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Reikalauja Atidouti Zudetus Vokietijai
JEI KARAS KILS, VOKIEČIAI LAIMES 

JĮ - SAKO GOERING

Naciai nebetoleruos ilgiau skriaudų 
daromų zudetų vokiečiams

NUREMBERG, Vokietija, 
rūgs. 11. — Kalbėdamas nacių 
“darbo fronto” vadų susirinki
mui šeštadienį, feldmaršalas 
Herman Goering, po Hitlerio 
vyriausias nacių vadas, pareiš
kė, kad Vokietija laimės, jei 
karas kiltų. Jis akcentavo na
cių galybę. Jis pareiškė, jogei 
naciai nebegali ilgiau toleruo
ti kančių, kurias kenčia jų 
“broliai zudetų vokiečiai”.

Goeringo kalbą iš anksto 
užgyręs buvo pats Hitleris. 
Kalba atakavo čekus kaipo 
“nekultūringą” mažumą, kuri 
skriaudžia “kulturingus” zude
tų vokiečius. Smerkė “žydiš
kus Maskvos demonus”, kurie 
remia Prahos pigmėjus. Pareiš 
kė, kad fašistinės tautos — 
Vokietija, Italija 
— stovi tvirtai

prieš komunizmą. Pasak Goe- 
ringo, Vokietija gali pergyven
ti blokadą net jeigu ji tęstųsi 
30 metų. Goering atatkavo de
mokratines valstybes, ypač 
Britaniją, sakydamas, jogei ji 
privalėtų kalbėti mažiau, 
veikti daugiau neramiem 
mentam pas save, namie 
valdyti. Pasakė, kad jeigu 
ras kils, tai vokiečiai išeis 
mėtojai.

Kiek pirmiau valdžios atsto
vas paskelbė, jogei Hitleris jau 
nepasitenkins autonomija zude
tų vokiečiams, bet reikalaus 
pilno pavedimo zudetų apylin
kių Vokietijai.

Sekmadienį, rūgs. 11, kalbė
jo pats Hitleris. Ir jis davė su
prasti, kad vokiečius tegali pa
tenkinti tik prijungimas zude
tų prie Vokietijos.

o 
ele- 
su- 
ka- 
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ir Japonija 
susijungusios

Francuzija gabena 
sunkiąsias kapuo

tas i frontą*
PARYŽIUS, Francuzija, rug

sėjo 11. — Pereitos savaitės 
gale Francuzija pradėjo gaben 
ti į Maginot ruožą, Vokietijos 
pasieny, tankus, milžiniškas 
geležinkeliais vežamas 
les ir kitokią sunkiąją 
riją-

Daugiau kariuomenės
sta į kaimus esančius Maginot 
ruožo srityse. Turtingesni pa
sienio miestų gyventojai pra
dėjo kraustyti savo šeimas į 
Francuzijos gilumą, toliau nuo 
rubežiaus.
siems busų šoferiams ir kon
duktoriams, turintiems atosto
gas, užsiregistruoti policijos 
stotyse. Svarbiam reikalui iš
tikus jie bus verbuojami ar
mijos transporto reikalams.

kanuo- 
artile-

pasių-

Valdžia įsake vi-

Organizuoja WPA 
darbininkus

rūgs.
Tary-

PITTSBURGH, Pa., 
11. — Industrinių Unijų 
bos (CIO kombinuotės) 
pereitą šeštadienį paskelbė, 
kad tapo padėtas pagrindas 
WPA darbininkų organizacijai. 
Nauja unija- pavadinta United 
Project Workers Union. Jai va
dovauja O. B. Allen, Pittsbur- 
gho stiries architektų, inžinie
rių, chemikų ir technikų orga 
nizacijos prezidentas, ir R. J. 
Davidson, CIO organizatorius.

>ORH
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai 
našauja:

Daugiausia apsiniaukę; 
bus lietaus arba perkūno
rų; mažai pakaitos temperatū
roj; lengvi ir vidutinio stipru

pra-

Įspėja, kad pašau 
liui gręsia anar-

WASHINGTON, D. G., rūgs. 
11. — Priimdamas pakvietimą 
Jungt. Valstijoms dalyvauti 
Amerikos valstybių kongrese, 
užsienio reikalų sekretorius 
Cordell Hull pareiškė, kad šian
dien pasaulio tautoms tenka 
pasirinkti arba tarptautinę an
archiją, arba tvarką paremtą 
įstatymais.

Tarp ko 
kė: “Jokia 
džia negali 
klausimu; 
nė išvengti 
norėdama-, atsakomybės kai 
dėl to, kokia veiklos kriptis tu
ri vyrauti.”

kita p. Hull paša- 
tauta ir jokia val- 
prasilenkti su šiuo 
negali jokia tauta 
, norėdama ar ne- 

atsakomybčs

Jau padarė operaci
ją prezidento sunui

ROCHESTER, Minn., rūgs. 
11. — Kaip pirmadienį buvo 
planuota padaryti operacija 
prezidento Roosevelto sunui 
James, 30 m. Bet operacija ta 
po padaryta 24 valandas pir
miau, t. y. sekmadienį 10:45 
valandą ryto. Į Rochesterj at
vyko, pirm operacijos, prezi
dentas Rooseveltas. čia jau bu
vo p-nia- Rooseveltienė ir jau
nojo Roosevelto žmona, Betsy 
Roosevelt.

James Roosevelt liga buvo 
— uleeris pilve.

Nominacijos Mary- 
lande pirmadienį

gal 
aud-

Z ACME-NAUJIENŲ < Telephoto ' .
BAISUS GAISRAS TEXASE — Gaisrininkų kapitonas ir eilinis gaisrininkas 

žuvo, kai kilo gaisras trijų aukštų garaže, Forth Worth, Texase, ir namas su
griuvo ugniagesiams jį begesinant.

Medis vietoj gazoli
no automobiliams ' TRUMPOS ŽINIOS i

operuoti IŠ VISUR

Y Ne kalbos jiems ru 
! pčjo, bet keptas 

jautis

I BUKIT PRISIRUOŠ? - ĮSPĖJA ČEKUS 
PREZ. BENES

PRAHA, Čekoslovakija, rug
sėjo 11. — Čekoslovakijos pre
zidentas Eduard Bene kalbėda 
mas per radiją, šeštadienį įspė
jo čekus prisiruošti visokerio
pam pasiaukavimui ryšium su 
zudetų vokiečių krizių. Jis ta-

čiau išreiškė viltį, kad šalies 
vargus dėl tautinių mažumų 
klausimo pavyks įveikti ir kad 
Čekoslovakija išlaikys savo ne
priklausomybę. Bet, pareiškė 
prez. Benes, dabartinis krizis 
yra rimčiausias nuo Pasauli 
nio karo laikų.

IŠ LIETUVOS
Smurto Įvykis 

Šančiuose

Išsiuntė moteris ir 
vaikus iš Francu

zijos pasienio

, NEW
11; Dr. G^stUv Egloff; vie
nas žymiausių Amerikos che
mikų ir kuro specialistų, ne- 
nesiai sugrįžęs iš Europos pra
neša, kad ten sparčiai vystomi 
substitutai kaipo kuras gazo
linui pavaduoti.

Vokietijoj pav. kompresuoti 
gasai vartojami kurui. Miesto 
drenažo (sewage) gasas, spe
cialiai išvalytas, vartojamas 
motoriniams vežimams operuo 
ti vietoj gasolino. Italijoj, Vo
kietijoj ir Francuzijoj daugėja 
skaičius motorinių vežimų, ku
riems kuru tarnauja gasai 
gauti iš deginimo medžio.

BALTIMORE, Md., rūgs. 11. 
— šį pirmadienį Maryland val
stijoj įvyksta nominacijos 
primaries. Didžiausia kova 
minacijų vajuje ėjo tarp 
mokratų partijos kandidatų 
natoriaus vietai.

no- 
de- 
se-

Kandidatą David J. Lewis 
remia prezidentas Rooseveltas. 

mo pasikeiČią vėjai; saulė te- Lewiso prietoinkas yra sena- 
ka 6:26, leidžiasi 7:07 valan- torius Tydings, griežtas Nau
dą.

i

josios Dalybos priešas.

Reikalauja panai
kinti bylą iškeltą 

Hines’ui

Anglija, rug- q 
sėjo 11. — Britanijos atstovas 
įspėjo Hitlerį, jogei Anglija ir 
Francuzija nestovės nuleidu- 
sios rankas, jei Vokietija puls 
Čekoslovakiją.

Francuzija
11. — Francuzijos vy-

• PARYŽIUS 
rūgs, 
riausybė išdalino okaukes nuo 
nuodingų gasų gintis visiems 

’ | geležinkelių darbininkams.

e BERLYNAS, Vokietija, 
rūgs. 11. ■ 
biuras sekmadienį pranešė,1 
kad įvyko naujas vokiečių su-, 
sirėmimas su čekais. Čekų po
licija durtuvais išvaikė zudetų 
vokiečių demonstraciją, protes
tavusią čekų susirinkimą mie
ste Eger. Penki zudetai buvę 
sunkiai sužeisti.

— Vokietijos žinių |
1 1 . • _______ I

PITTSBURGH,.^ Pa
11. Pennsylvania republiko- 
nų partija turėjo pereitą šešta
dienį suvažiavimą. Kad dau
giau žmonių sutraukti į paren
gimą, republikonai pažadėjo 
publikai užkandžius veltui.

Išalkusi, kaip apskaičiuoja
ma, keleto tūkstančių minia, 
užuot klausytis politikierių kal
bų, sulaužė policijos kordoną, 
įsiveržė į valgių salę ir ėmė 
vaišintis jautiena. Bet, sako
ma, daugiau maisto sąjūdy su
trypė kojomis nei suvalgė.

rūgs.

Rusai reikalauja ne 
bedaryti nuolaidų 

vokiečiams
rūgs, 
jogei 

čekus
rūgs.
Tam- 

advokatas 
panaikinti

NEW YORK, N. Y., 
11. — Pereitą šeštadienį 
many boso Hines 
Stryker reikalavo
bylą iškeltą Hines’ui, kaltina
mam globojimu New Yorko ra-- 
kietierių. Teisėjas Pecora, iš
klausęs prokuroro gynėjo ar
gumentų, pareiškė, kad spren
dimą jis išneš pirmadienį.

• WASHINGTON, D. C., 
rūgs. 11. — Viena didžiausių 
Vokietijos karo paslapčių tai 
nauja bomba milžiniškos 
plekuojančios pajėgos, 
bombos buvo išbandytos 
nijoj. Jos padarė didelės 
lojalistams.

Britų laivynas 
kelionėj

briMALTA, rūgs. 11. — 60 
tų karo laivų iš čia išplaukė Į 
Viduržemio jtiros rytų vande
nis. Britanijos vyriausybės pa
reiškimu tai yra tik paprasti 
laivyno rudens pratimai. Lai-' 
vai į savo bazę sugrįš lapkri
čio mėnesio pradžioj.

eks-
Tos

Ispa- 
žtiTos

Kardinolas Munde 
lein atstovaus po-

piezių
VATIKANO MIESTAS, rug

sėjo 11. — Popiežius Pius pa 
skyrė Chicagos kardinolą Mun- 
deleiną kaipo savo atstovą eu
charistiniam kongresui, kurs 
Įvyks mieste New Orleans at
einantį mėnesį.

100,000 kinų karių [Nepajėgia susitaiky
pavojuje

SHANGHAI, Kinija, rūgs. 
11. — Japonų pranešimais, 100,- 
000 kinų karių pateko pavo- 
jun tarp Fukinahan ir Hwą- 
yenshan, Honan provincijoje, 
Kinams gręsia pavojus, kad 
juos japonai išnaikins.

ti automobilių unijoj
DETROIT, Mich., rūgs. 11. 

— Pereitą šeštadienį Homer 
Martin ir jo Šalininkai vis dar 
nepriėmė John Lewiso patari 
mo sugrąžinti į automobilių 
uniją keturis pašalintus orga
nizacijos • viršininkus.

LONDONAS, Anglija, 
9. — Čia gauta žinių, 
Sovietų Rusija įspėjusi 
nebedaryti daugiau nusileidi
mų vokiečiams. Esą, jei čekai 
duos vokiečiams dar daugiau 
koncesijų, tai jie neteks Sovie
tų Rusijos paramos.

Automobiliai bus 
pigesni

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
11. — Plymouih automobilių 
korporacija paskelbė, kad 1939 
metų Plymouthų kainos bus 
žemesnės nei 1938 m. Kitos 
automobilių kompanijos pa
skelbs taipgi žemesnes kainas 
1939 metų automobiliams. Tuo 
tarpu darbininkų algos, sako
ma, pasiliks nenukapotos.

McNutt rezignuos

KAUNAS — Rugp. 21 d. 8: 
30 vai. Šančiuose VIII Kranto 
g. 3 nr. vyrai atsikėlę anksti 
išėjo žuvauti. Liko tik namo' .. .

. . . , _ _ (CUZ1JOJ,seiminiriKe Bartkevicienc.
jo du nepažįstami vyrai, vie
nas iš jų turėjo dviratį. Įėję i 
butą ir radę virtuvėje tik vie
ną moterį, vienas iš jų atkišo 
į ją revolverį ir įsakė tylėti. 
Moteris tylėjo iš baimės. O an
tras vagilius įėjęs į kambarį 
ėmė ieškoti pinigų. Rado 52 
Lt su centais, pasiėmė ir išėjo. 
Vagilius su revolveriu keletą 
minučių pastovėjo prie mo
ters, kol antrasis toliau nueis, 
o vėliau p?t išėjo, sėdo ant dvi
račio i$K nuvažiavh. Moteris 
apie 60 metų amžiaus. Apie į- 
vykį pranešta kriminalinei 
licijai.

PARYŽIUS, Francuzija, rug
sėjo 9. — Valdžios paliepimu 
penktadienį tapo iškraustyti iš 
kai kurių kaimų šiaurės Fran- 

Vokietijos pasieniu. 
Tai vienas griežčiausių žinks- 
nių, kokius Francuzija iki šiol 
yra padariusi ryšium su Čeko
slovakijos krizių.

Nacių gauja užpuo 
le daktarą

po-

Be Maudyklių,
ke-

JAEGERNDORF, čekoslova- 
ja, rūgs. 11. — Alfred Knoll, 
Čekoslovakijos nacia, gabena
mas j kalęjttną nusižudė. Pe 
reltą Šeštadienį įvyko jo laido
tuvės. Grįždama iš laidotuvių 
nacių minia užpuolė D-rą Jan 
Menei, valstybės samdomą gy
dytoją, kurs padarė Knoll’io pa
laikų skrodimą. Minia mėgino 
ištraukti daktarą iš jo automo
bilio ir išdaužė visus jo maši
nos langus. Naciai ir dėl šio 
smurto verčia kaltę ant čeko 
daktaro — buk jis įvažiavęs 
automobiliu į minią.

tik

gyventojai
dienomis

mieste
vasaros

du kilometrus į vie-

200,000 vokiečių ar
mija Čekoslovakijos- 
Vokietijos pasieny

VILKAVIŠKIS — Prieš 
lėtą metų savivaldybė, norė
dama patenkinti miestiečių no
rus, prie miesto sodo iškasė 
maudymosi baseiną.

Nors pinigų kainavo, bet iš 
maudyklės išėjo tik dumblynė, 
kurioj noriai maudosi visokį 
šaltakraujai gyviaj, 
žmonės.

Ir vėl 
karštomis 
plumsi po
ną ir kitą pusę, kol gali nusi
plauti “griešnus” savo kunus 
ežero ar upelio skaidriam van
denėly.

Savivaldybė mato jų kančias, 
bet pastebėjus, jog jos pa 
stangomis nedėkingieji nesi
naudoja, tyli ir nieko nedaro.

O butų gera, nors po 20 ne
priklausomo gyvenimo metų, šį 
nelemtą maudyklės klausimą 
kaip nors sutvarkyti.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
11. — Gautais čia pranešimais, 
Čekoslovakijos pasieniu Aus
trijoj, 50 mylių plotu į šalies 
gilumą, yra sukoncentruota 
200,000 vokiečių armija. Ji pri- 
siruošusi momentaliai pulti Če
koslovakiją, kai tik gaus įsa
kymą. Tačiau Berlynas Šiuos 
pranešimus paneigė sekmadie
nį-

Žmonos Išbartas Vyras 
Pabėgo

MARIJAMPOLĖ — Vienas 
Ąžuolų-Budos ūkininkas M., 
apie 50 m. vyras, vieną dieną 
pragėręs 20 Lt. Del to namuo
se kilo šeimyniški ginčai, 
žmonos baramas, vyras išgulė
jo vieną 
atsikėlęs 
pareiškė, 
daugiau 
nes jam
nęs vaikams, kad sudorotų nuo 

javus, jis išėjo nežinia

dieną lovoj, o vėliau 
atsisveikino vaikus ir 
kad jis išeinąs ir 

nebegrįšiąs į namus, 
jau įkyrėję ... Primi-

MASKVA, Sovietų Rusija, 
rūgs. 11. — Zdenk Firlinger, 
Čekoslovakijos pasiuntinys So
vietų Rusijai, pasikalbėjime su 
spaudos atstovais pareiškė Šeš
tadienį, jogei jis yra įsitikinęs, 
kad Sovietų Rusija gelbės Če
koslovakiją visomis pajėgomis, 
jeigu Hitleris įsibriaus į Čeko
slovakiją ir jeigu Francuzija 
ateis Čekoslovakijai pagal
bon.

WASHINGTON, ,D. C., rūgs. 
11. — Aukštas 'valdžios atsto
vas pranešė, jogei Jungt. Vai-'laukų 
stijų komisionierius Filipinų 
saloms, Paul V. McNutt, arti
mo j. ateityj sugrįš į Jungtines 
Valstijas ir įteiks vyriausybei 
rezignaciją. Kai kurie laikraš 
čiai rašo, jogei McNutto rezig
nacijos reikalavo prez. Roose- yra. Ūkyje dabar šeimininkau 
veltas.

šio keisto dingimo apy- 
gyventojai įvairiausiai 
Tačihu jau antras mė-

RUGSĖJO MEN.
(September)

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

kur.
Del 

linkės 
kalba.
nuo, kai M. nebesugrįšta į ba
rnus. Niekas nežino kur jis

ja žmona ir 5 vaikai.

fiESTADIENIAIS nuo 8

NAUJIENŲ ADM.
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Iš Pietų Amerikos
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Lietuviškas Eretikas

NACIŲ POLITIKA PIETŲ AMERIKOS 
MOKYKLOSE

• ' - ■- .... . ... .

(Musų specialaus korespondento Urugvajuje)

Urugvajaus vokiečių skundas 
švietimo ministeriui

Urugvajaus vokiečiai Monte 
video mieste turi tris mokyklas, 
kurios vadinasi: “Hinderburg 
schule,” “Goethe schule” ir “De
utsche schule.”

