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Hitleris Prižadėjo Pagelba Zu dėt y Vokiečiams
NĖ BRITANIJA, NE FRANCUZIJA VOKIE
ČIU NESULAIKYS - PAREIŠKĖ HITLERIS
Naciai reikalaus plebiscito, kurs atiduotų 

zudetus Vokietijai
: NUREMBERG, Vokietija, 
rūgs. 12. — Jeigu zudetų vo
kiečiai nepajėgs patys apsigin
ti, tai jie gaus pagalbos iš mu
sų — pareiškė Hitleris kalboj 
pasakytoj pirmadienį, nacių 
partijos metinį kongresą užda
rant. šios kalbos laukė visas 
pasaulis, norėdamas įžiūrėti, 
ar Hitleris žada jam taiką, ar 
karą.

Hitleris negrumojo. Jis tik 
paskelbė principą, jogei Vokie
tija privalo “ginti” zudetus 
vokiečius Čekoslovakijoj.

Kokiomis priemonėmis Vo
kietija “gins” zudetus? Nacių 
vadas nepasakė. Bet jo prisi
minimas apie apsisprendimo 
teises leidžia suprasti, kad na-

ciai reikalaus plebiscito Čeko
slovakijos vokiečiams, kurs ati
duotų juos Vokietijai.

Tačiau Vokietijos diktato
rius akcentavo ir Vokietijos 
kariškąją galią, apibudindamas 
šalies fortifikacijas ir tuoj po 
to pareikšdamas, kad Čekai tu
ri liautis skriaudę vokiečius.

“Aš kart kartomis dėjau pa
stangas taikai patarnauti”, pa
sakė Hitleris, “bet aš nenoriu 
laukti begaliniai, kai vokiečiai 
Čekoslovakijoj yra skriaudžia
mi... šiems žmonėms jų teisės 
turi būti sugrąžintos.” Ir nei 
Britanija, nei Francuzija, pa
sak Hitlerio, vokiečių nesulai
kys.

Toliau Hitleris atakavo bol
ševikus ir demokratines šalis.

Naujienų-Acme Radiophoto
PRAŠO TAIKOS — Čekoslovakijos prezidentas Eduard Benes prie mikrofo

no laike kalbos, kurioj prašė krašto gyventojus laikytis ramiai, o Vokietijai iš
tiesė draugingumo ranką. į

BRITAI MANO, KAD VOKIEČIAI 
PULS ČEKUS

mintimi, kad 
jogei Vokietija

ministerių kabi-

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
12. — Pirmadienio rytą Brita
nijos ministerių kabinetas lai
kė nepaprastą posėdį. Ministe- 
riai išsiskirstė 
tenka laukti, 
puls čekus.

Britanijos
neto posėdis įvyko pirma, ne
gu Hitleris pasakė visų lauk
tą kalbą, nacių partijos meti
niam kongresui užsidarant. 
Britų kabinetas nežinojo pas
kutinių Hitlerio pareiškimų. 
Visgi kabineto narių tarpe vy-

ravo mintis, kad naciai yra nu 
sitarę pulti Čekoslovakiją —* 
nežiūrint ką kalbės Hitleris. O 
jeigu puls, tai Britanijai teks 
stoti karan, sekant Francuzi
jos pavyzdžiu.

Tačiau iki šiam laikui Bri
tanijos vyriausybė šito savo 
nusistatymo viešai, oficialiai 
nepaskelbė. Nepadarė ji nė 
griežtų, kiek svarbesnių žink- 
snių karui 
jos atstovų 
mais, kad 
nacių vadai 
ko Europos

prisiruošti. Todėl 
privačiais įspėji- 

Rritanija kariaus, 
netiki iki šiol, sa- 
korespondentaT.

Čekai gal paskelbs 
karo stovį EXTRA

Rengiasi išdalinti 
gasų kaukes pary- 

žiečiams .

Naciai užsimoka 
Austrijos kata

likams
PARYŽIUS, Francuzija, rug

sėjo 12. — Paryžiuje ruošia
mi keturi dideli sandėliai iš
dalinimui gyventojams kaukių 
nuo nuodingų gasų gintis. San
dėliai kaukėms dalinti įrengia
mi vienas Saint Quen apylin
kėje, Paryžiaus šiaurėje, kitas 
Montrouge, pietuse, trečias 
Montreuil, rytuose, ir ketvir
tas Neuilly, miesto vakarų da
ly. Kiekvienam sandėly tarnaus 
po 200 vyrų. Tai bus kaip ir 
kokia kovos su gasais briga
da.
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Prasidėjo Tautų Są
jungos sesija

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
12. — Tautų Sąjunga pirma
dienį atidarė savo 102-rą sesi
ją. Sesijos išvakarėse, sekma
dienį, atsiekta delegatų daugu
mos susitarimo, kad sesija iš
leis eilę pareiškimų, jogei kiek
vienai valstybei, kuri priklau
so Sąjungai, pavedama teisę 
spręsti, ar ji prisidės prie vyk 
dymo sankcijų atkreiptų7 prieš 
užpuolikes valstybes.

VIENA,. Austrija, rūgs
— Austrijos katalikų vyskupų 
manifestas žymiai palengvino 
Hitleriui pagrobti Austriją. 
Dabar naciai užsimoka kata
likams už pasitarnavimą.

Minykės, tarnavusios gydy
klose kaipo slaugės, yra siun
čiamos atgal į vienuolynus. Ku
nigai ir minykės pašalinamos 
iš daugelio mokyklų, kuriose 
tarnavo kaip mokytojai ir mo
kytojos. Daugiau ne 20 kata
likų organizacijų jau uždary
ta. Nors bažnyčia Austrijos 
spaudoj viešai neatakuojama, 
tačiau pašaipos popiežiaus ad
resu naciai nešykstauja. Ir su 
patim kardinolu Innitzeriu, Au
strijos katalikų bažnyčios gal
va, kurį popiežius barė dėl pa
taikavimo naciams, pastarieji 
visai nesiskaito.

PRAHA, Čekoslovakija, rug
sėjo 12. — Prahos vyriausybė 
pirmadienį nutarė paskelbti 
karo padėtį tose zudetų apy
linkėse, kurioms grūmos rim
tos riaušės. Riaušių čekoslova 
kijos vyriausybe laukė Hitlerio 
kalbos pasėkoj, šią kalbą Hit
leris . pasakė pįrpiadfcnį. ; "

Sekmadienį įvairiose Čeko
slovakijos dalyse naciai sukėlė 
riaušių. Mieste Liberec astuo
ni čekai policininkai buvo su
žeisti. Riaušės įvyko taipgi 
Fischerne, Aussige, Maehre, 
Trijebau, Teplitz-Schoenau, Jo- 
achimstahle, Mueglitze, Hari- 
manitze ir Winterberge.

Hague sauvaliavi
mas tebetiriamas

Šveicarai stiprina 
rubežių

BERNE, Šveicarija, rūgs. 12. 
— Šveicarijos valdžia įparei
gojo savo kariuomenės vado* 
vybę pradėti darbus rubežiui 
sustiprinti. Norima apsaugoti 
valstybę nuo svetimšalių įsi
veržimo.

Jaunasis Roosevelt 
po operacijos vei

kiai atsigriebė
rūgs, 
pada- 
prezi-

ROCHESTER, Minn., 
12. — Sekmadienį buvo 
ryta James Rooseveltui, 
dento vyresniajam ;.sunui, ope
racija pilve, kur augo ulceris. 
Daktarai sako, kad jaunasis 
Rooseveltas, dėka savo stip
raus sudėjimo, greitai atsigrie
bė. Tačiau pavojus komplika
cijų dar nepraėjęs. Kol kas Ro- 
chestery pasiliko ir preziden
tas, iki gaus užtikrinimų, jo
gei sūnūs krizį sėkmingai per
gyveno.

Illinois angliakasiai 
kviečia Greeną 

kalbėti
12.

DU VOKIEČIAI PA 
ŠAUTI ČEKOSLO

VAKIJOJ
PRAHA, Čekoslovakija, rug

sėjo 12. — Du zudetų vokie
čiai tapo, pašauti, vienas jų 
kritiškai; kai nežinomas pikta
darys šovė į minią žmonių 
mieste Graslitz, klausiusių Hit
lerio kalbos pirmadienį.
‘ Kaip tik šitokių įvykių ii* 
laukia naciai, kad turėtų pa
teisinimo pulti Čekoslovakiją.

Šimtaprocentiniai 
patriotai pavojin

giausi Jungt.
Valstijoms

Svarsto minimum 
algų įstatymus 

vyrams

Kovoja su slapta 
emigracija į 
Francuzija

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

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

Giedra; truputį vėsiau; letg- 
vi šiaurės vėjai; saulė teka 
6:27, leidžiasi 7:05 valandą.

VVASHINGTON, D. C., rūgs. 
12. — Pereitą savaitę teisin
gumo departamento kai kurie 
valdininkai painformavo repor
terius, jogei tyrinėjimas Jersey 
City mero Hague veiklos, ry
šium su skundais, kad jis at
ėmė gyventojams civiles teises, 
esąs pabaigtas. Tyrinėjimas 
neatidengęs Hague nusikaltimų 
federaliams statutams.

Pirmadienį generalis proku
roras Cummings pareiškė, kad 
jo vadovaujamas departamen
tas dar tebedaro tyrinėjimą ir 
kad joks „atsakingas jo depar
tamento atstovas nedaręs to
kių pareiškimų, kokie tilpo 
spaudoj.

GILLESPIE, III., rūgs.
— čia prasidėjo Illinois valsti 
jos angliakasių — Progressive 
Mine Workers of America — 
konvencija. Konvencija yra pa
kvietusi William Greeną, ADF 
prezidentą, atvykti ir pasaky
ti. prakalbą.

Čekai nesutinka zu 
dėtų plebiscitui

LONDONAS, Anglija, rugy. 
12. — Čekoslovakijos vyriau
sybė pirmadienį įteikė Brita- 
pijos valdžiai platų paaiškini
mą apie savo nusistatymą zu- 
detų klausimu. Čekai davė bri
tams suprasti, kad jie nesu
tiks plebiscito balsavimams zų- 
detų srityse, kurių reikalauja 
naciai.

PUT-IN-BAY, Ohio, 
12. — Mėgiamiausias 
mų “šimtaprocentinių 
tų” arba “raudonųjų 
tojų” amatas šiandien ; 
koti “raudonųjų”, 
“radikalų”. Tačiau vidaus rei
kalų departamento sekretorius, 
Harold Ickes, pirmadienį įspė
jo: Pavojingiausias Jlmgt. Val
stijų institucijoms asmuo tai 
tas, kurs yra pasiryžęs atim
ti bet kuriam šalies piliečiui 
konstitucijos garantuotas civi
les teises arba paneigti tas 
ekonomines teises, be kurių pa
čios civiles teisės yra tik pa
juoka. Tačiau, sako Ickes, mes 
užtinkame vadinamų valstybi
ninkų, kurie medžioja visoj 
šaly komunistus ir tuo pačiu 
metu atkakliai kovoja konser
vatyvias reformas, taikomas 
taip šaly padėtį pagerinti, kad 
komunizmas negalėtų įleisti 
šaknų.”

rūgs, 
vadina-- 
patrio- 

medžio • 
yra ieš- 

komunistų”,

• NEW YORK, rūgs. 12. 
— Teisėjas Ferdinąnd Pecora 
pirmadienį paskelbė mistriai 
Tammany boso Hines byloj. 
Kitaip sakant, išmetė bylą iš 
teismo. Manoma, kad prokuro
ras Dewey, ilgai nedelsdamas, 
iškels Hinesui naują bylą.

Rumunija prieš 
Hitleri

BUCHAREST, Rumunija, 
rūgs. 12. — Premjeras ir ka
raliaus Karolio patarėjas, Ni- 
cola Jorga, kalbėdamas sekma
dienį pareiškė, kad Rumunija 
yra prisiruošusi gelbėti čekus, 
jeigu Hitleris mėgins įsiveržti 
į Čekoslovakiją. Jorga neminė
jo Vokietijos arba Hitlerio var
dų, bet iš jo kalbos lengva bu
vo suprasti, kad jis turėjo ome 
nėj nacių grūmojimus čekams.

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
12. — 25-kiose valstijose, Co- 
lumbia distrikte ir Puerto Ri- 
co yra išleisti įstatymai nusa
ką minimum algas moterims. 
Tik vienoj Oklahoma valstijoj 
veikią- statutas minimum algų 
vyralhs. Taigi pirmadienį į Wa- 
shingtoną atvyko paskirų val
stijų darbo departamentų at
stovai pasitarti su. darbo de
partamento sekretorium, p nia 
Perkins, apie reikalą ir gali
mumus išleisti paskirose 
stijose šitokius įstatymus.

Nuo spalio mėnesio 24 die
nos š. m. įeina galion nacio- 
nalis algų-darbo valandų įsta
tymas. Jis tačiau palies darbi
ninkus dirbančius tarpvalstiji- 
nei. pirklybai.

PARYŽIUS, Francuzija, rug
sėjo 12. — Į Francužiją nuo
lat atvyksta emigrantų iš Au
strijos ir Vokietijos. Jų tarpe, 
francuzai prisibijo, įeina į ša
lį ir šnipų. Taigi Francuzijos 
Vyriausybė sustiprino kontro
lę, tikslu sulaikyti ypač slap
tą emigraciją. Francuzijoj šiuo 
laiku esama per 3,000,000 sve
timšalių.

Vokiečių lėktuvas 
sumušė rekordą

vai-

Wm. Green remia 
Naujosios Daly

bos priešą
ATLANTA, Ga., rūgs. 12. — 

William Green, Amerikos Dar
bo Federacijos prezidentas, sek
madienio vakare ragino Geor- 
gia valstijos darbininkus ir vi
suomenę paremti senatoriaus 
George kandidatūrą į senatą 
ateinančiose nominacijose, ku
rios įvyks trečiadienį. George 
yra Naujosios Dalybos priešas. 
Prez. Rooseveltas ir pažangio
ji . Georgia valstijos visuomenė 
remia Jungt. Valstijų distrikto 
prokuroro Lawrence Campo 
kandidatūrą prieš George.

20,000 LIETUVIŲ VAIKŲ 
VILNIAUS KRAŠTE NE
TURI LIETUVIŠKŲ MO

KYKLŲ.

VILNIUS, rugsėjo 9 dien. — 
Prasidedant mokslo metams pa
aiškėjo, kad 20,000 lietuvių vai
kų neturi lietuviškų mokyklų.

ITALIJOS PASIUNTINYS 
ĮTEIKĖ KREDENCIA

LUS.

PORT VVASHINGTON, N. 
Y., rūgs. 12. — Vokiečių lėk-' 
tuvas hidroplanas pasiekė šią 
prieplauką pirmadieni. Iš ‘Azo
rų 2,397 mylių kelionę į Ne\v 
Yorką jis atliko per 13 valan
dų ir 41 minutę. Padarė nau
ją greitumo rekordą lėkimui 
per Atlantiką. Lėktuvas kelia
vo vidutiniu 175 mylių valan
doj greitumu.

KAUNAS, rugsėjo 7 dien. 
— Italijos pasiuntinys Lietu
vai baronas DiGiura įteikė val
stybės prezidentui kredencia
lus (skiriamuosius raštus.)

MINISTRAS LOZORAITIS 
Į ŽENEVĄ.

KAUNAS, rugsėjo 7 dien. 
užsienių reikalų ministras Lo
zoraitis išvyko į Ženevą daly
vauti Tautų Sąjungos sesijo
je.

Naujas Jungt. Val
stijų žemėlapis

LIETUVOS GENERALINIS 
KONSULAS TORONTO MIE

STE P. GRANT-SUTTIE 
LANKĖSI NEW YORK

VVASHINGTON, D. C., rūgs. 
12. — Kas dveji metai Jungt. 
Valstijose spausdinama naujas 
žemėlapis, šiemet yra toki me
tai. Ir jau naujas žemėlapis 
paduotas spausdinti, šių melų 
pakaitos susidaro iš naujų Vie
škelių, indėnų rezervacijų ribų 
pakeitimų, naujų miestelių, 
upių tėkmės pakeitimų ir nau
jų nacionalių parkų įsteigimo.

NEW YORK, rugsėjo 5 dien. 
bu\p atvykęs .keliom dienom 
Lietuvos Generalinis Konsulas 
Toronto mieste, Kanadoje, p. 
Grant-Suttie, kuris vizitavo Ge
neralinį Konsulą p. Budrį, su
sipažino su konsulato darbu. Ta 
proga svečias matėsi ir išsikal
bėjo kai kuriais reikalais su 
Užsienių Reikalų Ministerijos 
Spaudos Biuro viršininku p. 
Avietėnaite. G. K.

Lėktuvas gabena 41 
tono naštą

SEATTLE, Wash., rūgs. 12. 
— Naujas milžiniškas komer
cinis lėktuvas sekmadienį čia 
darė bandymus. Prikrautas 41 
tono (arba 82,000 svarų) naš
tos jis pasikėlė nuo žemės ir 
lekiojo ore 150 mylių valandoj 

r . .. , (greitumu. Sakoma, tai esąs re-angliakasių unijos prezidentas !kordinis lėktuvams našlos sun.

John Lewis kalbėjo 
Meksikos Mieste
MEKSIKOS MIESTAS, Mek- 

sika, rūgs. 12. — John Lewis,

ir CIO vadas, sekmadienį pa-! 
sakė šiame mieste prakalbą. 
Akcentavo, kad prez. Roosevel
tas darbuojasi plačiųjų Jungt. 
Valstijų gyventojų interesuose. 
25,000 klausytojų minia karš
tai pritarė Lewiso kalbai.

Tarp ko kita Lewis įspėjo 
klausytojus, jogei Jungt. Vai-, vyriausias Hitlerio leitenantas, 
stijų korporacijos pasuks į fa- Goeringui reikėsią keleto die- 
šizmą, kai joms pasirodys to- nų visiško ramumo. Jis susir- 
kia kriptis pageidaujama. go sekmadienio vakare.

kūmas.

