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Prez. Rooseveltas Pataria ADF ir CIO Taikytis
VIENYBĖ PAKELTU ORGANIZUOTŲ DAR

BININKŲ PRESTIŽĄ IR SULAI
KYTŲ REAKCIJĄ

ADF konvencija priėmė patarimą šaltai
HOUSTON, Texas, spalio 4. 

— Prezidentas Rooseveltas an
tradienį atsišaukė į Amerikos 
Darbo Federaciją ir į CIO, ra
gindamas abi organizacijas tai
kytis. Prezidento raštas buvo 
perskaitytas ADF konvencijoj 
Houstone. Tarp ko kita pre
zidentas sako:

“Aš drįstu išreikšti viltį, kad 
konvencija paliks atdaras vi
sas galimas duris į taiką Jungt. 
Valstijų organizuotų darbinin
kų reikaluose. Jeigu organi
zuotų darbininkų vadai galėtų 
padaryti ir palaikyti taiką, jie 
didžiai pakeltų darbininkų ju
dėjimo prestižą šaly ir sulai
kytų reakciją, kuri kitaip grę-

Ieško pagalbos pa- Sukilėliai mėtė duo- 
bėgėliams iš Zudetų ną į Madridą

PRAHA, Čekoslovakija, spa
lio 4. — Wenzel jlaksch, Čeko
slovakijos socialdemokratų vo
kiečių vadas, ir John Wanka, 
vokiečių centristinių grupių at
stovas, išvyko į Angliją. Jie 
ieško prieglaudos ir pagalbos 
demokratinio nusistatymo vo
kiečiams pabėgusiems iš Zude- 
tų į Čekoslovakijos gilumą.

Tokių pabėgėlių vokiečių 
priskaitoma daugiau nei 25,- 
000. Sumažėjusioj Čekoslova
kijoj jie nemato galimumo 
gauti darbo ir užsidirbti pra
gyvenimą. Reikia ieškoti jiems 
prieglaudos kitose valstybėse. 
Jaksch ir Wanka mėgins pa
tirti, ar negalima pabėgėlių per
kelti į kurią nors pietų Ame
rikos respubliką.

Priėmė j automobi
lių uniją pašalintus 

viršininkus
WASHINGTON, D. C., spa

lio 4. — Antradienį į automo
bilių darbininkų uniją buvo 
priimti keturi jos viršininkai, 
kuriuos pašalino prezidentas 
Martin. Jie yra vicepreziden
tai Frankensteen, Hali, Morti- 
mer ir sekretorius-iždininkas 
Addes.

Oficialiai taika automobilių 
unijoj atsteigta. Jai atsteigti 
daugiausia pasidarbavo CIO 
tarpininkai Sidney Hillman ir 
Philip Murfay.

Bet po to, kai pašalinti vir
šininkai tapo sugrąžinti į uni
ją, prezidentas Homer Martin 
pareiškė, jogei komunistai lai
mėję didelę moralę pergalių 
automobilių unijoj.

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

Debesuota; šalčiau; vidutinio 
stiprumo pietų vėjai pasikeiČią 
j šiaurės vėjus; saulė teka 
5:50, leidžiasi 5:27 valandą.

sia užgauti pačius darbinin
kus.”

William Green, ADF prezi
dentas, pasakė, kad preziden
to Roosevelto raštas buvo “la
bai malonus ir patenkinąs”. 
Tačiau pusę valandos vėliau 
Green šaukė įkaitęs, kad Ame
rikos Darbo Federacija ir to
liau kovos CIO tikslu išlais
vinti darbininkus iš John Lew- 
iso dominavimo.

Prez. Roosevelto raštas Ame
rikos Darbo Federacijos kon
vencijai buvo pirmas viešas ir 
tiesiogis jo atsišaukimas į or
ganizuotus šalies darbininkus 
taikytis. Bet Federacijos kon
venciją priėmė jį šaltai.

BARCELONA, Ispanija, spa
lio 4. — Pirmadienį Ispanijos 
sukilėlių Iėktuvąi\.mętė į Ma
dridą, kurs yra'lojalištų ran
kose, duonos bakanus. Numes
ta 47 tonai baltos duonos. Lo- 
jalistai sako, kad numesta duo
na- nesugrąžins tūkstančiams 
moterų ir vaikų gyvybės, ku
rią atėmė sukilėlių lėktuvų 
bombos.

Užgyrė Daladier už
sienio politiką

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 4. — Francuzijos atstovų 
butas antradienį užgyrė Dala
dier ministerijos užsienių po
litiką 535-kiais balsais prieš 75. 
Užgyrimą Daladier gavo, kai 
atstovų butas išklausė jo pa
aiškinimus apie Municho su
tartį. Tarp ko kita Daladier 
pareiškė, kad jis ieškos drau
gingumo su Italija ir Vokie
tija.

Griežtesnė opozicija numato
ma, kai Daladier reikalaus su
teikti vyriausybei diktatorišką 
galią ekonominiems ir finansi- 
niems šalies reikalams tvarky
ti iki galo einamųjų metų.

Aligatorius šėrė 
žmonių lavonais

SAN ANTONIO, Tex., spa
lio 4. — šiomis dienomis nusi
žudė apylinkės rodhauzės sa
vininkas Joe Bali, kai policija 
pradėjo klausinėti jį, kur din
go keletas jo tarnaičių ir mei
lužių. Dabar nužiūrima, jogei 
Bali nužudęs moteriškes, o jų 
lavonus įmetęs į prūdą, kuria
me laikė keletą aligatorių.

Įvyks vengrų-čekų 
konferencija

BUDAPEST, Vengrija, spa
lio 4. — Oficiali Vengrijos ži
nių agentija paskelbė, kad ket
virtadienį įvyks čekų-vengrų 
konferencija ryšium su vengrų 
reikalavimu atiduoti jiems da
lį Čekoslovakijos.

Naujienų-Acme Telepho+o
“ŠIANDIEN “W0RLD SERIES” — šiandien Chi- 

cagos Wrigley baseball stadione prasidės svarbus lo
šimai už pasaulio baseball čampionatą. Tie lošimai 
vadinami “World Series” ir susideda iš septynių su
sikirtimų. Čampionu palieka ta komanda, kuri laimi 
keturis ar daugiau susikirtimų. Lošimai Wrigley sta
dione įvyks tarp Chicagos Nacionalės Lygos koman
dos “Cubs” ir American Lygos čampiohų—New Yor- 

. .kp “Yankees”/paveikslas viršuj parodo Chicago 
“Cubšb sutiktuvės Chicagos mieš*o centre; kai koman
dos nariai sugrįžo iš St. Louis, kur lošė paskutinį kar
tą ir laimėjo Nacionalės Lygos pirmenybę.

AMERIKA PRADĖJO, JUDĖJIMĄ
TAIKAI PALAIKYTI

WASHINGTON, D. 
lio 4. — Veikiantysis 
reikalų departdihento 
rius Sumner Welles 
jogei Jungt. Valstijos mėgins 
įtikinti pasaulį, kad reikalinga 
plati programa atnaujinti šven-

Raportai apie dar
bininkų algas ski

riasi
WASHINGTON, D. C., spa

lio 4. — J. Elmer Monroe, ge
ležinkelių kompanijų statisti
kas, paskelbė |antradienį, jo
gei vidutinis metinis geležin
kelių darbininkų uždarbis 1937 
metais siekė $1,781. O darbia 
ninku unijų statistikai parodo, 
kad tais metais vidutinis ge
ležinkelių darbininkų uždarbis 
siekė tik $1,115. 
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Lenkai nori Čekoslo
vakijos draugin

gumo
RIGA, Latvija, spalio 4. — 

Lenkai atėmė iš Čekoslovaki
jos Teschen sritį — apie 30$ 
ketvirtainių mylių žemės plo
tą. Dabar dienraštis “Gazeta 
Polska” reiškia noro, kad tarp 
čekų ir lenkų susidarytų tik
ras draugingumas.

Syrovy kabinetas 
rezignavo

LONDONAS, Anglija, spalio 
4. — Antradienį rezignavo Če
koslovakijos ministerių kabi
netas, kuriam vadovavo gene
rolas Jan Syrovy. Numatoma, 
kad naujame kabinete jis irgi 
pasiliks premjeru.

C., spartumą sutarčių, reikalinga ėko- 
užsienio nominė rekonstrukcija, taikus 
sekreto- išrišimas ginčų derybomis ir 

pareiškė, paneigimas karo kaipo priemo-
nės ginčams rišti. Jis patvir
tino Amerikos norą kooperuo
ti ginklavimosi apribojimui.

Uždraudė priiminėti 
žydų rašytojų straip

snius
BERLYNAS, Vokietija, spa

lio 4. — Vokietijos vyriausy
bė uždraudė medicinos žurna
lams talpinti žydų daktarų 
straipsnius.

Prancūzai kalti dėl 
Municho sutarties

— sako anglai _
BRUSSELS, Belgija, spalio 

4. — Britų rateliai Brussefe 
mieste mano, jogei Daladier ir 
Chamberlain nusilenkė Muni- 
ėhe Hitleriui ir Mussoliniui to
dėl, kad Francuzija nebuvo 
prisiruošusi karui. O nebuvo ji 
prisiruošusi todėl, kad Francu-' 
zijos darbininkai nuolat strei
kavę. Reiškia — ne Chamber
lain ir Daladier kalti, bet Fran
cuzijos darbininkai.

Japonai paėmė kinų 
fortus
___________________

SHANGHAI, Kinija, spalio 
4. — Japonai antradienį pa
skelbė, kad paskutinieji pa
stovus fortai Hankowui, laiki
najai Kinijos sostinei ginti, 
pateko į jų rankas. Tai yra 
Panpehshan .fortai. Jie randa
si ties Tienkiąchen.

TRUMPOS ŽINIOS 
IŠ VISUR

MARŠALAS BLUECHER AREŠTUOTAS
BUVO TOLIMŲJŲ RYTŲ RAUDONOSIOS ARMIJOS VADAS

• LONDONAS, Anglija, spa
lio 4. — v Pirmadienio vakare 
įvyko Britanijos ambasado
riaus Italijai, lordo Perth, ir 
Italijos užsienio reikalų minis- 
terio Ciano pasitarimas Ispa
nijos klausimu. Pasitarimo iš
vadai laikoma slaptybėj. Kai 
kurie korespondentai betgi nu
mato, kad ateity Britanija, Ita
lija ir Vokietija bendrai mė
gins atsteigti “taiką” Ispani
joj.

• LONDONAS, Anglija, spa
lio 4. — Darbietis Herbert Mor- 
rison antradienį įspėjo Cham- 
berlainą, kad dėl Municho su
tarties Britanija randasi pavo
jingoj padėty. Jai gal teks at
eity pasiduoti Hitleriui, arba 
kariauti prieš jį, bet jau be 
talkininkų, kuriuos Britanija 
turėjo pirm Municho sutar
ties.

• VARŠUVA, Lenkija, spa
lio 4. j— Iš patikimą šaltinių 
patirta, jogei Lenkija ketina 
reikalauti, /kad Čekoslovakija 
atiduotų visą rutėnų sritį Ven
grijai. Mat, tuomet Lenkijos jr 
Vengrijos rubežius susiektų.

9 WASHINGTON, D. C., 
spalio 4. —- Girolano Valenti, 
anti-fašistinio komiteto pirmi
ninkas, antradienį aiškino J. 
Valst. atstovų buto ne-ameri- 
koniškai veiklai tyrinėti komi
tetui, kad Italijos konsulai J. 
Valstijose skleidžia fašistinę 
propagandą, agituodami už fa
šizmą italų draugijose.