Visos šios mokyklos jau dau
gelis metų kaip veikia privatiš- 
kų mokyklų teisėmis, ir visuo
menės tarpe turėjo gerų vardų. 
Ne vien tik čia gyvenančių vo
kiečių vaikai lankė šias mokyk
las, bet nemažas skaičius ir ki
tų tautybių, kaip urugvajiečių, 
lietuvių ir kt. Kitataučiai yra

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.

nemažai prisidėję prie tų mo
kyklų išlaikymo, nes už kiek
vienų mokinį mokėjo per mė
nesį 8—10 pezų, kad gerai iš
moktų vokiečių kalbos ir pa
žintų tai, kų skelbė Heine, Go- 
ethe ir kt. Ypač šias mokyklas 
lankė pasiturinčių urugvajiečių 
vaikai, kurie ruošėsi važiuoti į 
Vokietijų studijuoti chemijos 
mokslų.

Bet kiek tos mokyklos tapo 
pasuktos ar sukamos nuo savo 
kilnaus tikslo, galima bus su
prasti iš to skundo, kurį pri
siuntė Urugvajaus švietimo mi- 
nisteriui Hindenburgo mokyk
los mokinių tėvai. Štai tas skun
das:
“Didžiai gerb. p. švietimo 
Ministeri:

“Mes, žemiau pasirašę Hin
denburgo mokyklos mokinių tė
vai, daleidžiame sau kreiptis į 
p. Ministerį, prašydami susido
mėti auklėjimo metodais, kurie, 
be Tamstos ir musų sutikimo, 
laipsniškai tapo įvesti į Hinden
burgo mokyklų po to, kai na
cių partija paėmė į savo ran
kas Vokietijos valdžių. Tie me
todai yra ne pedagoginiai, bet 
politiniai nacių partijos meto
dai, praktikuojami šiandieninės 
Vokietijos mokyklose. Bet mes 
gyveųąme, ne Vokietijoje, bet 
r—! ' Bbrto—.'U'* ".'n*1—'trr*,*-------------------

Moterys-živireKit!
JUS GALIT LENGVAI ĮSIGYTI

ROGER5 SIDABRĄ

GALIT GAUTI TIEK SETŲ KIEK NORITE.

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ
/------------------------------------------------------------------------------------------ -

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

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme- 
oiai 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 35c.

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

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

Vardas .......................................... -.....-.... -............ .—...—...............„

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

Miestas .........................—---------- -——.... Valstija __ ...,______
........................................................................................... * ..———<

Urugvajuj^, toje šalyje, kurioje 
mes kaip ir visi kiti pilnateisiai 
piliečiai, turime teisę viešai pro
testuoti prieš tai, kas musų su
pratimu yra priešinga žmoniš
kumo, kultūros ir respublikos 
nuostatams, ir kas nedidelės 
mažumos norima įgyvendinti 
prievartos bei užkulisinės poli
tikos keliu, panaudojant tam 
negarbingam tikslui musų vai
kus mokyklose, ypač Hinden- 
burgho mokykloje po to, kada 
ankstyvesnis direktorius tapo 
pakeistas kitu, priklausančiu 
Vokietijos Nacių Partijos Frak
cijai Urugvajuje, kuris tos 
Frakcijos direktyva vėliau pa
keitė visus senuosius mokyto
jus naujais, sudarydamas iš jų 
naujų Mokyklos direkcijų be 
vaikų tėvų atstovų ir sutikimo.

Prie tokios Mokyklos direk
cijos didžiuma vaikų, nors gi
mę čia ir skaitosi urugvajie
čiais, bet leidžiami į šia« mo
kyklas išmokti vokiečių kalbos, 
naudojami politiniams bei mi- 
litariniams tisklams. Pavyz
džiui, visi vaikai neišskiriant 
amžiaus ir lyties turi sveikintis 
pagal nacių manerą ir šaukti: 
“Heil Hitlerį” Be to, vietoj pe
dagoginio sporto tapo įvesta ka
riniai pratimai su artificialiais 
ginklais — šautuvais, kulko
svaidžiais, rankinėmis granato
mis ir durtuvais, kas mus ir 
musų vaikus pastato iki paže
minančio įrankio vaidmens, 
dėlko mes, kaipo žmonės nega
lime pakelti akis prieš kitas 
tautas, kurios į musų vaikus 
žiūrėtų kaip į savo busimuosius 
neprietelius — užpuolikus. Tai 
skaudu! Mes tėvai visai priešin
gi, kad musų vaikai butų auk
lėjami tautų užpuolikais, arba 
butų kieno nors užpultais.”

Iš šito vokiečių skundo aiš
kiai matosi, kad ne visi vokie
čiai galvoja taip, kaip kam iš 
šalies žiūrint galėtų atrodyti, 
tai yra kad visa vokiečių tauta 
aklai seka paskui “tautos va- 
'dų’k" •’ ‘pjo ploni'.'? .'•'‘•yV

Pradėjus vokiečių' naciams 
naudoti mokyklas politiniams 
ir militariniams tikslams, vo
kiečių vaikų tėvai, be čia paci
tuoto skundo, šiomis dienomis 
turėjo nacius pašalinti iš mo
kyklos fizine jėga, pareikalau
dami policijos intervencijos.

Dėlto kad šitokiose mokyklo
se auga ir lavinasi vaikai, ku
rie gali būti ne vien ateiviais 
gimtoje žemėje, bet daugiau 
priešai demokratines tvarkos, 
tos tautinės urugvajiečių bazės. 
Tęsė mokyklose nebuvo auklė
jami sąžiningi respublikos pilie
čiai ir žmonės, bet sąžiningi 
nacių partijos nariai, žiaurus 
instrumentai ekspansines 'Hitle
rio politikos šitose žemėse ir 
priešai tautinės urugvajiečių 
nepriklausomybes. Nacių politi
kos veržimasis į mokyklas, tai 
užtikrinta germaniško imperia
lizmo bazė, kuri sudaro rimtų 
pavojų tautos ateičiai. Jei prisi
minsime, kad didžiuma vokiš
kų mokyklų moksleivijos sau- 
tykiauja su urugvajiečių vai* 
kais, pagaliau, yra čia gimę, ga
lės iš tikrųjų būtį pavojingu e- 
lementu, kuris virš savo tautos 
statys tų tautų į kurių jis bus 
nukreiptas savo dvasia, savo at
sidavimu ir ištikimybe ginti ir 
proteguoti tos svetimos tautos 
interesus savo gimtojo krašto 
teritorijoje ir kitur.

Prieš šitų pavojų Urugvajaus 
vyriausybe ėmėsi priemonių, 
kurios pagirtinos visais atžvil
giais, nors ir nėra kol kas to
kios radikališkos, kokių pagei
dauja Urugvajaus liaudis per 
spaudų, parlamente ir susirin
kimuose.
Nacių “mokslas” Argentinos 

mokyklose
Iki naujausių laikų buvo ži

nomos dvi pagrindinės imperia
listines germanų politikos for
mos: 1) ekonominė— finansi
nė, ir 2) politinė. Pastaroji bu
vo vedama užsienyje Vokietijos 
diplomatinių įstaigų ir gerai 
organizuotų specialių fašistinės 
politikos propagavimui biurų.

Iš Lietuvos
UŽKIETĖJIMO!

Daktaras pasakys, kad geriau
sias dalykas bet kokiame negala
vimų atsitikime yra surasti 
priežąstį. Jei turite užkietėjimą, 
tai nešitėrlenklte bėdos vaistais. 
Patirkite kas yra jūsų negalavi-

eigu jus valgote tai, ką dau- m ~ 1 X W m 1 » 't—- A
jums neteks. Už vis ^panašiausiai

“rupumo.” Bet ir “rupumas”-dar 
nereiškia maisto krūvą. Tai reiš
kia tik, to maisto rųšĮ, kuri —

mų priežastis.
Jeigu jus valgote tai, ką dau

guma valgo, tąi daug ko ieškoti 
jums neteks. Už vis panašiausiai 
yra tai, kad jus negaunate gana 
“rupumo.” Bet ir “rupumas” dar 
nereiškia maisto krūvą. Tai reiš
kia tik, to maisto rųšį, kuri pa
lieka žarnose nesųvartota minkš
toj “rupioj” masėje ir padeda vi
duriams išsivalyti.

Jei tai ko jų stokuojate, tai 
dabar jūsų eilė išvalgyti gruz
džių, traškančių Kellogg’s All- 
Bran lėkštę pusryčiams. Jis turi 
reikalaujamo “rupumo,” plūs to- 
niko, vitaminų BĮ.

Valgykite jį kasdien, gerkite 
gana vandens ir nriąidSkite prie 
“reguliariųjų?” AlhĘrain daromas 
Kellogg in Battle Creek. 

■ » ■ ...... Uit
u.-ĄuMwriiJ įlĮ.-.-'ltin.
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Bet šiuodvi formos ilgainiui 
liko iškoriguotos ^pozicinių vi
suomenės srovių, ir jų fašizmas 
vis mažiau ėmė tepajėgti skver* 
btis į plačiąsias masęs, nes jis 
liko kaip ir nudėvėtas, kaip ir 
baiminantis. Todėl atsirado tre
čioji fašistinės akcijos forma, 
tai — skverbtis į mokyklas, į 
nesubrendusių ir nemokančių 
savistoviai galvoti jaunų žmo
nių sielas ir protą.

Visa tai atsitiko ne vien U- 
rugvajaus, bet taip pat ir Ar
gentinos mokyklose. Tai patvir
tina Pampos provincijos guber
natoriaus, Perez Visasoro, įteik
tas federalinei Argentinos val
džiai skundas, smarkiai sujudi
nęs Pietų Amerikos spaudą ir 
plačiuosius, visuomenės sluoks
nius. Tapo ištirta, kad vokiečių
—-----------------------------------------rr-;-----------------------T*'-" .------------------ ---------------- ---------------—-

vaikai, gimę Argentinoje, bet 
lanką vokiečių mokyklas, ne
moką nė žodžio Vietinės kalbos, 
o kalbą tik vokiškai; visai ne- Neapsaugota GclcŽin- 
žino ir nenori žinoti istorinės ’ L- r T> v 
argentiniečių praeities, bet nuo Kelio 1 ervaza 
Bismarko iki Hitlerio žino kuo 7. • o n ••. . . . , . . KROSNA — Tai Suvalkijosgeriausia visų despotų biografi- , .? ... . . ... . plentu centras, nes čia sueinajas, kokius tik Vokietija tame \ , . . , . . . . ,.
laikotarpyje yra turėjusi; neži- 4 plefta1’ kunais- /paly*int’- 
no kas valdo Argentiną ir ko- lr atėjūnas nemažas. Vienu 
kią santvarką ji turi, bet “iš. garbiu plentu ema skersai 
mokyti”, kad Hitleris yra viso geležmkeho _ bėgiai. Viename 
pasaulio valdovas ir aukščiau- s,° ,plent° sone pne pwvažos 
sias žmogus visoje Argentinos stovl trobesiaj, o antroj pusėj 
'teritorijoj. aukštas pylimas, apaugęs me

džiais, per kurį nematyt gele- 
Pęr 200 mokyklų (jų tarpe ir žinkelio. Ir tik arti privažiavus 

argentiniečių), kurios buvo įsi- prie geležinkelio, apie 50 m., 
vedusios šitokias istorijos pa- galima pastebėti visai arti iš
mokas susekė pati Argentinos lendantį traukinį. O tokiam 
valdžia, ir priversta buvo im- trumpam atstume plentu rie
tis griežtų priemonių, kad iš- dant. automobilį sustabdyti 
gelbėjus jaunuomenę ir mora- sunku. Pavojus gana rimtas, 
lines tautos sąlygas. Šitas tau- šioj vjetoj jau praeit;į žie. 
tinis ir moralis argentiniečių traukinys užvažiavo ant 
žygis buvo su didele simpatija lutomobi|io> k(Jrį visa- sutry. 
sutiktas visos sveikosios visuo
menės opinijos visose Pietų A- 
merikos valstybėse, nežiūrint į 
tai, kad nacių politikos verži
masis j mokyklas, gerokai ap
karpė teises visoms privatiš- 
koms ateivių mokykloms.

Kaip vakar Pietų Amerikoj 
labiausiai pažeminančiu žodžiu 
buvo “bolševikas”, taip šian
dien paniekos ir pažeminimo 
žodžiu darosi “fašistas”, lygus 
žodžiams — “despotas”, “parsi
davėlis”, “išdavikas” ir pan.
Montevideo, Uruguay

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St

nieis pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 61

Ofteo 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 sutartį.
Rez, 4919 SO. MICHIGAN MVO.

TeL Kenwood 5107
Ofiso Tel. Virglnia 9038 

Residence TeL BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 8—8 vaL vakaro 
Rezidencija:

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

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

' lOj J.J . ; ,

AMBVLAN©B-
■ DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tėl. LAFAYETTE 0727

t~^ _ 1* koplyčios visose
J—<zl 1 Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS.
■ZfflfflfflfflffllBafflmilfflRfilfflaifiUfflMVmaMMnnHHHMHHHBaHaHMHBMMBfflfim

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

♦

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ALBERTĮ? V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Western Avė. Phone Virginia 0883

ANTĄNAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phohe Lafayette 3572

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

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanlca Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515*
SKYRIUMI 43-44 East 108th Street Tek Pullman 1270

PILIETYBES

PAMOKOS
KAS KETVIRTADIENI 

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

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

Telefonas: YARDS 1001

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

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 

1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Dameų 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 Brunswick 0597

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

St

Physician and Surgeon 
3103 SOUTH HALSTED ST. 

Res. 3261 So. Halsted Street

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS ,;

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

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

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014 

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

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
vak. Nedalioj pagal susitarimą

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be altinių. 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

ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 
kampąs Halsted St.

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

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Repnblic 7868

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.

KU( Lietuviai Dakte^

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. vakarę.

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 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDVVAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 p<
pietų, 7 iki 8 vaL Ned. nuo 10 iki 11

Rez. Telephone PLAZA 2400
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PITTSBURGH'O NAUJIENOS
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IŠ LIETUVIU DARBININKU SUSIVIENIJIMO 
4-TOJO SEIMO

kyti, kad jokiu budu negali ly
gintis su SLA. seimais nei 
LDS. Seimas, ne LR-KS. Sei 
mai ne tik skaitlingumu
gatų, bet ir kitais atžvilgiais.

— S. Bakanas.

(Tęsinys)
SESIJA ANTRA

Daktaro Kvotėjo Raportas. — 
Iždininkas Dr. KaškeviČius 
dar nebuvo atvykęs į Seimą 
ir jo raportas buvo atidėtas 
kitai dienai.

PITTSBURGH, Pa. — Rug- 
piučio 15 d. sekretoriaus Siur- 
bos raportą priėmus su kele- 
tos paklausimų. Paklausimai 
buvo daromi dėl III. Valstijos 
apdra udos departamento pa
tvarkymo dėl pakėlimo nariams 
mol^ęščių į apdraudos fondą. 
LDS. Centro Valdyba pagal 
praeitą seimo įgaliavimą buvo 
pakėlus nariams mokeščius, 
kad prisitaikius prie III. val
stijos reikalavimų. Paklausėja 
norėjo žinoti, ar Centro valdy
ba iš anksto žinojo, kad III. 
valstija rengiasi prie vykdymo 
naujų patvarkymų, ir kodėl 
apie tai nebuvo iš anksto na
riams pranešta.

Kitas klausimas rišosi su be- 
sirengimu prie pakėlimo mo- 
keščių į pašalpos fondą. Pa- 
klausėjas nusiskundė, kad kol 
visi priklausė prie SLA., tai, 
girdi, nebuvo keliami jokie 
mokesčiai. O dabar tai vis nau
ji ir nauji mokesčiai ir vis 
įvairių valstijų apdraudos de
partamentai reikalauja ir rei
kalauja tų visokių pakėlimų, 
— nusiskundė paklausėjas.

Sekretorius Siurba atsakinė
jo į paklausimus.

Prieinama prie iždininko Dr. 
Kaškevičiaus raporto, bet kol 
kas liždininko nesiranda seime,, 
tai ja - raportas ’ lieku3 atidėtas; 
tolimesniam laikui.

Daktaro kvotėjo Dr. Motie
jaus D. Palevičiaus irgi seime 
nesiranda, bet jisai yra pri-
siuntęs savo raportą ir prane
šęs, kad Seime negalės daly
vauti. Daktaro kvotėjo rapor
tą skaityti pakviečiamas J. Ga- 
siunas. Iš daktaro kvotėjo ra
porto susidaro įspūdis, kad 
Dr. Palevičius tikrai nėra “pa
miršęs” SLA. Chicagos Seimo 
istorijos, nes savo raporte už
važiuoja “fašistams”, taip pat 
nepamiršta ir savų “persidavė- 
lių”. Reiškia, buvo taikoma 
tiems saviemsiems, kurie po 
skilimo Chicagos Seime pasili
ko SLA. ir neseke juos.

Tačiau daktaras kvotėjas sa
vo raporte labai mažai tekalbė
jo apie nariij sveikatą, mirtin
gumą, kas liečia tiesioginiai jo 
pareigas organizacijoj.

Daktaro kvotėjo raportas 
taip ■ pat buvo priimtas vien
balsiai. Dar antroji sesija ne
sibaigė ir buvo einama prie ki
tų Centro valdybos raportų, 
bet jūsų korespondentas dėl 
kasdieninio darbo negalėjo il
giau pasilikti sesijoj, tai apie 
kitų raportų turinį nieko ne
girdėjo. Tad nieko apie tai ir 
negalia parašyti.

Tik tiek galiu pasakyti, kad 
visi Raportai buvo priimti ir 
daugiausia be jokių diskusijų.

Apleidžiant seimo svetainę 
teko susitikti su keletu žymių 
LDS. darbuotojų ir pirmiausia 
buvau užklaustas kaip patinka 
seimas. Atsakiau, kad gerai. 
Tuojau vienas iš mano drau
gų man padaro pastabą: “Ma 
tai, Bakanai, koks musų sei
mas ramus, nėra jokių ginčų 
nei frakcijų, nei užsivarinėji 
mų, nei varžytinių.”

Tiesa, tiesa, panašius pasi
gyrimus esu girdėjęs ir Rymo 
katalikių susivienijimo seime 
Roorevelto viešbutyje, kad ir 
jų seimas daug ramesnis, ne
gu SLA, — aš jiems atsa
kiau.

Atvirai kalbant, reikia paša-

dele- rieč.ai

PITTSBURGHIŠKOS
PASTABOS

Medaliai.
Kas juos duoda, kam duodči 

ir ką jie reiškia? Hitleris da
vė Fordui medali už tai, kad 
Fordas žydų nekenčia taip, 
kaip ir pats Hitleris.