Goering serga
Vokietija, 

Pirmadienį ofi-j 
kad susirgo

NUREMBERG, 
rūgs. 12. 
cialiai pranešta, 
feldmaršalas Herman Goering,’

Ai

New York City 
1938/IX/10 d.

• LONDONAS, Anglija, rug
sėjo 12. — Britanijos ^linis- 
terių kabineto posėdis tapo su
šauktas pirmadienio vakare 
tikslu apsvarstyti Hitlerio kal
bą, pasakytą nacių kongresui 
užsidarant.

RUGSĖJO MSN.
(September)

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

ŠEŠTADIENIAIS ano 8

NAUJIENŲ ADM.
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Iš Pietų Amerikos
± A.A*. 1 <» <t. •,.„..... V ,

B. K. Almantas

DULR’o PIRMININKUI P-ui R. SKIPIČIUI 
PIETŲ AMERIKOJ BESILANKANT
(Speciali© “Naujienų” korespondento Argentinoje)

NuO rtogpiučlo 2, 1938 p. IV. 
Skipitis lanko Brazilijos lietu
vi ų kolonijas. Rugsėjo antVoj 
ptlsėj bus su argenliniččlais IV 
su Urugvajaus lietuviais. Nori
me tikėli, kad jo misija turės 
istorinės svatbos šios Amerikos 
daly gyvenančiai išeivijai ir Lie
tuvai. Na, bet tatai paaiškės 
jam savo svarbią misiją atli
kus. Štai ką sako pats adv. Ski
pitis apie savo misiją ir kaip 
tai sutinka “A. L. Balsas” sa
vo apžvalgoje 4—8—38:

Dabartiniu laiku DULRo pir
mininkas adv. R. Skipitis tiria 
Sao Paulo lietuvių kolonijos

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.
Popuiiaris Mokslas ir Apžvalga.

KAINA 45 CfcNTAI
Galima gauti

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St.

gyvenimą. Rugsėjo antroj pu
sėj lankysis MurtteVidco ir Bu- 
elitts Airės. Viso Pietų Ameri
koje IšbUs Apie 4 menesius.

Išvykdamas iš Kauno p. Ski
pitis pareiškė spaudos atsto
vams kad jo kelionės tikslai y- 
ra šie:

Ištirti Pietų Amerikos lietu
vių gyvenimo sąlygas; sudary
ti vieną visų lietuvių veikimo 
centrą, konsoliduojant išeivijos 
pajėgas; sušvelninti įtemptus 
srovių sugyvenimo santykius ir 
1.1.

Aprašydamos p. Skipičio iš
leistuves “Lietuvos Žinios” 30— 
6—38 pagerbia DULRo pirmi
ninko parėiškihią, kad pats 
Kaunas kiršina Pietų Amerikos 
lietuvius.

Malonu, kad tokio plataus 
masto žmogus, kaip buvęs vi
daus reikalų rninisteris adv. R. 
Skipitis asmeniškai atvyko Pie
tų Amerikon ir yra pasiryžęs 
tikrą padėtį ištirti. Nors, liesą 
pasakius, padėtis ir Kaunui bu
tų aiški, jeigu jis vaduotus: ne
priklausomos visuomenės vei
kimu ir pareiškimais. Bet ka
dangi iki šiol Kaunas vadova
vosi vien apsiskandalinusių ir 
DULRo šelptų kunigų ir kilų 
gastrolierių bei tokių valdinin
kų kaip Gaučys “raportais”, tai 
Kaunui ir buvo Pietų Amerikos

NAUJIENOS, Chicago, III,

, Naujiėntį-Acme fth’diOp'hotd
HITLERIO ‘‘DfešINlOJi RANKA0 — . Vokietijos 

feldmaršalas Hermanu Wilhelm Goering (Hitlerio “de
šinioji ranka”), kuris pasakė smarkią ir Sarkastišką kal
bą nacių kongrese Nurembėrge. Grąsino Čekoslovakijai 
puolimu ir šaipėsi iš demokratijų, su panieka pareikš
damas, kad Vokietija jų nebijo.

lietuvi ųkolonijos “nfežinmnoji 
žeme.’^

Kokios nuolaikos ir kokių 
naujenybių U. Skipičio - vizitus 
įneš Pietų Amei’ikos lietuvių 
gyveni man, greita ateitis paro
dys. Norime manyti, kad jis 
spręs pats ir giliau, negu p. 
Kasakaitis, kurio “raportams” 
medžiagą patiekė žinomos repu
tacijos lietuviški kunigai iš; 
daug litų kainavusios karčia- 
mos pastogės vadintos “lietuvių 
namais”.
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Moterys-žiureKit!
JUS GALIT LENGVAI ĮSIGYTI

ROGERS SIDABRĄ
MADE Bf ONEIDA Ilki

į 1K)LLYW00D m
6 ŠMOTAI

AUKŠTOS RŲŠlfeS
1 Beilis
2 Šakutės
1 šaukštas
2 Šaukštukai

SU 6 KUPONAIS
TIKTAI.

Taupyki!
Kuponus

GALIT GAUTI TIEK SETŲ KIEK

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ

Kitur 
Kainuoja 

$2.75

NORITE.

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KVPDNAS
NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, UI.

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuprtnai turi būti dsnlė- 
niai pristatyti | ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arbh išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c.

Siunčiu kuponus. Taipgi pinigais

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

Vardas ........ .....................  ....z.......____ i....

Adresas ----------- .---- ------------- ....................... ............. ....................

Miestas —..................... ..................—........ Valstija —...............
»■ - ■ --

Mhlonh kdnstalttbti, kad mu
sų Idutl’ėft pabele ftbgina Lfeba- 
nūvičidt^-LdVdl kttSdiėh vts dau- 
gidli pilnai pelnyto pripažini mo 
meno pasauly užsitarnauja.

Aėgehtidbs sdStlnČš ždtnalas 
“Cine Argentiųo”, 21—7—38, 
numeryje 11, Visą 27-tą puslapį 
pašvenčia musų tautietės Regi
nos dievinimui^ Straipsnis — A 
la Gategoria de Estrella — 
(žvaigždės kategorijon) papuoš
tas trimis Reginos LabanaVlčiu- 
lės pdveikslaiB; Didžiausiėfc pa
veikias yrd toks pats, kbkį pa
nelė ReginU liėtUViškai džHŠfe

Redakcijai, antrdfc — kaip ji 
atrodo filmojė “Mūrio .ei Sar- 
gėnto Laptiddų if trečias — 
“MdrM (žvaigždės) kdlėgorijon 
Įžengusi mušą ttegind.

gitlo. fiėVeik ištisą, dietą laiko 
panele liegiila L&bariavižiūtS 
(sUtHiihĮiittttli l.aval) dabai- 
Studijavo klasišką baletą, pasi- 
ru ošdama naujai filmai. Ir štai 
šiomis dienomis jipasirašė kon- 

' traktą su “X Filins” bendrove, 
vaidinimui vadovaujamos (Ma
rijos) foles filniojlė “Sdmbnis 
ėn ej Hio”.

liai bus galima matyli tik luo
me t, kuomet btis padarytą iki 
šiol teiktų pašalpų nuodugni re
vizija, kada savo vardais bus 
pavadinti ir savo v-feloh pasta
tyti šimtus tUksfahėių^pa’Šdipi- 
nių litų krimiilališka'iTrFšs^hišt'ę 
“personas gratUs” ir kada bus 
nustota šabloniškai ignoruoti 
tikruosius Pietų Am'erik'os lie
tuvių kolonijų kulturinio darbo 
linktorių traukėjus.

Argentinoj Iškilo Filmų Ar
tistė Lietuvaitė

Gal tik p. Sinkaus duktė iš
visų USA lietuvaičių 
\vbodininkių” su savb 
kalbasi lietuviškai, o

tėveliais 
Argenti

noje, ispaniškai kalbančiose fil
iuose vadovaujančias roles vai
dinanti Regina Labanavičmtč 
sū savo mamyte, sesulė iė tėve
liu nainie kalbasi lietuviškai ir 
su pasididžiavimu skaito tuos 
straipsnius lietuvių spaudoje 
(“Vakarus”-, “Naujienas”, “Lie
tuvos Žinias”, “Argentiiios Lie
tuvių Balsą”, etc.), kuriuose a- 
pic ją parašoma. Mdl vietiniai 
diėnbaščiai it žurhdlai bent ke
lis šimtus kartų talpino jos pa- 
veikslbs it kėlė ir tebekelia į 
padanges, kaipo “a real slar of 
Lilhuanian dėsceht!”

Štai ddbdr, naujos filihoš 
prbį|a, “A. L. balse” J. Baraus
kas rašo:

Didėlė gabbė buvo Ai’gėnti- 
hos lietuviams pamatyti grynai 
atgėnlinišką filmą “MuHu ei 
SargėiilO Ldptidab, kuri su mu
sų tautiete panele Regina La- 
banavičititė (Scėhbs vardas Titą 
Toy) buvo rodoma geriausiame 
Buėnos Aibės kilio teatbe “La 
Opera” ir kituose. Kritikai apie 
musų Reginą labai palankiai at
siliepia, tik “Lietuvos Aidb” 
korespondentas R. Kymantas> 
besatmatiškai drože> esą Vien 
“A. L. Balsas” musų lietuvaites 
padaro filmų artistėmis. O fak- 
tinai juk visi vietiniai meno 
žurnalai musų biržielę panelę 
Reginą labai pagerbė kaipo žy
mią Argentinos filmų drtistę.

Sunkus yra kelias filmon, o 
ypatingai m tisų darbo šeimos 
dukrai. Jai ir jos tėveliams rei
kėjo daug vatgb petkenlcti, kol 
pilnai džtarhaiitos gatbes pasie
kė. Bet studijaviihui dm* nėra

—, lihasis Pasiuntinybes sekre
torius B. Blaveščiunas pasakė 
tinkathą Išeivių Dienos minėji
mui pritaikytą kalbą. Svečius 
sveikino rninisteris J. Aukštuo
lis, o Bs. Aires univ. agrononi. 
>stud. ir “A. L. Balso” štabo na
rys J. Pukevičius skaitė specia
liai tdi dienai paruoštą paskai
tą apie Darių ir Girėną.

x (Bus daugiau)

1,000 Lietttvhį “Jm Verdi” 
Teatre it- 80 Stėnos Dalyvių

Kada ĮiaŠdljpbmis fdvOtizuoja- 
ihi klėrikdidi dtšisakė giedot 
Lietuvos ilihmą^ jį puikiai iš
pildė “Liaudies Teatro0 ir “Ar
gentinos Lietuvių Chordi”.

Istorišką Išeivių Diėhos mi
nėjimą surengė Buenos Aires 
Lietuvių Organizacijų ir Spau
dos Komitetas Lietuvos Nepri
klausomybes XX Melų Sukak- 
tUVėmš Minėti” 17—7—38 “Jo
se Verdi” teatre. Publikos, pri- 
fikdiidht skaitlingai dalyvavu
sius čiagimius lietuviukus, su
si rinko virš 1000.

Prakalbos
Programos vedėjo, “A. L. 

Balso” leidėjo Pr. Ožinskib, per
statytas komiteto pirmininkas

LAinoTUviU DiREKTORiuS
B U nr _ i ha te

John F. Eudeikis
seniausia iii bimiAusiA UtibbiiMb Ištaigą 

ambuLance.
i DIENĄ IR NAKU

Visi Telefonai YARDS 17414742 
4605-07 So. Herriiithge Avė. 
4447 South Fairfield Avėhiie

i Tel: LAFAYETTE 0727 
.............. ..... f Ą "" ---------------

14x1^ 1 k Wioš Visose
JI—J X Chicagos dalyse

y i. y ........................

Klausykite mūšų LieluVIų radib prdžrdtftų Šeštadiėhio vakarais 
1 vai. vakaro iš W-. H. F. C. stdtiėš (1420 K.)—i’rahešėjaš 

P. ŠALtflMIEfeAŠ.

Laidotuvių Pirektpriąi

NARIAI 
CllicA^Os, 

Cicero .
Lietuvių | 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ąmbulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

F TŪRINE
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

albErt v. PETKUS IR EuDEikis
4704 Soi, West,ern Avė. Phone Virginia 0883

ANTANAS M. PHILLIPS /
3307 Lithanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Wėštern Avė. Phone GroVėhill 0142
1410 South 49th Coūrt < Cicero Phone Cicero 2109

J.LIULE VIČIUS
4348 So. Gaiifornia Avenuė Phone Lafa.yette 3572

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

L J. ŽOLP Phone Yards 0781
1646 WeSt 46th Street Yards 0782

S; P. MAŽEIKA, Yards 1139
8319 Litiianica AVehue Yardš 1138

-------------- = : —i—  - -_____ - _ _

; . LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 W68t 23rd Pia(t!6 >1 t>honfe Cuhal 2515
SKYRIUS: 42-44 EiSt U8th BIh»t TMi UuIlAiR 1470

Iš Laetuvos
žIžMAitAs Jau LenkV 

TARbOMAS

i)& fcRtrtf o j, 
ZUBRICKAS 

RYttlTblAŠ IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7-Ji 
vakato. trečiadieniais ir sekmadiė- 

nialš pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 61U

ft

Otišė TėL 6921

DR. BERTASH
756 West SSHi St

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

Nedėliomis, pagal sutarti 
Rta. 4910 SO, MICHIGĄN BliVb.

TfeL Kehfcood 5107

KAUNAS — Ryšium su vii 
niečių lietuvių sportininkų da
lyvavimu Tautinėje lietuvių 
olimpiadoje Kaune, šiomis die
nomis į Vilniaus storaštiją bd- 
vo iškviestas ir tardytas vil
niečių sportininkų grupės va
do Vas Btahks žižmdras. Tardy
mo rezultatai tuo tarpu neži
nomi.
Arli n /

PAMOKOS
kAS kteTviRTAbiteNi 

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

Kreipkitės į Joseph j. Grish, 
4631 šotiTtt Ashland avė., 

Telefonas: YARDS 1001

ADVOKATAI

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso vėlaiidbs:

huo 2—4 ir hud 8—8 Vėk Vakhrd 
Rezidencija:

8939 SOUTft CLAREMoNT AVH.
Valandos —9—10 A M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Tėlepliohė: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND! AVENUE 

tas. 8515 So. Rockwell St
Telephone: Republic 9723

A. A. SLAKIS
' v ADVOKATAS
7 Sd. Dearbotti St.
z . Rooin 1230
Ofiso Tel. CENTRAL 1824 

Ndinų Tel.—Hyde Park 3395

KAL & ZARETSKY
Lietuviai advokatai

6322 So. Wėštėi-h Avė.
VALANDOS:

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

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

Tėl. Frospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR; VAITUSH, OPT.
LIETUVIS .....

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garahtavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

ėsti priežastimi galvos skaudėjimo, 
šVaigihio, akių aptemimo, nėrvūotu- 
md, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir tolfregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, pąrodanęia mažiausias 
klaidas. Spėčialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos. ...
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugely atsitikimų akys atitaisombs 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 Soiith Ashland Av.

Phone YAftDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel* YatdĖ 182^
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedėlioto^ pagal Btltartį.

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Fhoriė CANAL 6122

DR. S. BIEžIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22ftd Sttėet
Valandos: nuo 1'—3 Ir T—8 

Seredomis ir nedėk pagal. sutarti 
Rez. 6631 So. CaUfofnft AvtAuė

Telefonas Republic 7868

Dr. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS-CHIRURGASj X-RAY 

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

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

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

Tfet SefelėV 7330
Namų telefohaS Brunswlck 0597

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgedh 

3103 SČtTtt HAtSTfcD ST.
Res. 3261 S o. Halsted Street

Dr. A. Ji Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. FairfielA AVė. tat 8014

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

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

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisą* 4645.C8P. ASHLAND AVE.<

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sdsitarimą

Ofiso Tekt YARDS 4787
Namų Tel.: Prospect 1930

DR* C. Ž. VEZEE’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avfe. 
arti 47th Street 
Tel. Yards 2Ž46

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Serėdoj pagal sutarti.

, K.>tt Lietuviai.,Daktarai

Dr. W. J. Kirstuk
PHISICIAN and SURGEON 

4309 W. Fullerton Avė. 
(Residerice &.Otficė) 
TEL. CAPIT0L 2828

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

Dr. Margeris
3325 So. Halstėd St;

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phohfe YARDS 7299r. ...... rrTrrVrn;m

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

iš Rusijos
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias it tnrohiškas ligas 
^rų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prifetaisii$.

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

Valandos dud 10—12 pietų it 
nuo 6 iki 7:30 VaL. yak&ro.

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 vai. ryto, hųo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 VaL 
vakaro. Nedėliomis ntoo 10 iki 12 
valandai dieną.,----- ,. .

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
1831 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso Valandos 

ptetų, V iki 8 vakdNėS’hžb*o ikl ?S 
Rez. Telephone PLAZA 2400
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Lietuvos Padangėje
UŽSIENIO BALSAI APIE KLAIPĖDĄ

Dabar visos Europos valsty
bes rūpestingai seka ir tiria Vo
kietijos politikos siekimus ir 
jos kariškus pasiruošimus, nes 
Vokietija laikoma didžiausia 
neramios padėties kaltininke. 
Todėl užsienių spauda jautriai 
atsiliepia apie įvykius ir reiški
nius, kurie turi ar gali turėti 
bet kokį ryšį su Vokietijos už
sienio politikos užsimojimais. 
Po Austrijos nepriklausomybės 
panaikinimo ir jos į Vokietijos 
valstybę įjungimo, visų dėme
sys nukrypo į Čekoslovakiją, į 
kurią vokiečiai nukreipė savo 
kumštį. Čekoslovakijai, Prancū
zijos ir Anglijos padedami, pa
vyko tą kumštį bent laikinai 
sulaikyti. Tačiau dabar Čeko
slovakijos ir Vokietijos santy
kiais yra susirūpinę didžiųjų 
valstybių politikai ir diploma
tai. Numatoma, kad dar Vokie
tija turės sunkių sąskaitų ir su 
Lenkija. Tiesa, Lenkija turi su
dariusi su Vokietija dešimtme
čiui draugingumo sutartį ir da
bar neva geruoju sugyvena, bet 
tai laikina — taika. Dešimtme
čio sutartis baigiasi 1911 me
tais. Manoma, kad vokiečiai pa
darė tokią su lenkais sutartį, ti- 
kėdameis iki to laiko sutvarky
ti kitus savo užsienių politikos 
užsimojimus.