9 BUDAPEST, Vengrija, 
spalio 4. — Vengrija antradie
nį įteikė Čekoslovakijai 48 va
landų ultimatumą, reikalauda
ma atiduoti jai du miestus ir1 
apylinkę, kurioj gyvena 800,- 
000 žmonių.

Ir rutėnai reikalau
ja dalies Čekoslo

vakijos
VIENA, Austrija, spalio 4. 

— Gyvenantys čia rutėnai, 
taipgi žinomi kaipo itarpatų 
rusai, antradienį pareiškė, kad 
jie kovos tikslu išsiskirti iš 
Čekoslovakijos. Rutėnų Čeko
slovakijoj, jie sako, yra 70D,- 
000. Jie nori gauti 12,617 ket
virtainių mylių žemės plotą.

Thomas pripažįsta 
susirinkimų teisę 

fašistams
NEW YORK. N. Y., spalio 

4. — Prieš porą dienų susi
rinkusi Union City, New Jer- 
sey valstijoj, minia neleido lai
kyti Amerikos naciams vokie-^ 
čiams susirinkimą. Ryšium su 
tuo įvykiu Norman Thomas. 
Amerikos socialistų partijos 
Vadas, pareiškė, kad naciai tū
ri teisę Amerikoj laikyti su
sirinkimus.

Pasak Thomaso, smurtinin
kų gauja, sudraskiusi nacių mi
tingą, labiau skleidžia nacių 
propagandą šioj šaly, negu 
Fritz Kuhn, nacių vadas.

LONDONAS, Anglija, spalio 
4. — Čia gauta pranešimų, kad 
tapo areštuotas Sovietų Rusi
jos tolimųjų rytų armijos va
das, maršalas Vasily C. Blue- 
cher. Radijo pranešimas iš Pa
ryžiaus dar sako, kad Blue- 
cher uždarytas kalėjime.

Maršalas Bluecher yra vie
nas garsiųjų raudonosios ar
mijos generolų. Po to, kai Sta
linas nudaigojo maršalą Tu-

Streikieriai balsuos 
naujos sutarties 

sąlygas
RACINE, Wis., spalio 4. — 

Po Nash-Kelvinator korporaci
jos viršininkų ir darbininkų 
unijos atstovų konferencijos 
paskelbta, kad atsiekta susita
rimo. Racine ir Kenosha įmo
nių darbininkams teks į porą 
dienų nubalsuoti klausimą, ar 
jie priima padarytą sutartį.

Saužudysčių banga 
Zudetų žemėje

- LONDONAS, Anglija, spalio 
4. — Gautu čia iš Prahos pra
nešimu, šimtai šeimų Zudetų 
žemėje, kurią užėmė vokiečiai, 
nusižudė.

Ir Zudetuose paplito saužu- 
dystės, kaip kad jos plito Au
strijoj, kai ją paėmė Hitle
ris.

Darbo partija nomi
navo gub. Lehmaną

NEW YORK, N. Y., spalio 
4. — Amerikos Darbo Parti
jos konvencija pirmadienį už
gyrė gubernatoriaus Lehmano 
kandidatūrą ateinantiems rin
kimams į New Yorko valstijos 
gubernatorius. Konvencija taip
gi indorsavo senatoriaus Wag- 
nerio kandidatūrą į senatorius. 
Darbo partija parode, kad ji 
pritaria demokratui Lehmanui, 
o ne republikonui Dewey.

Hearsto žemė Mek
sikoj atiduodama 

ūkininkams
MEKSIKOS MIESTAS, Mek 

sika, spalio 4. — Oficialiai pa
skelbta, kad Rabicora Land 
DeVelopment kompanijos 17,- 
980 akrų žemės išdalinta 123- 
ms meksikiečių ūkininkų šei
moms. Rabicora Land Develop- 
ment kompanijos stambiausias 
dalininkas yra William Ran 
dolph Hearst, žinomas Ameri
kos dienraščių leidėjas.

Audra užgavo Ang
liją, 8 užmušti

LONDONAS, Anglija, spalio 
4. — Audra, kurios smarku
mas tarpais siekė 93 mylias 
per valandą, užgavo Britanijos 
salas naktį į antradienį. Aš- 
tuoni žmonės žuvo nelaimėse 
laike audros. Vėjas nutraukė 
telefono ir telegrafo laidus, 
apdraskė kai kuriuos mažes
nius namus ir išmėtė j kran
tus daug laivelių.

chačevskį, lietuvį generolą 
Uborevičių ir keletą kitų žy
miųjų raudonosios armijos ge
nerolų, maršalai Bluecher ir 
Vorošilov^pasiliko stambiausi 
sovietų armijų didvyriai. Ta
čiau dabar jau ir Bluecher sė
di kalėjime. Pasilieka laisvas 
ir svarbią karo komisaro vie
tą užimąs tik Vorošilov.

Atsiklausimai apie Blueche- 
rio likimą Maskvoje pasilieka 
nepatvirtinti.

Iš Lietuvos
PLAKTUKU UŽMUŠĖ 

ŽMOGŲ.

MIŠIŠKĖS, Birštono valse.— 
Rugpiučio mėn. 27 dienos nak
tį nežinomas piktadaris įsibro
vė pro langą į Juozo Stanionio 
kambarį ir plaktuku smogė 
miegančiam Stanioniui į galvą. 
Stanionis, gavęs smūgį šoko iš 
lovos ir pakelė triukšmą. Pik
tadaris išsigandęs spruko pro 
langą ir pasislėpė miške, pa
sikėsinimo vietoje palikdamas 
plakiuką ir uždegamos maši
nėlės dangtelį.

Pilietis Stanionis Juozas, pa
guldytas Alytaus apskrities li
goninėn, rugsėjo mėn. 3 dieną 
mirė.

Pasikėsinto jas dar nesuras
tas, bet policija veda kvofą -7r 
ieško.

NAUJA LIETUVIŠKA KRAU
TUVĖ.

BUTRIMONYS, Alytaus ap- 
skr. — Nuo rugsėjo mėn. 1 
dienos Butrimonyse atidaryta 
alytiškio Juozo Kupčiūno mais
tinė krautuvė “Apranga”, ku
riai vadovauja prityręs ir toj 
srityje gabus vyrukas Juozas 
Urbanavičius. Tai vienintele 
lietuviška maistinė Butrimony
se, nes iki šiol visa manufak
tūros prekyba buvo žydų ran
kose.

Prie krautuvės veikia ir siu
vykla, kurioje specialistai siu
vėjai pigiai ir gražiai atlieka 
siuvimo darbus. . .

Butrimoniškiai džiaugiasi ir 
sveikina pirmą tos rųŠies lie
tuvišką įmonę Butrimonyse.

MAŽĖJA ANČIŲ.

DAUGAI. — Seniau Varėnos 
urėdijos ežeruose buvo labai 
daug ančių ir kitų vandeninių 
paukščių. Pradėjus kultūrinti 
pievas ir nusausinus kai ku
riuos ežerus, ančių žymiai su
mažėjo, ir medžioklė medžioto
jams dabar netokia sėkminga.
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Dabar
SEKMADIENIAIS 
Naujienų Raštinė 
BUS ATIDARYTA

NUO 9 VAL. RYTO IKI 
1 VAL. POPIET.

kitomis Dienomis — 
ATIDARYTA NUO 8 V. 
RYTO IKI 8 V. VAKARO

—NAUJIENŲ ADM.

F
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Rugsėjo aštuntoji Kaune
Lietuvos savanorių kongresas. — šeši tūkstančiai daly

vių. — Savinasi svetimus nuopelnus. — šaunus Lie
tuvos kariuomenės pasirodymas. — Lietuvos ūkinin
kas ir ginkluota pajėga. — Militarinės dvasios įsi
galėjimas. — Lėšos krašto gynimui. — Pikta dvasia 
apsėdo Europą.

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

Tautos šventės proga rugsėjo 
mėn. 7 ir 8 d. buvo sušauktas 
HaiJo^/savanorių kongresas.

Viso Lietuvoje savanorių bu
vo skaitoma apie vienuolika 
tuksiančių vyrų. Jų dalis yra 
žuvusių, kiti mirė, tai dabar jų 
viso gali būti koks dešimts tuk
siančių vyrų. Į kongresų atvyko 
per šešis tuksiančius. Tai dau
giausia mažažemiai, naujaku
riai, amatininkai, darbininkai ir 
dalis karių profesionalų.

Sugužėjo į Kauną tas dienas 
tie, kurie aktingiausiai prisidė
jo aunomet išvyti iš Lietuvos 
visokius okupantus ir kitus at
ėjūnus, kurie buvo pasiryžę vi
sam Lietuvoje apsigyventi.

Anuomet buvę jauni vyrai, 
dabar jau pasiekę vidutinio am
žiaus, o kitas jau seniai turi ži
lų plaukų.

Kųunas pirmų kartų lokį skai
čių savanorių pamate, kurie 
tvarkinga, kariška eisena žy
giavo Kauno gatvėmis. Žiūro
vai susirinkę juos labai širdin
gai pasiliko ir jiems galingai 
šaukė valio ir plojo.

Savanorių kongresas praėjo 
jau daug kur Europoje įprasta 
tvarka, lai yra pakalbėjo vadai, 
tarė keletu žodžių lie, kuriems 
iš anksto buvo pasakyta kas ir 
kada reikia kalbėli, pavaišinti, 
parodyta scenos skubiai suda

rytas dalykėlis ir išsiskirstyta.
Tokių kongresų dabar daug 

kur esama, kurie tyli, arba vi
sai mažai kalba, vaišinasi, pa
silinksmina ir skirstosi.

Įdomu, savanorių sąjungos 
pirmininkas, atsargos pulkinin
kas, advokatas Gužas savo kal
boje pažymėjo, kad daugiausia 
savanorių kūrybinių nuopelnų 
turi lai dabartinis prezidentas, 
ir jis pavadintas net savanorių 
kurėju.

Tuo pažiu melu “Lietuvos Ži
nios” dokumentaliai įrodinėjo, 
kad šie nuopelnai tenka buvu
siam koaliciniam ministrų ka
binetui, kurį tais nejaukiais me
tais buvo sudarę visų srovių at
stovai pryšakyje su advokatu 
Mykolu Sleževičium. Ten pat 
rašoma, kad tuo metu veikusi 
Vilniuje Lietuvos Taryba, ku
rios pirmininku buvo Antanas 
Smetona, vis delsusi organizuo
ti Lietuvos kariuomenę ir loji 
laryba daug dėjusi vilčių Lietu
vos nepriklausomybę alsia tyli 
diplomatiniu keliu. Taigi, dabar 
savanorių mobilizavimo arba 
Lietuvos kariuomenės organiza
vimo nuopelnus atrodo kaip tik 
nori nusavinti tie, kurie ma
žiausiai yra tam reikalui nusi
pelnę.

Anuomet tautininkai Lietuvo
je žemės reformos buvo di-

[ACME-NAUJIENŲ Koto)

SENIAU, DABAR — Kairėj, nauja USA pėstininkų 
uniforma. Dešinėj—senoji. Naujoji uniforma buvo įves-

ei-
su-

džiausi priešininkai, bet žemės 
reforma buvo įvykdinta, buvu
sieji savanoriai buvo žemėmis 
apdovanoti, ir štai dabar jau

tų naujakurių ir pirmieji Lie
tuvos seimai turėjo daugiausia 
atstovų iš krikščionių demokra
tų tarpo, nes krikščionys de
mokratai daugiausia yra nusi
pelnę Lietuvoje žemės reformos 
įvedimu.