Jeigu Gegužis, Vinikas ir 
Vita it is butų verti medalių do
vanos už tolimesnės praeities 
darbuotę, tai tik jau ne iš to
kių rankų, kaip Smetonos. .0 
dėl pono Karpiaus pelnytos me
dalio dovanos, tai tik tiek rei
kia pasakyti, kad tas vaikyk- 
štiš gavo medalį už tai, kad 
jisai spiaudo ant demokratijos 
šalininkų ir Smetoną laiso.

Dėl “minkštos sofos”
“Sandara” rašo, kad “Tėvy

nės” redaktorius p. Jurgelionis 
norįs minkštos “sofos” dėl pa
silsėjimo iš po sunkaus galvo
jimo ir svajonių.

Reikia pasakyti, kad būti] 
ne pro šalį ir “Sandaros” re
daktoriui minkšta “sofa”, jei 
tik jis mokėtų galvoti. Bet, de
ja, “Sandaros” redaktorius mo
ka tik plūstis, o ne galvoti. O 
jei šioje ašarų pakalnėje nesu
rastų Bendro Fronto, tai “San
dara” neturėtų ką nė rašyti.

Ant popieriaus ir be 
popieriaus.

“Sandara” sako, kad sanda- 
riečiai turi daugiau kuopų ant 

Chesterfield Laikas 
ant Jūsų Radio 
PaulWhiteman 
Paul Douglas 
Joan Edwards 

, The Modernaires 
j Kitkvitni trtiiadisni 

per visus C, B, S, stotis
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su DAUGIAU 
MALONUMO

Alės buvome vietose ir matėme 
daigtų...ir visur kur tik ėjome 
Chesterfields teikė žmonėms daug 
malonumo. Dabar mūsų namuo
se bus užtektinai Chesterfields.”

Ima gerų daigtų pagaminti ge- 
rą produktą. Tai todėl mes var
tojame geriausius sudėtinius 
kokius cigaretas gali turėti... 
lengvus nunokusius tabakus ir 
gryną cigareto popierą . . . pa
daryti Chesterfield tokį cigare
tę kokį rūkytojai sako yra leng
vesnis ir geresnio skonio.

LAUCIAU MALONUMO 
milijonams

popieriaus (tik ne narių), ne
gu so.’ialistai. Aš tą seniai ži • 

I nau, bet sociaLstai turi dau 
I giau simpatizatorių ir tai ne 
j ant popieriaus.

Kas yra dirbę SLA.
Ar tik tautininkai ir sanda- 

dirbo SLA., o socialis
tai ne? 1907 metais pas mus 
Pittsburghe senis Jonas Kaz 
lauskas ir F. J. Bagočius N. S. 
dalyje sutvėrė SLA. kuopą iš 
40 narių; ten ir aš prisira
šiau.

O Bagočius ir Kazlauskas 
tuomet buvo socialistai, taip 
kaip ir aš pats.

O sandariečių tais laikais vi
sai dar nebuvo šioje ašarų pa
kalnėje; na, o “Sandaros” re
daktorius sako, kad jie subu- 
davojo ir išaugino SLA.

Ar tik tas vaikas nesapnuo
ja nemiegodamas.

Praeity ir dabar.
Kada komunistai suskaldė 

Lietuvių Socialistų Sąjungą 
Amerikoje ir pradėjo garbinti 
diktatūrą, tais laikais “Sanda
ra” buvo demokratiška organi
zacija. Tai daug socialistų ir 
taip demokratiškų žmonių glau
dės prie Sandaros kaipo prie 
demokratiškos organizacijos, ir 
36 kp. tais laikais buvo užau
gus iki apie 200 narių ir man 
teko garbės būti pirmininku 
per daugel metų.

Bet kai tik “Sandara-” pra
dėjo Smetoną laižyti, tai de
mokratijos šalininkams tada, 
žinoma, nebuvo vietos Sanda
roje. Pasėkoje to šiandien san
dariečių tik tiek teliko Pitts
burghe ir visoje apylinkėje, 
kad vos-ne-vos galima rasti 
reikalinga skaitlių, kad butų 
galima sudaryti valdybą.

Tačiau fašisįut^’antis “San
daros” redaktorius tų akis du- 
rinčių faktų visai nemato, ar 
nenori matyti.

Tikrai apgailėtina. — A. V.

ACME-NAUJIENŲ Telephoto 
ŽMOGŽUDŽIO MEILUŽĖ. 

•—26 meti] chicagietė, kaba- 
retų šokėja Jean Carlyle, 
kuri buvo susižiedavus su 
William Raab. Jisai apsi
stojo vienam Chicagos vieš
butyje su vedusia moteriš
ke Marie Kamont ir ją vė
liau nužudė. Raab buvo su
imtas.

Kas ką veikė SLA 
3-čio Apskričio Nak
tiniame Išvažiavime

(Tęsinys)

REPORTERIO NUOTYKIAI M
TTTT

Kad jums, gerbiamieji, ne
nusibostų skaityti, ilgi Reporte
rio raštai apie tokius nesvar
bius dalykus įka^)^kad SLA. 
3čio apskričio naftinis išva
žiavimas, tai be jokių ceremo
nijų papasakosiu, kas ką vei
kė.

SLA. 3čio apskričio pirminin
kas p. J. P. Milleris norėdamas 
daugiau apšviesti visą naktinį 
išvažiavimą, mechanišku budu 

j buvo įvykdęs vienu kartu “Sau- 
• les ir mėnulio užtemimą”, ir 
I visi pasijutom didžiausioje 
tamsoje. Ir jei ne Jonas Pabar
ėms, Antanas Zdankus, Floras 
Radžiūs, tai dievai žino, kas 
butų atsitikę su tuo naktiniu 
išvažiavimu. Jų pastangų dėka 
šviesos buvo grąžintos.

Apskričio parengimo Komi
sijos narės: M. Ždankienė, H. 
Saveikienė ir Viktoravičienė 
pakankamai turėjo sunkaus 
darbo prie sviestavimo keptų 
kornų; K. Leliušis, J. Būgai- 
liškis ir kiti musų darbštieji 
vyrai labai sunkiai ir sušilę 
dirbo, kol trokštančius pagir
dė.

SLA. 3čio apskričio iždinin 
kas Kastantas Šinkūnas visą 
laiką ne tik iždą globojo, bet 
žiurėjo, kad ir svečiai nebūtų 
nuskriausti. Apskričio Komite
to narė V. J. Količienė rūpino
si supažindinti LDS. Seimo de
legatus su pittsburghiečiais ir 
skundėsi, kad jai koja skau
da.

Teko pastebėti pittsburghie- 
tį J. Virbicką darant pažintį 
su chicagiečiu B. šalaveičiku. 
Abudu yra- skirsnemuniečiai ir 
parapijonai.

Jūsų Reporteriui einant pro 
žalią žolę nuošalioje vietoje, 
teko pastebėti vieną Pittsbur- 
gho veikėją romansuojant su 
viena delegate, atvykusią iš 
kietųjų kasyklų. Tasai veikė
jas pastebėjęs Reporterį einant 
pro šalį, padarė pastabą: “Re
porteri, svol..., neparašyk apie 
mane nieko, aš tau parody
siu.” U

Todėl Reporteris apie tai ir 
nerašo ir niekam kitam nieko 
nesako.

— Reporteris.
(Bus daugiau)

Ruošiantis Prie 
Didžiojo SLA. 
Pažangos Vajaus
Kas yra veikiama Pittsburghe 

ir apylinkėje.

Kada didyds SLA. pažangos 
vajus oficialiai bus paskelbtas 
ir prasidės su spalio 1 diena, 
tai Pittsburghas ir visa apy
linkė bus prie jo tinkamai pri
sirengę. Vajaus pasisekimas 
jau yra užtikrintas, nes tarpe 
SLA darbščiųjų veikėjų visur 
yra pakilęs ūpas ir rimtas pri • 
sirengimas prie darbo.

štai keletas- pavyzdžių, kas 
ir kaip pas mus jau ruošiesi 
iš anksto vajaus darbui.

Rugsėjo 18 d. LMD. svetai
nėje SLA. 3čio apskričio val
dyba šaukia visų Pittsburgho 
ir apylinkės SLA. kuopų or
ganizatorių ir busimų vajaus 
dalyvių bendrą susirinkimą, 
kur bus išdirbti planai ir ben 
drai pasitarta dėl sėkminges • 
nes vajaus darbuotės.

Tame musų organizatorių ir 
veikėjų bendrame pasitarime, 
kuris, kaip esu minėjęs, įvyks 
rugsėjo 18 d. LMD. svetainė
je, 142 Orr St., Pittsburghe, 
1:30 vai. po pietų, manome tu
rėti savo tarpe ir “Tėvynės” 
redaktorių gerb. Kleofą Jurge- 
lionį. Jisai mums suteiks daug 
naudingų patarimų dėl vajaus 
darbuotės.

Tokia nepaprasta proga tu 
retų pasinaudoti ne tik oficia
liai kuopų organizatoriai, bet 
ir kiti visi kuopų veikėjai, ku
rie tik yra pasiryžę imti daly- 
vumą SLA. pažangos vajuje.

SLA. Bčio apskričio organi
zatorius Charles K. Pikelis yra 
pareiškęs, kad jau jis dabar 
turįs “sulainavęs” daugiau 
kaip 10 naujų narių, tik su ne

kantrumu laukiąs prasidedant 
vajaus.

Su musų Pikeliu juokų krė
sti negalima; jisai ir praeita
me Auksiniame vajuje laimėjo 
pirmą dovaną 3čiam apskrity
je už narių prirašymą.

Musų Charles yra prityręs 
organizatorius; jisai savo pa
reigas tinkamai atliks.

Marijona Ždankienė yra bu 
vus SLA. 40 Seimo delegatė 
iš 40 kp. Ji yra darbšti SLA. 
3čio apskričio parengimų ko
misijos narė, šių žodžiu rašy- 
;ojui yra pareiškus, kad jau 
ji turint 4 gatavus narius pri
rengtus prirašyti prie SLA.

“Bet narių vardų nesakysiu, 
kad kas jų iŠ manęs nepaverž- 
ių” — pareiškė musų darbš
čioji Marijona. Tiek reikia pa
sakyti, kad sesuo Marijona vi
sada savo duotą žodį išlaiko.

Vincas Burduas, 104 kp., 40 
Seimo delegatas ir nenuilstan
tis tos kuopos darbuotojas, 
vieną kartą visai netyčia man 
prasitarė, kad jau jis turįs pri
rengęs 4 naujus narius, tik 
laukiąs vajaus prasidedant, 
i'aip pat drąsiai pareiškė, kad 
į kitą Seimą jų kuopa galė
sianti siųsti ne vieną delegatą, 
bet 3 ar 4, ir jie esą pasiryžę 
susilyginti narių skaičium su 
40 kuopa iki vajus pasibaigs.

Brolis Burtiulis žino, ką jis 
kalba, nes jų kuopa yra di
džiausioje lietuviškoje kolioni- 
joje S. S. Be to, 104 kp. yra 
darbščių vyrų ir moterų, ir 
jei tik jie sutartinai dirbs, tai 
jie tikrai pasivys 40 kuopą na
rių skaičiumi.

Marijona Šimkienė, North 
Sidės 86 kp. sekretorė, jau ke
lis kartus praeityj yra dova
nas laimėjus už prirašinėjimą 
naujų narių. Ji jau nelaukė nė 
vajaus prasidedant nepaiso net 
nė uždarbio.

“Aną dieną pamačiau, kad 
apie mus viena kaimynka pra 
dėjo sukinėtis. “Inšiurens'* 
agentas ir aš ėmiau ir prira
šiau savo kaimynką prie SLA., 
sekamam kuopos susirinkime 
(rugsėjo 11 d.) ji bus priim
ta į Susivienijimą” — kalbėjo 
86 kp. darbščioji sekretorė.

90 kp., Bridgeville, Pa., mė
nesiniam susirinkime rugpiučio 
14 d. išrinko pora organiza
torių: Joną Kazlauską ir Bro
nę Sabaliauskaitę - Jonaitienę 
dalyvįapti didžiąjam pažangos 
SLA. vajuje. Jie irgi ruošiasi 
prie darbo.

Apie kitų kuopų ir veikėjų 
besiruošimą prie vajaus para
šysiąs kitą kartą.

— S. Bakanas.

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

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.
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Diplomatinė dvikova

ka-

VO- 
res-

Europa, gal būt, bus išgelbėta fino karo, bet Čeko
slovakija, dėl kurios dabar eina diplomatinė kova, 
žin ar išneš sveiką kailį iš šito konflikto. 

r

Anglijos valdžia jau privertė Prahą pasiūlyti 
kiečiams tokių koncesijų, kurios labai apsunkins
publikos valdžiai palaikyti ramybę vokiečių apgyven
tuose distriktuose ir kovoti su nacių judėjimu. Čekai 
sutiko ne tik duoti autonomiją kantonams, į kuriuos bus 
padalinta respublika, bet ir leisti vokiečiams turėti po
liciją sudėtų apgyventuose kantanuose. Kai naciai Če
koslovakijoje įgis tiek teisių, tai kas juos galės sulaiky
ti nuo išdavikiškų žygių prieš respubliką?

Bet apgailėtina, kad kitos valstybės, kurios yra pa
sižadėjusios ginti Čekoslovakiją, jos neparemia šitose 
derybose. Francuzija yra pasirašiusi sutarti su čekais, 
pagal kurią ji turi juos ginti nuo užpuolikų. Rusijos su
tartis su čekais uždeda pareigą sovietams- eiti pagalbon, 
Čekoslovakijai, jeigu ją gins Francuzija. Bet derybose 
tarpe Čekų ir vokiečių dalyvauja tiktai Anglija. O ka
dangi čekai yra priversti deryti taip, kaip jiems anglai 
diktuoja, tai faktinai kova eina tarpe Anglijos ir Vo
kietijos. •

O franeuzai ir rusai tyli Ar jie nemato', kur Angli
jos konservatoriai gali .Čekoslovakiją nutempti?

Francuzija dar bent energingai veikia, namie, mobi
lizuodama savo ginkluotas jėgas-, kad ji butų pasiruošu
si urnai šokti į pagalbą čekams. Bet sovietų valdžia ne 
tik nesikiša i derybas, kuriose yra sprendžiamas Čeko
slovakijos likimas, o neparodo jokio karinio aktingu- 
mo. Visar kas buvo viešai pranešta apie Maskvos pasi
ruošimą padėti čekams, tai — kad ji teiravosi pas Ru- 
manijos valdžią, ar ši leistų rusams eiti per jos teritori
ją į pagalbą čekams.

Prie šitokio rusų pasyvumo ir Francuzijos tylėjimo' 
anglai gali elgtis kaip tinkami.

Ispanijos reikale angl’ai irgi paėmė į savo rankas 
vadovybę — ir visi mato, kas iš to išėjo. Kad neatsitik
tų kas nors panašaus ir su Čekoslovakija!

Kodėl sovietų valdžia taip nedrąsi?'
Iš Maskvos ir jos garbintojų dažnai girdime pasi

gyrimus, kad tik sovietų valdžia rodanti “tikrą kelią”' 
kovoje su fašistais ir agresoriais. Tačiau, kai ateina rei
kalas paremti žodžius darbais, tai Maskva pasilieka už
pakalyje kitų valdžių. Valstybė, apimanti “šeštų dalį pa
saulio”, nedrįsta pareikalauti sau, jei ne pirmo, tai bent 
lygaus balso- tokiuose reikaluose, kurie liečia visos žmo
nijos ateitį.

Jeigu šitoje diplomatinėje anglų ir' vokiečių' dviko
voje Čekoslovakija pralaimės, tai Sovietų Sąjungai bus 
didesnis smūgis,, negu kuriai kitai didelei valstybei. Nes 
Hitleris tam ir nori sudraskyti čekų respubliką^ kad* 
jam butų atdaras kelias į rytus — į Sovietų Ukrainą. 
Tačiau sovietų valdžia laukia, kad Čekoslovakijos liki
mą apsaugotų Chamberlainas, kurio tikslas yra padary
ti taiką su fašistų diktatoriais!

Kodėl ji taip elgiasi?
Aišku — todėl, kad ji nepasitiki savo? jėgomis.
Didžiausia pasaulyje armija. Didžiausias oro laivy

nas. Milžiniškas kraštas. Milžiniški pasisekimai pramo
nėje, žemės ūkyje ir švietimo srityje.

Viskas milžiniška, bet nėra drąsos stoti akis į akį 
su Hitleriu.

Milžinas molinėmis kojomis.
Jeigu Rusijoje gyvuotų demokratija, o ne diktatū

ra, tai jos balsas valstybių “koncerte” svertų tikrai ne 
mažiau, kaip vokiečių arba anglų. Bet dabar, deja, ji 
priversta užleisti pirmenybę kitoms šalims — kadangi 
Stalinas nepasitiki net savo generolais^ admirolais ir ko- 
misarais!

Štai kodėl šiandie Europa turi drebėti , sekdama 
Chamberlaino ir Hitlerio ginčą dėl čekoaiovakijosi

Užsakymo kalnai 
Chicago je — paštu:

Metams ......    - __ $8.00
Pusei metų .... ................. ___  4.00
Trims mėnesiams _____ ___  2.00
Dviem mėnesiams ______ 1.50
Vienam mėnesiui _____ ___  .75

Chicagojf per išnešiotojus:
Viena kopija _________ 8C
Savaitei .......  18c
Mėnesiui ........ ........... ...... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
' paštu:

Metams . t----- - ............ .... $5.00
Pusei metų .... ......... . ...... ___  2.75
Trims mėnesiams .......... ___  1.50
Dviem mėnesiams _____ ___  1.00
Vienam mėnesiui ........................75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Lietuvos Žemėj
KAPITALISTŲ DRAUGAS Federalinė valdžia teikė pa

galbą ir patiems kapitalistams, 
duodama paskolas geležinke
liams ir sustiprindama bankų 
saugumą.

už jo labdaringus ir 
gerus darbus. .Bet ne

to fakto, kad šis „baž- 
kunigaikštis” kovojo,

Kunigų laikraščiai labai gar
bina neseniai mirusį New 
Yorko arkivyskupą kardinolą 
Hayes’ą 
kitokius 
pažymi 
nyčios 
kaip įmanydamas, prieš ratifi
kavimą J. V. konstitucijos pa
taisos, draudžiančios samdyti 
vaikus dirbti fabrikuose, čia 
jisai pasirodė tikras išnaudo
tojų draugas.