Užsienio spauda labai jaut
riai atsiliepia ir į visus Klaipė
dos krašto gyvenimo reiškinius, 
kurie gali turėti reikšmės Vo
kietijos ir Lietuvos santykiams. 
Kaip pamename, birželio mėne
sį Klaipėdoje vokietininkai net

tris kartus bandė suruošti de
monstracijas.

Tam jie panaudojo vokiečių 
laivų į Klaipėdą atplaukimą. 
Viena tokia demonstracija bir
želio mėn. 28 dieną buvo virtu- 

Į si riaušėmis ir muštynėmis, per 
kurias vienas lietuvis jaunuo
lis buvo nušautas ir keletas as
menų sunkiai sužeista. Šitie į- 
vykiai garsiai nuaidėjo net pa
saulinėje spaudoje. Kai kurių 
šalių laikraščiai ilgą laiką gvil
deno ne tiek pačius įvykius, 
kiek bendrai Klaipėdos krašto 
būklę ir Lietuvos-Vokietijos 
santykius. Tačiau tenka pripa
žinti, kad Vokietijos spauda šį 
kartą buvo gana santūri ir kai 
kurie laikraščiai net smerkė iš
sišokėlius. Pažymėtina, ir tai, 
kad vokiečių policija grąžino į 
Lietuvą kai kuriuos tų riaušių 
kėlėjus, kurie buvo pabėgę į 
Vokietiją. Vadinas, vokiečiai 
juos pripažino paprastais chuli
ganais — riaušininkais, o ne 
kaž-kokiais politiniais pabėgė
liais.

Čia patieksime švedų laikraš
ty “Eslra Smoland” įdėtą 
straipsnio objektyvią nuomonę 
apie Klaipėdos įvykius bei vo
kietininkų siekimus.

Kada išgirstamas pasaulinėje 
spaudoje Klaipėdos vardas, tai 
jis išgirstamas dažniausia pava
dinimu “Memel”, paprastai ry
šium su vokiečių nusiskundi
mais, kad Lietuvos vyriausybė, 
girdi, savo laiku tą kraštą at
plėšusi nuo Vokietijos, dabar 
jau eilę melų veda vokiečių per-

ŽADA GRĮŽTI,— Angli- 
joj eina kalbos, kad užsie
nio reikalų ministeris An- 
ihony Eden, kuris rezigna
vo prieš šešis mėnesius lai
ko, kai susiginčijo su prem
jeru Chamberlain, žada grį
žti valdžion.

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

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

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

2415 W. 64th Street. Tel. Hemlock 6240

SERVETKĖLĖM MEZGINIAI

JIFFY CROCHET PATTERN 1532
No. 1532. — Gražųs mezginiai servetėlėm. Vartokit mar

gus siutus vietoj baltų, pamatysit, kaip gražiai atrodys.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1532 ,
1 1739 So. Halsted SU Chicago, IIL
I I
| čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyrdi No._________ į

| Vardas ir pavardė---------------------------------------------------------- —............ |

| Adresas----------------------------------------- —--------------------------------------- |

I Miestas ir valstija ....................       I
Um mm mm mm mm mm mm mm mm mm mmb mm mm mm mm mm mm «mJ

TOTto i

sekiojimo politiką. Teisybė, kad 
ši sritis prieš karą priklausė 
Vokietijai, bet tos srities gyven
tojai visa didele dauguma, ne
žiūrint šimtametės vokiečių ko
lonizacijos politikos, yra lietu
viškos kilmės ir skaito save lie
tuviais. Taip vadinamoji vokiš
koji Klaipėda, apie kurios kan
čias mus taip apsčiai informuo
ja Berlynas, yra grynas prasi
manymas. Vietovardžiai ir pa
vardės aiškiausiai rodo, kieno 
tame krašte iš tiesų gyvenama. 
Jei krašte ir pasitaiko vokišku- 
mo požymių, tai tuos požymius 
atstovauja ar vokiškųjų įstai
gų perdibti vardai, ar iš gilu
mos atsikraustę vokiečiai.

Kad Klaipėdos kraštas origi- 
naliniai priklauso visas Lietu
vai, geriausiai parodo jo išsi- 
vystymas po 1923* metų? Ligi 
tol Klaipėdos miestas skurdžiai 
mito Karaliaučiaus paunksnėje, 
jos uostas buvo vokiečių Bal
tijos pajūryje, labiausiai nu
skriaustas, bet per pastaruosius 
15 metų Klaipėdos gyventojų 
skaičius išaugo dvigubai, per jį 
eina apie 90 procentų visos lie
tuvių užsienių prekybos ir pats 
uostas puikiausiai lenktyniuoja 
r u Rylų Prūsijos sostinės uos
tu.

Iš Lietuvos vyriausybės pusės 
nesigailėta jokių lėšų Klaipėdos 
krašto pažangai ir jo gyvento
jų gerovei. Bet ir suprantama, 
Klaipėda turi Lietuvos valstybei 
gyvybinės reikšmės ir be abejo, 
kad Lietuva darys viską, kad 
Klaipėdos kraštą išlaikytų savo 
rankose. Labai gaila, kad pa
saulyje daug kas to nežino, bet 
visi tai turėtų žinoti.

Iš vokiečių pusės buvo nese
niai paskleisti gandai, kad Lie
tuvos vyriausybė yra numačiu
si pastatyti prie Šventosios žio
čių naują uostą, kuris galėtų 
atstoti Klaipėdą, tačiau reikia 
nustatyti, kad visame Lietuvos 
pajūryje viena Klaipėda tetin
ka uostui įrengti ir kad įtaisy
mas uosto šventojoje pareika- 
dautų tiek lėšų, kokių Lietuvos 
valstybė niekados nepajėgtų su
rasti. Vokiečiai savo propagan
da siekia ne ko kito, kaip su
kelti pasaulio opiniją prieš Lie
tuvą, tik kiekvienas sveikas 
žmogus, kuriam brangus objek- 
lingumas, labai gerai permato 
vokiečių planus. Taip pat kiek
vienas supranta, kad nedidelė 
lietuvių tauta nesiims jokių žy
gių, kurie galėtų suerzinti jos 
didįjį vokiečių kaimyną.

Budingas vokiečių propagan
dai pranešimas apie Klaipėdos 
įvykius. Ten buvo pranešta, kad 
laivui “Hansestadt Danzig” at
plaukus Klaipėdon, vokiečiai 
norėję parodyti savo ryšį su 
“broliais trečiojoj valstybėj,” ir 
kad tą susibroliavimą sukliu- 
džius lietuviška policija, ati
dengdama ugnį — nušaudama 
vieną vokietį. Tuo tarpu visi 
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gerai žino, kad miesto autono
minė policija atidengė ugnį, 
kad buvo nušautas lietuvis ir 
kad sužeistieji buvo lietuviai. 
Dauguma Klaipėdos krašto vo
kiečių yra patenkinti miesto ir 
krašto klestėjimu, siekia ben
dradarbiavimo su lietuviais tik, 
deja, jos pastangos paraližiuo- 
jamos. Kiekvienas vokietis Klai
pėdos krašte labai gerai žino, 
kad kiekvienas savo žingsnyje 
yra sekamas ir kad jis nieko 
negali padaryti, kas butų prie
šinga vokiškumo interesui. 
Kiekvienas žino, kad jei jis 
sieks geresnio gyvenimo su lie
tuviais, bus pasmerktas, kaip 
didvokiškos minties išdavikas 
ir kad jis gali laukti tiek eko
nominių, tiek grynai asmeniš
kų represijų. Bet kiekvienas, 
kas kuo nors pasitarnauja vo- 
kiškumui iš kitos pusės, tas 
gausiai atlyginamas. Jei jam 
lenką pabėgti iš Klaipėdos kraš
to, tai jis lengvai gauna tarny
bą Vokietijoje. Tiesa, vokiečiai 
paneigia užsienyje žinias apie 
jiems primetamus patamsių 
darbus Klaipėdos krašte, tik tie 
jų paneigimai ligi šiol vargiai 
ką galėjo įtikinti. Tsb.

Lietuva su Lenkija 
pasikeis politiniais 

kaliniais
Varšuvoje prasidėjo pasitari

mai tarp Lietuvos ir Lenkijos 
vyriausybės atstovų apie pasi
keitimą politiniais kaliniais. 
Pranešama, kad pasitarimai ei
na gana sklandžiai, ir tikimasi, 
kad dar šį rudenį pasikeitimas 
bus įvykdytas. Paskutinį kartą 
toks kaliniais pasikeitimas įvy
ko 1929 metais, tarpininkaujant 
tarptautiniam Raudonajam Kry
žiui. j

Tuo tarpu nežinia, kokį kali
nių skaičių paleis viena ir ki
ta šalis. Tenka manyti, kad len
kų kalčjiniuęsė ’Aįio, paskutinio 
pasikeitimo prisirinko gana 
daug lietuvi^ politinių kalinių. 
Lietuviai politiniai kaliniai Len
kijos kalėjimuose yra daugiau
sia paprasti Vilnijos lietuvių vi
suomenės darbuotojai. Lenkai 
veiklesnius lietuvius dažnai su
ima, tardo, apkaltina valstybės 
išdavimu ar kitais nusikalti
mais, ir nuteisia kalėti ilgesnį 
laiką. Tokie asmens, nuteisti 
tikrumoje už paprastą lietuviš
ką veiklą, ir yra laikomi politi
niais kaliniais.

Lietuva turi savo kalėjimuo
se sunkiau nusikaltusių lenkų 
— tai dažniausia vis šnipai, rin
kę bei gaudę apie Lietuvą, jos 
kariuomenę bei ginklavimąsi 
žinias ir perdavinėję jas lenkų 
valdžios įstaigoms. Karo laiku 
šnipai tiesiog šaudomi, greitais 
karo lauko teismo sprendimais. 
Taikos metu retai- už šnipinėji
mą skiriama mirties bausmė. 
Šnipus teisia kariuomenės teis
mas, ir jiems skiria kelerių me
tų ar net keliolikos metų kalė
jimą.

Kai bus susitarta, Lietuva pa
leis iš savo kalėjimų nuteistuo
sius lenkus ir juos atiduos Len
kijai. Tą pat padarys su musų 
kaliniais Lenkija. Manoma, kad 
šį karią dar nebus pasikeista 
visais esančiais kalėjimuose po
litiniais kaliniais, šis pasikeiti
mas apims tiktai dalį sunkiau 
nusikaltusių politinių kalinių, 
kurių likimas abiems vyriausy
bėms labiau rupi. Tsb.

Atvyko 2 Palestinos 
Pirkliai

KAUNAS—
Į Lietuvą atvyko iš Palesti

nos tenykščių žydų pramoni
ninkų organizacijos veikėjas 
Idelsonąs, kuris atstovauja taip 
pat ir mėnraštį “Mischar V*- 
taasijah”. Be jo taip - pat at
vyko iš Palestinos vaisių plan
tatorių atstovas p. Folkovskis, 
kuris čia rūpinasi Palestinos 
apelsinų ir kitų vaisių pardavi
mu.

Gaso Šiluma
PIRMA PATOGUMU

ŠVARUMU IR PARANKUMU

TIKTAI * 1 5 — M£NESY
Vidurkis penkių kambarių namo apšildymui 

8 marinsiu š’ldymo laikotarpiui

‘ Aš labai mėiTBtu graso šildymą. Aš esu naši? ir, ištikro, tai padaro 
man > darbą lengvesniu. Tai taip švaru, mano namų ruoša dabar yra 
tikras malonumas. Aš mėgstu dargi ir tą nepaliaujamą šilumą."— 
Mrs. Blunche Caronti, 3116 W. 541 h 1‘lace, Chicago.

Gaso Šiluma Yra Verta Daugiau 
Nes Ji Padaro Daugiau

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

čiavimui kiek kainuotų namų 
apšildymas gasu.

MObEftN COOKERY..

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams
HUMBORLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Walskis—pirm., 8841 

Evergreen Avė., tel. Belmont 
7678: John Kuprevičius—vice-pir- 
mininkas. 8446 W. Pierce Avė.: 
Anton Lungevicz—nut rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; S. Buneckis—finans rašt.,
8247 Beach Avė.; A. Zillius—ka- 
sierius, 8327 Le Moyne St.; T. 
Kubilius—maršalka, 3222 Pierce 
Avenue.

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

8141 So. Halsted St.; P. Pauzolis 
—pirm, pagelb., 3427 So. Halsted 
St.; S. Kunevičia—nut. rašt.,8220 
So. Union Avė.; F. Kasparas — 
fin. rašt., 3534 So. Lowe Avė.; 
W. Dulevičia—kont. rašt.. 812 W. 
33rd St.; J. Balčiūnas—Kasierius, 
3200 So. Lowe Avė.; J. Arišiu- 
nas—apiekunas kasos. 3628% So. 
Emerald Avė.; F. Kunevičia — 
apiekunas kasos. 3201 Green St.; 
K. Valaitis—apiekunas ligonių, 
7104 So. Emerald Avė.; W. Dule
vičia-—korespondentas. Laiko su
sirinkimus kas mėnesj pirmų pen
ktadieni. 7:30 vai. vakare. Crica- 
gos Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted St.

GASO ŠILIMA 
yra vienintele 100% 
Automatiška šiluma

.. OAS HEATINO

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANYsl
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CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGI
JOS SKYRIAUS ROSELANDO LIE
TUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS jvyko, 

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

TAUPYKIT KUPONUS
UŽ MAŽUS PINIGUS JS1GYSIT GRAŽŲ IR 

BRANGU INDįĮ SETĄ
Kasdien per savaitę laiko, nuo šeštadienio iki šeštadieniui 

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

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

ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Pirmininkas —Pet

ras Arlauskas, 1947 N. Cleveland 
A v., Chicago, 111.; Pirm, pagelbi- 
m’nkas—Alexas Niprikas. 4015 W. 
13th St., Chicago, III.; Protokolo 
Raštininkė — Sofija Ambrozaitė, 
11731 So. Indiana Avė., Chicago, 
III.; Finansų Raštininkė — Ona 
Uškuraitė, 1329 North Dearborn 
St.. Chicago III.; Finansų Rašti
ninkės Pagelbininkė — Emilija

DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1938 METAMS: 
* Johfi' Jackas— pirmininkas, 6504 

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

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠALPINIO 
KTJUBO VALDYBA 193R M.: Pirm.

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

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

ka, Pirmininkas, 2419 W. 43rd 
St., Tel. Lafayette 5424; J. Va- 
linckas, Pirm.-Pagelb., 3423 So. 
Morgan St.; Paul J. Petraitis, 
Nutarimų Rašt, 4223 So. Wells 
St., Tel. Victory 8770; Helen 
Gramontienė, Kasierius, 4535 S. 
Rockwell St., Tel. Lafayette 2418; 
Frances Wittis, Fin. Rašt., 4469 
Archer Avė., Tel. Lafayette 1374; 
F. Krasauskas, Kontrolės Rašt. 
4353 So. Maplewood Avė.; J. 
Jesunas, Kasos Globėjas, 2440 
W. Pershing Road; Dr. A. J. Ma
nikas, Daktaras Kvotėjas, 4070 
Archer Avė., Tel. Lafayette 3051; 
A. Saldukas, Teisėjas, 4038 Ar
cher Avė. Susirinkimai laikomi 
kiekvieną trečią sekmadienį, kai 
1:00 vai. popiet, Hollywood Hali, 
2417 W. 43rd St, Chicago, HL 
X Kliubą priimami vyrai ir mote
rys nuo 16-kos iki 45 metų am
žiaus lygiomis teisėmis.
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Lietuvos santykiai su Vokietija(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
REMIA “ARŠIAUSIĄ REAKCI

JOS ATSTOVĄ”
SVARBUS RINKIMAI 

ŠVEDIJOJE

Hitlerio kalba
Vakar popiet teko girdėti per radio Vokietijos na

cių “fiurerio” kalbą, pasakytą Niuremberge. Gaila, kad 
tuo laiku Chicagoje smarkiai lijo ir kalbėtojo balsą daž
nai nustelbdavo perkūnijos pyškėjimas. Trukdė ir ver
tėjas, kuris Hitlerio žodžius, kartais jam dar nesusto
jus, perduodavo anglų kalba.

Hitlerio balsas skambus, žodžius jisai ištaria aiškiai 
ir kalba labai jausmingai. Bet vietomis jisai beria žo
džius greitai, kaip žirnius, nuleidęs balso toną, tartum 
murmėdamas po nosia. Pirmos rųšies kalbėtojas taip 
nedarytų. Susidaro įspūdis, kad Hitlerio kalboje tarpais 
nutrūksta minties siūlas ir kalbėtojas mechaniškai tarš
ka ką nors, iki jam ateina į galvą nauja mintis. Tuomet 
jisai vėl pradeda kalbėti garsiai, pabrėždamas tam tik
rus žodžius, kuriais jisai taiko į klausytojų jausmus.

“Deutsche Nation!” šaukia rudmarškinių vadas. 
“Deutsches Reich!” “Unsere Kraft!” — ir t. t.
'" • Turinio atžvilgiu,'Hitlerio kalba yra menkos vėrtės,! 
ir kaipo oratorius, jisai nė iš tolo neprilygsta stambie
siems prieškarinės Europos kalbėtojams. Bet sufanati
zuotos minios jausmais žaisti jisai moka.

Iš viso, išklausius jo kalbą, žmogus stebiesi, kaip 
vokiečiai — tokia, rodos, blaivi tauta, galėjo būti Hitle
rio sužavėta. Matyt, ją apniko kokia tai psychinė epide
mija, susilpninusi vokiečių galvojimo centrus.