Dabar tie patys savanoriai at
rodo lyg ir butų labiausiai “su
žavėti” tautiškąja vyriausybe, 
bent jų vadai, kur reikia ir ne
reikia, visur gyrė tautiškųjų vy
riausybę.

Taip, tai pasisuko Lietuvos

žiurint to scenos veikalo ir tai 
pareikšti ne žodžiais, bet tik 
delnų plojimu ir kitais Šukiais.

Tai tiek apie savanorių suva
žiavimų.

Rugsėjo aštuntųjų 
džiulis kariuomenės 
mas, kokio iki šiol 
nėra buvę. Tai buvo
rinių pajėgų demonstracija, ku
rioje dalyvavo koks dešimts

buvo di- 
pasirody- 
Lietuvoje 
tikra ka-

tūkstančių karių —. ginkluotų 
vyrų.

Šauniai atrodo kavalerija. 
Puikus arkliai, geri pakinktai ir 
visi šių laikų moderniški gink
lai. Vyrai kariai nelabai auga
loti, mat, tai jaunimas, kuris 
gimė karo griuvėsiuose.

Pėstininkai tikra kariška 
sena žygiavo ir galėjo tik
keli i gražų džiaugsmų ir pasi
didžiavimų! Jie taip pat gink
luoti, šauniai ginkluoti, kaip ir 
daugelio senų Valstybių kariuo
menė yra ginkluota.

Inžinerijos dalys tikrai impo
zantiškai pasirodė. Jos kaip ir 
kitos dalys gerai ginkluotos, tu
ri visus šių laikų moderniškus 
ginklus.

Kaunas pirmų kartų padangė
je išvydo iš karto skrendančių 
šešiasdešimts lėktuvų! Tai mil
žiniška jėga! Tai toksai argu
mentas, su kuriuo priešui tektų 
rimtai pasiskaityti. Lietuvos ka
ro aviacija, — tai Lietuvos pa
žiba, tai Lietuvos pasididžiavi
mas !

Taip, reikia visai nuoširdžiai 
pasisakyti, kad Lietuvos kariuo
menė visai šauniai atrodo!

Dabar dirstelkime Lietuvos 
ūkininko akimis į visą šitų gin
kluotą pajėgą. Įsivaizduokite, 
kaip Lietuvos žemės ūkis kiltų, 
jei visas tas lėšas, kurios dabar 
turi būti skiriamos krašto gin
klavimuisi, butų galima suvers
ti į žemės ūkį? Juk devyniasde- 
šimts milijonų litų kasmet butų 
galima skirti lėšų žemes ūkio 
pagerinimui. Tie tankai, kurių 
tiek daug buvo tos demonstra
cijos metu, galėtų puikiai aru

Lietuvos įžėlusius dirvonus!
Aeroplanais butų galima pui

kiai Lietuvos ūkininko paga
mintus maisto produktus ga
benti į Londt^ią. Londonas per 
keturias valandas galėtų turėti 
iš Lietuvos atgabentus šviežutė
lius žemės ūkio produktus.

Tie šarvuoti automobiliai gra
žiai galėtų suvežti į miestus, į 
gelžkelių stotis pienų, grietinę 
ir kita.

(Bus daugiau)

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd SL

Gražys Indai b 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

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

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

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

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 8111
Ofiso TeL Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35lh St

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

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

TeL Kenwood 5107
Ofiso Tel. Virginia 0036 

Residence TeL BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

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

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

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY
Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6699

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvviok 0597

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

DR. ST. NA1KELIS
Physician and Surgeon 

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

st.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

EudeikisJohn

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

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

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014 

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

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

Moterys-žiorėkit!
JUS GALIT LENGVAI ĮSIGYTI

ROGERS SIDABRĄ
maoe bt ONEIDA no

Dėžė $1.75-35c extra

6 ŠMOTAI 
AUKŠTOS RŲSIES

1 Peilis
2 Šakutės
1 šaukštas
2 šaukštųl&i

SU 6 KUPONAIS
TIKTAI.

Taupyki!
Kuponus

GALIT GAUTI TIEK SETŲ KIEK NORITE.

Kitur 
Kainuoja 

$2.75

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ

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

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme- 
niai pristatyti j ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padenirti arba išviso $1.14 Užsakant dožp nn»- 
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c. Dėžė ir persiuntimas paštu $2.10.

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

Atsiųskit man ................. ...... ............... ........... ............ _..........................

Vardas .......-.... .......... -.............................«...... ........................... ..

Adresas ........ ..................... ■

Miestas ................... ..... ......... ..................... Valstija .............. ...
< ............... - -r------------------------ - - ■ -

Tokie tai ne tolinas‘istorijos 
faktai ir tokie dabarties vidaus 
politikos faktai, kuriuos sugre
tinus vieni kitiems diametraliai 
yra priešingi. Bet nuo seniai 
kartojama, kad politikoje at
mintis visuomet šlubuojanti... 
Esu, lengviausiai yra nusavinti 
politikos nuopelnus tiems, ku
rie turi savo rankose vyriausy
bę. Esu, gyvenime taip yra, kad 
bent šešiasdešimts krašto gy
ventojų nuošimčių visuomet 
prisilaiko tiems, kurie turi jėgų 
savo rankose, iš kurių šis tas 
galima išgauti. Bent kokia dvi
dešimts procentų gyventojų e- 
sama, daugiau ar mažiau, nu
siteikusių idėjiniai, o likusieji, 
tai yra tie, kuriuos visuomet 
reikia valdyti. Bet į šiokį sam
protavimų reikia įnešti vienų 
pataisėlę: nevisuomet 
valdo idealistai.

Butų galima pakalbėti apie 
savanorių nuolaikų, bet juk kal
ba apie žmonių nuolaikų visuo
met yra sąlyginis daiktas ir vi
suomet jisai šališkai nušviečia
mas tų, kurie apie tą nuotaiką 
kalba. Kiekvienas į tai žiuri sa
vo akimis. Bet gyvenime būva 
kariais tokie momentai, kuomet 
toji nuotaika vis dėl to visur 
veržle prasiveržia, ypač tai pa
siekiama kokių nors pramogų 
metu.

štai ir savanoriams buvo pa
rodyta greitomis sudaryta mis
terija, kurioje ryškiau pasisa
kyta prieš ekonominiame gyve
nime viešpataujančius, prieš 
daiktus, turtuolius. Taigi, sava
noriai žiūrėdami los misterijos 
visai nuoširdžiai, sakysiu, atvi
rai ii’ demonstratyviai karštai 
plojo, kaip tik iš scenos išgirs
davo žodžius prieš dvarininkus.

Turėkime galvoje, kad dabar 
buvusiems dvarininkams už jų 
žemes, tai yra už tas žemes, ku
rias anuomet Seimas nusavino 
sumokama, pinigais arba miš
ku... Tai labai budingi reiški
niai !

Šiaip jau nebuvo progų sa
vanoriams pasisakyti, kokios 
bėdos juos spaudžia; bent savo 
nuotaika galėjo tik pareikšti

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAlDOJIBff) IŠTAIGA

AMBULANCE
1 DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

TA _ • koplyčios visoseJ—7 2^/ c .I 1 Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS.

i

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

NARIAI 
Chicagos,

Cicero
Lietuvių • 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE ,

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 1824 
Namų Tek—Hyde Park 3395

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai

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

Yards 1139
Yards 1138

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

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

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 10»th Street Tel. Pullman 1270

8

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

J. MULEVIČIUS
4348 So. California Avenuė Phone Lafayette 3572

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

,x . l ,
..... -------------------------------------------------------------------------

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas SO. ASHLAND AVĖ/’

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

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti'.

_____ K*U Lietuviai paktarai_____

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai -lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vaL po piet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Rez. Telephone PLAZA 2400

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn 
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
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KORESPONDENCIJOS
Philadelphia, Pa.

Sutiktuvių bankietas

Spalio 12 d., tai yra Colum- 
bus Day, puošnioje Lietuvių 
Muzikalėje Salėje įvyksta links
mas sutiktuvių bankietas ir šo
kiai keturiems Phila. lietu
viams jaunuoliams, kurie šie
met dalyvavo Lietuvoje 20-ties 
metų nepriklausomybės apvaik- 
ščiojime ir žaidė Pirmoje Lie
tuvos Tautinėje Olimpijadoje. 
Jųjų vardai liko įrašyti į Lie
tuvos ir sporto istoriją, štai 
jie: V. Sidabras, L. Mačionis, 
J. Nojtinas ir V. Dalbukas.

Bankiete turi dalyvauti ne 
tik senoji karta, bet ir jaunieji 
lietuviai, ir išgirsti raportą iš 
jaunųjų atstovų, kurie tik ką 
grįžo iš Lietuvos. Jie papasa
kos lietuvių ir anglų kalbomis, 
ką matė, girdėjo ir kaip reikia 
lietuviams išvien darbuotis ir 
glaudžiai laikytis. Jei šiandien 
kitos visos didelės ir mažos 
tautos taip stropiai rūpinasi sa
vo egzistencija, tai ir lietuviai 
turi nemažiau budėti dėl savo 
labai brangiai atgautos nepri
klausomybės.

Be atletų, kurie gražiai pa

pasakos įgytus įspūdžius iš bu
vimo Lietuvoje, dalyvaus Penn- 
sylvanijos universitete lietuvių 
kalbos dėstytojas Dr. A. Senu; 
taipgi Lietuvos kariuomenės 
majoras S. Narušis. Taigi su 
musų pasižymėjusiais jaunuo
liais ir gerbiamais aukštais sve
čiais užbaigsime Lietuvos 
džiaugsmingą jubiliejų. Šį su
tiktuvių bankietą, kaip ir iš
leistuvių parengimą, suruošė 
Lietuvių Biznierių ir Profesio
nalų Sąryšys. Prie išleistuvių 
prisidėjo su pasidarbavimu ir 
finansais ir kitos žymesnės or
ganizacijos, klubai ir pavieni 
asmenys. Tokiu budu ir liko 
sudaryta vykusiems jaunuo
liams į Lietuvą reikalinga su
ma pinigų. Dabar aukų nepra
šoma, vien tik skaitlingo daly
vavimo linksmame sutiktuvių 
bankiete. Šokiams grieš šaunus 
dešimties muzikantų orkestras. 
Bankieto tikietus meldžiame iš 
anksto įsigyti iki spalio 10-tos 
dienos pas pirmiau paskelbtus 
valdybos narius ir pas šiuos 
rengimo komisijos narius: P. 
Biluną, J. Griganavičių, Fr. Pū
ką, J. Gudzį, J. Lazdauską, J. 
Grinių, J. Mitchell, A. Zavads- 
kį, K. Žadeikį, J. šeškų, K. Dal- 
buką, L. Būrą, A. Sakai, B. 
Tribulą ir J. Klevą.—Fr. Pūkas

[ACME-NAUJ1ENŲ Foto J

“STRYMLAININTAS” TRAKTORIUS — Amerikoj 
dabar viską “strymlainina” — automobilius, radio, apa
ratus, namus, etc. Štai, vėliausio stiliaus “strymlainin- 
fas” traktorius, išstatytas ūkio parodoj, Minneapolis, 
Minu. Traktoriuj yra radio aparatas, šviesų sistema, 
guminės padangos, etc.