STOJA Už “EKONOMINĘ 
DEMOKRATIJĄ”

kviečia 
nuo tų 
ginklų,

pra- 
eko- 
ku-

Amerikos Darbo . Federaci
jos vykdomoji taryba patvirti
no pareiškimą, kuriame ji pa
sisako už “ekonominę demo
kratiją”, bet kartu ir už kapi
talizmo sistemą. Vienoje vieto
je tame dokumente sakoma:

“Nedarbas gali būti paša
lintas tiktai sudarius darbo 
progas dirbantiems vyrams 
ir moterims privatinėje pra
monėje. Tai yra tikras vais
tas nuo nedarbo.”
Toliaus pareiškimo autoriai 

pabrėžia, kad Amerikos Darbo 
Federacija “stovi ant privatinės 
nuosavybės, privatines inicia
tyvos ir privatinės nuosavybės 
gynimo pagrindo”, ir reikalau
ja, kad pramonė pripažintų ir 
gerbtų darbininkų reikalus, siū
lydami štai ką:

“Darbininkija 
monę atsisakyti 
nominės kovos
riuos samdytojų organizaci
jos vartojo vakar ir tebevar
toja šiandien. Pripažinkime, 
kad santykiai tarpe darbo ir 
kapitalo jau yra kitokie. 
Ekonomine,s kovos vietą už
ėmė bendradarbiavimas ir 
abypusis susitarimas. Darbas 
te kapitalas gali dirbti bend
rai, keldami ir plėtodami ga
mybą su pagalba darbininkų 
organizacijų ir pramonės or
ganizacijų, kurios veikia per 
įmonių administracijas.”
Pagalios, pareiškimo autoriai 

sako:
“Visuolsc ekondfthiniuosė 

saniįykrcrose reikia prtųtažintii 
ir laikytis5 ekonomines efemo- 
kratijos principo; kurio' pa*- 
grindų darbininkai ir dan-M 

, daviai gali išspręsti savo 
bendras ekonomines proble
mas.”

I Čfe Amerikos Darbo Federa
cija išdėstė savo principialį nu
sistatymą svarbiausiais šių die
nų klausimais: kaip darbinin
kai žiuri į kapitalistinę siste
mą1 te kdki'ė yra Jų santykiai 
,su darbdavių klase. Reikia pa
sakyti, kad' Amerikos Darbo 
Federacijos vadų pažvaTgos yra 
febai ko'nšerVafyviškOs.

Jie' stojai už privatinę nuosa
vybę ir “privatinę, iniciatyvą” 
pramonėje; Bet kodėl ta< priva
tinė iniciatyva atvedė Ameri
kos biznį, prie baisios depresi
jos-, lt tiri išmetė į gatvę dWu- 
giatiy, kaip’ 10 milionų 
kų? Kodėl be valdžios pagal
bos ta privatinė kapitalistų mi- 
ciatyva negalėjo ne tik aprū
pinti milionus' bedarbių ir jų 
šeimas, bet ir atgaivinti pra
moję?

Jatu' prezidentas Rooseveltas 
pasirodė1 čia daug pažangesnis 
už Amerikos Darbo Federaci- 
jbtf vaditš. Jisai pamatė, kad 
privatinė kapitalistų ihieiatyva 
neišgelbės bedarbių htro badb,. 
ir ėmė teikti pašalių bedar
biams iš valstybės iždb, ėnfiė 
organizuoti viešus darbus ir 
pasiute kongrėštti* eilę įstatymų 
projektų apie apdraudą nuo ne- 
dhrtŽKfy sėrta^Yės pensijas, darbo 
valandų sutrumpinimą pramo-

VOKIETIJOS GENEROLAI 
PRIEŠ HITLERIO 

ŽVALGYBĄ

Vofeiėtijos demokratinių gru
pių feidŽtamas užsieniuose biu- 
letetefe “TjėUfsche Information” 
padtaodb įdomių žinių apie ko
vų? Luti eina tarpė- Vokietijos 
armijos generolų te Hitlerio 
žvarbos viršininkų.

Pasirodo', kad arm$0s vado
vybė privertė Hitferį pakviesti 
gėtt. tori Fritselfų dalyvauti 
(febartiniuose manie'vruo'še (ku
rie faktinai yra mobilizacija 
kartiiij1. Tas ^en'ėrofes pirthiaus 
buVo vyriausias Vokietijos ar
mijos vadas; bėf jfeai tarėjo 
atsistatydinti ir išeiti atsargai! 
dėl nesutikimų, kilusių tarp jo 
ir kitų Hitlerio šalininkų. Hit
leris dabar paraše Fritschui 
laišką, siūlydamas jam vietą 
armijoje. Bet generolas atsisa
kė dėl “nesveikatos”. Bet tikro
ji atsisakymo priežastis, , kaip 
praneša “Deutsche Informa
tion”, buvo visai kita.

Gcn. von Fritschą buvo ne
teisingai apkaltinęs per savo 
adjutantąi Heydrichą Vokietijos 
slaptosios policijos (Gestapo) 
viršininkas Himmlerr Armijos 
garbes teismas generolą išteisi
no - ir pareikalavo, kad liudi
ninkas, kuris davė prieš jį me
lagingus parodymus, butų nu
baustas. Bet žvalgyba tam liu
dininkui leido pabėgti į užsienį. 
Tuomet armijos generolai, už
tardami Fritschą, pradėjo kovą 
prieš jo skundiką Heydrichą, 
kuris yra Hitlerio sargybos va
das, ir Heydrichas išėjo neri
botam laikui1 į “atostogas”..

Tačiau Fritschas ir genero
lai, kurie jį remia,, da ir dabar 
nėra patenkinti, štai dėl ko 
Fritschas atsisako grįžti į ar
miją, nežiūrint to, kad jisai ga
vo kvietimą Jš paties “fiure
rio”. Paminčtasai biufefentf® ra
šo: (t

“Jisai rėikalauijav kad bertų 
atstatytas Himmiler, kurfe 
kabineto posėdyje i?eikafevoV 
kafob atsitikime, vyrų
sargybos skyriams, vidaus 
tvarkos palaikymu^ nes>. ėšų, 
krašto' auga' nepasitonkihi}- 
ma's. it opozicija.”
Armijos* vadhi> šitam' 

ler’io reikal’aviniėd pasipriešino;. 
Bet kaip da'bar pasielgs^ Hitle
ris, nežinia. Str gem. Prifsehw 
jisai,, matyt, negalės susitaiky
ti tolį, koli Hinimler nėbvrs pht- 
šalintai iš' žvalgyfew viršininko' 
vietos5. <

Prieš kėtverius mettis (birže
lio- 36- d. f93d m.)) Hiflėrfe ir Jė' 
artimiu'usiejii'i sėbrai* padhrė fcrUu 
vinų “Valymų” tarpe rudmarš- 
kinių vadų? ntržndyda'M'ii jų 
apie 260* per vieną naktį.. Pb* to' 
buvo atimti ginkfež rudteaarškil 
nių milicijai Bet’ iki šiol pafe- 
ko apginkluotai speeialė Hitle
rio' sargyba — SS būriai 

i (^Ghėi.fZ’-Staffėl);. Arini josi ge- 
įnurolai nori, kad nugink
luotos ir Šitos* rritlėrihihkų gau- 
I J’JOS.

Martgumynai
Kas Tai Yra Rfrodesė 

Stipendija?
Bhodeso stipendij&a įsteigė 

(©fiordo Universitete anglų vsd- 
atybihinkas John Rhočfes5,, sOsi- 

’ krovęs; satai tuętus* Pietų Alriko- 
’jjft. J©' stipeh'^jO9 įsteigtos stu
dentams iš britų dominijų ii* 
kolonijų, iš Jungtinių Valstybių 
ir Vokietijos. Stipendininkai tu
ri būti pasižymėję kalbų, poli
tinių ir ekonominių mokslų sri
tyse.

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

Iš Lietuvos 
9

Lietuvos jurų preky
ba ir laivynas

IV
(Tęsinys)

Juk toji Čikagos darbininkė 
taip pa!, buvo bene naujienie- 
tė. Bet šoko, ir šoko ne vieną 
kartą ir ne su viena. Tai vis 
geri jausmai, bet proto nėra 
palydėti. O jausmas tik tuo
met savo vietoje, kai jis yra 
proto lydimas. Patvaru, kieta, 
tvirta ,kaip jausmas darniai 
veikia su protu. Dabar Lietu
voje protingai pasirodyti yra 
sunku, štai dėlko tiek daug tų 
visokių vaišių, priėmimų, iš
kilmių, tai vis veikiama į jau
smus. Juk kitos išeities nėra. 
Dabar visur kur pilietybė, ne
lygybė įsigalėjusi, kur veikia
mi monopoliai, tenais perne
lyg Jau daug visokių tų iškil
mių. Reikia kaip nors žmones 
bovyti... Na, nepyk, be!< tiesos 
žodį sakau.

—Man labai malonu, kad 
taip sveikas viską blaiviai įver
tini. Nėra ko čia pykti, tik 
džiaugtis, kad viską supranti ir 
daiktus vadinu jų tikrais pava
dinimais.

—O taip, kad čia viską vy
nioti į šilkus? Yra tokių daik-

simatymo; po penkių metų mu
du dar pasimatysiva! Tikiu, ki
tą Lietuvą tuomet matysiu, juk 
žengiate progreso keliais.

Tais žodžiais atsisveikino ma
ne tasai svetimšalis lietuvis. Ką 
gi? Nieko čia nepridėsi. Tai tei
sybes žodžiai pareikšti. Reikia 
laukti ir tvirtai tikėti, kad po 
penkių metų Lietuvoje tikrai 
daug kas naujo bus. Ir vis dėl
to jam išėjus smagiai jaučiaus, 
ir ne todėl smagiai, kad jisai 
atėjo atsisveikinti, savo padė
koj žodžius pareikšti, bet vien 
tik todėl, kad Lietuvos esamą 
padėtį blaivai ir sveikai įver
tino.

Tokių man maža teko sutik
ti. Vieni jų mandagumo dėl ty
li, kiti tyli todėl, kad nieko ne
išmano ir viską ima už gryną 
pinigą. —Vistaspats

niojami. Tai spėju, kad po pen
kių metų jau Lietuva nebus 
taip “širdinga”, bet daugiau 
protinga-. Jei- jau ir vaišysimės, 
liti ir apskaičiuosime. Tuomet 
ir dėkingumo jausmas atsiras^ 
o dabar vieniems tai proga pa
sinaudoti, o kitiems tai proga 
apsvaigti ir įsivaizduoti, kad jie 
karalaičiais esą, kad jie ir tik 
jie verti tokių priėmimų. O šir
dyje, atsiskyrus, gal vieni iš ki
tų tik juokiasi. Mano vieni ki
tus apgavę. Iš- esmės nei vieni, 
nei kiti- neapsigavo, o tik pa- 
svaiguliavo.x n •

* * » v k A* t *• * • -

,ru turizmo kraštu. Tai bus- nau
ja biznio šaka, šitokiam biz
niui Lietuva turi visus gamtos 
privalumus. Gražių ežerų ir li
pių kraštas, puikus pajūris, tu- 
ri geras natūralias gydyklas, tai sybč yra sudariusi palankias są-
brangytinos ir išnaudotinos Lie
tuvos ypatybes. Suprantu, da
bar Lietuvai geriausi turistai, 
tai savi lietuviai, kurie gali iš 
kitur atvykti savo giminių ap
lankyti. Tai labai mažai reika
lingi turistetiv Jie* ir' šiauduose 
įgali iniėgotiv jiems ir kietos* lo
vos* dar nėra didelė bėda, jie ir 

Mūsomis geruoju gyvena,, 
i vi® tai sava*, o kas sava — tai 
j Mra labai peiktina. Jiems dar 
į te vaišes pravartu te įspūdinga,, 
kaip ministras- su svetimšaliu 

; KetUvite darbitetekn nuoširdžiai 
kalbasi,, ar šokat Bet išpaikihv- 
tam* turistui; tai visai bereika- 

’lihgii MizgUčiafi.. Jam reikalingi 
geri viešbučiai te kiti užeigos 

J namai, jam reikalingos įvairios' 
pramogos te ktea,. kas verčia až- 
inteŠti j© kasdiėmhlirs reikatos; 
įkas masina jį hunui te dvasia 
pasilšėti. LietuVa Šitai® privalo
mai® reika'IihgaiS' turistams dar 

’pasigteti’ nedali, Jei te yra kas 
Lietuvoje parodyti,, bet dar nė
ra fcas tuos vertingus daiktus 
moka parodyti, čia širdimi toli 
nenuvažiuosi; Reikalingas* paty
rimas ir įgudimas, reikaRngas 
išprusintas patarnavimas, šito 
dar Lietuvoje nėra. Jei kaip 
kur ir gražiai kaip kas Lieteb- 
vojg moka širdingai patarnauti, 
bet vis junti,, rodos), jis gerklė
je turi nenurytą kaulą. Jis* Aė- 
ra iŠmuŠtrintai lankstus^ štai 
kitur, už tokius patarnavimus 
visur pinigą moki; bet nesijun
ti nuskriaustu; ©‘ Lietuvoje kar
tai® ir tašai širdingumas kaž
kaip gremęždšiškai pareiškia
mas. Tariuosi po penkių metų 
atsifenkęs jau viso šito nepaste
bėsiu. Tiesa,, man dabar Lietu
voje pragyvenimas labai pigiai 
atsiėjo, po penkių metų žymiai 
brangiau kaštuos, bet vieni ki
tiems neliksime skolingi.

—Taigi, ne sudie, bet iki pa

Pirmadienis, nigs. 12, 1&3Š

Lietuva, atgavusi 1923 metais

tų liepos mėnesį į užsienius iš
vežė: apdirbtos miško medžia
gos — 9,328 tonas (tonas — 
1,000 kilogramų>, chemines ce
liuliozės, pušinių pabėgių—1,- 
582 tonai, kviečių — 1,360 to
nų, rugių — 6,150 tonų, sieros 
žvyro nuodėgulių — 1,300 to
nų, sviesto — 1,110 tonų, paku
lų — 432 tonai, gyvų kiaulių 
— 4,440 štukų, arklių — 188 
štukų, bekono ir smulkių ga
balinių prekių 11,245 tonai. 
Liepos mėn. įvežta: akmens an
glies — 19,951 tona, cemento— 
15,675 tonai, trąšų — 13,238 
tonai, kalkakmenio —- 4,203 to-’ 
nos, geležies — 1,610 tonų, sil
kių — 1,455 tonos, sieros žvy-: 
ro — 1,207 tonos, popiermalkių 
iš Suomijos ir Kanados 51,855 
tonų, ir kitų prekių po mažiau. 
Popiermalkės nuėjo į Rytprū
sius vokiečių popierio fabri
kams, o rusų miškas apdirbtas 
Klaipėdos lentpiuvėse.

Prekės buvo atvežtos iš Ang
lijos, Belgijos, Olandijos, Šve
dijos, Sov. Rusijos ir kitų vals
tybių; taip pat ir išvežamos 

į prekės eina beveik į tas pačias 
valstybes. Taigi, jeigu tokias 
stambias gramėzdiškas prekes 
tektų vežti per keletą valstybių 
geležinkeliais, tai butų įvairių 
keblumų, perkrovimo ir perve
žimo išlaidos butų dvigubai — 
trigubai didesnės. O 
siog prekes nuveža 
gus uostus.

Kadangi Lietuvos 
na į įvairius uostus, daugiausia 
Baltijos ir Šiaurės jurų pakraš
čiuose, ir tų prekių į atskiras 
vietas netenka vežti labai dide
liais kiekiais, tai Lietuvos už
sienio prekybai aptarnauti ge
riausiai tinka mažesni laivai. 
Tokių jurų prekybos laivų da
bar Lietuva ir stengiasi įsigyti. 
Šiuo metu Lietuvos jurų preky
bos laivynas turi dešimts laivų. 
Šie laivai pernai aptarnavo tik
tai dešimtadalį Lietuvos užsie
nio prekybos. Vadinas, reikėtų 
tokių Idivų turėti bent pettkias- 
dešimts. Tada jau daugumą 
prekių į užsienius ir iš užsienių 
galėtų pervežti savi laivai. To
kiu budu Lietuva dar teturi 
prekybos laivyno užuomazgą, 
gerą pradžią; Tačiau jau pernai 
savais laivais prekių pervežimas 
buvo įvertintas dviem milijo
nais litų, ir lietuviškos bendro
vės turėjo gražaus pelno.

Tsb.

laivai tie- 
į reikalin-

bai rūpinosi Klaipėdos uosto to*- 
bulinžmu ir savo užsienio pre
kybos juros keliais nukreipimu, 
bet tuo pačiu laiku nepasisten
gė juros prekybos laivyno įkū
rimu. Todėl ilgą laiką lietuviš
kam uoste gaudavom matyti 

rtik kitų valstybių laivus. Kur 
dėta daug pastangų, ten susi- 
laukta ir gerų rezultatų. Klai
pėdos uostas jau tiek išplėstas, 
pagilintas ir patobulintas, kac 
jis dabar ir pakankamai talpus 
ir pajėgus dideliam laivų judė
jimui aptarnauti. O arti 90% 
Lietuvos užsienio prekybos, į- 
vežimo ir išvežimo jau eina per 
Klaipėdos uostą.

Jeigu beveik visa Lietuvos 
prekyba su užsieniais yra nu
krypusi j juros kelius, tai čia 
nėra kokios nors ypatingos, po
litikos padaras. Žinoma, vyriau-

prekės ei-

lygas uosto veiklumui išugdy
ti, nes pur Klaipėdos uostą Lie
tuva turi tiesioginį ir betarpiš
ką susisiekimą su visomis vals
tybėmis; per savo uostą įveža
mos ir išvežamos prekės niekie
no nekontroliuojamos. Tačiau 
S'VaTbiamia jurų prekybos au
gimo' ptiftžastis yra ta, kad Lie- 
itiivos įvežamoms ir išvežamoms 
;pTekėms* geriausiai tinka juros 
fcel’fml Lietuva prekiauja su ga- 

tolimais kraštais, o išveža ir 
atsiveža' daugiausja stambias 

j prekes. Todėl sunku net įsivaiz- 
dttofiV kaip dabartinė Lietuvos 
užsieni© prekyba galėtų eiti 

‘sa'usum‘0^ keliais — geležinke- 
btefa. Saikeliui s vykdoma už
sienio prekyba labai pasunkėtų, 

■o jos pefatogumas žymiai su
mažėtų.

PavyzcKftai,, Lietuva šių nie- šta.

Latvijos Geležinkelinin
kai Susipažino Su Lie

tuvos Geležinkeliais
KAUNAS — Lietuvon buvo 

atvykę 90 Latvijos geležinke
liečių ekskursija, kuri šiandien 
jau išvyko atgal.