Kai jie nuo šitos ligos pasveiks, jie patys stebėsis, 
kad jie, kaip avių pulkas, paskui ji sekė.

Vokietijos žmonės nenori karo
Daug kartų spaudoje buvo pažymėta, kad Vokieti

jos žmonės yra priešingi karui. Šitą faktą patvirtina ir 
Londono “Daily Herald” (Darbo Partijos organo) ko
respondentas, W. N. Ewer.

Savo pranešimuose iš Niurembergo apie nacių par
tijos konvenciją, kuri vakar pasibaigė, Ewer sako:

“Baimė karo užgulė kraštą, kaip debesys. Nie
kas nenori karo. Kariuomenė mažiau, negu kas ki
tas, nes kariuomenė neturi jokių iliuzijų apie leng
vą pergalę arba apie pergalės galimumą iš viso.”
Kadangi, tačiau, Hitleris savo politika privedė Vo

kietiją prie karo kranto, tai žmonėse turėjo neišvengia
mai kilti nepasitikėjimas juo.

Šitą faktą pastebėjo ir minėtasai Londono laikraš
čio korespondentas. Jisai sako, kad nacių kongresas 
Niuremberge šiemet pritraukė ne taip skaitlingas mi
nias, kaip pirmesniais metais, šauksmai “Heil Hitler” 
ne taip garsus, kaip būdavo kitąsyk. Minių entuziazmas 
atšalęs.

Vokietijos žmonės pradeda nepasitikėti ir Hitlerio 
sugabumu išspręsti kitas jų gyvenimo problemas. Eko
nominiu atžvilgiu, Vokietija smunka žemyn. Maistas 
blogas, drabužiai prastos medžiagos, pinigų trūksta, o 
mokesčiai sunkus. Šitie dalykai taip aiškiai puola į akį 
pašaliniam stebėtojui, kad korespondentas Ewer rašo:

“Taip nebuvo metai laiko atgal, taip nebuvo ir 
prieš keletą mėnesių; bet iš tų žinių, kurias aš tu
riu, taip yra šiandie. Musų akyse atėjo momentas, 
kai potvynis pasiekė čiukurą ir prasidėjo atoslūgis. 
Už penkių mėnesių po savo didžiausio triumfo 
(Austrijos aneksavimo. — “N.” Red.) Hitleris šian
die, pirmą kartą, netenka pasitikėjimo Vokietijos 
žmonių masėse.”
Taigi atrodo, kad Vokietijos žmonės jau pradeda 

atsipeikėti. Stumdamas kraštą į karą, Hitleris šitą blai
vė jimo procesą liaudyje tiktai pagreitins. Jeigu, dar ka
rui neprasidėjus, Vokietijoje jau trūksta pinigų, mais
tas blogas ir drabužiai prastos medžiagos, tai Vokieti
jos žmonės gali gerai suprasti, ko jie susilauktų, kilus 
karui, kai jurose ir sausumoje visą kraštą apsiaus ge
ležinis blokados lankas!

Pereitojo karo metu Vokietijai teko badauti — dar 
už kelių metų po karo buvo matyt to badavimo žymės

Komunistų partijos vadas, Earl Browder, neseniai pasakė iš radio stoties Seattle, Wash., kalbą, karštai gindamas Roosė- veltą ir jo Naująją Dalybą. Tarp kitko jisai pasakė:“Mes esame nuomonės, kad tik ačiū Roosevelto politikai išvengta pakrikimo ir suiručių Jungtinėse Valstijose ir todėl mes jį remtame.”Bet kokia buvo komunistų “nuomonė” apie Rooseveltą ir jo politiką pirmiaUs, kol Maskva dar nebuvo Įsakiusi savo berneliams Amerikoje remti Washingtono administraciją. Komunistų organas “Daily Worker” redakciniame straipsnyje vasario 27 d. 1934 m. pareiškė:“Roosevelt is the arch-re- presentative of Wall Street capitalist reaction. He is the most cunning agent and tool of Wall Street imperialism that has ever sat in the White House. His entire NRA —New Deal program is ą program of brutal assault against the working clas in the interests of Wall Street monopoly Capital.”Lietuvių kalbon išvertus, tas komunistų organo pareiškimas reiškia:“Rboseveltas yra aršiausias Wall Street’o kapitalistinės reakcijos atstovas. Jisai yra klastingiausias Wall Street’o imperializmo agentas ir įnagis, koks kada nors sėdėjo Baltajam Name. Jo visos NRA — Naujosios Dalybos programas tai —L* programas '! nuožmaus pfcįdlhMo* prieš darbininkų klasę AVall Street’o monopolinio kapitalo interesuose.”Tai, mat, koks buvo Roose- veltas keturi metai laiko atgal.O šiandien komunistų “fiureris” sako, kad Roosevelto politika išgelbėjo Ameriką nuo pakrikimo ir suiručių — “ir mes jį remsime”!Ar matė kada pasaulis juo- kingesnius kailio mainytojus?
StT MASKVA IR BE MASKVOSSavo pilną pagiežos rašinį a- pie SLA seimą vienas asmuo, pasislėpęs po pseudonimu “Eilinis Delegatas”, baigė tokiais žodžiais:“Kas neis su tautine visuomene, tas bus priešas! Tai musų veiklos obalsis, tai kelias į Rytojaus laimėjimus!” Jau seniai yra iškelta aikštėn kad tas karingo nacionalizmo skelbėjas, užsidėjęs Eilinio Delegato maską, tai — S. E. Vilai tis.Dabar p. Vi tai tis skelbia tą palį šūkį “Kas ne su mumis, tas prieš mus” savb editoriale “Vienybėje” (rugsėjo 10 d.), vadinasi, jau nusiėmęs maską. Tenai jisai šaukia:“Jau laikas įgyvendinti seiliaus galiojusį obalsį: kas ne su tautiškąja visuomene, tas prieš ją. Seniaus šito obalsio laikydamiesi musų veikėjai dominavo Amreikbs lietuvių visuomeninį gyvenimą.” Taigi Vitaitis ir su kauke ir be kaukės dabar jau tas pats. Jisai nori, kad ir čia dar taip, “dominuoti”, t. y. būti dominus (ponas).Ali rigbt — Dominus vobis- eum!

Šį mėnesį Švedijoje įvyksta savivaldybių rinkimai. Nuo rugsėjo 13 d. prasidės rinkimai atstovų į miestelių ir kaimų tarybas ir pasibaigs spalių 20 d. O rugsėjo 18 d. bus renkamos didmiesčių ir apskričių tarybos (atstovybės).Šitie rinkimai duos progos gyventojams išreikšti savo nuomonę apie dabartinę socialdemokratinę Švedijos valdžią.Rinkimai įvyks pirmą kartą pagal naują įstatymą, kuris buvo išleistas gegužės 4 d. 1937 m. Pagal jį balsavimo amžius tapo numuštas iki 23 metų — taip, kaip ir renkant antrąjį parlamento butą (atstovus).Apskričių ir stambiųjų miestų (su 50,000 gyventojų) tary- nos renka vieną aštuntą dalį pirmųjų parlamento rūmų (senato). Švedijoje yra šeši tokie didmiesčiai: Stockholm, Go- thenburg, Malmoe, Norrkoep- ing, Helsinburg ir Gaevle). Tokiu budu rugsėjo 18 d. rinkimų rezultatai dalinai nulems ir busimą aukštųjų parlamento rūmų sąstatą.Dabartiniuose aukštuosiuose parlamento rūmuose socialdemokratai dar neturi daugumos.Iš 150 rūmų narių socialdemokratai turi 67 atstovus. Bet su jais eina kartu 23 ūkininkų partijos atstovai, ir šitaip susidaro valdžios dauguma — 90 atstovų.Švedijos ' socialdemokratai stengiasi laimėti aukštuosiuose rūmuose daugumą savo partijai, ir, gal būt, balsavimuose apskričių bei didmiesčių tarybas jiems pasiseks padaryti šita kryptim stąųibų žingsnį.Antruoslū^se ■ Švedijos parlamento tumiose (atstovų bute) socialdemokratai turi 115 atstovų, t. y. lygiai pusę visų vietų, nes atstovų butas susideda iš 230 narių; čia bereikia tik vieno atstovo daugiau, kad susidarytų visiška socialdemokratų dauguma.Švedijoje socialdemokratine darbininkų partija yra sudariusi koaliciją su pažangia ūkininkų partija, šita koalicija gyvuoja jau dveji metai ir ji davė labai gerų vaisių taip partijoms, kurios į ją įėjo, kaip ir visam kraštui. Ji labai sustiprino demokratiją Švedijoje, pašalindama visokį fašizmo pavojų, ir davė galimumo valdžiai žymiai išplėsti socialinę įstatymdavybę. Priešrinkiminiame atsišaukime Švedijos socialdemokratų pąrtija sako:“Šie dveji metai, kurie nuo to laiko praėjo, reiškia aukščiausio laipsnio pasiekimą socialinėse;- reformose, kurioms nerį pavyzdžio musų krašto istorijoje. Socialdemokratai ir ūkininkai neša ątsakomybę ir jiems priklauso nuopelnas už tai, kas šitame laikotarpyje yra valdžios atliktą.”Švedija taip gerai tvarkosi, kad net ir Roosevelto administracija siuntė komisiją tyrinėti pramonės santykius Švedijoje. Bet švedai apsieina be diktatūros. Darbininkai žengia pirmyn demokratijos keliu, susitardami su pažangiais valstiečiais.Tokiu pat keliu eina Danija, Norvegija ir Suomija — ir jos visos progresuoja.• Rugsėjo pradžioje susirinksiančiam Lietuvos Seimo posėdyje bus svarstomas naujas Seimo statutas, suderintas su naująja Lietuvos konstitucija.
vokiečių jaunuomenės veiduose. Tie baisus laikai jiems 
šiandie, be abejonės, prisimena, kai jie galvoja apie nau
ją karą*

Berlyno oficialės sferos paskutiniu laiku Lietuvai rodo pakankamai tarptautinio mandagumo. Vokiečių spaudoje dingo įžūlūs Lietuvos respublikos užpuldinėjimas ir rečiau jau kalbama apie Klaipėdoje tariamai daromus vokiečiams persekiojimus, ar skriaudas, štai Karaliaučiaus mugėje Lietuvos atstovai tyčia gražiai buto priimti. Lietuvos keliauninkai, kuriems tenka buvoti Vokietijoje, ar per ją keliauti taip pat pastebi Vokietijos valdininkų reikiamą mandagumą.Dėl Klaipėdos birželio mėnesio būtų įvykių lyg ir susitarta viešai daug nekalbėti. Kaip viena, taip ir kita pusė veik tylomis suimtuosius kaltininkus paleidžia ir, rodos, jiems jokių bylų nebus kelta, tik jau labai įžūlus vokietininkai, tų riaušių kaltininkai, adininistralyviu budu komendanto nubausti ir pasiųsti į darbo stovyklą. Kas į- domiausia, kad vokiečių vyriausybė išbėgusius kai kuriuos tuos kaltininkus iš Vokietijos grąžina į Lietuvą, ir jie čią tik administraty.viai švelniai baudžiami.Žinoma, vis tai geriau, negu amžinai su kaimynu pyktis. Ir vieniems ir kitiems ramiau gyventi, nors toji ramybė šiuo metu labai sąlyginis daiktas.Vokiečiai įklimpę su Čekoslovakija randa nepatogu ir visai bereikalinga dar naujus neramius klausimus kelti ir dar labiau drumsti jau ir taip neramią tarpvalstybinę padėtį. Juo labiau, kad paskutinių vokiečių grąsinimų niekas neišsigando. Į jų visos tautos mobilizaciją ir iki šiol negirdėtus didžiulius kariuomenės manevrus visos kaimyninės valstybės labai šaltai pažiurėjo ir įvertino juos kaipo grąžinimus, kurių niekos nesibijo. Tiesa, tų kariuomenės manevrų labai išsigando, bet išsigando patys Vokietijos gyventojai. Berlyne veik viešai buvo pastebimi gyventojų tylus protestai. Iš vokiečių armijos daug kareivių pabėgo į Čekoslovakiją. Buvo atsitikimų, kad pabėgo ištisi kariuomenės daliniai su visais ginklais. Tai Hitleriui buvo dėlko net pačiam nusigąsti. įtemptos stygos pačios pradeda sproginėti, žinoma, tai dar ne galo pradžia, bet vis dėlto tokie reiškiniai, kurie daug ką sako.Tokių faktų akivaizdoje suprantamas tonas kreiptas į Baltijos valstybes ir tasai tonas padarytas labai švelnioje ir mandagioje formoje.Pagaliau jau seniau man savo laiškuose teko pastebėti. kad vokiečiai į rytus nutarę veržtis ne pro Lietuvą, bet pro Čekoslovakiją per Balkanus, todėl kuriam laikui Baltijos valstybės paliktos “ramybėje”.Be to, santykiai su Lenkija vokiečiams taip pat sudaro savotiško rūpesčio. Nors ir tuo- dvi valstybės yra sudariusios a- titinkamas sutartis, bet vis dėlto reikiamos ramybės toje pašonėje nesama. Čia auga, bręsta savotiška votis, kuri prašosi gydoma.Kadangi Lenkijos ir Lietuvos santykiai taip pat nešvelnėja, tai vokiečiai šia proga nori pasinaudoti.Na, ^žinoma ir Lietuva neranda reikalingu tuos santykius be reikalo su vokiečiais gadinti. IŠ Lietuvos vyriausybės pusės vokiečiams rodoma didelio palankumo. čia į Karaliaučiaus mugę leista iš Lietuvos važiuoti kas tik norėjo.Savo laiku iš Klaipėdos leista vokiečiams sportininkams vykti į Vokietijos tautinę sporto šventę, nors ta šventė turėjo tiktai vokiškos propagandos uždavinius. Klaipėdos krašte vokietininkųmiai gauna leidimus daryti į*

ilgai lasai atoslūgis truks visa tai priklausys nuo tarpvalstybinės Europos padėties, bet kol kas galėtume sakyti, kad šiame fronte “nieko naujo”. Bet Klaivairias vietos šventes ir visokias iškylas.Tatai, paviršutiniai žiūrint lyg ir butų viskas tvarkoje Bet Klaipėdos krašto autonominės įstaigos atsidėję darbuojasi ir kietai varo savo liniją. Dabar jos stengiasi kaip įmanydamos supirkinėti žemes, ir jas pigia kaina paskui parduoti tik išimtinai vokiečiams, ypač šiokia politika stipriai varoma Klaipėdos mieste.Taip pat sparčiai ruošiamasi busimiems Klaipėdos krašto seimelio rinkiniams.Šiam reikalui naudojamos visokios priemonės. Štai Vokietijos kariuomenės reikalams Klaipėdos krašte buvo supirkinėjami arkliai. Arkliai buvo perkami tik iš vokiečių ūkininkų ir lai tik tų, kurie aiškiai ir nedviprasmiai yra naciškai nusiteikę. Arklių kainos dabar labai aukštos. Už vidutinį kariuomenei tinkamą arklį mokama 1,200 litų. Tai ūkininkams tokios kainos žymi parama.Vokiečių esami Klaipėdos krašte bankeliai labai palankiomis sąlygomis išduoda savo krašto ūkininkams paskolas, bet už gautą paskolą toksai tikis tuoj įkeičiant as bankeliui, o jau bankelis, iš savo pusės, tą ūkį tuoj perkeičia Vokietijos bankuose, iš kur gaunami pinigai. Tokios paskolos duodamos nelerminines, taigi gavęs paskolą yra visuomet pririštas, jei jisai tik vokietininkų nurodymų neklauso, — kiekvieną dieną gali būti išvaržytas, jo u- kis atimtas.Tai toksai ūkininkas kojomis ir rankomis atsiduria supančiotas ir visiškai vokiečių organizacijų priklausomas.Įdomu, kad vokietininkai buvę pareikalavę, kad -rinkimai į Klaipėdos seimelį butų daromi pagal Lietuvos seimo įstatymą. Iš tikrųjų taip ir turėtų būti, nes pagal konvenciją į visas Klaipėdos krašto autonomines įstaigas rinkimai turi būti atliekami pagal seimo rinkimų įstatymą.Bet dalykas tas, kaip žinome, kad seimui rinkli kandidatus nustato savivaldybės. Klaipėdos krašte veik visos savivaldybės arba vokietininkų rankose, arba jų stiprioje įtakoje, tai aišku, kad jos į krašto seimelio rinkinius kandidatus išstatyti išimtinai tik nacius ir . . . lietuviai turėtų už juos balsuoti. Juk taip buvo ir su respublikos seimu: kokie kandidatai buvo išstatyti, už tokius teko balsuoti, nes pasirinkimų nebuvo...Bet, rodos, jau susitarta, kad į Klaipėdos krašto seimelio rinkimus kandidatai bus išstatomi po senovei, tai yra demokratiniu budu.Taigi, tarp Vokietijos ir Lietuvos valstybių santykiuose pastebimas aiškus atoslūgis. Kaip

pėdos krašte tasai frontas vis dėlto gyvas ir dar nėra aprimęs, nors paviršutiniai atrodo viskas “tvarkoje”.—Para Bellum
Iš Lietuvos
Lietuvai dar trūksta 

amatininkųšalia besikuriančios pramonės (fabrikų), Lietuvoje turi abai geras sąlygas veikli ir smulkios amatininkų dirbtuvėlės. Deja, vis dar labai trūksta gerų amatininkų. Fabrikuose dar tenka laikyti daug užsieniečių meisterių. Tiesa, jų skaičius nuolat mažėja, nes vis daugiau ir daugiau atsiranda savų įvairių rūšių specialistų. Kai Lietuva sparčiai statosi ir stengiasi visame kame tikslingiau ir gražiau susitvarkyti, tai amatininkų klausimas darosi itin opus.Pastaraisiais laikais labai rūpestingai plečiamas amatų mokslas. Nuo šių mokslo metų pradžios jau veiks astuonios, gerai įrengtos, amatų mokyklos: Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Ukmergėje, Marijampolėje, Telšiuose ir Alytuje. Sąlygos amatų mokyklose mokytis yra palengvintos. Priimami. asmenys, baigę pradžios mokyklos keturis Skyrius. Už mokslą mokėti nereikia. Pragyvenimas apskričių miestuose nėra brangus. Amatų mokyklos turi įvairius skyrius, kur paruošiami atitinkamų darbų geri amatininkai. Stalių skyriuje išmokstama gaminti įvairių baldų ir šiaip meniškai gražių ir praktiškų reikmenų iš medžio. Statybos gkyfiuje, mokorpa trobesių statybos, namų vidaus įrengimo, dažymo, muro, tinko ir kitokių darbų, taip pat išsamiau išmokstama ir plačiau išeinama trobesių statyba ir mūrinių pastatų medinės konstrukcijos. Metalininkų skyriuje mokoma gaminti įvairins metalinius įrankius, pramonės ir ūkio mašinas ir kitokius metalinius reikmenis. Elektrotechnikos skyriuje mokoma elektros tinklus įrengti šviesai arba darbui ir kitokių specialių darbų, susijusių su elektros srovės pritaikymu technikos reikalams. Stalių ir dailidžių statybos meistrų klasėse ruošiami meistrai dirbtuvių ar darbų vedėjų pareigoms, su teise laikyti amato mokinius ir instruktorių pareigoms amatų mokyklose. Čia mokslas trunka: amalų mokykloje 4 metus ir meistrų klasėje vienus metus. Tsb.• Panevėžio viščiukų perinimo stotis šiemet jau išperino ir išpardavė ūkininkams virš 100,- 000 veislinių viščiukų.

organizacijos ra-

“Kruvinos Studijos
“KRUVINOS STUDIJOS’’ yra istorinis romanas, kurį parašė A. Conan Doyle, vienas labiausiai skaitomų Anglijos rašytojų.Doyle ypačiai išgarsėjo savo nepaprastai intriguojančiais aprašymais seklio (detektyvo) Holmes nuotykiais.
“KRUVINOSE STUDIJOSE” Holmes taip pat figūruoja. Jo nuotykiai yra tiek įdomiai aprašyti, kad tiesiog sunku ir atsitraukti nuo jų skaitymo.
“‘KRUVINOSE STUDIJOSE” yra aprašomas ir kilas labai įdomus dalykas—tai mormonų gyvenimas. Būtent, tų mormonų, kurie gyvena Salt Lake City, Utah valstijoje.
“KRUVINOS STUDIJOS” netrukus bus pradėta “Naujienose” spausdinti. Vėliau pranešime ir datą. Skaitytojai kviečiami tą tikrai įdomų istorinį romaną sekti.“Kruvinos Studijos” romaną išvertė Mikas Šileikis.