LAKŪNAS ŠALTENIS 
NIDOS SKLANDYMO

MOKYKLOJE

CHICAGOS DIDŽIAUSIA IR MODERNIŠKIAUSIA
RUSIŠKA IR TURKIŠKA MAUDYKLE

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

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

Naujas Chicagos Sunkumo Kilnojimo Klubo Namas. ! !

MASTER WIND0W SIIADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMTERUO.IAM IR UŽKABINA M 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BL1NDS.

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

MES TURIM PLUMBINGO REIKMENIS, UŽLAIKOME STIK
LUS, VANDENS PERVADAS, PARDUODAM GROTAS (grates) 
RENDUOJAM SANDING MAŠINAS, UŽLAIKOM VISKĄ, KAS 

JUMS PRIE NAMŲ REIKALINGA

2817 West 63rd Street
TEL. PROSPECT 1297

LIETUVIŲ KRAUTUVĖ-----

iros Draufriiy, 
K Ii ubų Valdybos 

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

Evergreen Avė., tel. Belmont 
7678: John Kuprevičius—vice-pir- 
mininkas, 3446 W. Pierce Avė.; 
Anton Lungevicz—nut. rašt.. 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; S. Buneckis—finans rašt.,
3247 Beach Avė.; A. Zillius—ka- 
sierius. 3327 Le Moyne St.; T. 
Kubilius—maršalka, 3222 Pierce 
Avenue.

Čionai Lietuviai Perka!!!
APŠILDYMĄ — PLUMBINGĄ — MALEVĄ 

LINK-BELT STOKERIŲ CENTRAS

Pirkite kur visi Lietuviai Perka!

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

VISI TELEFONAI — ATLANTIC 4290 — VISI TELEFONAI

Amerikos lakūnas Šaltenis, 
kuris atvežė Šaulių Sąjungai 
amerikiečių lietuvių padovano
tą lėktuvą, iki šiol vieši Lietu
voje. Jis stengėsi susipažinti 
su Lietuvos gyvenimu, buvo 
nuvažiavęs kelioms dienoms į 
Vilniją. Ypatingai P. Šaltenis 
nori kai ko pasimokyti aviaci
jos srity. O čia ir amerikiečiui 
kai ko galima pasimokyti, ypač 
kad brangiam svečiui Lietuvos 
lakūnai rodo visokį palanku
mą. Lietuvoje amerikiečiai ga
li pasimokyti sklandymo me
no, nes sklandyme Lietuva yra 
padariusi didelę pažangą ir tu
ri naujų atradimų. Juk nevel
tui Lietuva sklandymo sporte 
turi antrąją vietą pasauly. (Pir
mą vielą — Vokietija, trečią —- 
Lenkija). Sov. Rušijos rekor
dai ncregistrubjdillt^nes ? sunku 
nustatyti jų tikrumą.

Taigi, Pov. Šaltenis ypač 
stengiasi susipažinti su sklan
dymo sportu. Tuo tikslu jis 
yra nuvykęs į garsiąją Nidos 
sklandymo mokyklą Klaipėdos 
krašte. Paskui žada pereiti vel
kamojo skridimo kursą aukš
tesniojoje Aero Klubo, sklandy
mo mokykloje. Lak. Šaltenis

gu perka užsieniuose; pernai 
buvo atžagariai. Pernai užsie
nio prekyba Lietuvai rodė 
7,800,000 litų pasyvą, o šiemet 
8,500,000 litų aktyvą. —Tsb.

PRAĖJO DIDELĖ VĖTRA.

VILUČIAI, Užpalių valse. — 
Rugpjūčio mėn. 25 d. per šią' 
apylinkę praėjo didelė vėtra ir 
padarė ūkininkams daug nuo
stolių, labiausiai Vilučių kai
mo ūkininkams. Sugriovė tro
besių, o daugiausia nuplėšė 
stogų, soduose vaismedžius ap-' 
laužė, o apylinkės miškuose 
buvo rasta didelių medžių, iš
rautų iš šaknų. Ši apylinkė to
kios didelės vėtros dar nebu
vo mačiusi.

Iš ČEDASŲ APYLINKĖS 
GYVENIMO.

— Kavolių kaių^e, netoli če-- 
dasų, rugpiučio rrfen. 30 d. nak
tį, perkūnui trenkus, sudegė 
ūkininko Antano Galvanausko 
klėtis. Turtas apdraustas.

■

— Kavolių kaime stovėjo-( 
sios apleistos kapinės sutvar^ 
kytos vietos ūkininko iniciaty
va. Gražus pavyzdys kitiems 
kaimams!

UŽLAIDAI DOVANOMIS - PAS

žadąs Amerikos lietuvių tarpe 
ugdyti įdomųjį sklandymo 
sportą -— lakioj imą berno topi
niais lėktuvais, kurie yra ne
brangus bet kam įsigyti. Toks 
lėktuvas-sklandytuvas kaštuoja 
apie 2,000 litų, arba apie 335 
doleriai. —Tsb.

O Mes Išvalom ir Išpurenam Plunksnas
Mes padarom paduškąs ir kaldras iš jūsų plunksnų

Mes parduodam visokios rųšies plunksnas ir pukus

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

WEISBERG & CO.
PATALAI — PLUNKSNOS — PADUŠKOS

1713-15 South Halsted Street Telephone Canal 5555

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

3141 So. Halsted St.; P. Pauzolis 
—pirm, pagelb., 3427 So. Halsted 
St.; S. KuneviČia—nut. rašt., 3220 
So. Union Avė.; F. Kasparas — 
f in. rašt., 3534 So. Lowe Avė.; 
W. Dulevičia—kont. rašt., 812 W. 
33rd St.; J. Balčiūnas—Kasierius, 
3200 So. Lowe Avė.; J. A riši u- 
nas—apiekunas kasos. 3623 % 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 mėnesį pirmą pen
ktadieni. 7:30 vai. vakare. Crica- 
gos Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted St.

DYKAI 
PRISTATYMAS

Telefonas

CANAL 4738

WEXBERG’S
SUSIPAŽINIMO IŠPARDAVIMAS

Mes norim 10,000 naujų kostumerių ateinančiam sezonui. Jus busit 
vienas iš jų, kada vėl ateisit ir susipažinsit su daugybe puikių like
rių, vynų ir alaus bargenais, kokius tik Wexbergs gali jums duoti.

OLD QUAKER
PAINTE

2 METŲ SENUMO

PORT WINE
MUSCATEL

$1.23Grynas California 
pilnai stiprus vy- 
nds. šventėms spe

cialiai įkainuotas.
Gal.

73c
ALUS REISAIS

iSl .09Aukštos Rųšies sta
lo alus stein bu
teliuose. Niekad 
pirm tai taip pigiai 
neparduota, šven
tėms tiktai

iš 24 
Keis.

1908 SOUTH HALSTED STREET

Ondruš
3934 W. 26th St.

Priešais Praga

DYKAI
Jums susiusime kaldras, 
jei pirksite nesiutas pas 
mus. Patys atvyksime 
pas jus, tik pašaukite 
Crawford 4088. Dirbtu
vės 2529 S. Pulaski Rd.
Atdara iki 6 v. v. ant- 
rad., ketvirt. ir šeštad. 

iki 9 vai. vak.
JAUNAMARTĖMS 

DOVANOS

ŠIEMET DIDESNE LIE
TUVOS UŽSIENIO ' 

PREKYBA

ŠVARUS DARBAS—GERI AUSIS PIGUMAS

TAUPYKIT KUPONUS

UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSIT GRAŽU IR 
BRANGU INDU SET|

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

KUPONUOSE
Kas nori gali dar pradėti taupyti sau puikius, tikru auk

su paauksuotus indus, tik PASISKUBINKIT, nes mažai ją be
liko.

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

Lietuvos turtėjimui bei kul- 
turėjimui didžiausios reikšmės 
turį prekyba su užsieniais, Lie
tuva užsieniams daugiausia 
parduoda savo žemės ūkio pro
duktų perteklių, o užsieniuose 
perka trąšos, anglį, pramonės 
įmonėms ir žemės ūkini maši
nas, statybinę medžiagą ir ki
tus reikmenis, kurių savo kraš
te nepasigamina. Aišku, kad 
kai daugiau parduodama, tai 
daugiau ir galima pirkti užsie
niuose. Džiugu stebėti, kad pa
staraisiais metais Lietuvos už
sienių prekyba nuolatos kyla.

Centralinis statistikos biuras 
paskelbė žinias, kad per rug
piučio mėnesį Lietuva į užsie
nį išvežė prekių už 18,400,000 
litų, o iš užsienio įsi vežė už 18,- 
000,000 litų.

Per šių metų pirmuosius aš
tuonis mėnesius į- Lietuvą iš
vežta prekių už 155,000,000 li
tų, o įvežta už 147,300,000 litų. 
Pernai per tą patį laiką išvež
ta už 127,700,000 litų, o įvežta 
už 135,500,000 litų.

Tokiu budu šiemet bendrai 
didesne prekyba su užsieniais; 
be to, ta prekyba šiemet atro
do aktyva Lietuvos naudai, nes 
už didesnę sumą parduoda, ne-

Darbas, Taupa-Gyvenimo Palaima

Leiskit Mums Pasirūpint Jūsų Vargais

' • n

LIIHUANIAN BUiLDINC, LOAN AND SAVINOS ASS’N

imsim
M E M ŪE R

Užtikrink savo indeliams tikrą apsaugą 
ir pelną

Čia visų INDELIAI APDRAUSTI IKI
$5,000.00HOOOk

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

NAUJIENŲ SPULKA. Patarimas ir patarnavimas čia nieko nekainuoja

z 1/
k’ Y

1739, SOUTH HALSTED STREET
TELEFONAS, CANAL 8500

chicagos lietuvių draugi
jos SKYRIAUS BOSELANDO LIE
TUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS įvyko, 

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 į Lietuvių 
Kongresą — Antanas Norbutas, 
1033 W. 103rd St. Draugijos su
sirinkimai kas naujo mėnesio pir
mą ketvirtadienį, 7:30 vai. vak., 
Darbininkų Svetinėje, 10413 So. 
Michigan Avenue.

ŽAGARTEČTŲ KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Pirmininkas—Pet

ras Arlauskas, 1947 N. Cleveland 
Av„ Chicago, III.: Pirm, pageibi- 
ninkas—Alexas Niprikas, 4015 W 
J3th St., Chicago, III.; Protokolo 
Raštininkė — Sofija Ambrozaitė, 
11731 So. Indiana Avė., Chicago, 
III.; Finansų Raštininkė — Ona 
Uškuraitč, 1329 North Dearbom 
St.. Chicago III.; Finansų Rašti
ninkės Pagelbininkė — Emilija

DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 193K METAMS:

John .Tarkas— pirmininkas. 6504* 
So. Rockwell St ; Adam Subaitis 
—vice-pirm., 1947 String St.; 
f-asnrr Pakeltis—nut. rašt., 4019 
Ramašauskienė, 1218 South Inde- 
pendence Blvd.. Chicago, TU.; Ka- 
sierka—F. Ambrozienė, 11731 S. 
Indiana Avė., Ch’go; Maršalka— 
VVilliam Putris, 4730 So. Spring- 
field Avė., Chicago, III.; Kores
pondentas — Juozas Balakas, 1414 
So. 49th Court, Cicero, UI.; Ka
sos Globėjai—Juozas Keturakis, 
1525 So. 51st Avė., Cicero, III.; 
Steponas Niprikas 852 West 33 
St., Chicago, III.
Susirinkimai laikomi vieną sykį 
į menesį kas ketvirtą nedėldienį 
pirmą valandą popiet Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., Chi
cago. III.
So. Artcsian Avė.; Frank Micklin 
Jr. — finansų rašti., 4917 South 
Komensky Avė.; Frank Medalins- 
kis—kasierius, 3159 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 PASALPTNTO 
KLTUBO VALDYBA 1938 M.: P>‘rm.