Latvijos geležinkeliečiai su
sipažino su musų geležinkeliais 
ir geležinkelių įmonėmis, įstai
gomis ir dirbtuvėmis Kaune, 
Klaipėdoj, Šiauliuose, Radvili
šky ir kitur. Ekskursiją lydė
jo geležinkelių v-bos inž. šniuk-

Kruvinos Studijos
1

■

“KlitfJVINOS STUDIJOS’’ yra istorinis romanas, 
kurį; parašė A. Gonan Doyle, vienas labiausiai įkai
tomų Anglįjoš rašytojų.

Etoyle ypačiai išgarsėjo savo nepaprastai intri- 
guojanėiais aprašymais seklio (detektyvo) Holmes 
nuotykiais.

^KUtJVINOSE STUDIJOSE" Holmes taip pat fi
gūruoja. Jo nuotykiai yra tiek įdomiai aprašyti, kad 
tiesiog sunku ir atsitraukti nuo jų skaitymo.

^KRUVINOSE STUDIJOSE" yra aprašomas ir 
kitas labai įdomus dalykas—tai mormonų gyveni
mas. Būtent, tų mormonų, kurie gyvena Salt Lake 
City, Utah valstijoje.

"KRUVimS STUDIJOS" netrukus bus pradėta 
“Naujiien'ose” spausdinti. Vėliau pranešime ir datą. 
Skaitytojai kviečiami tą tikrai įdomų istorinį roma
nų sekti.

“Kruvinos Studijos” romaną išvertė Mikas Šilei
kis-
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SHARPS AND FLATS

SOL LEVITAN: HE KNOWS UIS 
POLITICAL technique

t- ■ ----- < -a.   .■■■• ■ ■ - . - - - - y
By DR. J. T. SALTER

(Continued)

In a broad sense all of his speech- 
es are the šame,- and yet each is 
different For example, when he 
first adttressed my students he said1, 
“One time, just befote Christmas, 
some of your young men from the 
university were feeling pretty jolly 
in front of a movie house. The 
police thought they were disturb- 
ing the peace and took them 
around the corner to the station- 
house.

“I follovved the patrol wagon 
and signed bail bonds to let them 
go. Then I went to your dean and 
said, ‘Dean, what are you going to 
do to the boys?’ He didn’t know. 
I said, ‘You want the university 
budget approved?’ ” (The preced- 
ing legislature hacf not approved 
the appropriation for the univers
ity. The preceding appropriation 
could be approved by an emer- 
gency board of three men, One of 

treasurer).

classroonr

his speech

these was the statė 
“He got the idea.”

The students in’ the 
got the idea too.

The third element in
is again a joke. Būt the joke is 
uniquely arrestfhg and it is morė 
thwrt “humorigtfc”r It may be folk
lore; something that has been for 
an unknown time associated with 
the sorrows and struggles of the 
human race.

In any case it is stamped with 
the origihal flavor of Sol/ Finally, 
Mr. Levitan says that ther one thing 
that he has contributed to the an- 
Cient art of campaigning is thfet 
“Never talk anything-' against nb- 
body.”

iMr. Levitan’s genius for publici- 
ty, his energy in pursuing it, and 
his amazing wit in achieving it, 
are subjecto that reąuire special 
menfiortv Publicity not only joy 
helps him in his trade of politicė, 
būt is a form of recogniatioh. 
And the desire for recognition is 
the dominant motif in his life. He 
loves people, būt even more than 
that, he loves to talk to people. 
The man who hiteh-hiked to the 
Crimėa and traveled from there to 
the statė treasurer’s office iri Wis- 
consin never got where he is to
day by hiding his light under a 
bushel, and he knows it.

K

None of the world’s literature 
movės him as does the sight of his 
own name in print. At his spa- 
cious office in the capitol he has 
proudly shown me massive draw- 
ers filled wifh newspaper clippings 
about him. The contents of two of 
these drawers would fili a trunk 
—and he points out that the great- 
est metropolitan dailies as well as 
the country weeklies celebrate him 
in their columns.

When he is among a group of pu- 
blic officials whose pieture is about 
to be taken he has a tendency, 
sometitoes eurbed, to get right/in 
front of the group. Lašt Fourth of 
Jūly, he “happfened” to be at a- 
park where a pienie was in pro- 
gress. “They had- 30 minutes on a 
statėwide hook-up. Just before 
festivities were to go on the 
Mr. Levitan asked if he might 
a few words to his friends.

The firsf woftfk that Mr. Levitan 
[ špoke- to the assembled Chamber of 
hCbmmercė Secretariės were, “Geri- 
j^emen, yowt bėry kind Mr. --------
;h-as msfcfe rtiė protoise that I will 
inot teff yox» that f am a candidate 
,for te-electron' to' the statė treasur- 
e'r’s office: and! I v/on’t.” He1 then 

sgave a- nonpoiiticaf address.

A park improvement association 
waė holding: a fair in order to raiše 
funds for its work. Although Mr. 

; Levitan declined to Buy a ticket, 
- He said he would have 1,000* tickets 
printecf for the association. His of- 

. fer was accepted, and a few days 
'fater the tiekėte appeared. On one 
.sftte vxas pttnterf, “Admit one to* 
' Pat k Improvement Association 
Pate,” and th’ė dhte. On th*ė other 
side: “Compliments bf Sol Levitai!, 
Candidate for State Treasurer.”

This fragment of a' sketeh migh’ 
be ended by noting that Mr. Levi
tan carried on a lone-wolf campaign 
in the primary of 1936.

The Farm-Labor 
which was thought to 
derable strenght in 
Sheboygan, Ratine and Kenosha 
Counties refused to indorse him. 
Nevertheless, he carried three of 
these counties in the primary with- 
out the Federation’s indorsements. 
He was forced to rely solely on his 
own two legs, two hands, and “I- 
rish” face for carrying his message 
to the voters.

He- had a campaign headąuartęrs, 
as I have just indicated, sending 
out letters; and he had some friends 
scattėred over the statė, who gavę 
Some measure of help in particular 
communities; būt the lion’s share 
of wirining the nomination belongs 
to the candidate. He cettairily be- 
lieves that too.

A friend of William’ Nathensen, 
the campaign manager, sought to 
do him a favor after eleetion by 
pVaising his political work to Mr. 
Levitan. Sol listened to the tribute, 
said it was nice, and theh added, 
“Būt who talked to the voters in 
sixty-nine counties?”
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At Marąuette
Park

Federation 
have consi- 
Milwaukee,

VRK ALL S EI 
ANNUAL AHT 

TOURNEY

MARQUETTE P ARK ALL SĘT TO 
STAGE 2nd

Marąuette Park and Chicago’s 
New Cėntury Committee have just 
completed definite plans staged for 
the 2nd Annual Amateur Boxing 
Tournament with County Clerk 
Michael J. Flynn sponsoring all 
awards to the boxers. Preliminary 
bouts are to be stagečT* on Wed., 
Sept. 14th and Thursday, Sept. 15 
and the finais on Friday, Sept. 16 
at an outdoor arena at 67th and 
Kcdzie Avė. at 8:00 P'. M. Admis- 
šion will be free by tickets which 
can be secured at all 
merchants and at the

• September 4th at Pirmyn’s finai 
Homecoming Picnic at Sunset Park

' 1351h and Archer a fairly nice 
crowd attended, and everyone en-1 
joyect themselves immensely. The 
Cteėro ftėd Rėses defeated Pirmyn 

Un baseball 27 to 6 The prize was' 
$6. At $:30' Pirmyn sang some old 
and some ftew sbngs to the public. 
D’ah'ciYrg. to a nice orchestra conti- 

;nuėd to the wee hours of the night.
• Sept. 30'th a- Homecoming Ban- 

cfuet was held by the Naujos Ga
dynės choras’ for their director Geo. 

! Stephens at the West Siūė Hali, 
' Ž24>4 W. 23rd Pi. Georgie AVas in 
Eutope AVith Pirmyn. Sept. llth 
the N. G.’s held a picnic at Damb
rauskas Farm.

Aug. 30th the American-Lithua- 
nian Olympic Teari) held their 
Homecoming Banąuet at 53rd and 
Hyde Park.

! v Sėldom has there been such a 
great turndut of Lithuanian people 
as seeri1 Sunday, August 21st at So- 
phie Barčus Picnic Sunset Park and 
šaltimeras Picnic at Dambrauskas 
Farm.

• Mr. and Mrs. Al. Stupar have 
returned from their honeymoon in 
Wisc.

• A surprise Silver Wedding! 
Anniversary Party was held Sept. 
lOth in honor of Mr. and Mrs. 
Krauchunas parents of L.U.C.’ite 
Victor Krauchunas at their home 
3327 W. Evergreen Avė.

• The Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Ratelis and Friends are holding a 
Banąuet in honor of Mr. Charles 
Baronas, October 9th at Stancik’s 
Hali, 205 E. 115th St. Tickets are 
$1. There Avilį be a program and 
dancing. Time 5 in the eVening to? 
Tickets can be had from the follow- 
ing people Mr. and Mrs. Grybas, 
6923 S. Artesian, Tel. Republic 1598; 
Mr. Vaivada c/o Naujienos 1739 S. 
ffalsted, Canal 8500; or Faiza, 1250 
N. Spaulding Avė., Spa. 9207.

• Keeping our ears open Avė hear 
aboūt an engagement in Paris, 
France during Pirmyn’s tour to 
Lithuania. The narnės of the two 
Pirmynites are Andy Norbut and 
fitelen Kančiauskas. Our sincere 
čongratulations.

• Anne Skrickus, štili abroad, 
writes. “Well. my trip is over. I’ve 
enjoyed a Avonderful stay in Lon- 
don. Tomorrow morning I leave for 
Southampton and good old U. S. A. 
and Avilį I have plenty to tell.”

• Pirmynite Robertą Lucas had 
a birthday Sept. 8th. This now 18 
year old Miss is studying modeling 
evenings. Čongratulations and many 
more happy birthdays Robertai

• Seen running doAvn Dearborn 
Street toward Randolph Tuesday 
Sept. 6th at 6 o’clock in the even- 
jng Avas Evelyn Kazy and her mo
te. Both carried packages in their 
arms and seemed to be in a great 
hurry.
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DR. ANDREW L. GRAIČUNAS

ECHOES 0F CZECHOSLOVAKIA IN
CHICAGO

An Interview at the HulI House

community 
fieldhouse.

Personalitie# of Intęrest

the 
air, 
say

The secretary thought it a fine 
idea, and introduc^d “our friend, 
Mr. Levitan, who will say a fe# 
words.” Mr. Levitan started right 
out. He took notes Irom his pocket 
and špoke with animation about his 
own campaign for re-election to 
the State Treasurer’s office and the 
glory of living in a free land where 
independence from all outside con- 
trol has been established.

Before he had quite finished, the 
secretary had to announce that their 
time on the air was gone, and all 
he could do was to wish all their 
friends “good-by.”

A short time ago he was in Fond 
du Lac right at the moment that 
the Chamber of Commerce was 
holding its annual conention. Mr. 
Levitan asked the Madison secretary 
if he might say a few words to the 
delegates. He was finally granted 
the permission, būt only on condi- 
tion that he would not tell the de
legates that he was a candidate for 
re-election to the State Treasurer’s 
office.

Protoinent officials 
and community leaders 
ed to be present when the gon’g 
rings setting off the preliminary 
bouts of the tourney. Among those 
expected at the ringside are: Mayor 
Edward J. Kelly, County Clerk Mi
chael, J. Flynn sponsor of awards 
for the tournaments; Dr. Vincent 
Milas Chairman of Marąuette’s Chi
cago New Century Committee.. V. 
K. Brown Director of Recreation 
Chgo. Pk. Dist.; U. S. Marshall 
McDonnell, čeo. T. Dbnoghuė,, Gen
eral Supt. Chgo. Pksl vfin; Collirts 
area recreation suptervisor Cligo. 
Pk. Robert Jonės Preis Sotri!hwėst 
Bus. Mens Ass’n. L. Colėte; P’tes. 
Marąuette Park Lions Clufr afft$ 
Wallace Welch, Editbr SouthWėSt 
News. Officials selectetf fof’ thfe 
tournament are Al. KuitiskiSį direct^- 
or of bouts, Norm MoGarrity and 
Paul Pantaleo referees, AugUfcfr Sis- 
eo sports editor of SbuthtoVzn Ečo- 
nomist and Tom Burtom of SbUth- 
west News, Judges: John’ Kosnar 
Physical Instructor at Marcfuėtte 
chief timer and attending*. physii- 
cians and surgeons WiH bė Dr. B. 
Aron, Dr. B. Karr and* Dr. Walter 
Eisen. Entries and tickelte for the 
tournament are now’ avhilable at 
the park fieldhouse.

of Chicago 
are expect-

• GOLFBUGS

Aug. 28th Pirmynites Mike Oksas 
and the Faiza Bros, played at the 
Indtan Head Golf Course, Willow 
Springs Rd., where formerly Mr. 
and Mrs. Stephens and Onuks Ske- 
ver played lašt year.

Monday Sept. 5th Onuks Skever, 
Christine Kriauciunas, Charlie Ma- 
tekunas, Ida, Mike Oksas and John 
and Anthony Faiza played golf at 
the šame Indian Head Golf Club. 
Other golfbugs there the šame day, 
were the L. U. C.’ites Al Prūsas, 
Ab Rulis, Al and' Stan Drigot and 
VVenetta Grybas. The 12 golfbugs 
met at Stan Drigot’s home 4400 S. 
Knox Avė.

• Aug. 28th seen digging up the
Kenosha Golf Course was Al Rulis 
of the L.U.C. Mr. Rulis and VVenetta 
Grybas attfended Pirmyn’s Banąuet 
'Aug: 31st. /

Aug. 28th Al and Start t)rigot 
plėying. ai Indian Wo6d on VVestern 
off ’ Saū’k Trail.

♦x Pirmyn has ch'OSen Oct. 2nd to 
present its, Conoėrt at' Sokol Hali.

• ©h Wednesday, August 31st, 
the Pfrntyn Furtd hėid a Rėėeption 
Bhnųnet to weltbme our travelihg 
irfembėrs Home. Thė Banąuet tpok 
place' at the Syrena Ballrėom, 4270 
Archer Ave> All members of thė 

^chorus received complimentary tio- 
kęts from the Furtd Committee. 
Gfuest speakers were among the 
Fund Gofnmittėe, and other £rpmi- 
nėnt notables, as the honorable 
Consul Drtužvardis. Mr. Grigaitis, 
Mr. Viliš) Mr. A. Vaivada, Mr. Kris- 
ciiirtas,, an’d'Mr. and Mrs. Stephens. 
Mto. Ambrose was the Toastmaster

It was my ppivilege a few daysrCzechs also believe that the 
ago to gain first hand Information 
on a topic that today is pertinent 
headline news — the Czėchoslova<- 
kian situation. 1 At Hull House the 
Chicago’s Youjtbi Congress presented 
before a mixedj audience of youth 
and adults seyen Czechoslovakian 
delegates who came to America for 
the Second World Youth Congress 
held at Vassar College, N. Y. Au- 
gust 15 to August 24. Only two of 
the delegates could speak English. 
Yet each offered such wealth of 
Information thht two hours būt 
seratehed the ^surface of Europe’s 
poli tical intrigues.

A young lady, one of the 25 Cze
choslovakian delegates that came to 
America, opened the conference 
by stating that next to Great Bri
tam, Czechoslovakia sent the great- 
est number of representatives to the 
World Youth Congress. Their de- 
legation consisted of men and wo- 
men representing the various na- 
tionalities, political and religious 
beliefs of Czechoslovakia. The only 
faction not represented being the 
Henlein Party, that is Hitler’s fol- 
lowers. Although the various dele
gates wcre not in common agree- 
ment with many principles involv- 
ing trade unions, government rule, 
the Spanish revolution and so on, 
their attitude converged on the 
main issue — Czechoslovakia mušt 
be saved from “outside influence.”

There are 3,000,000 Germans liv
ing in Czechoslovakia. They are 
called. the Sudeten Germans. Not- 
withstanding the constant barrage 
of propaganda, threats of life, loss 
of property, concentration camps 
and black lists, there remains a 
large Sudeten German minority 
firmly opposing a union with Hit- 
ler and Germany. This minority 
group claims that the Henlein Par
ty (the Sudeten Germans in favor 
of a union with Hitler) do not rea- 
lize that such a union would spell 
disaster since their Industries and 
schools are organized on a basis 
compatible- with Szechos-lSovakia- 
and under German rule all worild 
waste away as unriecessary dupli- 
cation.

If Hitler attaeks Czechoslovakia^ 
the Czech peoplė fėėl that Englandy 
France' and Soyiėt RušSia will come 
to thėir aidi The aki v/on’t be of- 
fered as a gesture' of brotherly love 
:būt as an indicat-iort arid rėąlization 
that Hitler’s goal for a\ Eūropean 
■efopire has to be thwaTtett in its 
anfaričy if at alll. lA-anėė and' En^- 
land arė on Hitler’s itinerary. Thė

little 
Entente (Czechoslovakia, Yugosla- 
via, Rumania and Poland) would 
come to their aid. Although the 
Little Entente was a pact for co- 
operation only in case Hungary in- 
vaded eithėr bf their teritbrries, it 
is felt that if Germany attacked 
Czechoslovakia the Little Entente 
would band together, for as it was 
said before, Czechoslovakia is mere
ly a stepping stone to 
planned empire. Through 
cooperation of all countries 
slovakia could be made the

not 
be-

• know his paintings SWd his sigri-
■ ature of
I Nor did thė Usk <rf fMising ttfo 
“strappirfg ėriftsume Sfll
of the fadfosrs 'the docter

. saw a nėėrf for sprėadjttg medical 
Į informafiort among our iAhuaniaks 
! and took tfcė time te AVffte courit- 
i less artiefes for numėrėris Lithuė- 

- . . .1 nian patefS. Hė is stfsė author ėf
doctor passing; ,& * Severai pamfchlefš

among Aithich arė: 
“Blogi Kūdikių Piaipročiai”, “Užkre
čiamos ir Limpamos Ligos”.

The Amėrican-Lithuaniarf Čbte- 
to¥S’ Association is aridthef topic, 
coricerning which and for whiėh 
Dr. Graričunas has \VThJteri irittdh. 
In fact, he has been so active in 
promoting the activities and intė- 
rests of that association, that tAe 
members have honored him wite 
the office and title of “Emeritus” 
Secretary.

And believe it or not, the Airtef- 
fca’n-Lithū’an'fari Dbctors’ Associa
tion is the only sodety or cluh 
th’ert Ine bėlongs to. A staurtdr clufo 
vvorker, he is enthusiastic in urgirfg 
eVefypne to participate in the act
ivities of this or that club. Marty 
are the articles thaf Doctor his 
AVrlttėri lauding the progress of 
various groups.- More than Orte 
publication in Lithuania has rė- 
ceiVed 
ivities 
čunas.

