Sandaros salėje ir įsirašyti į 
chorų. Tėvų yra pareiga paaiš
kinti ir paraginti savo sūnūs ir

• dukteris priklausyti lietuviškuo- 
; se choruose, kur jie sustiprės 
; lietuvybėje ir bus naudingi lie
tuvių išeivijai.

Taigi lauksime naujų narių į- 
sirašant ir visi pasimatysime 
šiandien vakare Birutės choro 
pamokose.

—J. T., Koresp.

Pirmadieni Rinklia- 
va Chicagoje
50 labdaringų organizacijų są
junga pirmadienį Chicagoj su
rengs rinkliavą. Surinkti pini
gai bus padalinti proporciona- 
liai tarp tų organizacijų f i-

ton st. — probacija, ir
Mike Dragowich, 1711 Laf- 

lin st. — probacija.

Nuėjo Su Žmona
Į Kapus

Trys maži vaikai paliko- 
našlaičiais.

Trys maži vaikai nujaučia, 
kad kas nors negerai, bet jie 
nežino, kad jie paliko pasau
lyj vienui vieni.

Apsigyveno jie pas dėdę Jim 
Dowlingą,- 2323 W. 71st Street. 
Klausė jo kur mama ir kur 
papa, bet dėdė atsakė, kad jie 
turėjo išvažiuoti.

Bet mama ir papa nebegrįš, 
nes jų kelionė jau pasibaigė.

Keletą dienų atgal po trum
pos ligos mirė jų motina Mary 
Costello, 5521 S. Morgan st. 
Vakar krantų sargyba ištrau
kė iš Michigan ežero, prie 31- 
mos, kūną jų tėvo, Coleman 
Costello. Jis nusižudė.

Našlaičiai palikę be tėvų 
yra du sūnus, 7 ir 9 metų, ir 
duktė, 2 metų.

nansavimui įvairių labdarybės 
darbų per ateinančius metus.

Rinkliavos obalsis yra — 
“Have a Heart” — “Turėk 
Širdį!”

“SAKALAS” — Amerikos lakūno Povilo Šaltenio, atskridusio j Kauną su šauliams padovanotu lėktuvu, sutikimas aerodrome. Viršuje iš kairės į deši
nę aukštieji svečiai su kariuomenės š'pbo viršininku brig. gen. Černiumi, Šaulių Sąjungos vadu pik. Saladžiumi ir karo aviacijos štabo viršininku pik. 
Saladžiumi ir karo aviacijos štabo viršininku pik. Itn. Repšiu priešakyje laukia atskrendant lakūno Šaltenio; šaulė atskridusiam lakūnui P, Šalteniui įtei
kia rožių puokštę; šaulių aviacijos būrio vadas kpt. Krasnickas skaito amerikiečių šauliams padovanotojo lėkiuvo krikšto aktą, prie lėktuvo stovi krikšto 
tėvai: p. Černienė ir šaulių Sąjungos vadas pik. Saladžius. Apačioje iš kairės į dešinę: išsirikiavę šauliai laukia atskrendančio lak. P. Šaltenio; lak. P. Šal
tenis skaito lėktuvo perdavimo aktą; lak. P. Šaltenis su amerikiečių šaulių Sąjungai padovanotu lėktuvu, kuris vakar buvo pakrikštytas “Sakalo” vardu.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

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

Naujienos
1739 S. Halsted St
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