George Medalinskas, 233 Central 
Avė.: Pirm. Pageli). Frank Sta- 
nionis. 3950 Gladys Avė.: Prot. 
Rašt. Marv Medalinskas. 233 So. 
Central Avė.; Fir.. Rašt. Chas. 
Kattalo. 4676 W. End Avė.; Kont. 
Bašt. Vincentas Manikas. 17 So. 
Snringfield Avė.; Kasos Grobėjai: 
Mike Dnvidonis, 3917 14th St., 
Juozas Bruchas, 3837 W. Polk St.; 
Kasierius Mike Kaziunas. 3508 
Gunderson Avė., Berwyn, III.; 
Maršalka .Tuoranas ZuboviMus, 
530 So. Lawrence Avė.: Kliubo 
gydytojas: Dr. Margeris, Tel. 
Boulevard 8483: Korespondentas 
—Joe. Gardauskas.

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS CLUB, POLITICAL AND 
BENRFICTAL 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. 
Rockwel) 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, IU. 
Į Kliubą priimami vyrai ir mote
rys nuo 16-kos iki 45 metų am
žiaus lygiomis teisėmis.



FAUJIENSS, CKlcagO, III. ' Trečiadienis, spalių 5, 1938

NAUJIENOS
The Lithnanian Daily News

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

$8.00
4.00 
2.00 

. 1.50
.75 MOKYKLOS KLAIPĖDOS 

KRAŠTE

Nauja diplomatų byla Maskvoje*
Dešimt diplomatų kaltinamųjų suole. — Jie visi yra kai- .

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
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UI. Telefonas Canai 8500.
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Vienam mėnesiui _____
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paštu:

Metams __________ $5.00
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dėl

todėl yra
stovį ta-

vidurines

Prezidento patarimas darbininkams
Prezidentas Rooseveltas pasiuntė laišką, Amerikos 

Darbo Federacijos konvencijai Houstone, Tex., raginda
mas ją neuždaryti durų taikai tarpe įvairių nuomonių 
ir grupių darbininkų judėjime. Jisai įspėja, kad priešin
game atsitikime paims viršų Amerikoje reakcija, “kuri 
gali pakenkti patiems darbininkams.”

Už šitą patarimą Amerikos darbininkai turi būt Roo- 
seveltui dėkingi. Taika organizuotame darbininkų judėji
me yra būtina pažangos sąlyga. Jeigu darbininkai nemo
kės susitaikyti, tai nė valdžia negalės jiems padaryti 
daug gero, nes kai darbininkai tarpe savęs kovoja, tai 
darosi stipresni jų išnaudotojai.

0 Maskvoje eina “čistka”

Visi esame susirūpinę 
Klaipėdos, kuomet Hitleris dūk 
sta Europoje. Įdomu 
patirti apie mokyklų 
me krašte.

Rašydamas apie
mokyklas Klaipėdos krašte, “L. 
Aidas” sako, kad tenai trys lie
tuvių gimnazijos ir keturios vo
kiečių. Lietuviškos gimnazijos 
yra Klaipėdoje, Šilutėje ir Pa
gėgiuose. O vokiškos gimnazi
jos — dvi Klaipėdoje, viena Ši
lutėje ir viena Pagėgiuose.

“Visose Klaipėdos krašto 
vidurinėse ir aukštesniosiose 
mokyklose”, sako laikraštis, 
“mokosi 3,200 mokinių, iš jų 
lietuviškose mokyklose ir 
gimnazijose 1,348 mokiniai, 
kas sudaro 42,2% visų moki
nių. Vokiškose mokosi 
57.8%.” . ’ ,

Tai jau ne tokia didelė per
svara vokiečių pusėje, atsime
nant, kad vokiečių mokyklos 
veikia seniai, o lietuviškos mo
kyklos buvo įsteigtos tik prieš 
keletą metų. Dar už kokios de
šimties metų, jeigu Klaipėdos 
kraštas bus paliktas ramybėje, 
lietuviškos mokyklos pralenks 
vokiškas.

tus? Jeigu jie taip padarytų, 
tai tada juk nereikėtų nei 
bendro fronto su jais. Jie bu
tų musų partijos nariai’.”
Dėl šitokių ir panašių susi

kirtimų su Bimba, sako Buivy
das, komunistai jį ir išmetė iš 
partijos. Tai, esą, klikos kerš
tas prieš jį už tąi, kad jisai 
jriešinosi Bimbos intrigoms.

Pas Buivydą, matyt, visgi pa
budo sąžinė, jeigu jisai negalė
jo to komunistų veidmainiavi
mo pakęsti. Bet tokie žmonės, 
kaip' Pruseika, jau išsitiesti ne
begali. SUliniškas “komuniz
mas” juos sudemoralizavo.

BIJOJO NAUJO “BREST- 
LITOVSKO”

J. BUIVYDO IŠPAŽINTIS

tinami tėvynes reikalų išdavimu. — Antonoff-Ov
sienko ir jo nuopelnai bolševikų revoliucijai. — Bu
vo suorganizavęs črezvyčaiką Ispanijoje. — Manda- 
riniška išmintis.

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)
Jau paruošta ir rugsėjo įnė-į rinkinių ir balsavimų metu vi- 

nesio' pabaigoje laukiama Mas- sų gyventojų 99,9% pasisako už 
kvoje dešimties diplomatų byla.)diktatoriaus paimtą liniją, at

seit, toksai gyventojų skaičius 
reiškia jam visišką pasitikėji-Tarp kitų bus teisiami šie di

plomatai: buvęs Japonijoje SS
SR pasiuntinys Jurenevas, jo 
patarėjas Raividas ir tos pačios 
pasiuntinybės sekretorius Asko- 
vas.

Tai veik visi buvusieji Tokio
je atsakingi pasiuntinybės pa
reigūnai sės kaltinamųjų suo
lam Taip pat pakaltinti buvęs] 
polpredas Oslo Jakubovičius, 
buvęs prie Tautų Sąjungos 
SSSR atstovas Rozenbergas, bu
vęs generalinis sekretorius Bar

selonoje Antonoff-Ovsienko ir 
kiti. ,

Visiems jiems inkriminuoja
ma svetimų valstybių naudai 
špionažas, ryšių palaikymas su 
Trockiu, sabotažas, tėvynės rei
kalų išdavimas ir kita.

Iš visų kaltinamųjų įdomiau-

Kai Anglija ir Francuzija su
tiko išpildyti Hitlerio reikalavi
mą, kad nuo Čekoslovakijos bu
tų atskeltas Sudetų kraštas, vi
so pasaulio spauda rašė apie ši
tą faktą, įvairiai jį komentuo
dama. Bet iki rugsėjo 29 dienos 
dar vis atrodė, kad nebus iš
vengta karo.

Reikšmingą nuomonę tuo lai-1 šia figūra tai yra Antonoff-Ov- 
ku išreiškė New Yorko “World sienko. Jisai jau 1905—1906 m. 
Telegram”, kuris priklauso prie | Lenkijoje ruošė sukilimus. 1917 
Howard’o liberalinių laikraščių 
grandinės. Redakciniame straip
snyje po antrašte: 

i Russia” (Kur yra 
sai pareiškė:

“Pirma negu

lijos generalinis sekretorius Sta- 
as genijų genijus, pirmas re- 

oliucijos mašinistas, tautų va
gojas, žmonijos gelbėtojas, 

pirmas mokslo vyras, kurio a- 
kys ir tik jo akys tiesą prare
gėjo, tiesą išvydo. O žinoma to
kiam vyrui visokie brudai pc 
kojų negali painiotis, — kas pa
sipainiojo jam galva šalin!

Taip sakant, viskas pagal či- 
ną arba rusiškai tariant — 
mandarin, sukin syn, starši čin 
počitai!

Jei kas šitos mandariniškos 
išminties SSSR nesupranta, tam 
galva nuo pečių krenta.

Toksai tai SSSR gyvenimas 
paikelius iš tolo viliojantis, c 
tikrovėje nuožmus ir žiaurus.

Čia doktrina pirmoje vietoje 
o paskui tik žmogus. Jei kurie 
galva šios doktrinos negali su 
prasti, lai toksai ją neprivalo ii 
ant savo pečių nešioti, o jei ji 
sai patsai nesusipranta save 
galvą nuo pečių pašalinti, ta 
yra kas tai padaro! Padaro lik 
rai meisleriškai be didelių skau 
smų ir vargų. Dirba greilai 
sparčiai ir dirba atsidėję.

Tos doktrinos skelbėjas gal

Tuo laiku, kai pasaulis skaito nuostolius, kuriuos 
jam atnešė “Miuncheno taika”, tai Sovietų Sąjungoje 
Stalinas tęsia savo armijos vadų “valymą”.

Vakar dvi telegramos — viena iš Londono, antra iš 
Maskvos — pranešė apie maršalo Bliucherio “dingimą”. 
Spėjama, kad jisai yra suareštuotas, bet už ką, nežinia. 
Jau seniai ėjo gandai, kad vyriausias sovietų armijos va
das Tolimuose Rytuose pasidarė “neištikimas” ir buvo 
pašauktas į Maskvą pasiaiškinti.

Taigi Stalinas bąigia sunaikinti visą šenąją Raudo
nosios armijos vadovybę. Jau yra sušaudyti maršalas Tu- 
chačevskis ir maršalas Jegorovas, generolas Gamarnikas, 
generolas Putna, generolas Ubarevičius ir k. Taip pat y- 
ra sušaudyti arba “dingo” visi sovietų laivyno admirolai 
ir jurų akademijos viršininkai.

Tik maršalas Vorošilovas (karo komisaras) dar nė
ra “sulikviduotas”.

Ar valdžia, kuri su savo armijos ir laivyno vadais 
šitaip elgiasi, butų galėjusi daug padėti Francuzijai ir 
Anglijai vesti karą prieš Hitlerį, jeigu tas karas butų ki
lęs? Todėl nereikia daug stebėtis, kad franeuzai ir ang
lai karo pabūgo.

Kooperacijos Lietuvoje
“Naujienų” korespondentas H. L. vėl pranešė ne

paprastai įdomių žinių iš Lietuvos. Šį kartą ne apie ka
rą arba politiką, bet apie kooperatyvus.

Pasirodo, kad Lietuvos ekonominiame gyvenime ko-į 
operatyvai vaidina labai svarbų vaidmenį, daugelyje sri
čių nustelbdami privatinį kapitalą.

“Visų kooperatyvų Lietuvoje pereitais metais 
balanso suma pasiekė 154 milionų litų”, rašo H. L.‘ 
“Visi kooperatyvai savų kapitalų turi 41 milioną li
tų. Lietuvos gyvepimo sąlygoms tai didžiulė suma.” 
žiur. “Nauj.” spalio 4 d.). į
Tų kooperacijos organizacijų Lietuvoje jau esą 1,000, 

su 160,000 narių. 4 \
Kooperatyvai, žinoma, veikia daugiausia prekyboje., 

supirkinėdami ūkio produktus ir juos eksportuodami ar^ 
ba importuodami prekes iš užsienių ir jos parduodam! 
nariams. Bet jie taip pat užsiima bankiniu biznių,- o pa
staruoju laiku eina ir į apdraudos biznį.