Yet,

guess that hė

to Kefip Froffl 
Growing Old.

Onė would never
is 67 years of age, judging fTom 
the activity and tireiess ėhergy; 
that Dr. Andrew Graičunas seems; 
to possess. Indeed, a striking pic- j 
ture he

“The
by. 

With a 
that is

j Having come to 
agė of 19, he did not fear the hard- 
Ship and humility of working in a 
coėl mine. Little by little, he šaved 
enough to elevate himšelf out of 
the menial class and finally he 
stepped forth with a medical edu- 
cation acąuired at Rush Medical

, College (affiliated with thė Uni
versity of Chicago) and at the 
School of Medicine /at Loyola Uni
versity.

Then, the promising young M. D. 
used his energy not only in’ taking 
care of his patiens būt in encoū- 
raging, exhorting and very often 
helping. the ever inereasing number 
of Lithuanian immigrants in Chica
go to find friends, happiness and 
Somė field of endeavor.

Just aė he himself was begining 
'(to Vision a happy fiiture for his 
own little family, his wife passed 
away suddenly and left the young 
fėther with two babies to take care 
of, one six months old and the 
other two and one-half years. Even 
this tragedy and hardship did not 
“break” his fine spirit; perhaps 
thesė trials made him stronger.

Hė is justly proud of his two' 
handsome sons today. Vytautas is 
a graduate of the Univeristy of 
Chicago and 
with a Mechanical Engineering de- 
gree, and is now muchly interest- 
ed and occupied with aviation in 
Lithuania.

Algird is a graduate of the Uni
versity of Illinois, where he delved 
in the study of horticulture. Sub- 
seąuently, he attended the Art In
stitute and proved himself an art- 
ist of talent. A number o/ Ris ■ 
paintings have been exibited and • 
received high commėntfation. Un- 
doubtedly,- many of- oūr’

be:— 
little

smile 
ąuick

old

and 
and

step
šp¥y!°
America at the

Armour Institute,

arid boofcs
“Sveikatą”

news of Afh'eriča'n clūb act- 
fhrough the pen of Dr. QraS-

rnaybe by not becoming a 
member; hė has been ablė to eri- 
courage and boost more clubs than 
hė cotiTd if he had plečfged alfe- 
giance to a few groups.

One more association’, iri parti- 
cular, attracts Doctor’s attentidn. 
That is the American Medical As
sociation, for which he devoteš a 
number of hours each w’eek in 
making translations and abstracts 
'from foreign medical journals for 
publication in the Association’s 
-American jburnal.
, As a sideline, besides writirig ar- 
ticlęs on medicine, health, eurrent 
ėvents and corrimentaries on our 
activities, he has a couple of hob- 
bies: canaries and Pekinese dogs.

'VO’ftTi' so many absorbing interests 
•to- take- op- his finte, riri vzonder Dr. 
Gračunas has no time left to grow 

readers old, says Nevfsy.--

im
lias 
the 
dif-

Ritute >:

th’at evenirig ū>efe Orttfks Skever, 
Pazafsftis, A, Brazis and Johmiy 
RukstaT& Andy Norbut played the 
'acčordion. y j lt

Vietok1 Bendter,. due to a bad 
throat could not sing; it is estimat- 
ed that aboūt' Ž00 pėdplfe atteri'dėd' 

j’df tftė evėriirig. AiriOrig the soloiste thė Iftrey.

Hitler’s 
mutual 

Czecho- 
stumbl-

ing stone. All this of course is 
official, it is the attitude and 
lief of the people.

Although the rapid Jewish 
migration into Czehcoslovakia 
not yet become a problem, at 
present pace it will soon create
ficulties. Since Germany, Austria 
and Poland and other neighboring 
countries have placed restrictions, 
Czechoslovakia is the only haven 
for these refugees. Even the Czech 
Jews feel that the onrush of this 
immigration is endangering their 
existance.

Czech symphaties toward Spain 
are divided. Even though many of 
the people believe in the Loyalists’ 
cause, there is a very large group 
definitely pro-Franco.

The youth of Czechoslovakia, as 
the youth of any country, plays an 
important part in the administra- 
tion of laws and ideals. They have 
their sports such as tennis, horse 
back riding and ever~popular socc- 
er. (Baseball and football are look- 
ed on and not considered as sport). 
Sokols — which were born about 
70 years ago primarily as gymnas- 
tic organizations — are today poli- 
tical considerations. Due to “out
side pressures” it was feared that 
this year’s sokol meeting could not 
be held. Neverthless it convened in 
Prague and turned out to be the 
largest meeting in its history. ’

Unemployment has never been 
.very acute. Ali students graduating 
from schools have been readily ab- 
s’ėrbed. There is proyision made for 
thė yery small numb'ė^ Aot gainful- 
ly occupied ąuite ėimilar to, būt 
;rfpt as advanced as our C.C.C.

Although the Czechošlovaki'an' 
government permits the Sūdėtėn' 
Germans'to speak thlėiY o\vri lan- 
guage irt their busi’nėssės and in 
their schUblS, tfiey arė not at liu 
berty (o usė it at all timės, Nėvėr- 
thfess the anti-Hitler Sude'teft Gef*- 
mąrts feel this matter coūlob b‘ė sa*- 
jtišfactoriiy irorted out as> could the 
matter of mote eąuali distribution 
of governmeht P'ėsitioūs.

Shortly After th'ė .Wld 
VZhen- “dė'mocracy was saved” there 

,v>as a gftrfrtiv of pacifišf orgafliz- 
atiorte The.youtH believed iii peace 
.and organized for peace. Būt with 
tiniė' th'ė tell&eiėS of peace agree- 
'ments* bred- distrust and1 contempt

Heilo’ F’ofks,
• Once mpre greetings to' Birtf- 

te’s Memb’ėfS and friends.
• Well, vačation and Surrimer 

time arė nearly over, and the Fall 
settirig in, the coricėrt and operet- 
ta seasoh’ #ffa Start. And SO will 
Birute staft. The regular season 
after Labo)1 D»y Started with re- 
hearsals on Septembfer 9, and every 
Friday thereafter ,till the day of 
days \Vhen Perikola #ill make its 
appearance for the Second time, by 
a spccial reąuest of the people, and 
by the people- it wiil became a suc- 
cess again.

• Ves, Perikota, the second time 
to be shoAvn November 27, at So- 
kol Hali, 23rd and Kedzie Avenue. 
Make it a date, folks, and really 
enjoy a Avonderful performance.

• Our beloved teacher and his 
wife, Mr. and Mrs. Byanskas, have 
departed for a vačation to Europe, 
which I hope, and the 
they enjoy. Būt we will 
Until they return, we 
a Bon V.oyage.

• During their leave < 
we will have two new 
during which time 1 
us out in getting into action, and 
loosen- us up- for the Corning per
formance. We will have thė šame 
coach as you will all know, rtone 
other than our beloved coach’, Ge- 
nevieve Giedraitis. ...

• Sb yOtf sėe, we have- hOthfng 
to fear in getfcrft’g fėally started on 
our pėrformance’ of Perikola, r

Will Seė for himself th’at We really 
got down to- work, and did it to 
shėw him that AVe arė- realiu sinc- 
ere in our efforts to' make Feri- 
kola a success again, even in his 

j short absence from us.
So let’s all get togethėf and with 

your co-operatibn Pertkote bvill be 
a dual success.

• The Duries outing of Birutė 
turned out to be a success’ again, 

.and a great crowd enjoyed the 
vvonderful beach and waters of 
Lake Mtehigan, and the hot dogs 
and' what have you- that wefit with 
it. So I guess, Bimtė really puts 
everythirig ovėr with a bang, 
thanks- to the- sotial committee.

NoaV to put over Perikola for 
;a second time and a bigger success 
Jiri‘ ėvery way, l'ėte ai! sėe yėu down 
at‘ Sandara, Friday, Se^tefnber 16, 
at 8:00- P. M., and start 
rolling for Perikola/ and 
coming season.

So till then, As ever,

the bąli
Birirtč’s

BJB.

all wish 
iniss them. 
wish them

of absence, 
teachers, 

tįhey will help 
ilo action, and

TREASURE UNDER 
GROUND — IN ILL.

Released by the State Geological 
Survey through the Illinois 

Chamber of Commerce.

Illinois In The King 
Row

, Illinois has been one of the lead- 
ing mineral - pfoducing. statės for 
many years, by virtu# of tfie- de- 
vetopment vffthin- its BordėTs of a 
grėst vartety of raw matefial de- 

’posits: Now thaf ri’eW oft- flėftis stre 
tteing- discovėred in thė downstate 

____  _ _______ ( ari4 eraa* out> positiori is ev»n more Se- 
when SK Byanskas gėts baok, ffti*e. teis article is being writ- 

• ■ ~ -!teri fifteėn sėpatate dil- pool# hterize 
Įlftteh* dtsč6,vered< .in rtmfr loėsHtties 
in seven- different cotteffeff, and dd- 
dittortal ate being. drifted in 
tevorable Itadčfons rtearby. More 
than si* fttrhdred new oil v>dls 
arė iri operatfori- irt teėse ne# fielHs, 

Ja’ccouriffrig for an irriportant in- 
crėase in the pettolėum output 
fitOTtt Illinois. Ai a matter of fdct, 
thė oil drawn frbm thes# new wdlls 
čfaririg a sirigle foonth no# arnoimts 

CžeteKoslovakia would te three times as much mb the dn- 
i.—^.41 Sftate produfeed a year ago, in

knoAV he won’t be disappointe&ančf

r . i 1
jin; Europe: If CzechofeldVaftin wishe<J 
J to’ rėmai n' intact it was for war 
sh’e mušt prepnte' —n'of fbr peace. 
Today therė are- no paciflsf orgartfa- 
ationS. Insteat# on, Eurojte’s polttf 1̂ 
dali checkėfboard a high pitchect 

^patriotism likę that of loyafist 
spain strtigės through Czechoslovakitf 
beatin'g With inureasing determinas 
ttbn “l 
tfter did standing than livė kn^sL
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Klaidos Atitaisymas

nieko nekainuojaSPULKA. Patarimas ir patarnavimas čia

užvalkalams.

No. 1852

čia Įdedu 10 centu ir prašau atsiusti man Pavyzdi No.

1739 SOUTH HALSTED STREET

taip pui- 
musų 25

NAUJIENOS NEEDLECKAFT DEPT., 
1739 So. Halsted St.. Chieago, III.

gins. Mes 
turėsime 
Rockforde.

vyras, skaito daug laikraščių, 
daugiausiai pažangią spaudą ir 
dalyvauja visuomenės judėji
me.

Užtikrink savo indeliams tikrą apsaugą 
ir pelną

Čia visų INDELIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

| Varčias ir pavardė

| Adresas ------- ----

| Miestas ir valstija

Pasiklausykite svarbių programų:
WCFL—970 k. nedėliomis, 7:30 

v. vak. Chicagos laiku.
WAAF—920 k. panedėliais ir 

petnyčioms 4:30 v. vak.
WHFC—1420 ketvergais, 7 vai. 

vakare, Chicagos Laiku.

Naujas 1939 Radijas pama
tykite Budriko Krautuvėje 
ir išmainykite savo seną ra- 

dio dabar.

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 
Peto, žavios “Volgos dainos ir 

šokiai.

SONOTONE Teatre 
66 E. Van Buren

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

didžiai ger- 
laikraščio “Naujienų”

HOUSEHOLD LINENS
No. 1852 — Visokios rųšies išsiuvinėjimai ir mezginiai siuitas

DUODAME PINIGUS
mis. —Gruzdietis.

DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRA

ŠAS — ALFABETO 
TVARKOJE

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI 

už ..............—
GYDYMAS
LIGONINĖJE .....
RAUDONGYSLCS

diena ligoninėje

gyvenančių ir mano kraštą ap-? 
lankyti tą gražią 

ir pasi- 
lieluvaitė-

RAUMAT1ZMAS 
greitai palengvinama

NAUJIENOS, Chicago, m. Pirmadienis, rūgs. 12, 1938

NAUJOS THOR

Skalbyklos
Demonstruojamos

Budriko Krautuvėje
Kaina 

$49.50, $59.50 $79.50

Diena Iš Dienos

JOS. F. BUDRIK
FURNITURE CO.

3409-21 S. Halsted St
Tel. Yards 3088

Ne širvinskai, bet švirmickai.
Penktadienį, rūgs’ 9-tą d. “N- 

nų” num. 212 tilpo žinutė po 
antgalvių: Liūdnas Atsiminimas 
Williamo ir Onos širvinskų šei
mynoj. Tikrenybėj turėjo būti 
Williamo ir Onos švirmickų 
šeimynoj.

Šiuomi atsiprašau draugų 
Švirmickų. Šita klaida įvyko 
ne nuo man priklausančių prie
žasčių. —Steponas Narkis.

Padėka Iš 
Rockfordo

Mes, Juozas ir Jozefina Gus
taičiai, prašome 
biamo
įdėti į savo skiltis padėką nuo 
musų už surengimą 
kios “surprise pares” 
metų ženatvės.

Pirmiausia turime 
rengėjams P. P. Matildai Čepu
lienei, M. Andersonienei, O. 
Krostienei, D. Juozapaitienei ir 
sunam Stasiui ir Albertui. Jie 
nesigailėjo triūso sukviesti tokį 
būrį svečių ir surengti tokią 
puikią vakarienę. O dabar šir
dingai dėkojame p. J. Bacevi
čiui ir panelei Sinkevičiūtei, 
pirmam už sudainavimą “I 
love y o u truly”, o antram už 
piano skambinimą. Taip pat 
dėkojam poniai Sinkevičienei, 
kuri padainavo su p. Bacevi- P. S. — 6 d. rugsėjo Naujie

nų nr. 209 žinutėj apie musų 
parę įvyko klaida. Paduota, 
kad sūnus Juozas 25 m. Turė
tų būti 23 metų. —J. J. G.

Amerikos Lietuvių Laisvamanių Etinės Kultūros Draugijos Nr. 
1 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks utarninke, rugsėjo 
13 d., Darbininkų svet., 10113 S. Michigan avė., kaip 8 v. 
vak. Visi nariai malonėkite dalyvauti susirinkime, nes tu
rime daug svarbių reikalų aptarti. —P. J. Kučinskas, sek. 

Lietuvių Moterų Draugijos Apšvietos mėnesinis susirinkimas 
įvyks rugsėjo 13 d., 3119 S. Morgan St. Pradžia 7:50 vai. 
vak. Kviečia skaitlingai atsilankyti.

IšSIU VINĖJIMAS UŽVALKALAMS

PATTERN 1852

PETER PEN .

Vaizdas iš “Poetas ir Garas”, kuris dabar 'eina So- 
notone teatre, 66 E. Van Buren. Tai apysaka iš Puški
no gyvenimo nuotykių.

čium duetą. Toliaus dėkojam 
Mr. & Mrs. Allen už smuikos 
duetą, kurį taip puikiai pagro
jo, o dabar dėkojam savo sti
liam Juozui, Albertui ir Stasiui 
už sidabrinį indų setą ir dėko
jam ponam Pius Giedris iš 
Detroit, Mich., už 72 šmotų si
dabrinį setą prie pietų. Dėko
jam ponam Klang iš Dės 
Planes, II., taipgi ir sidabrinę 
dovaną.

O dabar sykiu visiems savo 
giminėms ir draugams, kurie 
atsilankė ir katrie neatsilankė, 
bet prisidėjo prie tos musų 25 
metų ženybinio gyvenimo šven
tės ir taipgi dėkojam tom pa
nelėm, kurios nešė į stalus val- 

nemanėm, kad mes 
liek gerų draugų 
Ačiū.

J. J. Gustaičiai.

Sako: “Juk senieji žmonės 
niekados nei nepamanė, kad ir 
gruzdiečiai su vienuolika tūks
tančių gyvuojančių dūšelių pa
kils apšvieloj, atgims tautiška 
dvasia.”

Tikrai malonu matyti gruz
diečių jaunimą taip gražiai kul-

turėjau t ir tas minias žmonių 
dalyvaujančias gruzdiečių die
nos iškilmėse. Domas Radvilas, 
kad ir seniai apleido Lietuvą, 
bet jis neužmiršta savųjų ten

•Thd

Atida Biznieriams 
KRAUTUVE DEL RENDOS 

24 pčdos per 74 pėd. ilgio—Apšildoma.
Tinkama ane bizniui; šalip Hardware and Paint Store. 

Atsišaukite prie savininko 
FRANK SABAL,

4912 West 14th St. Tel. Cicero 2216

Čionai Lietuviai Perka!!!
APŠILDYMĄ — PLUMBINGĄ — MALEVĄ 

LINK-BELT STOKERIŲ CENTRAS

Jeigu reikia atnaujinti 
mąrgičių ;

Jeigu norite taisyti na
mą;

Jeigu norite pirkti namą;
Jeigu norite budavoti na- 

f mą;
Kreipkitės į Naujienų 

Spulką. Gausite ant len
gvų išsimokejimų leng
vomis sąlygomis.

LITHUANIAN BUILDING 
LOAN AND SAVINGS ' 

ASSOCIATION
1739 So. Halsted Street.

Atidarą kasdieną, išskyrus 
nedeldienius nuo 8 ryto iki 

8 vai. vakare

Gražus Indai Ii 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

Chicagos Gruzdiečiai 
Džiaugiasi Savo 
Valsčiaus Pažanga ■

Gruzdžių dienos atgarsiai 
Chicagoj

Aną dieną viena gruzdietė 
panelė rašo:

“Pas mus Gruzdžiuose 14-15 
d. d. rugpiučio rengiama dide
lė šventė, pavadinta “Gruzdie
čių diena”. Toki šauna šventė, 
rodos, pirmą sykį Gruzdžiuose. 
Pirmą dieną bus įvairi progra
ma, parodos, konkursai, tau-

antrą dieną — organizacijų iš
kilmės. Taigi turėsime malonu
mo truputėlį.”

Ketvirtadienį, rugsėjo 8 d., 
Kuppeinheimer šapos janitorių 
furmonas P. Arlauskas po pie
tų atnešė “Naujienas”. Gruzdie
tis Domas Radvilas, pamalęs 
laikraštyj Gruzdiečių Dienos 
vaizdus Lietuvoje, labai pra
džiugo. Jam prisiminė Gruz
džių valsčius, kuris stūkso ap- 

i tankiais žaliuojančiais 
miškais, ypač gimtinis kaimas 

1 — Jauneliai, kurį visai jaunas
I būdamas turėjo palikti. Jau 
• prabėgo ilga eilė metų šioj ša-
II ly gyvenant. Pittsburglie dir- 
I bant geležies fabrikuose sun-

.. Jkius darbus, prisiėjo daug iš-' 
1 kentėti ir visokio blogo pergy- 

' | venti.
I Drg. Radvilas yra pažangus

Darbas, Taupa ■■Gyvenimo Palaima

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
dok i t ją pakol dar nevėlu. Dar 
galite gauti indų. Tėmykit kas
dien kuponus Naujienose. IŠ- 
šikirpkit 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- 
sers sidabrinius setus.