‘ mliii.i ■ i— n— ' ....................... . . ........■■■■..............  . ■■■u.i



Antradienis, rūgs. 19, 1938 NAUJIENOS, Chicago, Ik

Pašalpos Ligoje, Pomirtinių Ir Kultūros Draugija 
Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street Telefonas Canal 0117 

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

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

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS SUSI

RINKIMAS
Chicagos Lietuvių Draugijos 

susirinkimas jvyks šiandien 
(rugsėjo 13 dieną, 7:30 valan
dą vakaro) Masonic Tem
ple, 1547 N. Leavitt St. Kadan
gi oras vis dar tebėra pusėtinai 
šiltas, tai dar ir šiame susirin
kime specialios programos ne
bus.

NAUJI NARIAI
Į Chicagos Lietuvių Draugi

ją pastaruoju laiku įsirašė šie 
nauji nariai:

Mary Miravic
Joseph Sukzda 
Adam Rosinski 
Peter Stimbrasky 
Branislava Stradumskiene 
Frank Warnecki 
Antanas Stankus

SENAS PETRAS SAKOSI 
TURIS DAUG PRO

SPEKTŲ
Rudeniui besiartinant Senas 

Petras rengiasi dideliam dar
bui: pasiryžęs yra įrašyti bent 
kelias dešimtis naujų narių į 
Chicagos Lietuvių Draugiją. Jis 
sakosi turįs apie šimtą neblogų 
prospektų, kurie anksčiau ar 
vėliau taps musų draugijos na
riais.

Kadangi Senas Petras praei
tyje yra įrašęs bent kelis šimtus 
narių, tai galima tikėtis, jog jis 
neapsileis ir ateityje. Kai jis už
sispiria naujų narių gauti, tai 
jis paprastai ir gauna.

DAR TRUMPAS PAAIŠ
KINIMAS

Jau kelis kartus šiame sky
riuje buvo pažymėta, kad drau
gijos nariai savo mokesčius mo
kėtų ofise, susirinkimuose arba 
raštinės įgaliotiniui Alex Am
brose (Ambrozevičiui). Pasta
rasis yra siunčiamas kolektuoti 
iš tų narių, kurių mokesčiai y- 
ra užsivilkę ir kurie dėl vieno
kių ar kitokių priežasčių nega
li į ofisą arba į susirinkimą at
vykti.

Tačiau skyriai (kultūros 
draugijos) savo mokesčius su
moka finansų sekretoriams, ku
rie yra centro paskirti atsakin
gi asmenys.

Šia proga norime pabrėžti, 
kad draugijai visą laiką dirba 
bent keli žmonės, kurie stengia
si naujų narių gauti. Jų, taip 
sakant, biznis yra įrašyti narį 
ir paimti įstojimo, bei dalį mė
nesinių mokesčių. Tie asmenys 
daro naują biznį, bet iš senųjų 
narių mokesčių nekolektuoja.

KULTŪROS DRAUGIJŲ 
KONFERENCIJA

Kitą mėnesį turėsime Kultū
ros draugijų konferenciją. To
dėl metas jau apie ją pagalvoti. 
Šia proga paduosime čia svar
besnes rezoliucijas, kurio*3 huvo 
priimtos pernai. Tos rezoliuci
jos, taip sakant, turėjo patiesti 
pagrindą visam veikimui. Per 
metus laiko turėjome progos į- 
sitikinti, ar tas pagrindas buvo 
tinkamas, ar ne.

Štai tos rezoliucijos, kurios 
buvo priimtos pernykščioje 
konferencijoje:
REZOLIUCIJA KNYGY

NO STEIGIMO KLAU
SIMU

Kadangi tuo tarpu nieko ne
numatoma, kas galėtų pavaduo
ti knygą savišvietoje ir intelek
tualinio bendradarbiavimo sri
tyje; kadangi apie patį Lietu-

vos žmonių gyvenimą mes gali
me daugiausia patirti iš geres
niųjų Lietuvos išleidžiamų kny
gų, tai ši Lietuvių Kultūros 
Draugijų konferencija reiškia 
pageidavimą, kad:

1. Butų steigiamas knygy
nas;

2. Knygyno ir jo skyrių stei
gimo planą paruoštų specialiai 
tam tikslui išrinkta komisija;

3. Partioštą ir visų kultūros 
draugijų užgirtą planą vykintų 
komisija su centro valdybos 
pritarimu.

REZOLIUCIJA STIPEN
DIJŲ FONDO KLAU

SIMU
Kadangi Lietuvių Kultūros 

DraUgijų ir Chicagos Lietuvių 
Draugijos jaunųjų narių tarpe 
yra gabių jaunuolių, kurie ga
li pasižymėti lietuvių visuome
niniame veikime bei vienoje ar 
kitoje mokslo šakoje bei meno 
srityje, bet neturi išteklių stu
dijoms tęsti;

Kadangi iš gabesniųjų jau
nuolių Lietuvių Kultūros Drau
gijos gali tikėtis daug naudos, 
būtent, gali tikėtis veikėjų, ku
rie ateityje ugdys musų orga
nizaciją, tai tebūnie nutarta, 
kad:

1. Lietuvių Kultūros Draugi
jų konferencija steigia Stipen
dijų Fondą savo gabieinsiems 
jaunuoliams remti;

2. Fondo pajamas sudaro
Lietuvių Kultūros Draugijų ir 
pavienių asmenų aukos bei pa
likimai; . .

3. Kandidatus stipendijoms 
ar vienkartiniams prizams re
komenduoja Stipendijų komi
sija, bet galutinai stipendiatus 
išrenka draugijos (laimi stipen
diją ar prizą tas kandidatas, už 
kurį balsuoja daugumas drau
gijų);

4. Stipendijas ir prizus gali 
gauti tiek jaunuoliai, tiek jau
nuolės.

Rezoliucija viešojo 
kUlturinio darbo 

KLAUSIMU
Kadangi pats musų Organiza

cijos vardas iš dalies nusako 
jos tikslą, būtent, kad mes tu
rime dirbti kultūrinį darbą, tai 
ši Lietuvių Kultūros Draugijų 
konferencija pasisako už tai, 
kad kiekvienos kolonijos Lietu
vių Kultūros Draugija per me
tus mažiausiai surengtų:

1. Vieną vakarą, kurio pro
grama susidėtų iš koncertines 
dalies ir paskaitos;

2. Spektaklį (suvaidintų kokį 
dramatišką veikalą);

3. Surengtų vieną socialį pa
rengimą (šokius ar pikniką);

4. Stengtųsi savo susirinki
mus pamarginti programėliais: 
paskaitomis, debatais arba dai
nomis bei muzika;

5. Pageidaujama, kad tos ko
lonijos, kame sąlygos yra pa
lankios, pasistengtų įsteigti lie
tuvių kalbos mokyklėles.

CICERO LIETUVIŲ KUL
TŪROS DRAUGIJA

Cicero Lietuvių Kultūros 
Draugijos susirinkimas įvyks 
penktadienį, rugsėjo 16 du 
Liuosybės svetainėje. Nariai 
malonėkite į susirinkimą at
vykti ir užsimokėti nlokesčius. 
Kadangi oras vis dar pusėtinai 
šiltas, tai programos neturėsi
me.

Tačiau noriu nariams kitą 
dalyką priminti. Kaip žinia, ki
tą mėnesį įvyks kultūros drau-

fKORESPONDENCIJOS
............ Į ................ i

Kenosha, Wis.
Dirbkime, kad J. Martinas bu

tų šerifu išrinktas.
Jau kelis kartus buvo minė

ta, jog J. Martinas yra progre- 
sistų kandidatas į šerifus.

Dabar J. Martinas yra mies
to tarybos narys. Tas pareigas 
jis eina per kelis metus (dar 
tik pavasarį jis buvo išrinktas 
kitam terminui).

Nėra mažiausios abejonės, 
kad jis visais atžvilgiais butų 
tinkamas šerifas. Jis turi daug 
šansų rinkimus laimėti, jei tik 
mes visi tinkamai jį remsime: 
ne tf’k patys balsuosime, bet ir 
kitus raginsime, kad balsuotų 
Už musų tautietį. z

Iki galutinų rinkimų nedaug 
laiko beliko, todėl padirbėki
me: kiekvienai progai pasitai
kius agituokime, kad piliečiai 
balsuotų už J. Martiną.

— Kenoshieti®.

East St. Louis, III.
Milžiniškas vietos draugijų 

piknikas. — Kalbės P.
Grigaitis.

Laikraščiuose visai mažai 
terašoma apie šio miesto lietu
vių judėjimą. Iš viso galėtų 
susidaryti įspūdis, kad čia lie
tuvių beveik nėra. Tačiau iš 
tiesų visai kas kita yra: ne tik 
lietuvių skaičius yra pusėtinai 
didelis, bet ir jie turi nemaža 
organizacijų, štai ir dabar net 
dvylika įvaikių organizacijų 
nutarė surengti bendromis jė
gomis milžinišką pikniką. Pik
nikas įvyks kitą sekmadienį, 
rugsėjo 18 d., Buffalo parke 
(Maryville, III.).

Dovanoms yra paskirta 
$100. Taigi giliugingieji ne tik 
pasilinksmins, bet ir grįš na
mo ne tuščiomis rankomis.

Bus ir šauni programa. Iš 
Chicagos atvyks kalbėti P. 
Grigaitis, “Naujienų” redakto
rius. Be to, dalyvaus ir “Pir
myn” choras, kuris neseniai 
grįžo iš Lietuvos ir ten turėjo 
labai didelį pasisekimą.

Reikia tad tikėtis, kad j pik
niką atvyks gausingai ne tik 
vietos lietuviai, bet ir iš apy
linkių. Pradžia 10 vai. ryto. O 
pabaiga,—kas kada norės.

—Joe Buloth.

Margumynai
Kur tyčia kertamos te

legrafo vielos?
Australijoje telegrafo vielų li

nija eiiųi per 3,000 kilometrų 
iš vieno žemyno pajūrio iki ki
to. Linija eina tokiomis vieto
mis, kur žmonių beveik negy
venama: čia tiktai pravažiuoja 
telegrafo linijos taisytojai, paš
to tarnautojai. Vargšui austra- 
liečiui prireikus gydytojo ir ne
turint galimybės susisiekti ki
taip, tenka griebtis keistos prie
monės: nupiauna telegr. vielą ir 
laukia, kada atvažiuos telegra
fo tarnautojai taisyti. Jiems pa
sirodžius, vargšas prašo iššauk
ti gydytoją! Dažnai vielas nu
kerta ir valkatos, tikėdamiesi, 
kad juos pavėžins telegr. tar
nautojai. Po to toks kombina
torius gauna atostogas kalėji
me. Tą telegrafo liniją nutiesė 
prieš 60 metų, ji turėjo eiti gre
ta geležinkelio linijos, tik gele
žinkelio liniją paskui nutiesė 
kita kfyptim.

gijos konfetencija, kurioje da
lyvaus atstovai iš įvairių kolo
nijų. Iš imisų draugijos taip 
pat dalyvaus gal keli atstovai. 
Tad dabar jau mums svarbu 
parūpinti naudingų sumanymų 
kohferencijai. Kitą susirinkimą 
tiems sumanymams ir pašvęsi- 
me. Taigi, jei turite kokių su
manymų, tai priduokite juos 
valdybai. Galėsime aptarti juos, 
o paskui valdyba pasirūpins 
juos įteikti konferencijai.

Pirm. K. Deveikis,

Iš Lietuvos
kaimynės bičių NuoifiJi- 

MAS KAINAVO 250 LT.

A. PANEMUNĖ — A. Pa- 
nemunės valsč., N. Dvareliškių 
kaimo ūkininkas Jurgis Škė
ma pykosi su savo giminaite, 
mirusia brolio žmona, dėl že
mės. Jie net bylinėjosi, ttdip 
tik tuo metu giminaitės sode 
dviejuose aviliuose išmirė bi
tes. Atitinkama medicinos j- 
staiga nustatė, kad bitės išnuo
dytos. įtarta^ kad tai bus pa
daręs Škėma. Ir liudytojai tai 
tvirtino. Bitės buvo išnuody 
tos vaistais. Nors Škėma ne
prisipažino, bet iš visų aplin
kybių jis pripažintas kaltas ir 
Apylinkės Teismas jį nubaudė 
150 Lt atba 10 parų arešto. 
Be to, bičių savininkei atiteisč 
100 Lt nuostolių.

GAMINA VIŠČIUKAMS PE
RINTI STOTIES PROJEKTĄ

PANEVĖŽYS — Ūkininkai 
kasmet pareikalauja vis dau
giau ankstyvųjų viščiukų. 
Nors šiemet viščiukų perinimo 
stotis Panevėžyje išplatino a- 
pie 104^000 viščiukų, bet visų 
paklausų nepajėgė patenkinti. 
Dabar stotis įrengta ankštose 
nuomojamose patalpose ir nėra 
perspektyvų stotį plūsti. Nami
nių paukščių ir smulkiųjų gy
vulių augintojų draugija Pane
vėžyje dėlto dar šiemet numa
to. Panevėžyje statyti nuosa
vas, specialiai tam reikalui pri
taikytas patalpas. Naujose pa
talpose stotis galės būti išplė
sta ir per vieną sezoną galės 
išplatinti ligi 500,000 viščiukų, 
žemės Ūkio Rūmuose jau bai
giama ruošti viščiukams per
inti stoties projektas ir sąmata. 
Namams statyti lėšų skiria, be 
Žemės Uukio Rūmų, dar ir 
Pienocentras.

• ■ -•u

Paskendo Obelių stoties 
tarnautojas

PANEVĖŽYS — Rugp. mSn. 
15 d. apie 16 vai. Obelių gele
žinkelio stoties etatinis tarnau
tojas LungyS;, Vladas, 41 m. 
amž. būdamas neblaivus, nuė
jo į Obelių ežerą pasimaudyti 
ir paskendo. Ant kranto buvę 
vaikai matė, kaip Lungys įbri
dęs i ežerą pasinėrė ir daugiai! 
nebeiškilo. Po ilgo ieškojimo 
tinklais tik vakare pasisekė su
rasti Lungio lavoną.

e Ateinančiais metais Argenti
nos sostinėje Buenos Aires nlie- 
ste įvyks tarptautinis pašto 
kongresas. Į kongresą pakvies
ta ir Lietuva^ kuri pasiųs savo 
pašto atstovus.

OAUOIAI LAIKO
KITIEMS DALYKAMS, KURIUOSi

NORIT ATLIKTI

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

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

LENGVA NUPIRKTI ELEKTRIKINI PEČIU
1. įmainymo nuolaida už seną pečių.
2. Liberalė nuolaida, kas padengs vielų 

instaliacijos išlaidas daugel atvejais.

C0MM0NWEALTH EDISON C0MPANY

Atida Biznieriams 
KRAUTUVĖ DĖL RENDOS

24 pėdos 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

Atsilankykit Pamatyti Šį GRAŽŲ 26-šių ŠMOTŲ

“Rožių ir Lapukų”

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

Gaus šį puikų sidabrinį setą (fe y'fl 
TIKTAI UŽ ...... ■.