Tačiau dabar, kaip pastebi “Naujienų” koresponden
tas, pasirodė labai svarbus naujas reiškinys kooperaty
vų veikime: sutaupę atliekamo kapitalo, kooperatyvai 
stengiasi supirkti akcinių bendrovių akcijas ir paimti tas 
bendroves į savo kontrolę.

Tokiu budu kooperacijos Lietuvoje ne tik kai kurio
se srityse jau nustelbė privatinį kapitalą, bet jos stengia
si paimti į savo rankas ir to kaptalo sukurtas įmones.

Kooperacija yra visuomeninė ir demokratinė orga
nizacija. Kooperacijoje nėra išnaudotojų ir išnaudojamų
jų, bet visi jos dalyviai yra kits kitam lygus. Kooperaci
jos pelnas eina visų jos narių labui.1 Kooperacija'reiškia 
ekonominę demokratiją. ’

Amerikoje mums sunku net įsivaizduoti, kokią dide
lę reikšmę gali turėti kooperatyvai ekonominiame gyve-

Pereitos savaitės “Keleivyje” 
įdėta ilgas brooklyniečio J. Bui
vydo raštas: “Viešas mano pa
reiškimas dėlei išmetimo iš Am. 
Komunistų Partijos lietuvių 
frakcijos”. Jisai tenai pasakoja 
įdomių dalykų apie komunistų 
“centro biurą” ir ypatingai to 
“biuro” sekretorių Antaną Bim
bą. Štai viępajs.pavyzdys:

“Keli metai atgal dažyto
jai (malioriai) paskelbė strei
ką, o vienas Biuro narys nu
eina streiklaužiauti. Komu
nistų partijos eiliniai nariai 
jį sugauna ir reikalauja, kad 
jis butų nubaustas. Bet Bim
ba deda pastangų savo narį j 
išteisinti. Ir jis jį išteisino, 
nors vėliau Komunistų Parti
jos Centro Komitetas tą strei- 
kalaužį vis tiek nubaudė.”
Kitas pavyzdys:

“1930 metais Bimba pats 
išprovokavo ‘skioką’ ir dergė 
Pruseiką, kuris už Bimbą 
daug daugiau apsišvietęs, ga
besnis ir , inteligentiškesnis. 
Bimba primygtinai tvirtino, 
kad Pruseika esąs ‘iš užgimi
mo niekšas’. Ne argumentai, 
bet koliojimas.”
Juokingiausia yra tai, kad ko

munistų “centro biuro” sekre* 
torius, neva agituodamas už] 
“bendrą frontą” su socialistais, 
labai pyksta, kai žmonės krei
piasi ^u reikalais į socialistų 
laikraščius. Įsikūrus Am. Liet. 
Kongresui, komunistų vadovau
jamos organizacijos apie Bosto
ną pradėjo duoti spaudęs dar
bus “Keleiviui”, rašo J. Buivy- 
das.

Žymus mokovai psichiatrai 
tvirtina, kad sveikųjų tarpe vi
suomet esama bent trys procen
tai nepilnapročių gyventojų, ku
rie sveikiems visai nesą pavo- 
jihgi, todėl jie nuo kitų neizo- 
liuojami, kitaip tarus, vaikšto 
įsveikų žmonių tarpe. Ir tik 
vaikšto sveikų, normalių žmo
nių tarpe todėl, kad šie sveikie
ji jų proto silpnybių, jų iškrai
pytos psichikos, dvasios būse
nos nepastebi.

Tai atrodo, kad net tie ne
normalieji žmonės SSSR gyve
nime visai sąmoningai atlieka 
visas pilietines prievoles, nes su-1 buii tik vienas asmuo ir taiTil 

Įgeba atiduoti savo balsus ir net Stalinas! 
pasisakyti už Stalino diktatūrą. 
Mat, juk SSSR skelbiama, kad 
pas juos net rinkimuose balsa
vimo metu dalyvauja 99,8%,

I taigi į tą skaičių įeina ir tie ne- 
Į normalieji, kurie kitur papras
tai šių pilietinių pareigų nesu
geba atlikti!

Nora ir nebuvo pasaulyje ki
to tokio krašto, kur visų gy
ventojų, bent 90% dalyvautų 
bet kokiuose balsavimuose. Vis 
dėlto lenais atsiranda tokių 
žmonių, kurie šitų prievolių ne
sugeba bent jau dėl savo proto 
silpnybių atlikti. Gi SSSR, pasi-1 
rodo, kad net tokių žmonių ne
sama!

Tai tikrai genijų kraštas! Ne 
vien tik Stalino pasirodo geni
jaus esama! Pagaliau, jei jau 
visas kraštas taip ištikimai at
sidavęs Stalinui, tai kokiems ga
lams tektų bijotis kelerių as
menų, kurie kitais keliais pa
suka. Bent jau įvairumo dėlei 
tektų keletas asmenų tokių pa
likti — lai sau niekus zaunija 
ir rašo, juk vis viena dėl kele
rių asmenų valstybei ir vyriau
sybei jokio pavojaus negali bū
ti. Štai USA esą net keletas de-

Tik jo galvoje gal 
tilpti visa žmonijos išmintis ii 
tai amžiams paskelbta ir am 
žiams neklaidinga. Prieš jo iš 
mintį ir galybę visas pasauli 
lai niekis! Koksai nedėkinga 
tasai pasaulis kad nesusipranti 
Staliną pasikviesti jį tvarkyti 
Tuomet viskas eitų kaip iš pyp 
kės! —G. 1

metais lapkričio mėnesyje jam 
vadovaujant buvo Petrograde 
paimti caro žiemos rūmai, tai 
yra**paskutinė Kerenskio buvu
sios vyriausybės tvirtovė. Kaip 
žinome, šią tvirtovę gynė karo 

Į dienų, demokratijos gali su-|m°kyklos junkeriai ir moterų 
rasti, kad joms yra pravartu 
paklausti Kremlių, ar jisai —į 
jeigu kils naujas Europos ka
ras, valstybėms pasidalinus 
panašiai, kaip seniaus — ne- 
pastatyąį demokratijų prieš 
naują Brest-Litovską, palik
damas jas vėl kovoti prieš 
daug sfipriau apsiginklavu-

, šią Vokietiją.” t .
Į f

Taigi tas laikraštis mėgino į- 
spėti Europos demokratijas, 
kad Rusija gali jas vėl apgauti, Į (enaįs buvo atšauktas ir paskir- 
susitaikydaina su vokiečiais ir jas aui^tu pareigunu, bet stai- 

1 pasitraųlylalna iš kovos lauko. ga dįng0 įr tik neseniai paaiš- 
Taip padare 1917 metais Ru- kėjo, kad jam sudaryta garsi 

sijos bolševikai, kai jie pasigro- byla.
|be valdžią į savo rankas, nu- Ispanijoje Antonoff-Ovsienko 
vertę Laikinąją Revoliucinę Vy-|būdamas organizavo rusišką 

črezvičaiką, kuri visai atvirai ir 
savistoviai pradėjo Ispanijos vy
riausybininkų teritorijoje dar
buotis. Ispanų vyriąusybei daug 
teko vargti ir prieš kitus aiš
kintis iki ši savos rūšies črezvi- 
čaika buvo likviduota arba bent 
jos veikimas galimai susiaurin
tas. . •

Ir šiai dabar tasai vyras pats 
» nemalonėn ir 

greitu laiku bus teisiamas kai
po tėvynės išdavikas, kaipo re
voliucijos dezertyras.

Jo praeitis aiškiai sako jį bu
vus visą laiką pirmose eilėse 
bolševikų revoliucijos. Juk nie
kas negalės užginčyti tų istori
jos faktų, kad Antonoff-Ovsien
ko energija ir sumanumu Pet
rograde 1917 metais bu^n su
imta Rusijos laikinoji vyriau
sybė, kad jam vadovaujant 
žiauriai buvo sumušti kariūnų 
mojsyklos junkeriai, kurie buvo 
pasiryžę Rusų laikiną vyriausy- 
bęs apginti.

Tuo metu komunistų spauda 
jį garbinte garbino ir skaitė 
vienu iš žymiausiųjų didvyrių 
sugebėjusių išvaikyti Kerenskio 
šalininkus.

Ir štai dvidešimts metų pra
slinkus tasai vyras pats turi at
sisėsti į teisiamųjų suolą ir teis 
jį teismas Stalino sudarytas, to 
pačio Stalino, kursai dėka An
tonoff-Ovsienko patsai tapo SS
SR visagaliu diktatorium.

Visų diktatorių, kur jie nebū
tų, jau tokia prigimtis, kad jie 
nemoka dėkingumo pareikšti ir 
visus iš šio pasaulio gyvųjų tar
po išbraukia, kas tik išdrįsta 
jiems prieštarauti ir savaran
kiai savo mintis reiškia.

Bet SSSR gyvenime kas yra 
Į būdingiausia, tai kad visokių

“Where is 
Rusija), ji-

praeis daug

batalijonas. Jisai užėmęs šiuos 
tumus areštavo užsilikusius tų 
laikų Rusijos laikinosios vy-| 
riausybės narius.

Antonoff-Ovsienko aktingai 
dalyvavo ir kituose raudono
sios armijos frontuose. Vėliau 
jisai .pašlijo į opoziciją ir 1928 
metais tos opozicijos viešai iš
sižadėjo ir pasisakė visame Sta
lino linijai! pritariąs. 1936 me
tais jisai buvo paskirtas Ispa
nijai diplomatu. 1937 metais iš

Iš Lietuvos
MIRĖ “LIETUVOS UKINITS 
KO” SKAITYTOJAS IR S^ 
MONINGAS LAISVAMANIS

SKUODAS. — Šių metų rių 
piučio mėn. 21 d. Apuolės krr 
mirė senas “Lietuvos Ukinir 
ko” skaitytojas ir aktyvus lais 
vamanis Jonas Budrys, 30 mc 
(ų amž.

Velionis buvo doras, sąžinir 
gas žmogus iki pat 
ties buvo ištikimas 
kiminams. Skaitė 
apie 10 metų ir jį 
go.

Mirdamas paliko idėjinį let 
tamenlą, kuriame prašo palai

K. Dr. Rūkų sky) 
be jokim tikybinį! 
žvakių deginimo i

savo m ii 
savo įsit

labai nu

Ispanijoje Antonoff-Ovsienko

riausybę, kuri buvo pasiryžusi 
įsteigti demokratinę respubliką. 
Pasigrobęs valdžią, Leninas pa
sirašė Brest-Litovske atskirą 
taiką su kaizerio valdžia, ati
duodamas jam Pabaltijo kraš
tus ir Ukrainą. Tuomet kaize
rio armijos puolė vakarų fron
te Francuziją ir Angliją, ir jei
gu Amerika nebūtų atėjusi į 
pagalbą, tai jisai butų jas su-jp^|ej£O Stalino 
triuškinęs.

Europoje daugelis bijojo, kad 
dabar, kilus karbi, demokrati
jas tokiu pat budu išduos Sta
linas. Įsidėmėtina, kad J‘World 
Telegram”, kuris šitą nuomonę 
išreiškė, yra liberališkas, o ne 
atžagareiviškas laikraštis.