Victor Bagdonas
Plocal & loNg DISTANCE- 

.^QVING^>5,y II 

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

3406 So. Halsted St
Saukit Tel. YARDS 3408

m? DAILY
BUSINESS

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

NAUJIENŲ SPULKA. Patarimas ir patarnavimas čia nieko nekainuoja

’AFtlV
OF YOVU 

PIVE ,1 MtlMT M ber

LITHtlANIAN BUILDING, LOAN AND SAVINGS ASS'N
TELEFONAS, CANAL 8500

• 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

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

$12-50
$50-oo

IŠIMAMA viena
$15-00

39.00
I ..........

VISAS LIGAS GYDOMA $ 4
Ekzaminaclją iskait. vaistus ■

douglas p ark hospital 
1900 So. Kedzie Avė., Chicago.

Tel. Lawndale 5727.

ANGLYS—CO AL
Kainos perkant 4 tonus ar daugiau:
Porahontas Mine Run, Vtrginia

75% Coarse ..........-.............. $7.00
Po^ahontas Mine Run, West Virginia 

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

ir kitokias anglis

$7.75 
$5.60 
$7 JO 
$8.75 
$9.00 

$1X00 
ir kitokias anglis pristatom.

Pašaukit: Lafayette 8980.
OKSAS EXPRESSING
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MERGINA prižiūrėti kūdikį, nė
ra sunkaus skalbimo, nė virimo, 
geri namai, būti.

Tel. Buckingham 0308.

FURNITURE-FIXTURE FOR 8ALE 
Rąkandai ir ttaisai Pardavimui
IŠPARDUODAME BARŲ FEL

ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coli Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fiKČerius dėl bile kurio bizmo 
įskaitant svarstykles, regis lenus ir 
įce baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

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

CAL ome t 5269.

SITUATION WANTED 
__________ Ieško Darbo___________

PAIEŠKAU DARBO
Penteris ir popieruotojas iš vi

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

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

—„„į........ į „į. > J.
HELP WANTED—FĘMALE

_______ parbininkiiji Reikia_______
MERGINA AR JAUNA moteris 

bendram namų darbui, nuolatinė 
patikima ypata tiktai, savas kam
barys, geri namai.

Juniper 10570.

FARMS FOR SALE
Ūkiai Pardavimui_______

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

Pažinkime 
Chicago

WFA šią savaitę ruošia 
šiuos turus pa įdomesnes Chi
cagos vietas:

Sekmadieny, “informal reh- 
gions”, lankymas negrų religi
nių įstaigų. Susirinkti 6 v. RaiL 
road ehapel, 3835 S. Dearborn 
St.

Antradieny, lankymas chinie- 
čių distrikto. Susirinkti 8 v. v. 
prie 22 ir Germąk elevatoriaus.

Reikalinga iš kalno registruo
tis telefonuojant Calumct 6641 
ar 7735 dienos laiku.

Trečiadieny — Arklių preky
vietė. Pamatykite paskutinę 
Chicagos arklių prekyvietę. Su
sirinkti 9:30 v. ryte Stock 
Yards Inn, 4160 S. Halsted St.

Trečiadieny — “Industry in 
the Central Manufacturing Dis- 
triet”. Lankymas šios aplielin- 
kės dirbtuvių. Susirinkti 2:30 
v. p. p. prie Racine ir 35 gat
vių.

Ketvirtadieny — “Mail Order 
House”. Apžiūrėjimas didelės 
mail order įstaigos. Susirinkti 
2:30 v. po piet, 925 S. Homan 
avė.

Penktadieny
lavinimas. Pamatyk i t 
lavinami ugniagesiai 
gaisrus. Susirinkti 2 
720 Vernon Park PI.

Penktadieny —‘‘Chicagos lie
tuviai”. Lankymas didžiausios 
ir seniausios lietuvių kolonijos 
— Bridgeporte. Susirinkti 8 v. 
v., 831 W. 33 PI?

šeštadieny —- “Goose Island”. 
Pamatykite vienintelę Chicagos 
tikrą salą, kur pirmiausia pra
dėjo dygti pramonė. Susirinkti 
2:30 v. p. p. prie Division St. 
ir upės.

Du Policistai Paša 
linti Už Kalinio 
Užmušimą

Du Maxwell policijos sto
ties pilicistai liko pašalinti iš 
vietos už negro kalinio užmu
šimą,

Pašalintieji yra Fred N. 
Herman ir John G. Bowen, 
tarnaują policijoj nuo 
ir 1922 m. m.

Galbut abu policistai 
atiduoti ir kriminaliniam 
mui. Užmuštasis negras yra1 
John Robinson 33 m.

Minėtas negras stipriai jsi-( 
gėręs, bal. 2 d. naktį įsiveržė 
į namus 1632 Washburn avė. 
Pašaukti policistai Herman ir 
Bowen mušė ir spardė negrą 
net ir kada jis parkrito ant 
grindų. Robinson ant* rytojaus 
mirė Bridewell ligoninėje.

k

r

Skolina
žaislus

Ugniagesių 
kaip yra 

kovoti
v. p. p.,

Kaukuolė Ant 
Automobiliaus — 
Ne Juokai

Kada draugas nutepliojo 
kaukuolę su sukryžiuotais 
kaulais ant James Marek au
tomobilio fenderių, buvo ma
nyta, kad tai vien juokai.

Bet vakar Marek bandyda
mas aplenkti 
avė. gatvekarį 
moteris. Viena 
Kaiser, 77 m.,
avė., Park Ridge, veikiausia 
mirs. Kita moteris Mrs. Bebty 
Boeckler, 64, 2599 N. Cicero 
avenue, yra kiek lengviau su
žeista.

Pats Marek yra areštuotas 
už neatsargų važiavimą. Jis 
laikomas kalėjime iki išsi
spręs Mrs. Kaeser likimas.

stovintį Cicero 
suvažinėjo dvi 
jų, Mrs. Katie 
1026 Cleveland

MADOS

dukteris: 
Gedmin 

ir seserį 
Newark,

Butkaus

Moteris Užmušta 
Paslydus Auto
mobiliui____ t

Kada automobilisr įvairuoja
mas Chicagos policisto John 
Smith ties Janesville, Wis., pa
taikęs vandens klaną paslydo 
ir nušoko nuo kelio, chicagietc 
Marie Kelley, 70 m., 7127 Con- 
stance Avė., liko užmušta, o 
jos draugė Mrs. John Banks, 
6727 Parncll avė., liko sunkiai 
sužeista. Policistas gi išliko tik 
lengvai sužeistas.

Nnuiienu-Acme Telephoto
SUIMTAS Už MOTERIŠKAS PASMAUGIMĄ— Wil- 

liam Fran'k Raab, buvęs kalinys, kuri Chicagos policija 
suėmė už nužudymą 28 metų moteriškės viename Chi
cagos viešbutyje.

Pirmas žaislų skolinimo, 
centras šiaurvakarinėj miesto 
daly bus atidarytas rūgs. 14 
d. Shabbona parke, prie Ad- 
dison st. ir N. Sayre avė.

Tai jau devintas cen’iras at
idarytas nuo pradžios 1936 in., 
kada parkas ir WPA įvedė 
žaislų skolinimą.

Pirmiausia tokis centras bu
vo įsteigtas Brands parke, pas
kui Erkhardt, Union park, 
Fuller Park, Sheridan Park, 
Pulaski Park ir S'anford Pk,

Visi tie parkai yra tokiose 
miesto dalyse, kur šeimynos 
neišgali nupirkti žaislų savo 
vaikams.

Tuose centruose vaikai gali 
ateiti ir žaisti, taipgi pasiimti 
žaislus,
knygą iš knygyno, pasirašant 
kortelę. Žaislai skolinami ne
mokamai vienai savaitei. Sha
bbona parkas pirmą savaitę 
neskolins žaislų, bet atėję vai
kai galės jais žaisti kiek lik 
jiems tinka.

Ten esančius žaislus galima 
matyti išstatytus Mandel Bros, 
sankrovoje.

..a’, ,’»U --------- ' :

Iš Lietuvos

kaip pasiskolinama

Leis Meškerioti 
Parkų Tvenkiniuose

Astuoni parkų tvenkiniai 
(lagūnai) oficialiai atsiuarė 
meškeriojimui šeštadienio ry
tą, rugsėjo 10 d. Tie tvenki
niai randasi šiuose parkuose, 
du Lincoln ir po vieną —Gar- 
field, Jackson, Humboldt, 
Washington, Columbus ir 
Douglas parkuose.

Kaip kitais metais, taip ir 
šiemet, Izaak Walton Leagere 
duos prizą už pagauną parko 
tvenkiny didžiausią žuvį. Meš
keriojimo sezonas parkuose 
tęsis iki oras leis.

Kita Baltijos juros 
konferencija 
bus Kaune

riams
Pu užsidarę Cpok kauntės 

bankai atmokės apie $60,51'0 
savo 2,200 depozitorių, sako 
valstijos auditorius Edward J. 
Barett. Homewood State 
Bank, Homewood, III., išsiunti
nėjo čekius atmokėjimui 15 
nuoš. depozitų. Jis viso yra at
mokėjęs 30 nuoš,

IIcgcwisch State Bank, Ilege- 
wich, III., atmoka 10 nuoš. Jis 
yra atmokėjęs 52^ nuoš.

f AQM E-NAUJIENŲ Foto] 

\STATINĖ LAIŠKAMS — 
Santa Catalina saloj, prie 
Californijos kranto valdžia 
turi įrengus keisto pavida
lo laiškų.,. dėžutės. Paveiks
las parodo merginą dedant 
laišką į statinę. Tai laiškų

REIKALINGOS PATYRUSIOS 
popierio sortuotojos. Gera alga tin
kamoms moterims.

THOMAS PAPER STOCK CO. 
860 W. Evergreen,

1 blokas į šiaurę nuo Halsted ir 
Division.

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

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui, nėra virimo, nė sunkaus 
skalbimo — 1 vaikas, geri namai. 
Van Buren 2922.

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų darbui mažam apartmente, 
būti, nėra virimo, $6.00.

Sheldrake 5831.

MERGINA 20 iki 30 metų paty
rusi bendram namų darbui, mažam 
apartmente, eiti ar būti. $5.00.

Dorchester 0805.

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų darbui, būti, maža šeima, 
nėra skalbimo. $8.00. Hollycourt 
3089.

PATYRUSI MERGINA 20—30 
metų bendram namų darbui, padė
ti prie virimo. $6.00 ar $8.00., geri 
namai. Briargate 1186.

PARSIDUODA BARBERNĖS fix- 
turiai, 2 krėslų pilnas įrengimas už 
$100.00 verti $300.00.

3420 So. Lituanica.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

No. 4852 — Išėjimui suknelė. Ga
lite pasisiūti iš dviejų rūšių spal
vų materiolo. Sukirptos mieros 14, 
16, 18, 20, taipgi 34, 36, 38, 40 ir 
42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
E rašome iškirpti paduotą blan- 

utę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaipa 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti; 
Naujienos Pattern DepL 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

URŠULĖ MARTINKIENĖ 
po tėvais žadeikaitė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Rugsėjo 10 d., 11:20 v. vak., 
1938 m., sulaukus gilios senat
vės amžiaus, gimus Lietuvoj 
Kvėdarnos parap., Tauragės 
apskrity. I

Amerikoj išgyveno 37 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Aleksandrą, 3 
Oną Maskin, Eleną 
ir Kazimierą Fuller 
Zuzaną Biknienę iš 
N. J.

Kūnas pašarvotas 
koplyčioj, 710 W. 18th St.

Laidotuvės įvyks trečiadie
nį, rugsėjo 14 d., 8:30 vai. ry
to, iš koplyčios į Dievo Ap- 
veizdos parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Uršulės Martin- 
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti Jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Sesuo ir ki

tos giminės.
Ląid. Dir. Antanas Butkus, 

Tel. CANAL 3161.

Kosmetikų Suvažia 
vimas — Grožio' 
Savaitė

Meras Kelly paskelbė “gro
žio savaitę” sąryšy su metine 
konvencija grožio salionų lai
kytojų ir kosmetikų fabrikan
tų suvažiavimu, kuris Stevens
hotely prasidėjo šiandien ir 
tęsis keturias dienas.

Laike suvažiavimo bus įvai
rių prakalbų ir parodų įvai
rių plaukų sušukavimų, nagų 
aptaisymų ir lt.

Kalbės nhcionaliai grožio 
autoritetai. (Sp.)

Cechai Pagerbs 
Masaryko Atmintį

NAUJIENOS Pattern Ųept, 
1739 S. Halated Sfc, Chicago, HL 

Čia įdedu 15 centų Ir prašau

atsiųsti man pavyzd} No..^,»<—.
Mieros

LOVEIKIS
KVIETKININKA8

Gilia Vaatuvima, BanHetem* 
___ Ir Pagrabame,
3816 So. Halsted Street

TeL YARDS 7303

Per ateinančias tris dienas 
Chicagos čechai laikys gedu
lo susirinkimus pagerbimui 
atminties savo didžiojo patrio
to prof. Thomas G. Masaryk, 
kuris mirė rūgs. 13 d. metai 
atgal. Jis buvo įkūrėjas čecho- 
slovakijos respublikos ir buvo 
pirmas jos prezidentas.

Gal Pakeis
Požeminių Kelių
Planus

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

NORI PERSKIR — MayŲ 
Bowcr Ingraham iš Los 
Angeles, Cal., kreipėsi į tei
smą prašydama divorso, ka
dangi keturioms savaitėms 
praėjus nuo vedybų, jos vy
ras Irving L Ingraham pa
bėgęs. Jis yra turtingas lai
krodžių magnatų šeimos 
narys.

Vokietijoje, Liubeko mieste, 
prasidėjus Baltijos juros konfe
rencija savo darbams baigti 
perkelta į Belgiją. Kanfcrcnci- 
joje dalyvauja atstovai visų tų 
valstybių, kurios prieina prie 
Baltijos jurų: Lietuvos, Latvi
jos, Estijos, Suomijos, Sov. Ru
sijos, Švedijos, Norvegijos, Da
nijos, Vokietijos ir Lenkijos.

Kiekviena šių valstybių turi 
siauresnį ar platesnį išėjimą į 
Baltijos jurą. (Lietuva turi apie 
95 kilometrus pajūrio). Kiek
viena valstybė, žinoma, tyrinė
ja savo pajūrį, pažįsta jo gilu
mas, seklumas, gyviją ir kitą 
ką. Bet reikalingas yra bendras 
Baltijos jurų mokslinis tyrinė
jimas, žemėlapių sudarymas, jų 
tobulinimas, nes kitaip nebūtų 
įmanoma laivininkystė ir žve
jyba. Baltijos jura labai audrin
ga, jos šiauriniai kraštai (Šve
dijos, Suomijos pakraščiai) nu
sėti salomis — salelėmis bei uo
lomis; pietinės dalies pakraš
čiuose yra seklumų, kurias au
dros dažnai pakeičia. Todėl lai
vininkystes saugumas reikalau
ja nuolatinio Baltijos juros ste
bėjimų ir tyrinėjimų, šitiems 
darbams suderinti, suvienodinti 
ir bendradarbiavimui nustatyti 
kas treji metai šaukiamos Bal
tijos juros tyrinėjimo konfe
rencijos, į kurias suvažiuoja 
hidrologai (vandenų žinovai) 
tautų, turinčių priėjimą prie 
Baltijos juros.

Lietuvos atstovai prof. Kolu
pailai pasiūlius, šiųmetinė kon
ferencija vienu balsu nutarė se
kančių Baltijos hidrologų kon
ferenciją sušaukti Lietuvoje 
1941 metais. Tsb.

Pranciškonai Išeina

U

per krutinę

(Vardas Ir pavardė)
- ................................  I

(Adresas) I
— ______ ___
(Miestas ir valstija);

«
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laido
tuvėms, Papuošt- 
mama.

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue
Pilone LAFAYETTE 8800

Galbut Ickes komisija pasiū
dys pakeisti Chicagos požeini- 
‘ nių kelių planų, kaip jų kryptį, 
taip ir jų konstrukciją.

Komisija dabar svarsto tuos 
planus ir už savaitės raportuos 
vidaus jreikalų sekretoriui 
Ickes.

Kiek Automobilių 
Chicagoje

Chicagos miegas pernai f. iš
davė miesto laisnius dėl 489,- 
780 pasažieripių automobilių 
'ir dėl 156 sunkiųjų trokų.

Už laisniuč pernai miestas 
surinko“ $5,068,639.60.

KRETINGA — Per liepos 
ir rugp. mėnesius išbėgo apie 
12 ar 15 vienuolių, Pirmiau^ 
išėjo po amžinų įžadų T. Do
mininkas Kaubrė (kuris dabar 
Skirsnemunėje vikarauja), ir 
po amžinų įžadų Br. Bernar
das. O dabar šiomis dienomis 
sekantieji išėjo: Br. Augusti
nas, Br. Domininkas, Br. Pau 
liūs, Br. Vaitiekus, Br. X (siu
vėjo padėjėjas), Br. X (kepė
jas) ir Br. Titas. Klierikai: 
Karolis, Paulius, Ignacas ir 
kiti rengiasi bėgti.

Kode! bėga, tik jie 
pabėgėliai žino. Sakosi, 
pakenčiamos padėties 
tvarkos vienuolyne.

patys— 
dėl 
ir

ne-
ne-

tji,, i

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

5 KAMBARIAI TINKA daktarui 
arba advokatui—visi patogumai,

vietoje. Pigi nuoma. Kreipkitės 
3354 So. Halsted St. , ■

RENDON 5 KAMBARIAI 3 bed- 
rooms—Bath tub. 717 W. 21 PI., 
Canal 5848.

RENDON 3 KAMBARIAI, švie
sus — naujai dekoruoti. Atsišaukit. 
Renda—$ 13.00. 3119 S. Morgan St.

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

COOK COUNTY F1NANCE
COMPANY

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

bus parduodama tiesiog publikai. 
Jus galite nuęipirkti 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, kpl 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
<' i • •

1340
FURNISHED ROOMS—WANTED 

Reikia Gyvenimui Kambarių
REIKALINGAS KAMBARYS 

apie Marųuette Park, su garažium. 
Šaukite telefonu GroVehill 0800 po 
6 vakare. Palikite adresą ar tele
foną pas Sekretorką dėl Charlio.