CHICAGO J NAUJIENOS METAMS $8.00
20 Šmotų Setas ...................  $4.00
“Naujienos0 Metams ir Setas ... ■ *12.00

Kitur, Suv. Valst ir Kanadoj
NAUJIENOS Metams............................... $5.00
26 Šmotų Setas su persiuntimu ........ $4.50
“Naujienos0 Metams ir Setas ........... $9*50

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

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

Le Moyne SL, Pirm.; Juozapas 
Stalioraitls, 7244 So. Talman Avė., 
Pirm. Pagelbininkas; Miss. He- 
len Chapas, 4403 So. Albany Avė., 
Nut. Rašt.; Walter Sharka, 4685 
So. Washtenaw Avė., Tel. Lafa- 
yette 0559. Finansų Rašt.; Mrs. 
Mary Warnis. 3838 So. Kedzie 
Avė., Kasierka; Petras OliŠaus- 
kas, 8145 W. 40th Place, Kent 
Rašt.;. Leonas KlimaviČia, 2584 
W. 46th St.. Kasos Globėjas; Dr. 
M. T. Strikol, 4645 So. Ashland 
Av., Tel. Boulevard 7820, Gydyto
jas; George Menkas, 127 N. Dear- 
bom St. Tel. Central 4410, Pata
rėjas; Mike Kasparaitis, 6556 So. 
Bishop St., Knygius; Jonas Kon- 
droška, 2841 W. 40th St.. Kont
rolės Pirm.; Miss. Adelė Ambro- 
zaitė. 1428 So. 51 st Ct„ Vajaus 
Rašt.; Mrs. Marijona Sakalienė, 
3137 W. 44th St.. Biznio Rašt.; 
Juozapas Bendokaitis, 8116 So. 
Halsted St.. Korespondentas. Su
sirinkimai atsibuna kožną mėnesį 
kas pirma sekmadieni 12 vai. d. 
Hollywood svet.. 2417 W. 43rd 
St.. Chicago. III. Mokesčiai pri
imami 11 vai. iš ryto.

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

9257 Sn. Cattage Grove Avė.; J. 
Raceviče—pirm, pagelb., 3326 So. 
Union Avė.; P. Kiltis—nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.; A. J. 
Zalatoris—iždininkas, 827 West 
83rd St.; A. Kaulakis — turto 
rašt., 3842 So. Union Avė.; Iz. 
Masaitis—kontrolės rašt.; J. Ma- 
saitis— kontrolės rašt.; J. Mali
nauskas —apiekunas iždo; K. Va
laitis—maršalka; A. Vilkis —kny
gyno prižiūrėtojas; K. Valaitis— 
ligoniu prižiūrėtojas; Dr. J. P. 
Poška—draugijos kvotėjas 3133 
So. Halsted St., Tel. Victory 3687 
Rez. 6504 So. Artesian Avė. tel. 
Hemlock 2374. Susirinkimus laiko 
kas pirma sekmadieni kiekvieno 
mėnesi 12 vai. diena, Lietuvių 
Auditorijoje.

NEPRIGULMINGO LIETUVIU P) 
LIEČIU KLIUBO VALDYBA 193b 
METAMS yra sekama: Pirm. Juo

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

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

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

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

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.

ARE YOU SUPFERING EROM

EYE STRAIN 
due to dust, sun, Hght-glare, 
drivirig, movies, reading, efe?

Do your eyes bum—feel 
tirėti, uncomfortable? Try 
Murinę. It contains 7 help- 
ful ingredients which 
deanse and clear eyes red- 
uened Irom fatieue—make 
your eyes feel clean, fresh,
alivel Much more eflective than boric acid.

• Senti for trial bottle. Maii 10c (stamps 
or coin) with your name and address to The 
Murinę Co., Depu MF • Chicago, IH. . K.

Garsinkitės “N-nose”

NAUJIENOS, 1739 S. ilaisted Street, Chicago, III.
Prašau užrašyti NAUJIENAS ir pasiųsti Setą:

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

Adresas ......................................................................................
Miestas ............... ................................... ................................... ....

Sara#



, ra

NAUJIENOS, Chicago, UI Antradienis, rūgs. 13, 1938

Diena Iš Dienos
- -

aplankykite gerą musų drau
gę, gal greičiau nuspirs ligą į 
šalį. Adresas 4030 So. Camp
bell Avė. —R. š.

: s

| SPORTAS!
-* '*—■■■* m—. .........  -............

Maino
Svarbus Cicero 
Lietuvių Susirin 
kimus

Serga Brightonpar- 
kietė Julija 
Kazimieraitienė

Jau kelios savaitės kaip pra
dėjo prastai jaustis sena Jo
niškiečių L. K. Kliubo darbuo
toja p. Kazimieraitienė, Gydy
tojai sako nėra didelio pavo
jaus, bet galimas daiktas, pri- 
seis geroką laiką pasirgti.

Joniškiečių Kliubo nariai

NAUJOS TH0R

Skalbyklos
Demonstruojamos

Budriko Krautuvėje
Kaina 

$49.50, $59.50 $79.50

Ciceriečiai
Grįžo iš Atostogų

CICERO. — Adv. Norbert 
Tumavick jau gržo iš atosto
gų, praleidęs apie savaitę lai
ko vakarinėse valstijose ir 
aplankęs keletą savo mokslo 
draugų.

Grįžęs iš kelionės adv. Tu
mavick buvo nuvykęs aplan
kyti savo motiną Beverhj Sho- 
res, Ind. Abu jau grįžo namo 
ir buvo maloniai priimti na
miškių, kurie abiejų pasiilgo. 
P-ia Tumavičienė atostogavo 
apie tris savaites laiko ir yra 
labai patenkinta. Sako, atos
togavusi visokiose vietose, bet 
labiausiai patiko Beverhj Sho- 
res, Indianoje. Vieta labai pa
togi ir vasarnamio savininkai 
p. Kacucevičiai labai draugiš
ki ir nuoširdus žmonės.

Namo Parvežtas SLA 
178 kp. Pirmininkas 
B. Walantina's

Kumštynių
Turnamentas

Dainuos Radio
Granadieriai

Naujas 1939 Radijas pama
tykite Budriko Krautuvėje 

ir išmainykite savo seną ra- 
dio dabar.

MT. GREENW00D, ILL. — 
Pereitą savaitę namo iš ligoni
nės buvo parvežtas B. Walan- 
tinas.

Jam buvo padaryta operaci
ja ir dabar jis jaučiasi žymiai 
geriau.

Jis guli namuose po numeriu 
1116 S. Whipple St.

Butų malonu, jei SLA 178 
kuopos nariai ir draugai jį at
lankytų.

Mes visi jam nuoširdžiai lin
kime kuogreičiausiai pasveikti.

—B. S. J.

Kauntės klerkas Michael J. 
Flynn ruošia antrą metinį Mar 
ųuette Park kumštynių turna-Į^“'’ 
mentą rūgs. 14, 15 ir 16 d.d.

P. Flynn dovanoja auksines 
trofejas visų svorių laimėto
jams, taipgi auksinius meda
lius pralaimėjusiems finaluose 
ir 32 colių trofeją laimėjusiai 
•komandai.

Pernai kumštynėse dalyvavo 
90 kumštininkų. Tikimąsi, kad 
šiemet dalyvaus dvigubai dides
nis skaičius, nes Marąuette 
Park planuoja pastatyti dau
giau kaip 50 kumštininkų ko
mandą.

Turnamentą ves 
skis, parko užveizda, 
nar, parko fizinis 
rius, Augusi Sisco, 
Economist redaktorius, 
Gaynor, Tom Burton, Dr. Vin 
cent Milas ir daktarai J. B. 
Karr, Victor Nares, Walter 
Eisen ir Ben Aron.

Laukiama žymių kauntės ir 
miesto viršininkų, jų tarpe me
ro Kelly, U. S. Marshall Wm. 
M. McDonnelI, leidėjo South' 
town Economist, Bob Jonės, 
teisėjo John T. Zuris, Richard 
Frohlich, aid. James Kovarik- 
ir Sanitary Trustee Thomas 
Byrne.

Al Kum- 
John Kos- 
instrukto- 
Southtown 

Tom

Primintina radio klausyto
jams atsukti savo radio šiam 

, antradienį, 7-tą valandą 
vakare ant stoties WGES ir 
pasiklausyti Peoples Bendro- 
reguliario programo, kurių 
leidimui yra dedamos pasin
gos sukviesti žymiausius ir po
puliariausius dainininkus, mu-' 
zikus ir kalbėtojus.

Šįvakar tarp kitų gerų taleri- j 
tų, girdėsite radio “Granadie- 
rių” trio, kurie savo galingais 
ir harmoningais halsais yra! 
užkariavę radio klausytojų šir-1 
dis. Prie to, girdėsite gražios, 
muzikos, įdomių pranešimų, 
ypač apie Peoples Bendrovės 
negirdėtus ir nematytus barge- 
nus, kokius dabar galite rasti’ 
per jų 53-čios gatves krautu-1 
vės uždarymo išpardavimą.

Nepamirškite pasiklausyti.
—Rep.

i CICERO. — šįvakar, rugsėjo 
13 d., (8 v. v.) Liuosybės sa
lėje įvyks svarbus i_______
mas Cicero Lietuvių Namų ’ 
Savininkų Politiško Kliubo.

Susirinkime privalo daly
vauti visi musų kolonijos lie
tuviai namų savininkai ir 
rimtai apsvarstyti darbuotę ir 
planus ateičiai. Trukumus ir

negerumus kolonijoj galima 
pašalinti veikiant vieningai ir 
išrenkant sąžiningus žmones į 
valdvietes.

Įvairus politikieriai jau ren
giasi rinkimams, tad laikas ir 

j mums kliubiečiams tuo iš an- 
susirinki-1 ^sto pasirūpinti. Politiniai 

•klausimai -susirinkime kaip tik 
ir bus diskusuojami.

—Pilietis.

DUODAME PINIGUS

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

nariai. Tai yra 
ir Ona Barauckai, 

Neturint ką

JOS. F. BUDRIK
FURNITURE CO.

3409-21 S. Halsted St.
TeL Yards 3088

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

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

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

vakare, Chicagos Laiku.

Iš Joniškiečių 
Darbuotės

i

! Praeitų sekmadieni Jono 
'Yuškos salėj įvyko Joniškie
čių kliubo susirinkimas. Iš įvy
kusio pikniko pelnas $30.60. 
Už gerą pasidarbavimą ir ko
mitetas ir darbininkai gavo 
pagyrimą.

Sekanti komisija, kuri susi
deda vien iš moterų, pranešė, 
kad Beržinskio svetainėj, 6908 
So. \Vestern Avė., bus šaunas

balius spalio 9-tą dieną. Įsto
jo du nauji 
Izidorius 
bumsaidiečiai.
daugiau svarstyti susirinkimą 
uždarė pirmininkas J. Yonkus, 
3 čią valandą po pietų.

— R. š.

Iš Keistučio Kliubo 
Darbuotes

Garfield Park Lietuvių Laisvamanių Etinės Kultūros Draugi
jos l-tos kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks rugsėjo 14 
d., 7:30 v. v., 4039 W. Madison Street. Nariai privalot at-

ir atsiveskit naujų narių. —Sckr. J. M. Bruchas.
Rridgeport Dr-stės Palaimintos Lietuvos susirinkimas įvyks 

rugsėjo 11 d. 8 v. vak. Chicagos Lietuvių Auditorijoj. Ma
lonėkit laiku pribūti, nes yra daug ką aptarti. Valdyba.

Amerikos Lietuvių Laisvamanių Etinės Kultūros Draugijos Nr. 
1 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks utarninke, rugsėjo 
13 d., Darbininkų svet., 10413 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 S t. Pradžia 7:50 vai. 
vak. Kviečia skaitlingai atsilankyti.

Puošia “Atsisveikinimą” su 
Vasara

Paskutinis Keistučio Kliubo 
piknikas įvyks sekmadienį, 
rugsėjo 18 d., Birutės Darže, 
prie 79lh ir Archer Avcnue. 
Tai bus “atsisveikinimas” su 
žaliuojančiais medeliais, su 
kaitria saule ir vasaros gam
tos gražumu.

Tam “Atsisveikinimui” ruo
šiamas įdomus programas. 
Bus ristynės, Dr. Strikol sakys 
kalbą, paskui turėsim bulvių 
skutimo konkursą, kepsim sil
kes ir šoksim prie geros mu
zikos. Žodžiu, turėsim “gerus 
laikus.”

O dabar leiskite man pasa- 
keletą žodžių kliubo va- 
klausimu. Man atrodo, 

vajus neina taip gerai,1

CHICAGOS DIDŽIAUSIA IR MODERNIŠKIAUSIA 
RUSIŠKA IR TURKIŠKA MAUDYKLĖ 

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

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

Naujas Chicagos Sunkumo Kiln’ojimo Klubo Namas.

kyti 
jaus 
kad 
kaip turėtų eiti. Buvo išsiunti
nėti laiškai naujų narių verba
vimui, bet matyli, kad senesnie-' 
ji nariai j tai mažai kreipia 
domės. |

Pasidarbuokime prieš metų 
galą, kad musų KeistutieČių 

i šeimyna padidėtų. į
—K. Yurgan.

Garsinkites “N-nose
PETER PEN

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 
Beto, žavios “Volgos dainos ir 

šokiai.

SONOTONE Teatre
66 E. Van Buren

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

Čionai Lietuviai Perka!!!
APŠILDYMA — PLUMBINGĄ — MALEVĄ 

LINK-BĖLT STOKERIŲ CENTRAS

Pirkite kur visi Lietuviai Perka!

South Cenier Plumbing & Healing Supp'y Co., Ine
N. W. kampas State ir 55th St.

VISI TELEFONAI — ATLANTIC 4290 — VISI TELEFONAI

7

• Jeigu reikia atnaujinti
morgičių;

• Jeigu norite taisyti na
mą;

• Jeigu norite pirkti namą;
• Jeigu norite budavoti na

mą;
© Kreipkitės į Naujienų 

Spulką. Gausite ant len
gvų išsimokėjimu leng
vomis sąlygomis.

LITHUANIAN BUILDING 
LOAN AND SAVINGS 

ASSOCIATION
1739 So. Halsted Street.

Atidarą kasdieną, išskyrus 
nedėldienius nuo 8 ryto iki 

8 vai. vakare

Gražus Indai h 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

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

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

Taipgi už mažus pinigus ga
lite gauti augŠtos rųšies Ro- 
i<ers sidabrinius setus.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

DAILY

BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

• FOTOGRAFAS
CONRAD 

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

424 W. 63rd St 
TeL ENG. 5883-5846

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS

TONSILAI IŠIMAMI $12-50
GYDYMAS...... ..........SRH.OO
LIGONINĖJE .................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

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

greitai palengvinama ...... ~
VISAS LIGAS GYDOMA
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■

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

Tel. Lawndale 5727.

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

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

75% Coarse -------------------- $7.75
Illinois Nut --------------------- $5.60
Rex Egg ------------------------ $7.50
Black Band Lump _________  $8.75
Millers Creek Lump$9.00 
Chestnut Hard Coal -------- $13.00

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980.

OKSAS EXPRESSING 
UM SO. FAIBHBLD AVK.



—
■M

Antradienis, rūgs, 13. 1938
■ŠI

CLASSIF1ED ADS

1—i.

Ft!RNITURE-FIXTURE FOR SALE 
. Rakandai ir įtaisai Pardavimui

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

IŠPARbUODAME BARŲ FlK- 
ČERIUS 1938, visokio didžio bu 
Coil BakSais ir sinkom. Taipgi Šta
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registeHUš ir 
icė baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

S. E. SOŠTHEIM & SOKS 
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269.

SITUATION WANTED 
____ Ieško Darba :

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 Š. 5bth Avė., Cicero’, CIC. 2633

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, 
Wiscorisin.

kupišmo Laisvose kapinėse jau
KDYOO PIRMAS KAPAS

ĮDOMŪS LAIšKaš Iš Lietuvos 
DRi GRAlčIUNUl

Rašau Chicagos Kupiškėnų 
Kultūros Draugijos nariams it* 
Vtetertiš kitiems pdrapijiniamš 
klubams, kdrie yfra įsisteigę 
tikslu šelųtl ir teikti piniginę 
DaVaihą LiefUVdš Laisvama
nių Etines Kultūros Draugijos 
savo parapijų skyrius.

štai laiškas ttuo Laisvama
nių EtiHėš KultutOš braugijOs 
sekretoriaus KUpiškid skyriaus 
kurį talpinu žemiau ištisai kai
po sėkliną pavyzdi kitiems A- 
merikdje SUSitvėtusienis para
pijiniams klubams. Jei Chica
gos Kupiškėrių Kulthrds Drau
gija galėjo pasiekti tos gafbin- 
gbš ėiikšMinldšj tai kas dtatt- 
tfžih ir trtrkdd kitiems para
pijiniams klubams pasiekti? 
Tik reikia noro, ištvermės ir 
hlsitlatinid heritiktypti nuo Už- 
sibriežto tikslo.

Ubiškės Skamba sekančiai:
LAiskAs is Lietuvos

Daktaras A. L. Gtaičiunas. 
Brangus Daktare.
Spausdamas jūsų darbščiąją 

ranką veliju, kad ji dar ilgai 
ilgdi pllinksną valdytų ir jūsų 
širdies balsą perduotų plačid- 
Sioniš ini niobis-, plačiąja™ pa
sauliui.

šiandien rašydamas šį laiš
ką žvilgterėjau į Savo archyvą, 
štai guli kėlėjas dėsėtkų laiš
kų Jūsų bahka rašytų, ir dide
lis pundas laikraščių iškarpų, 
įvairių straipsnių įvairiais 
klausimais. Čih nemažai dpie 
mus kupiškėnus, apie nidsų

besikuriančią Etines Kultūros 
Draugiją, apie laisvas kapines. 
Ir štai, viso darbo vaisiai jau 
pradeda reikštis. Prieš kelis 
metus jūsų, brangus amerikie
čiai, padedami, pradėjome rū
pintis įsikurti Kupišky laisvas 
kapines ir šiandien jau jas tu
rime. 1938 m. VIII 15 d. Etinės 
Kultūros Dr-jos Kupiškio sky
riaus laisvosios kabinės atida
rytos ir jose jau supiltas pir
masis kapas.