M ar gumy nai

“Iš Pennsylvanijos valsti
jos,” sako jisai, komunistų 
partijos nariai pradėjo rašyti 
‘Keleiviui’ korespondencijas, 
o Centro Biurui tik trumpus 
pranešimus, kad jie kores
pondencijas pasiuntė ‘Kelei
viui’, A. Bimba mane pasi
tikęs ir sako: ‘Matai, ką ,tu 
padarei! Musų žmonės pra
dėjo ir darbus ‘Keleiviui’ ati
duoti ir korespondencijas ra
šyti.’ Aš jam sakau: ‘Tai
kaip tu bendrą frontą su- brendusių vyrų vidutinis ūgis 
pranti? Ar kad visi socialis- retai teprašoka 1 metrą ir 20 
tai turėtų bėgti pas komunis- centimetrų.

Kur yra aukščiausi pa
saulyje žmonės?

Aukščiausi pasaulyje žmonės 
gyvena Patagonijoje — viduti
nis Patagonijos vyrų aukštu
mas yra 73 coliai arba 1 met
ras ir 86 centimetrai. Toliau 
pagal ūgį eina polineziečiai — 
jų vidutinis ūgis yra 1 metras 
75 cm. Žemiausi Europos žmo
nės yra Laplandijos gyvento
jai, — vidutinis suaugusio tap- 
lando ūgis yra 1 metras ir >54 
centimetrai. Afrikoje ir Azijo
je yra nykštukų rasės, kur su

nime. Čia privatinis kapitalas yra taip įsigalėjęs, kad ko 
operatyvams labai sunku prieš jį atsilaikyti. Bet Lietu 
va, būt, galės su kooperatyvų pagalba išvengti dau

betgi USA vyriausybe esanti vi
sai rami ir nesižada jų suimti 
ir teismui perduoti. O juk ko
munistai nesą jau vyrai visai 
ramaus budo, jie juk pasiryžę 
visur kur tik negyventų visą 
gyvenimą pagrindiniai pertvar
kyti. Dar daugiau: USA tie vy
rai komunistai turi net savo 
spaudą, kuri laisvai rašo, ką no
ri ir apie ką nori. Jie turi vi
sišką teisę lenais Staliną gar
binti kaip nori ir kaip jiems 
tinka. Tikras esu, kad štai jei 
net toksai Antonoff-Ovsienko 
atsidurtų USA, tenais jo niekas 
neleistų ir jisai visai liuosai ir 
laisvai galėtų veikti. Jei bent 
SSSR GPU agentai tenais jį nu
galabintų.

Manau Šiaurės Amerikos 
prezidentas nė kiek nenusigąstų 
patyręs, sakysime, kad Anto
noff-Ovsienko čia atvykęs iš
vystė savo agitaciją. O juk štai 
S. Amerikos prezidentas jokiuo
se balsavimuose 99,8% visų bal
sų nesurenka. Kas, kas, o jau 
komunistai tai tikriausiai už jį 
savo balsų nesumeta, o vis dėl
to ir tie komunistai ir tasai gar
susis revoliucionierius, kuris 
Petrograde anuomet moterų ba- 
talijoną įgalėjo ir daug jų iš
šaudė galėtų USA visai ramiai 
gyventi ir savo darbą dirbti, 
kaip dirba visi tenykščiai ko
munistai. Jiems visiems tenais 
laisvė yra garantuota. Tuo pa
čiu metu SSSR keletas išsišokė
lių tuoj atiduodami teisman ir 
sprendimas veik aiškus — mir
tis.

Nieko nepadaryti, mat, USA 
prezidentas nėra genijum skai
tomas, o SSSR komunistų par-

rašo: “Kadangi pe 
gyvenimą be veid

kapinėse, 
apeigų, be 
krapinimo.

Velionis 
visą savo
mainiavimo nepriklausiau jokia 
tikybinei konfesijai, tai ir sa 
vo mirties valandoj noriu tok 
pasilikti, nes manau, kad esi 
savo asmens valdovas ir k; 
darau — darau sąmoningai, to 
dėl, man mirus, prašau man< 
palaidoti be jokių bažnytinii 
ceremonijų, be žvakių degini 
mo ir krapinimo; atsitikime 
jei 
no 
ty 
no

ir krapinimo;
mano mirties valandoj ma 
protas ir valia ir susilpnė 
ir fanatikai prikalbėtų ma 
žmoną ar gimines parvežt 

man kunigą, tai j tai nekreipi 
jokio dėmesio, nes visa* tai lai 
kau fanatikų komedijomis ii 
žaisliukais".

PRIVISO LABAI DAUG 
ŠERNŲ.

Paskutiniais
Onuškio ii

DAUGAI. — 
metais Dusmenų, 
žilinų girininkijose atsirado la 
bai daug šernų. Pamiškių gy
ventojams jie daro didelius nuo
stolius ir neretai baisu pro j\ 
bandas praeiti. Yra mačiusių 
iki 70 štukų šernų vienoje kai 
menėje. Todėl ir nenuostabu 
kad į Varėnos urėdiją nuolal 
plaukia prašymai padarytiems 
nuostoliams atlyginti. Nuken
tėjusieji ūkininkai pageidauja, 
kad ankščiau minėtų girininki
jų miškuose butų padaryta di
desnio maštabo medžioklė, kad 
tuos nevidonus bent kiek pra
retintų. Tada valdžiai nereiktų 
nuostolių atlyginti ir ūkinin
kams butų ramiau.
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
IŠ DETROITO PADANGES

Rašo Vikšras

Progresyvė liaudis liūdi 
James Simpsono, kuris 
buvo Toronto meras

TORONTO, Ont., Kanada. — 
Užpraeitą savaitę automobilio 
nelaimėje sužeistas mirė James 
Simpson, CCF narys ir vienas 
iš Kanados darbininkų judėji
mo milžinų, pirmųjų pionierių 
Kanados unijiniame judėjime.

James Simpson’o vardas, ge
riau “JIMMY”, yra tampriai su
rištas su kovomis už geresnį 
gyvenimą, laisvę, taiką ir pro
gresą. Jis savo galingu iškalbin
gumu, aštria plunksna ir tvirta 
socialistine logika padėjo pir
muosius pagrindus Toronto 
progresyviam judėjimui.

Jis, sulaukęs vos 14 metų, at
vyko iš Anglijos į Kanadą kaip 
ir kiti imigrantai. Pirmus tris 
metus praleido dirbdamas tkar- 

, dų dirbtuvėje, kur susipažino 
su darbininkų gyvenimu ir jų 
reikalais. Vėliau gavo darbą 
prie laikraščio, tbe City Nevvs, 
už zecerį, ir kuomet laikraščio 
darbininkai išėjo streikuoti, su 
jais ir musų Džimis išėjo. Strei- 
kieriams nutarus leisti savo lai
kraštį, The Star (dabartinis To
ronto Daily Star), jis prisidėjo

cialistiniam judėjimui, rekordi
niu skaičium balsų lieka išrink
tas į kontrolierių tarybą, o 1935 
metais Kanados metropolito, 
Toronto, meru. Tai buvo di
džiausias Kanados socialistų lai
mėjimas municipaliniuose rin
kimuose. Tai vaisius jo paties 
40 metų ištvermingo ir uolaus 
darbo.

Kaįp komunistai sabotažavo 
veiklų už progresų

Sąryšyj su drg. Džimio mir
ties paminėjimu, būtinai reikia 
pastebėti, kad jis buvo išrink
tas Toronto meru tik progresy
vių torontiečių balsais, nes tuo
met komunistai, Stalino dikta
tūros garbintojai, dabar apsi
metę “progresyviais”, jo kandi
datūrą sabotažavo. Tuomet jie 
vadino CCF “trečia kapitalisti
ne partija.” Jie ne vien buvo 
prieš jo išrinkimą, bet jam už
ėmus mero vietą, komunistai 
organizavo visokias delegacijas 
ir, sustiprinę jas 200—300 “ma
sių” asmenimis, siųsdavo į mies-

kelti, kad galėtų išprovokuoti 
socialistų merą šaukti policiją. 
Vieną kartą užėmus' komunis-

E

spaustuvės darbininkas, vėliau 
reporteris ir vienas redaktorių. 
Šituo laikotarpiu vakarais lan
kė mokyklą ir trumpu laiku 
paliko vienu iš labiausiai apsi
švietusių visuomenininkų.

Paskutinius 35 melus Džimis 
pašventė visus savus gabumus, 
energiją kovai už biednuome- 
nės reikalus, už socializmą, or
ganizuodamas amatų unijas, 
tverdamas socialistines organi
zacijas ir redaguodamas darbi
ninkiškus laikraščius. Čia jį ma
tome prezidentu Toronto Tra- 
des and Labor Council, 10 me
tų vice-prezidentu Trades and

renka 33 kartus į kongreso kon
vencijas, — nė vienos konven-

rį, taryba vienbalsiai pareikala
vo Simpson’ą padaryti kamba
ryj tvarką. Merui' kitokio išėji
mo nebuvo, nors ir gerai žino
jo komunistų tikslą. Buvo jis 
priverstas juos patenkinti įsa
kant policijai padaryti tvarką. 
O komunistams to tik ir reikė
jo. Visuose savo užkampiuose 
pradėjo rėkti, kad socialistas 
mūras pasiuntė policiją prieš 
darbininkus, o Agnieškos reda
guojamas “Sapnininkas” suri
ko, kad socialistas darbininkų 
galvas skaldo, ko iš tiesų visai 
nebuvo.

Tai taip komunistai 2—3 me
tai atgal kovojo už 
ją ir progresą. Jie 
vieną progresyvį 
niekino žymiausius

demokrati- 
neigė kiek-

Užėjus pasauliniam karui 
musų Džimis nė vieno colio ne
pasitraukia iš savo tvirtos so
cialistinės prieškarinės pozici
jos. Išrinktas į Toronto Board 
oi Education 1907 metais, o 
1914 palikęs jo pirmininku, pa
naudoja savo valdišką vietą a- 
gilacijai prieš imperialistinį ka
rą, nežiūrint, kad džingo-šovi- 
nistai jiersekiojo ir akmenimis 
svaidė jo susirinkimus.

Tikėdamas, kada unijos, strei
kai yra galingiausi darbininkų 
įrankiai būviui pagerinti, jis ve
dė biednuomenę ir politiškų ko
vų arenoje. Po karo atgijus so-

darbininkų 
kovotojus ir draskė socialistų, 
tokių kaip Simpson, Woods- 
worth ir šimtai kitų, suorgani
zuotas amatų unijas.

Bet pažiūrėkime, ką komunis- 
ai daro dabar, kada jie turi du 

savo aldermanus taryboje, — 
Smith’ą ir Salsberg’ą. Dabar jie 
galėtų pasiųsti bedarbių delega
ciją su daug didesne armija

oficia-dermenai galėtų padėti 
liai išpildyti delegacijų reikala
vimus. Kodėl dabar tos

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ

GAUSITE

NAMŲ NUO

RAKANDŲ. 
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ. 
GYVASTIES

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.

=

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
SVEIKSTA — Kairėj, James Rooscvelt, prezidento Roosevello sūnūs ir sek

retorius, kuris dabar ilsisi Californijoj, po sunkios vidurių uleerių operacijos. 
Dešinėj, jo žmona. Operacija buvo padaryta rugsėjo 11 d., garsioj Rochesterio, 
Minu., St. Mary ligoninėj.