COUNTY F1NANCE 
COMPANY

West 63rd Street 
ties Looinis.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

DAUGYBĖ VARTOTŲ KABŲ 
BUICK & P0NT1AC

MILDA AUTO SALES
806 Wes<t 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

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

PARDAVIMUI PIRMOS KLESOS 
22 kambarių ruming house su arba 
be namo. Geras location, garu ap
šildomas, karstas vanduo. Visi pa
togumai. Rašykite Box 869, 1739 
So. Halsted Street.

REAL ESTATE FOR SALE 
Narnai-^

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 
seksine ir turi būti parduoti su
tvarkymui palikimo.

Kreipkitės 5878 Archer Avė.

PARDAVIMUI plytinis budln- 
kas su krautuve—5 kambariai, 2 
karų garažas. Tiktai $50 įmokėti— 
labai nebrangiai. 2525 S. Green St.

3 AUKŠTŲ plytinis namas, ak
meninis frontas, beismentas, susida
rąs iš krautuvės ir 5 rendų.

2 aukštų plytinis namas, susida
ro iš 8 kambarių flato su vana ir 
2-3 kambarių rendomis.

Kainuoja nebrangiai, abu namai 
netoli 18 ir Paulina. Savininkas 
ties 1653 W. 18th St. Parduoda 
kartu ar skyrium.

CLASSIFIED 
SKELBIMUS 

“N.” RASTINĖ PRIIMA
KASDIEN NUO 8 V. RYTO 

IKI
7:30 VAL. VAK.

Sekmadieniais nuo 9 ryto ild 
1 popiet ir nuo 4 iki 7:80 

vai. vakaro.
TcL CANAL 8500

BUSINESS SERVICE
Biznio Patar^yimas

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLfKOS 

DARBAI
35 metai bizny, turi pilną apdraudą 
už darbus. Lengvus išmokėjimai 
jei norite.
BRIDGEPORT ROOFĮNG ĄND 

SHEET MSE CO.
3216 Sq, Halsted Street.

^■'4 .....- ...„ 1 TTTOV HL
COAL—WOOD—OJL 

Anglys—Malkos—Aliejus 
*>*>-*v>****,,fc**-^*-w*-*>*****-,R*^s^r*^*^-*^->rv,^r**v^>*vr^>*i**w*  ̂

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

EGG ........... ....... ..... —.........$6.00
NUT ______  $6.00
BIG LUMP -............  $6.00
MINE RUN ..........  $5.75
SCREENINGS _________  $5.00

PIRKIT DABAR I — ŠAUKITE
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975

3

3

E

JEI TURIT
KA PARDUOT

pagArsinkit
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARMENŲ

SKAITYKIT
NAUJIENAS

ILGAI
Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakartoji
mus gausit nuolaidą.



8 NAuJ1EN0S, ChfcagB, ffl. " Pirmadienis, migs. 12, 1938

DARBO ŽINIOS Suklastavo Ir
Prašvilpė $61,234

ap-

Skundžia Aurora, 
Elgin Geležinkeli

Organizuoti darbininkai 
skundė nacionalei darbo santy
kių tarybai Chicago, Aurora 
and Elgin Railroad Co., kurių 
kaltina atsisakant vesti kolek- 
tyves derybas su darbininkais. 
Bylos svarstymas dar nepa
skelbtas.

Streikas, Kuris Tęsiasi 
Jau Keturis Metus

Kohler Co. dirbtuvėse, Koh- 
ler, Wis. streikas tęsiasi jau 
keturi metai. Streikų 
Federal Labor Union

ČIA UNIJA 
LAIMĖJO

Nors nacionalė darbo santy
kių taryba pravedė atstovų 
rinkimus San Francisco Shell 
refinerijose amatų pagrindais, 
betgi daugumų balsų gavo in 
dustrine Oil Workers unija. Iš 
2,116 balsų CIO unija laimėjt) 
1,427 balsus, Darbo Federaci-, 
ja gavo tik 242 balsus, o 497 
balsai nepritarė jokiai unijai.

Hill Turckel, buvęs kalinys 
tapo areštuotas už pavogimu 
$61,234 iš Wenzel Co., mūviu 
reikmenų fabrikantų, 2505 So 
State St. Jis kaltinamas su- 
klastavimu. Per du metus jis 
buvo kompanijos knygvedžiu

Visus pasisavintus pinigus 
jis jau prašvilpė kabaretuose 
Ki'<o samdytojo jis pasisavinc 
$31,353 ir už tų atsėdėjo S 
metus kalėjime.

paskelbė

streikųKompanija bandė 
smurtu sulaužyti ir du strei
kierius nušovė, o 43 sunkiai 
sužeidė.

Bet nežiūrint ilgo streiko, 
streikieriai laikosi gerai ir ti
kisi streikų laimėti. Paminėji
mui žuvusiųjų rugp. 31 d. prie 
dirbtuvės suruoštas “tylusis 
pikietavimas”. Streikieriai tvar
kiai praėjo pro dirbtuvę, ve
dami žuvusiųjų šeimynų—tėvų 
ir vaikų. Streikieriams padeda 
Darbo Federacija ir Wis. val
stijos darbo Federacija.

, Atšaukė 
Streiką

Paruošusi skundų darbo ta
rybai, New Orleans transpor
to darbininkai nutarė atšaukti 
streikų prieš 22 gabenimo kom
panijas. Streikas, kuris buvo 
suparaližavęs miesto transpor- 
tacijų, pasižymėjo dideliais ne
ramumais. Policijai kaip įma
nydama persekiojo CIO darbu 
ninkus, puolė jų svetaines ir 
be jokios priežasties areštuo
davo streikierius. Bet tuo pa
čiu tarpu ji nekliudė Federaci
jos narių.

Nuosprendis prieš 
Kompaniją

Padidėjo Samda 
N. Y. Valstijoje

N. Y. Valstijos darbo depar
tamentas paskelbė, kad nuo 
vidurio liepos iki vidurio rug
pjūčio žymiai padidėjo samda 
N. Y. dirbtuvėse. Padidėjimas 
daug didesnis, negu paprastai 
būna sezoninis padidėjimas.

„MISS JAMAICA” — A- 
merikai artimos salos Ja- 
maica gražuolė “Miss Ja- 
maica”. Privatiniam gyve
nime ji yra Winifred S.

Federacija 
Renkasi 
Konvencijai

Sanity In Art 
Meno Paroda

įsakė

Pavedė Unijai 
Vesti Kasyklas

Federalinis teismas 
Lattimer Coal Corp. atidaryti
penkias uždarytas kasyklas ir 
pavedė jas vesti angliakasių 
unijai iki bus atmokėta $65, 
000 užsilikusių algų. Kasyklų 
savininkai yra prasiskolinę 
$150,000, bet teismo nuospren
džiu pirmiausia turi būti at 
mokėtos viršminėtos algos. Da
bar kasyklas operuos unija ir 
visų pelnų atiduos darbinin
kams iki bus sugražinta jiems 
visa skola.

Automobilių darbininkų uni
ja apskundė nacionalei darbo 
santykių tarybai Stevvart Die 
Casting Corp., 4535 Fullerton 
avė., Chicago, Bernice Andrevvs 
ir k. už laužymų Wagnerio dar
bo santykių akto.

Taryba išnagrinėjus skundų 
rado, kad kompanija trukdė 
darbininkams organizuotis ir 
šalino iš darbo priklausančius 
unijai.

Taryba įsakė Stewart Die

jus organizuotus darbininkus 
ir priimti į darbų pašalintuo
sius, apmokant jiems už nc-

Mirė antra 
buso auka

Suėmė Išeikvojusi 
$12,500

-----------  Tony Wadich, 23 m. 2122 
Chicagietis lietuvis žuvo nei ai- N. Karlow avė., patyrė, kad 
mėj prie Wilkes Barre, Pa. besislapstydamas nuo polici- 

------------ jos neprivalai bartis su savo
Mrs. Barbora Bogdanski, 50 žmona, 

metų, 1022 N. Ashland avė., 
guli Norwegian-American Ii-; 
goninėj. Ji buvo sužeista rugp.1 p0 
14 d., kada busas Sheridan 
road prie Devon avė. išėjo iš 
kontrolės.
Kilos automobilių nelaimės.

Emil Yankus, 35 m., 9927 
Sangamon si., liko užmuštas. 
Jo trokui nuvažiavus nuo ke
lio ir nuvirtus pakalnėn ties 
Wilkes-Barre, Pa. John Blot- 
ham 70 m.. 2340 W. 113 PI., 
liko usmuštas prie Western 
ir 115 gatvių, kur jį užgavo 
Ralph Jilk, 4908 N. Keeler av. 
automobilis. Bernard Sykes. 
Chicago automobilių dyleris ir 
jo sūnūs Gilbert ir marti Ann 
liko sunkiai sužeisti susidūrus 
automobiliams ties Syracuse, 
N. Y. Visi jie gyveno Evans'o- 
ne.

Prieš pusantrų mteų jis iš- 
aikvojo Congle Commission'

1135 Randolph st., $12,5001 
ir nuo to laiko slapstėsi nuo 
policijos. Dabar jis taip smar
kiai susibarė su savo žmona 
Lotįie, kad kaimynai pašaukė, 
policijų. Policija jį suėmė ir 
surado jo rekordų. Išaikvotus 
pinigus jis praleido ant ai\-

Sumažėjo Gyvulių 
Skerdimas

Šiemet žymiai yra sumažėjęs 
gyvulių, ypač jaučių ir veršiu
kų skerdimas.

Bet kartu padidėjo kiaulių ir 
avių skerdimas. 1

Automobiliai šiemet Chica- 
goj užmušė jau 422 žmones. 
Cook kauntėj užmušta 553 
žmonės, o 13,342 sužeista.

Įkišo Ranką Į 
Bušo Duris

Mrs. Ber|ha Ross, 80 m., 
858 No. Woliott avė., rado, 
kad automatiškos busų durys 
yra pavojingos. Išlipdama iš 
N. Central avė. buso ji nulipo 
nuo pakopos, durys sušnypš
tė ir užsidarė, pastverdamos 
jos riešų, šoferis nieko nefria- 
nydamas paleido busų, kuris, 
pradėjo jų vilkti ir nuvilko- 20 j 
pėdų iki jos šauksmas priver-; 
tė šoferį sustoti. Nuvežus į Ii-1 
goninę rasta sutrenkti smege
nys, išsuktas petis ir sulaužy
tas jos riešas.

Illinois Darbo Federacijos 
delegatai renkasi Peoria, III., 
metinei konvencijai, kuri pra
sidės pirmadienyje. Tikimųsi 
1,000 delegatų. Konvencija ti
kisi susilaukti ir kritikos iš val
džios pusės už nedalyvavimų

Suruošė p-nia Josephine H. Lo- 
gan; Išdalinta Premijos

Rugsėjo 1 d. Chicagos Gal- 
leries Association, 215 N. Mi- 
chigan Avė., buvo atidaryta ta
pybos ir skulptūros meno paro-

i* „ • • • . . ida. Jų suruošė žymi meno sri-lusnų griovime ir namų staty-l^ _ vu_
bos vykinime. Federacijos va
dams yra labai nemalonus val
džios atstovų dalyvavimas.

Gaisras Gatvekary,
9 Sužeisti

Prie 93 ir Ashland gatvių 
gatvekary kilus gaisrui, kilo 
panika, kurioj devyni žmonės 
liko sužeisti, šeši jų tiek sun
kiai, kad juos teko gabenti li
goninėn. Sužeista daugiausia 
moterys.

USA LĄĮMFJO DAVISO TAURĘ —- j; Donald Budge? (kairėj)‘"žyitluš USA 
tenisistas iš Oakland, Calif., sveikinasi su. australiečių John Bromwich, kurį 
nugalėjo teniso rungtynėse Philadelphijljė. Budge laimėjo Amerikai Daviso

MOTERIŠKEI PIRMA VIETA — Vincentas Bendix žymus, South Bend, In
diana, fabrikantas, sveikina lakūnę Jacąueline Colhran. Ji laimėjo svarbiau
sias Clevelando metinės aviacijos iškilmių lenktynes iš Los Angeles į Cleve- 
landų. Ji atliko 2043 mylių kelionę per 8 valandas ir 10 ir pusę minučių, pra
lenkdama visų eilę vyrų, dalyvavusių lenktynėse. Jos vidutinis greitis buvo

»tyje veikėja p-nia Josephine 
Hancock Logan, pirmininkė 
“Society for Sani'y in Art” 
d r a u g ij o s, kuri pastarai
siais keleriais metais veda 
atkaklių kovų prieš , moderninį 
menų. Jos manymu, modemi
nis menas—tapyba, skulptūra 
ir muzika—nė kiek nepažengęs 
priekin, bet grįžtąs atgal i pri
mityviškus amžiaus.

Publika ir dabar mėgstanti 
gerų mena, kaip ir seniau, tik 
jų atgrasinę barbarizmai. Pav. 
vasaros metu Chicagos Grant 
Parke koncertus kas vakaras 
tūkstantinės minios lankydavo.

Ji pati ruošė parodų, pati 
rinko eksponatus ir pati pa
skyrė premijas.

Eksponatų parodoje iš viso 
yra 79 tapybos ir 12—skulptū
ros.

Premijas gavo sekami daili
ninkai : 
tapybų 
Walter 
Greys” 
manek 
the Future”, ir Frank C. Pey- 
raud už vietovaizdį “Morning 
on the Skokie”. Kai kurie na
tūralistai dailininkai anksčiau 
gavo pp. Loganų premijas Me
no Institute. Tačiau ne visi jie 
šitai parodai atstovauja.

Iš portretų yra stambiausi 
ir bene bus geriausi, tai p ios 
Loganienės vyro velionio Frank 
Granger Logan’o portretas, 
pieštas Louis Betts ir jos pa, 
čios portretas, pieštas Leopold 
Seyffert. Iš eilės seka kiti trys 
tikrai geri portretai, butenį: 
piešti Theodore Johnson’o pp. 
John Lane Hancock portretai 
ir Frederic Mizen’o pieštas K. 
S. Templetono portretas. Ne
mažesnės svarbos yra Claude 
Buck’o du akademiški kūrinė
liai: “Bobbie” ir “Reverie”. 
Oskar Gross’o savęs portretas 
labai gražus. Antonin Sterba 
“Betty” ir T. Vognild “Nude”, 
pastebėtini.

Yra tikrai meniškų ir patrau 
klių vietovaizdžių. Kai kurie 
jų paimti iš labai populiarių 
vietų, kaip pono Frank V. 
Dudley, žinomo Indianos kopų 
dailininko du labai gražus ku
riniai — “Duneland Beach” ir 
“Harbingers of the Storiu”. 
Pirmasis atvaizduoja viešuo
sius paplūdimius ties parko pa- 
vilionu, o antrasis—prie jo pa
ties studijos — audra auti eže
ro nakties metu.

Pas Frank V. Dudley pra 
eitų pavasarį buvo apdovano
tas garbės laipsniu ir medaliu 
už pasižymėjimų kaipo vetera
nas piešėjas kopų gamtos. Tų 
garbę jam suteikė The Chica-

Rudolph F. Ingerlie už 
vardu “Just A’rest’n”; 
Krawiec už tap. “Six 
(cirkas) ; Joseph To- 

už tap. “Thoughts of

go (Painters and Sculptors As
sociation.

Skulptūros skyrius nei kiek 
nesilpnesnis. Čia yra skulpto
rių atvaizduota kai kurie žy
mus asmenys: Albino Polaseko 
—p. Frank Logan’o biustas; 
P. K. Kufrino—Clarence Dar- 
row’o biustas ir Cafl Hallstam- 
mer’o buvusio aktoriaus Wiil 
Rogers statula, šis medžio rai
žinys yra tikrai meniškas ir 
gerai atvaizduotas.

Bendrai paroda yra konser- 
vatyviška, bet patraukli ir į- 
vairi. Verta pamatyti. Ji truks 
iki rugsėjo 23 d. Įžanga nemo
kama Katalogų vietoje galima 
gauti nemokamai.

Prieš porų metų p-ia Logan 
parašė knyga vardu “Sanity in 
Art”, 
ir jau 
laida.

kuri yra labai populiari 
buvo atspausdinta antra

XXX 
aukščiau sakytos paro-Prie

dos, yra pridėta keletas kurinių 
praeitų mėnesį Norvegijoj mi
rusios chicagieties dailininkės 
Pauline Palmer. Velionė Palmer 
buvo jau ne jauna moteriškė. 
Ji buvo garsi dailininkė. Mo
kėsi Meno Institute ir Pary
žiuje. Piešdavo vyriausiai vie
tovaizdžius, tačiau buvo ir ge
ra portretiste.

XXX
Meno Instituto meno moky

kla atsidarys pirmadienį, rug
sėjo 19 d. Registracija prasi
dės pirmadienį, rūgs. 12 d. ir 
truks visa savaitę. Vakariniai 
kursai prailginti. Vietoje trijų 
vakarų savaitėj, bus keturi— 
pirm., antrad., ketvirt., ir penk
tadienį, nuo 6:30 vai. iki 9:00 
vai. vak.

Mikas Šileikis

Chicagos Sankrovos 
Džiaugiasi Padidėji
mu Prekybos

Chicagos departamentinėse 
sankrovose prekyba žymiai pa
didėjo su pradžia rugsėjo mėn. 
Padidėjimas siekia 6.5 nuoš. 
Visoje šalyje departamentinių 
sankrovų prekyba sumažėjo 3 
nuoš. Didžiausias padidėjimas 
siekia Minneapolis, ten prekyba 
padidėjo 11 nuoš.

Tyrinės Maywood
Šelpimo
Viršininkus

Mayvvood bedarbių šelpimo 
viršininkai bus tyrinėjami val
stijos administracijos dėl įve
dimo medikalio monopoliaus.

Pasiųsti gubernatoriui Hor- 
ner affidavitai sako, kad šel
piamieji bedarbiai buvo verčia
mi eiti pas tam tikrų gydytojų 
aplenkiant kitus Maywood gy
dytojus. Taipgi buvo verčiami 
pirkti vaisius vienoj nustatytoj 
vaistinėj. Jeigu skundas pasi
tvirtins, tai Mayvvood neteks fi
nansines paramos iš valstijos.

VILNIEČIAI ATSISVEIKINA SU KAUNU —Vilniečių sportininkų, dalyvavusių nrmojoje Lietuvos įau 
j imas Kauno stotyje. Dešinėje — vilniečių sportininkai, dalyvavę Pirmojoje Lietuvos Tautinėje Olimpijadoje.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

Paštu ir Telegrama už 
prieinamų kainų. Siun
tėjui pristatome kvitų 
su gavėjo parašu.
Ant pareikalavimo iš
siunčiame pasiuntimo 
kvitas ir pinigų pasiun
timo ratas.

Naujienos
1739 S. Halsted St 
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