Gia tapo palaidotas 25 h. u- 
kio savininkas Juozas Dūdai 
Maksvyčių kaimo, Subačiaus 
valse. Velionis Juozas buvo 
Etinės D-jos narys, vienas iš 
pirmųjų rėmėjų. Jis rūpinosi 
kiek galėdamas įsteigti kaip 
greičiau Kupišky laisvas kapi
nes, nes jo brolis Jonas, di
džiojo karo auka, invalidas* 
ruošėsi pirmas gulti. Bet neti
kėta įnirtis dar jauną Juozą 
patiko ir staiga jam užsimer
kė akys. Jis betriusdamas sa
vo ūky paslydo ir krito į duo
bę 3 m. gylio galva žemyn ir 
m ir* i na i užsimušė; Ir jo> troški
mai, jo testamentas įvykdytas;

Laidotuvėse dalyvavo 
tuksiančiai

Velionis Juozas Dūda buvo

kininkas. Jis gražiausiai tvar
kė savo ūkį, šviesaus proto, su
sipratęs, 8 metus buvęs Jungt. 
Amerikos Valst. ir ten priklau
sė prie socialistinių organiza
cijų. Grįžęs Lietuvon taip pat 
dirbo visuomeninį darbą pri
klausydamas įvairiose organi
zacijose. Jis buvo visų myli
mas ir gerbiamas žmogus. Už
tai palydėti sušteinko tūkstan
tinės minios žmonių. Dūdų or
kestrui grojant daugiau šim
tas vežimų žrtiottių* išlydėjo 
Velionio karstą iš ndmų Į Ku
piškio laisvas kapiiles. Atvy
kus į Kupiški paplūdo tuksian
čiai žmonių. Spėjama, kad 
daugiau, kaip 2,500 žmonių, ko 
Kupiškis ikišiol jokiose laido
tuvėse nėra turėjęs... Už mies
to už pusės kilometro karstas 
sustojo, tūkstantinės minios 
apsuktas dūdoms grojant, čia

MADOS

dukteris: 
Gedmin 

ir seserį 
Newark,
Butkaus

<hm 
4749

. , , . , [ACME-NAUJIENŲ ITiotuJ
KADARE OPERACIJĄ PREZIDENTO SUNUI. — Dr. Howard K. Gray 

(turi baltą nosinę kišeniuj) kalbasi su reporteriais Mayo brolių ligoninėj, 
Ročhesteryj, Minti., kur guli prezidento Roosfevelto sūnūs. Sekmadienio rytą 
br. Gray padarė James RooseveP«ui vidurių operaciją. Išėmė didelį vidurių 
Ulceri. Sako, operacija pasisekė.

No. 4749 — Sporto suknelė. Su
kirptos mieros 14, 16, 18, 20, taip
gi 34, 36, 38, 40 ir 42 colių per 
krutinę.

Norint gauti vieną ar datt* 
giau viri nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
katę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kainą 15 centiį. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu sii užšaky- 
ihu. Laiškus reikia adresuoti: 
&aujienoš Prittern DėpU 1739 
Šo. Halsted St, Chicago, I1L

URŠULĖ MARTINKIENĖ 
po tėvais Žadfeikaitė.

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

Amerikoj išgyveno 37 m.
Paliko dideliame nubudime 

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

Kunąs pašarvotas
koplyčioj, 710 W. 18th St.

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

Visi a. a. Uršulės Martin- 
kięnės 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.
Laid. Dir. Antanas Butkus, 

Tel. CANAL 3161.

įspūdingai Laisnose Kapinėse Į PRIERAŠAS.

zas Dūda i LdisVt* kapQ iVell2imu ir
' Čia ptie kapo atsisveikiinhlo bus pas
kalbas pasakė: P. šauėiulis, P. ,r. 'T0-™
Vaitekūnas, K. Jeėius ir J. Ba-;»’al' L8*8V,» Kaptj rašhne ir
čėndš. Kalbėjusieji savo kailio- saT? 1 J? . a’ J. aU^S 3°* 
se ribibudiho velionio darbus, 
kurie yra reikšmingi Lietuvos 
pažangai.

Ir išdygo pirmasis kapas. 
Vaiiiikus uždėjo Kupiškio, Su
bačiaus ir Skapiškio E. K. Dr. 
skyriai ir pavieniai asmenys.

Ir. ką tai reiškia ši tūkstan
tinė minia, kuri čia susirinko? 
Tatrii reiškia, kad šusirinko he 
tik palaidoti savo pažangųjį 
drattgą, o ir pareikšti savo lū
kestį, parodyti, kad labai se
nai yra laukiama laisvų kapi
nių. Tegu iriato musų kunigė
liai, kiek įUH vienas Kupiškis 
žmdhių, kitrife nebetiki jų 8U- 
trurtijusioms dogmoms.

Tik deja, mes vis dar neap- 
tvėrėme tų savo kapinių. Kaž 
kaip susi trukdė ir negavome 
savo projekto, per tai negalė
jome vykdinti statybos darbų. 
Pinigų jfeigli te Btitlį trūkę, tai 
būtumėm paskolą ar ką už
braukę, bet visa kliūtis tai pro
jektas. Ūkininkas Gudaitis, 
kaip teko sužirioti, sakosi pro
jektą pagaminęs ir pasiuntęs 
ir pasiuntęs mums ir jau j iš 
ramus, o mes tuo tarpu nega
vome ir laukiame. Taip vis ga
lų gale susitvarkysime ir ap
tversime tinkamai, kad neda
rytų Kupiškėnams gėdos.

Kur buvo siųsta $100 per P. 
Vaitiekūną yra gauta ir įvestą 
laisvų kapinių fondam Tad 
visų Kupiškėnų Dr-jos vardu 
tariu širdingai dėkų Jums, my
limas baktate, taip pat ir ki
tiems iteisidėjUštems. Ypač dė
kų darbščiai ir įleilstančiai 
Chicagos kupiškėnų KulturOš 
Draugijos valdybai.

Tai tam kartui baigsiu. Ve
liju Jūtušį brangusis Dakterė, 
daug daug viso gero.

—K. Jėčius.
Et. K. D. Kupiškio 

Skyr. Sekfet.
1938 m. Vili 28 d.

veik užbaigtas. Chicagos Ku- 
j piškėhl) Kultūros Draugija da

bar štvCrsiš statybos Liaudies 
Namų Kupiškyje, kad sulaukus 
25 metų LičtuVos nepriklauso- 
nlybės sukaktuvių iškilmių, ga
lėtų atšvęsti erdvioj svetainėj; 
Liaūdies Nahiuose. Tam taks
iui Lietuvos Kupiškėnai turi 
išrihkę Liaudies Namo Staty
bos Fondo globėjus ir jau turi 
arti tūkstantį litų fonde.

Na, tai štai, kaip Chicagos 
Kupiškėnų Kultūros Draugija 
įsirašo garbingai savo vardą į 
Lietuvos isterijos lapus. Ar 
nėšėktinūs ^avyždis kitiems 
pūrapijiniamą Amerikos klu
bams? IPagalvokim !

—Dr. A. L. Graičiunas.

Įrengė Aliarmą, 
Pats Nuo Jo Žuvo

Mechanikas Max Meinel įren
gė aliarmą savo garaže 24$9 
N. Halsted Street, apsisaugoji
mui nuo piktadarių. Vakar tas 
aliarmas jį nušovė. Aparatas 
buvo taip sutaisytas, kad ati
darius garažo duris, d ratas pa
traukia aliarme įrengto šautu
vo gaidliką ir šauna. Pamiršęs 
aliarmą išjungti, Meinel vakar 
atidarė duris ir krito vietoj 
negyvas kulkos pervertas.

Kepyklų Uždarymas
Sekmadieniais

Iš j. P. Sttiith Shoe 
Co. Darbuotės

KoVa tar|) bėndrnvėš 
datbihiūkų

ii-

Kiek pirihiah buvo pastebė
ta dpie čteVČrykų dirbėjų var
gus Chicagojc. Kaip iitrodo, $is 
vasaros laikotarpis laitai liūd
nas čeveryktį dirbčjahiš. Dirbti 
vos 4 dienas savditėj ir tai lie
pi Inai.

Buvo įhihėta, kdd FldrslieiUi 
Shoe ddrbiuihkai balsiiviiuU UU- 
šinlUše 7^ pubiihičib iš dlgbš, 
hdrs yrą organizuoti į Itebt & 
shoe liniją, skyrių ddrbn tede- 
racijbs.

j. Sifhth Šhb'e Co. nėbri 
unijos. Vieną dieną, išeinant iš 
darbo, paddliiio titsĮtadsdibtą

| , * V A t ' • * < v •'

balsuoti už 7^4 nuošibičio 
rtnišiiną.

nu-

UŽ
DU-

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halstėd SL, Chicago, I1L

Čia Įdėdu 15 Veritų Ir prašau
atsiųsti man pavyzd} No.
Mieros per krutinę

hVFIKKLUVLIMO Visas Pasaulio
KVIETK ĮNINKĄS 

Gilės Vestuvėms. Bankietams 
ir Psgrabamft. .

3316 So. Halsted Street
TeL YARDS 7308j u i h '4 r. t 111l -j i * . i * v .i i - * i i

(Vardas ir pavardS)

(Adresas) I

(Miestu ir valstija^

■ ■ n A A Gėlės Mylintiems 11 ĮJ U f! Vestuvėms, Ban- 
11111 O kietams, Laido- V ■ 1M fa tuvfims, Papuoši

mame.
GĖLININKAS

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800.

iGtiAčAS BtitibžtUS
Persiskyrė sti šiuo pasauliu 

Rugsėjo 12 d., 12:00 vai. die
ną, 1938 ha., sulaukęs 49 na. 
amž., gitnęs Trakų apskr., Ki- 
taviškių parap., Senų KitaviŠ- 
kių kaime.

Amerikoj išgyveno 3 m.
Paliko dideliame nūlitidime 

moterį Leonorą, po tėvais 
PuidOkaitę, sūnų Antaną, du
kterį dną, pusbrolius Mykolą 
Bliūdžiu gyvenantį ttamriaond, 
Ind., pusbrolį Dominyką, gy
venantį Pittšburgh, Pa. ir ki
tas gimines. O Lietuvoj bro
lį Johą ir gimines.

Kubas pašarvotas 1919 So. 
Peoria St. Laidotuvės įvyks 
ketviHadlėnį, rugsėjo 15 d., 8 
vai. hyto iš brimų į Dievo 
Apveizėtos parap: bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos Už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapinės.

Visi a. a. Ignaco Bliudžiaus 
giminės, draugai ir 'pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar- 
naviibą it aĮtsišveikinimą.

Nuliūdę liekariie,
Moteris, Suniis, Duktė, Pus

broliai ir Giminės.
Laid. Dir. S. SkŪdris, Tėl. 

MONROE 3377. ... ...

protestavo. Kompanija tada 
bėgo pas prekybos susivieniji- 
mą ir savo advokatą. O kirtė
jai argumentavo; kad tai esą 
pHūšinga darbo Įstatymams. 
Kirtėjai yre susiorganizavę, 
nors bėra pripažinta jų Unija. 
Priklauso CIO Vaiteli ShoePriklauso CIO Vaiteli 
unijoje.

Ralšitvimo pąsckūteš 
tokios t 380 balsavo už tą pačią 
mokestį, b 140 už nuaiušifną.

kirtėjai su Smilh vedė tifeVy- 
bas visą ihėnesį. Jis prteoiiė, 
kad visi kiti tiarbiaiakai suti
ko nusimušii algas, tik kirtėjai 
to achoH;

Dabar kaip JtOihpahijOš; taip 
unijos veikia aptilo ir laukia 
rudenio, (tai tada ir vėi bus pa- 
simojama numušti darbinin
kams mbkestĮ.

Visi einant pro duris turėjo 
1 Įmesti nubalsuotus balotus, į 
baksą užrakintą trijomis už- 

' raktomis ir trys žmonės stovė
jo prižiūrėjimui.

i .Tik tiėk galinta, pasakyti iš 
, čėVferykų darbininkų padėties 
Chiregoje. —U i P.

bUVO

Associated Rctail Bakers of 
Grcater Chicago šaukė masi
nį susirinkimą Pilsen Park, 
3049 W. 26th Si., rugsėjo 7 d.

Svarbiausiu kalbėtoju buvo 
sekretorius Henry Topp. Taip
jau dalyvavo 40 jaunų mergai
čių, kurios pereitą mėnesį pi
ketavo tas kepyklas, kitrios te
bėra atdaros sekmadieniais ir 
papasakojo savo patyrimus 
taipjau publikos šėntiiUentą.

REAL ESTATE FOR SALE 
Narnai-^

r~rt 11 -n; ■■■■
rtELi* TOANTEb—FEMALE 

Darbininkių Reikia
j--.---vu-v-v- - J-IJ-UI _ _ j v-c-tnn -U-,O ri.<•

PATYRUSI MERGINA 20—30 
metų bendram namų darbui, padė
ti prie virimo. $6.(10 ar $8.00., geri 
namai. Briargate 1186.

MERGINA bendram namų dar
bui, nėra skalbimo, savas kamba
rys, 2 vaikai. Wellington 6061.

HELP VVANTED—MALĖ 
. Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs CLERK 
dėl grocery store.

3631 So. Halsted St.

REIKALINGAS geras virėjas į 
testaurantą, gera mokestis, darbas 
rint visados. 1745 So. Halsted St.

REIKALINGAS patyręs KRIAU- 
ČIUS. 4815 Lake Park Avenue, 
Tel. Drexel 4550.

FOR RENI—IN GENĖAAL 
Rendai—Bendrai

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

FURNISHED ROOMS—1VANTED 
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.

! ■ ... . m.. ■ ;
BUSINESS CHANCfcS 

Pardavimui Bizriiai
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, karštas vanduo. Visi pa
togumai. Rašykite Box 869, 1739 
So. HMsted Steeet.

SKUBIAI IR PIGIAI parsiduoda 
bučernė ir grosernė. Biznis gerai 
išdirbtas. 2955 Emerald Avė.

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

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

3420 So. Lituanica.
——J—I I i ■■—■!.II I—'l t

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimhi

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

COOK COUNTY FINANCE 
GOMPANY

lies 1340 West 63rd SI.
Virš 300 naujų ir vartotų karų 

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

Nepirkite naujo ar vartoto ki
ro tol, kol nebusi matęs musų 
parodos kambarius. Mes užtikrini
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 ptiimsime jūsų senąjį kai
po rankpinigius, o jus galite pa
siimti dviem metams išsimokėti.

Nesvarbu kur gyveni, nepa
leisk nuostabios progos.

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

I

Užsiitttiše Iššokęs

Pereitą penktadieni 53 metų 
Abthur Yoūng; 6324 Š. Marsh 
field avehUe, atsigulė apskri
čio ligoninėj. Ten jis patyrė, 
kati serga nepagydoma liga. 
Nakties laiku, kai kiti ligonys 
miegojo, YoUhg šoko per lan
gą te hUkHtą’s kėtUHs aukštus 
ant šaligatvio užsimušė vietoj.

NORINTIEMS namų geriau
sia PROGA. — Lotai po $115.00 
su visais impruvementais, prireng
ta budavojimui. 2 blokai nuo Ar
cher Avė. prie gatvėkarių ir mo
kyklų. Lotai yra apibudavotam 
sekšine ir turi būti parduoti su
tvarkymui palikimo.

Kreipkitės 5878 Archer Avė.

MODERNAS FRElMlNIS 3 flatis 
ir tavernas, 2 garažai, 50x125, ge
ros pajamos, lengvus terminai, 
kampas 71 ir Morgan St. Kreiptis. 
Aberdeen 0717.

iš Lietuvos
Statys Pieninę

PARDAVIMUI nedidelis 5 kam
barių namas su karvėm, vištom, 
budinkaiš, tvoroms Clearinge, arti 
dirbtuvių, gatvėkarių. Baina $2,- 
000.00 už cash. Turi būti greitai 
parduota iš priežasties ligos.

6501 W. 63 Place.

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ 
B UI CK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES 
806 Wes>t 31st Street 

Telefonas VICTORY 1696

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas
Tel. Victory 4965. 

STOGDENGYSTĖ IR BLfiKOS 
DARBAI

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

SHEET MSE CO. 
3216 So. Halsted Streėt.

■■ u.. ... .. . .. ūi ' I »■ r—

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

PAPILYS — Šiame miestely 
yra susidariusi iniciatorių gru
pė, kuri rūpinasi pieninės sta
tyba; Visi formalumai su Pie
nocentru yra atlikti. Pienine 
bus statoma moderniška, ply- 
tiftė. Plytos čia pat yra dirba
mos. Pieninės statybą mano
ma pradėti dar šį rudehį. Uki- 
hihkdi prisižadėjo šią statybą 
visokeriopai temti. Pieninė 
šiame miestely yra labai rei
kalinga, hes dabartiniu laiku 
piėhihės hUgriebimo punktams 
tehka vežti grietinę nėt už 15 
kfn.

Šiaulių Prekybininkai ir 
Pfatnonininkai Prašo 
1940 m. Šiauliuose Su
ruošti Prekybos ir Pra

monės Paroda
ŠIAULIAI — Teko patirti, 

kad Šiaulių prekybininkai ir 
pramoninininkai kelia reikalą 
1940 m. Šiauliuose suruošti di
delę prekybos ir pramonės pa
rodą. Jei atitinkamose įstai
gose tokiai parodai suruošti 
šiauliečiai nerasią pritarimo, 
tai jie patys su Šiaulių m. savi
valdybe imsis to darbo.

LABAI SUMAŽĖJO žydų 
UVvENtojV SkAieius DAUGIAU KAIP 1,000 Už-

ŠIENO LIETUVIŲ 
EKSKURSANTŲ

KVb. NAUMtĖsTIŠ — IŠ 
atsllikusitijų dokumamų maty- 
iii kad 1835 th. Kudj Naumies
ty bdvo 441S gyventojų, iš jų 
3Š48 žydų tautybės ir krikščio- 
nių 1065, o dabar yra viso 3000(., .
gyvebtUjii ir iš jų žabo krikš- vių viso atvyko daugiau kaip

KAUNAS — Kaip apskai
čiuojama, šią vasarą ekskursi
jomis į Lietuvą užsienio lietu-

čionių it likusieji 700 žydų. Amerikos Valstybių ekskursi- 
' Tačiau prekyboje žydų ir da- jomis atvyko apie 840 asme- 

bar nesumažėjo, nes tada buvo nU» Argentinos 20, iš Anglį-

čionių it* likusieji 700 žydų.

3 prekių urmo šahdėliai ir 12 jos 40, ir Latvijos apie 200, iš . 
smulkių prekių pardubtUviu, b Pranctižljos (neskaitant atvy- 
dabar yra dWftu. pusių vasaroti vaikų) 10 ir lt.

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

_ $6.00
_ $6.00

EGG .............
NUT .............
BIG LUMP „
MINE RUN ..
SCREENINGS

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975
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STIKLINIAI ARGUMENTAI KOMUNIZMĄ 
NELABAI VYKUSIAI PLATINA

Dičmonas gavo šešis mėnesius laiko ieško 
ti geresnių argumentų

Taip, stikliniais argumentais 
komunizmo neišplatinsi.

Tą labai gerai patyrė drau
gas Jurgis Dičmonas, nes jisai 
pats tokį argumentą panaudo
jo. Pasekmės buvo kruvinos 
ir neviernam Tamošiui, ku
riam Dičmonas norėjo įkalti 
komunizmo, galva dar ir da
bar tebesopa. Bet joj nėra nei 
krislo komunizmo.

Bet Dičmonas dabar turės 
daug laiko geresnių argumen
tų paieškoti. Apdūmojimams 
ir sąžinės bei kovos priemo
nių perkratymui gavo net še
šis mėnesius nemokamos pas
togės. Tas terminas turėtų at
nešti daug teigiamų rezultatų, 
kadangi Dičmono globėjai pa
sirūpino ir tuo, kad jis dūmo
jimus nenutrauktų ir vėl ne
pradėtų stiklais komunizmą 
platinti.

Dičmono pastogės langai 
grotais iškalti. Mat, jis praleis 
ateinančius šešis mėnesius 
miesto nemokamoj pastogėj— 
Bridewellyje.

Dalykas prasidėjo taip, kad 
vienas komunistų laikraštis 
nutarė Chicagoj surengti pik
niką. Davė Dičmonui pluoštą 
tikieįų (Dičmonas tam laik
raščiui bendradarbiauja) ir 
ukazą juos išplatinti.

Dičmonas buvo paklusnus. 
Išėjo Aštuoniolikton Apylin- 
kėn ir pradėjo gana pasek
mingą šansų biznį daryti. Jo 
argumentai buvo nesumušami 
ir taip sekėsi salesmonauti, 
kad Dičmonui neatėjo į galvą 
mintis, kad kur nors gali su-

labai

Pilietybės 
Pamokos

liks, Dičmonas atėjo į Povilo 
Ambrozo alinę ties numeriu 
1843 South Halsted Street.

—Pirk tikietą, sako savi
ninkui ir keliems kostume- 
riams alinėj.

—Kam?
—Nugi ant mano gazietos 

pikniko!
—Nu kad nenoriu?
—Nenorit, savo ausims ne

tikėdamas nusistebėjo Dičmo
nas.

—Ne, nenorim!
Tai buvo netikėta staigme

na. Persitikrino:
—Nenorit?
—Nenorim!
Ir visi Dičmono salesmoniš- 

ki gabumai paskendo stiklinėj 
alaus, kurią jis buvo betušti- 
nąs.

—Nenori, pagalvojo.—Kągi 
dabar daryti?

—Bet žiūrėkite, čia geram 
darbui, čia mano gazie’/ai. Už- 
darbininkų reikalus kovojam, 
—dar kartą pabandė.

—Nenorim!
—Allright, nenorit, tai še 

tau!
Ir vožė Dičmonas Povilui 

Ambrozui alaus stikline per 
galvą. Taip smarkiai vožė,'kad 
stiklas subyrėjo į šipulius. At
sipeikėjęs iš susijaudinimo 
Dičmonas pamatė, kad ran
kose turi tiktai stiklo ausį.

Taigi, dabar Dičmonas tu-

moti Bridewellyje ir ieškoti 
geresnių argumentų komuniz
mo platinimui. Ten jį padėjo 
miesto teisėjas Bonelli, kuris 
svarstė Dičmono nepasisekimo

optimistiškai reikalą Desplaines nuovados 
nusikeikęs ir iš anksto skai- teisme, pereitos savaitės pa- 
čiuodamas kiek tilcietų ten pa- baigdj. —Buvęs.

Nužudė Aštuonis 
Žmones Keršydami 
Už Įžeidimą

Padegė Madison gatvės 
viešbutį.

26 metų Joseph Kolesiak, 
Madison gatvės “hobo”, prisi
pažino ugniagesių departamen
tui; kad jis ir jo draugas, Emil 
Guerrieri, padegė viešbutį ties 
numeriu 1422 W. Madison st., 
keršydami jo savininkui už 
įžeidimą. Viešbutis vadinasi 
Center Hotel. Gaisras kilo ba
landžio 6 d. Žuvo aštuoni vieš
bučio gyventojai.

Kolesiak aiškina dalyką ši
taip. Guerrieri nuomavo ten 
kambarį. Kadangi jis, Kole
siak, neturėjo iš ko gyventi, 
tai Guerrieri priimdavo jį kar
tais nakvynei. Tai buvo prie
šinga viešbučio patvarkymams. 
Kai savininkai apie tai sužino
jo, tai jie Guerrieri ir Kole- 
siaką išmetė iš viešbučio ir at
sisakė toliau duoti kambarį.

Guerrieri laukė progos už 
tai atkeršyti. Tokia proga pa
sitaikė, kai malioriai pradėjo 
viešbutį remontuoti. Jie ten 
palikdavę gasoline sumirkytų 
skudurų. Prievarta nusivedęs 
su savim Kolesiaką, Guerrieri 
užlipo į trečią viešbučio auk 
štą ir pluoštą skudurų padegė. 
Tai buvo nakties laiku. Kol 
gyventojai spėjo sukilti, o ug
niagesiai namą gesinti, tai aš
tuoni žmonės jau buvo negy
vi.

17 Metų Mergaitė 
Arimo Konkurse

Martin Fry ūky j, netoli 
Plainfield, III., vyksta 61-mas 
metinis arimo konkursas. Ja
me dalyvauja (visi kiti vyrai) 
ir 17 metų mergaitė iš Hins- 
dale, Misa Josephine Svoboda.

Įspėja Tėvus, 
Automobilistus 
Ir Vaikus
Reikia budėti ir vengti auto

mobilių nelaimių.
i

Chicagos Saugumo Komite
to sekretorius George W. Fle
ming atkreipia atydą į tą fak
tą, kad viešosios mokyklos at
sidarė antradieny, rūgs. 6 d. 
ir parapijinės mokyklos trečia
dieny, rūgs. 7 d. ir ragina au
tomobilistus, tėvus ir vaikus 
budėti.

“Paprastai būna palinkimai 
tuojaus atsidarius mokykloms 
atslūgti atsargumui ir tėvai, 
vaikai ir automobilistai pasi
daro ne tokie atsargus iki įsi
gyvena mokyklų atidarymas”, 
sako įspėjimas.

“The Keep Chicago Safe 
Committee mano, kad vaikai 
turėtų būti pačioj pradžioj 
įspėti būti atsargus einant i 
ir gryštant iš mokyklos.

“Vaikai turėtų būti įspėti 
būti atsargiems einant skersai 
gatvę, kryžkelėj, pripažinti au
toritetų patroliaus sistemos, 
veikiančios prie pat mokyklos 
ir neiti skersai gatvę vidury 
bloko ir nežaisti gatvėje.

“Kooperavimas tėvų yra 
kviečiamas, kad jie pamokintų 
savo jaunus vaikus budėti ir 
visą laiką atsiminti šias pa
prastas judėjimo saugumo tai 
sykles.

“Automobilistai gali prisidė
ti prie saugumo programo, pri
silaikant visų patvarkymų, ku
rie reikalauja važinėti pamaži 
mokyklų apielinkėje ir budėti 
visą laiką ir duoti vaikams ke 
lią kada jie eina skersai gat
vę nuo šalygatvio iki šalygat- 
vio.”

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

Kas trečiadienio vakarą, nuo 
7:00 iki 9:00, Marąuette Par
ko Demokratų kliubo ofise, ku
ris randasi po adresu 6912 S. 
Western Avė., Įvyksta piliety
bės pamokos. Mokytojauja pats 
kliubo pirmininkas, Jonas Juo
zaitis, kurio pastangomis lig 
šiol 287 lietuviai liko pilie
čiais. Pilietybės blankas ir pil 
na patarimą taipgi galite gau
ti kliubo ofise, be mokesčių, 
bile vakarą. Telefonas — Pro- 
spect 1156.

Pašovė Motiną, 
Vos Nenušovė 
Kūdikį

Prie 63-čios ir South Park 
avenue nežinomas negras šovė 
į automobilį, kuriam važiavo

28 metų Mrs. Jeanette Weber, 
nuo 12903 S. Western avenue 
ir jos 2 metų mergaitę. Viena 
kulka sunkiai sužeidė motiną, 
kita vos neužmušė mergaitę, 
bet motinai pasisekė ją išgel
bėti.

“Power” Užsidarė 
šeštadieni

“Power” gyvas laikraštis 
apie elektrą, užsidarė Black 
stone teatre šeštadieny, rūgs. 
10 d., po 22 vaidinimų. Nors 
“Power” buvo dar skaitlingai 
lankomas ir spauda 
apie jį atsiliepė, bet 
nis teatras turėjo 
Blackstone teatrą.

Vaidinime dalyvavo 108 žmo
nės ir veikalas turėjo 24 sce
nas.

palankiai 
federali
apleisti

Didėjanti Jaunuolių 
Samda Pramonėj

Federalė Jaunuolių šelpimo 
administracija (National Youth 
Administration) skelbia, kad 
dabar pramonė samdo daug 
daugiau jaunuolių negu prieš 
šešis mėnesius laiko. Adminis
tracijos skyriaus viršininkas 
Illinois valstijoj W. J. Camp
bell priduria, kad daugiausia 
šansų gauti darbus turi šva
rus, švariai apsitaisę jaunuo
liai.

Naujienų-Acme Telephoto
MISS AMERICA 1938. —Marilyn Mcseke iš Marion, 

Ohio, išrinkta gražiausia mergina Amerikoj 1938 me
tams. Konkursas įvyko Atlantic City, N. J.
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Valdžiai reikia 
darbininkų

Kongresmanas A. J. Sabath 
praneša, kad federalio valdžiai 
yra reikalingi šie darbininkai:

Assistant Communications 
Operator (Air Navigation) al
ga $1620 met. (Junior Radio 
Operator).

Senior Medical Technician 
$2,000.

Assistant Medical Technician 
$1,620.

Medical Technician (Stetltd- 
graphy - Electrocardiography) 
$1800. (Public Health Service).

Platesnių žinių apie egzami- 
nacijas toms vietoms galima 
gauti U. S. Civil Service Corfi- 
mission, naująjame pašte Chi
cago j.

Automobilių 
Nelaimės

• 30 metų Edward Ken- 
nedy užmigo pavirtęs ieloj ties 
numeriu 501 S. Wabash avė. 
Tai buvo vakare. Per ielą va
žiavo sunkus trokas, šoferis 
miegančio žmogaus nepamatė 
ir jį suvažinėjo.

» B »
• Dr. Henry D. Desens, 

7416 West Madison Street, 
Forest Park, buvo sunkiai su
žeistas, kai automobilis, kuriam 
jis važiavo, trenkė į tilto stul
pą prie Ogden ir Campbell 
avenue.

» » »
• Roseland Community ligo

ninėj mirė automobilio suva
žinėta 75 metų moteriškė Nei- 
lie Brassington.

» » »
• Grįždamas namo iš pikni

ko atviram troke, 21 metų 
Roland Baker, 3221 Osage avė., 
iškrito ir užsimušė.

» » »
• Septyni žmonės buvo su

žeisti, kai du automobiliai su
sidūrė prie W. 51st ir Kedzie 
gatvių kampo. Sunkiausiai su
žeistas buvo 36 metų James 
Kamvis, nuo 5636 S. Union 
avenue. Abiejų automobilių šo
feriai buvo suimti už neatsar
gų važiavimą: William Kopų- 
los, 4328 S. Washtenaw avė. 
ir Earl Chap, nuo 8312 Green 
Street.

Mirė Juozapas 
Rekašius

Laidotuvės ketvirtadienį.

Rugsėjo mėnesio 
svarbesni įvykiai 
Chicagos istorijoj
Surinkti miesto valdybos įsa

kymu rugsėjo 3, 1839

NAUJIENŲ-ACME Photo
SŪNŪS SVEIKSTA. — Paveikslas parodo Roosevellą ir Rooseveltienę Ro- 

chester, Minnesota gelžkelio stotyje, kur prezidentas atvyko sekmadienį rytą ap
lankyti sūnų James Mayo brolių ligoninėj. Tą pačią dieną sunui buvo padary
ta pavojinga vidurių operacija. Jei nebus komplikacijų, tai James Roosevelt pa
sveiks į įris savaites laiko. Jo garsus tėvai buvo labai susirūpinę. Manė, kad sū
nūs turi vėžį, bet daktarai atrado, kad baimei pamato nėra.

Naujienų-Acme Radiophoto
MOBILIZUOJA JURININKUS — Paveikslas parodo keturis Francijos juri

ninkus, kurie skuba laivan apsikrovę valizėmis ir ryšuliais. Francija pašaukė 
tarnybon visus savo laivyno rezervus ir priruošė laivus mūšiams.

Vakar, rugsėjo 12 d. pasimi
rė Juozapas Rekašius, gyvenęs 
3336 Parnell avenue. Mirė nuo 
širdies ligos apskričio ligoni
nėje.

Velionis paliko žmoną Mag
daleną, dvi dukteris: Magdale
ną česnienę ir Juzefą Gober- 
ville, tris sūnūs: Juozapą, Pran
ciškų ir Antaną ir kitas gimi
nes. Laidotuvės įvyks ketvir
tadienį, rugsėjo 15 d. Iš laido
tuvių direktoriaus Antano M. 
Phillips koplyčios bus atlydė
tas į šv. Jurgio parap. bažny
čią, iš kur amžinastin į Šv. 
Kazimiero kapines.

Draugas.

“Vašilo Viduriuose” 
Perplaukė Michigan

Vakar po sunkios ir įdomios 
kelionės savo namuose, 6618 
Stony Island avenue ilsėjosi 32 
metų chicagietis Barney Con- 
nett. Būdamas mechaniškų pa
linkimų, Connett sumanė pa
sistatyti “submariną”. Tai pa
darė. Davė jam vašilo pavidalą 
apkalė plienu, o viduj įrengė, 
kajutę vienam keleiviui. “Sub- 
marinas” yra 11 pėdų ilgio, 23 
colių pločio. Įsėdęs į jį Michi
gan City mieste, Connett per
plaukė Michigan ežerą į Chi
cago per 10 valandų ir 50 mi
nučių.

Susikūrė Chicago Colonisa- 
tion Society 1892. — Pradėta 
kasti sanitarinį ir laivų kana
lą. (Drainage canal). Ta sie
na buvo pavadinta Sbovel 
Day.

1915 — Įėjo galion prijungi
mas prie Chicago miesto da
lies Sįickney miestelis.

Rugsėjo 4, 1833. -----  Pirmą
syki susirinko reguliariam su
sirinkimui Board of Trustees. 
Mann Beaubieu namuose.

1850. — Chicago pirmą kar
tą buvo nušviesta gasu.

1913. — Charles J. Vopicka 
liko nominuotas ministeriu 
Rumunijoj, Serbijoj ir Bulga
rijoj.

Rugsėjo 8, 1853. — Clark 
gatvėj kesintąsi nužudyti Al
iai! Pinkerton.

1870. — Atsidarė S*/. Igna- 
tius College su 37 studentais.

1895. — 11,000 vaikų nepri
imta į viešąsias mokyklas dėl 
stokos vietos.

1917. — Federaliniai agen
tai puolė Socialistų partijos 
raštinę. Buvo areštuotas Wil- 
liam D. Haywood.

Rugsėjo 6, 1825. — Chicago 
patapo precinkliu Peoria 
kauntės.

1866. — Padėtas kertinis ak
muo Stephen A. Douglas pa
minklo prie 35 gatvės.

1915. — Lincoln parke nu
dengtas paminklas Illinois 
gubernatoriui John Peter Alt- 
geld. Skulptorius buvo Gutzon 
Borglum — paminklas valsti
jos dovana.
....Rūgs. 7, 1834. — Trys lenkai, 
kuriems miestas buvo davęs 
žemės, atvyko pasiimi savo 
nuosavybę., »

1841. — Buvo suorganizuota 
Neptūne Bucket Co. kovoti 
gaisrus.

Rugsėjo 8, 1860. — “Lady of 
Elgin,” savastis Gurdon S. 
Hubbaru, ekskursijoj susidūrė 
su kitu laivu ir paskendo Mi
chigan ežere, Winnetka pakraš
čiuose. Žuvo 203 žmonės.

1888. — Suplanuotas Wesley 
Memorial Hospital.

Rūgs. 9, 1878. — Miesto tary
ba a'iidėjo į šalį piliečių peti
ciją iškelti Moulding and Har- 
land plytų sandėlį arti Cly- 
bourn tilto. Taryba nusprendė 
nerandanti įstatymų sulig ku
riais ji galėtų tai pauaryti.

1905. — Probibicijos partija 
išstatė savo mandatus į teisė
jus ir sanitarinį distriktą.

1913. — Buvo nudengtas 
Fountain of Great Lakęs Grant 
parke ant pietinės pusės Art 
Instituie terasos. Skulptorium 
buvo Lorado Taft. Fontanas 
buvo dovana B. F. Ferguson 
Fund.

r--------- ’.------------------ -
Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

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

Naujienos
1739 S. Halsted St

CHICAGO. ILL.
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