BUVAU, MACIAU IR GIRDĖJAU
Toronto SLA 

netoli
vakaras

15 d. 8 v. v.

4 metų jubiliejų, kuris bus ap
vaikščiojamas ramia kuklia 
programa. Programoj dalyvaus 
gerų lietuvių solisčių, kurių vi
sas Torontas išsilgęs išgirsti ir 
tikras siurprizas, nes Toronto 
lietuviai jas seniai begirdėjo. 
Be to dar, A. Paulytė išpildys 
dalį programos. Šiam apvaikš- 
čioj innu nutarta kviesti Kana
dos generalinis konsulas ir at
vyks iš S. Vals. kalbėtojas iš 
SLA organizacijos. Programa 
dar ir kitais paįvairinimais bus 
papildyta. Po programos seks 
šokiai prie gero orkestro. To
dėl visi prijaučiu kviečiami da
lyvauti ir musų programa, kaip

kai tvarkai visi žmonės turi 
laisvę ne vien protauti, bet ir 
priklausyti tinkamose organi
zacijose, neatsižvelgiant pažiū
rų. Už šį reikalą “dūmina” ir 
musų Toronto komunistai, pa
sivadinę demokratijos gynėjais. 
Bet štai save labai sukompro
mitavo vadas G uola. Kalbėda
mas apie dabartinę Europos pa
dėtį, prisimena jis apie rezig
navusį Franeijos ministerj, ku
ris, žinoma, jų skaitomas fa
šistas. Sako, tegu džiaugiasi,

tų Rusijoj, tai jo reikėtų kitaip 
gailėtis, nes jo gyvųjų tarpe 
nebebūtų.

galų raportus, komunistai su
kėlė trukšmą ir kaltina dabar 
socialistus buk jie kokuso nu
tarę organizuotai ateiti ir, su
kėlus trukšmą, išvesti žmones 
iš svetainės.

Tokiu kabinimu komunistų 
/fcffkraštis ir vėl bjauriai apsi- 
meluoja. Pirmiausia socialistai 
jokio kokuso nelaikė. Kas dėl 
manęs, tai nežinau kaip tie ko- 
kusai praktikoj atrodo, nes nie
kad neturėjau progos juose da
lyvauti. Toronto Socialdeiilokra-

rinkimą ir jame nieko apie ma
sinį mitingą netaria. Antra, lai 
ne socialistai, bet patys komu
nistai, kurie neseniai pasižymė
jo baubimu, pradėjo karščiuo
tis ir cypti, kada drg.. Indrelie- 
nė, Frcnzelis ir kiti paprašė bal
so. O Jakubynas visai prie pa- 

nesiregislravo, nes nu- 
kad vistiek negaus kal-

milingas nepavyko, tai

demon
stracijos nepasikartoja? Juk be
darbių padėtis šiais melais blo
gesnė, negu 3 metai atgal buvo. 
Tūkstančiai jaunų vyrų negau
na jokios pašalpos, šimtus iš jų 
kiekvieną dieną sutiksi gatvėj 
prašant išmaldų. Bet dabar tų 
bedarbių negalima vesti į mies
to rotušę, nes jau du komunis
tai ten sėdi. Juk jie padarytų 
daug nemalonumo tokiems po
nams kaip Smith’as ir Sals- 
berg’as.

Kanada sustabdė du Vokie
tijos laivus ir sulaikė įveži

mą karui medžiagos
Montreale buvo sulaikyti du- 

Vokietijos prekiniai laivai Vie
nas iš jų turėjo išvežti 3,000 to
nų vario vertės $600,000, kitas 
maistą. Valdžios įsakymu varis 
(copper) buvo iškrautas atgal 
ir abu laivai išplaukė be krovi
nių.

Komunistai trukšmauja sa
vo susirinkime, o sako, kad 
socialistai

tiems komiteto nariams, tai ką 
jau šaky Ii apie šimtus dolerių, 
globojamų komunisto (partijos 
nario) iždininko įvairiose masi
nėse organizacijose.

Kaip nusitvėrė “Literatur- 
ką” už rankos

Kas atsitiko su Jasaičiu T.L.
L.D.A.,, tas pats įvyko ir Sū

nų ir Dukterų draugijoj, kada 
“Literaturka” mėgino pasisa
vinti draugijos pusę pelno iš 
bendro su “Literaturka” su
rengto pikniko. Bet akyvus drg.

ti. Vakaras1 įvyks Ukrainų Sve
tainėje ant Bathurst gatvės 
prieš Western ligoninę.

Toronto SLA sparčiai auga
Po paskutinio seimo, kuris 

įvyko Scrantone, SLA organi
zacijos veikimas prasidėjo kil
ti kaip ant mielių. Iš tikro, vi
si nariai musų 
entuziastiškai tik 
narių, kad galėtų
pareigą organizacijai, ir sekasi

organizacijoj 
ieško naujų 
atlikti savo

kai-

atėjo jų “mases’ 
išvesti
25 d. įvykusiame
susirinkime, kuris

jautė, 
būti.

'Kad 
yra pačių komunistų intrigan
tų kaltė, nes jie mėgino už
čiaupti burnas per metų metus 
jiems atsidavusiai dirbantiems 
ir dar tebedirbantiems V. Jasai
čiui, J. Petravičiui ir kitiems, 
kada jie pradėjo kelti aikštėn 
komunistų intrigas kongrese

Ką pasakė V. Jasaitis?
Kiek man žinoma, Jasaitis 

nėra partijos žmogus, tačiau jis 
visuomet išsijuosęs partijai dir
bo ir padėjo “Sapnininko” šta
bui niekinti socialistus. Nežino
damas kaip komunistai viską iš 
apačios kontroliuoja, jis manė, 
kad lošiąs ten kokią rolę. Tik
renybėje buvo visuomet jų iš
juokiamas ir stumiamas ten, 
kur patys nenorėjo eiti.

Jasaitis Toronte žinomas
po seniausias veikėjas, kuris 
pirmiausia pradėjo organizuoti 
ir vystyti progresyvį judėjimą. 
Kuomet Zigmukas brauningu 
šveisiėsi prieš kaimiečius Lietu
voj, Agnieška Smetoną garbino 
pavasarininkų sąjungoj, o Ma
tas buteliuką apkabinęs patvo
riais voliojosi, Jasaitis jau bu
vo suorganizavęs Sūnų ir Duk
terų draugiją Toronte ir'veikė 
kiek galėjo pažadinimui lietu
vių. Dabar, kada Jasaitis prašo 
balso, tai tie pusberniai užka- 
riavę jo suorganizuotą draugi
ją visa gerkle rėkiu: “Sėsk, tii 
nieko nežinai”. Tokiu šukavi- ■. . ... i .v ', npi maumam mitinge pasižy
mėjo Matas.

Bet ką Jasaitis norėjo pasa
kyti? Jis aiškino, kad komu
nistai jam, kaipo Toronto L.K. 
L.D.A. iždininkui neduoda pini
gų, kad iš žmonių surinkti pini
gai “Lietuvos” naudai ateina ir 
išeina misteriškais kanalais, tik

Rugsėjo 
masiniame 
turėjo išklausyti kongreso dele- Komunistams žinomais. Kad jis

(ACME-NAUJIENŲ Foto}

jPERDUODA SUDETUS 
VOKIETIJA — Viršuje 
F r a n c i j os ambasadorius 
Berlyne Andre Francois 
Poifucr, apačioje Bernardo 
Attolico, Italijos ambasado
rius Berlyiic. Jiedu yra na
riai tarptautinės komisijos, 
kuri prižiūri Sudetų perda
vimą Vokietijai.

apie tikrą komiteto finansinį 
stovį, kaipo iždininkas,' nieko

pavienių narių išgirsti turinčius 
net ir po porą nauju narių.

Pereitą seimą galima pasvei
kinti už paskyrimą K. Jurge- 
lionio “Tėvynės” redaktorium 
ir vajaus vedėju. Jame yra tas, 
ko reikalauja organizacija, — 
budavojimo ir tvirtinimo talen
tas bei jėga. Jurgelionis savo 
darbštumu šių kelių mėnesių, 
begyje nudirbo milžinišką dar
bą. Dabar tik mes turime savo 
•dalį atlikti, Ims SLA organiza
ciją ne tik geriausią, bet ir ma-

nis turi, žemaitiškai sakant, 
“lengvą ranką”. Paimkim jo 
dabar redaguojama “Tėvyne”.

šių laikraščių. Anksčiau nors ir 
tilpdavo įvairus paraginimai 
organizacijos plėtimui, vienok

‘Sapnininke” iš 
randame edito-

koja, kad važiuojant į Kanados 
Lietuvių Kongresą, pagal jo ap
skaičiavimą, ižde buvo tik 8 
centai, bet Ylienė visai netikė
tai paklojo ant stalo $50.00 var
dan suminėto komiteto. Jeigu 
liek pinigų galima buvo laiky
ti, nežinant iždininkui ir ki

už rankos ir pasišaukęs kitus 
nekom unistus talkon privertė 
grąžinti draugijai pinigus. Jei
gu ne Draždžio budrumas, tai 
pinigai butų atsidūrę tavorščių 
kišenėje ir nieks nieko.

“Sapnininko” aritmetika
' Iki šiol mes nežinojome, kaip 
komunistai aprašydami socie- 
lislų parengimus suskaičiuoda
vo iš 200 dalyvių 65, o jų pa
rengimo 150 (tiek buvo perei
tame masiniam mitinge) padi
dindavo iki 300. Šią aritmetišką 
formulę komunistai ilgai slėpė. 
Galų gale, tur būt, per Agnieš- 
kos žioplumą 
rugsėjo 13 d.
rialą, kuris išaiškina visą pa
slaptį. Ten sako: “Gudrus ko
munistų priešas (suprask socia
listas — V.) niekad ir nesaky
tų, kad Kanados Lietuvių Kon
gresas atstovavo tik komunis
tus. Juk tai aukštinimas, o ne 
žeminimas. Komunistai, kuomet 
jie kalba apie savo priešus, vei
kiausiai niekad jų skaičiaus ne
didina”. Hm!, tai ve kaip! Va
dinasi, socialistai priešai, reikia 
apie jų parengimus meluoti iš 
blogos pusės, o apie savo — iš 
geros. Bet meluoti. Jeigu taip, 
tai iš kur darbininkai sužinos

' teisybę ?

Skaitykime socialistų 
spaudą

1 Neseniai susipažinau su drg. 
CarroH Coburn, vienu iš The 
New Commonwealth redakci
jos narių. Tai yra draugiškas ir

’ gabus vyras. Užsiprenumera
vau ją ląikraštį ir įsigijau li
tera taros bėgamais klausimais.

Tbe Ne.W Cottimonwealth yra 
vienintelis socialistų (CCF) lai- 
kraštįs Onlarijos provincijoj. 
Skaitykime jį ir susipažinkime 
su Kanados darbininkų gyvena
mu ir kovomis. Tiesa, kuopa 
jau nutarė užsiprenumeruoti. 
Bet 10 neužtenka. Kiekvienas 

, narys turi jį skaityti.

neištekdavo kantrybės juos iki 
galui skaityti, o dabar lik lau-i 
kiame ‘‘Tėvynės” su malonu
mu. Lai gyvuoja SLA ir jos ga
bus, sumanus redaktorius K. 
Jurgelionis.

Lankėsi montrealiečiai
Porą savaičių atgal atsilan

kė Montrealo socialistinės min
ties žmonės į Torontą. Jie pa
geidavo įsteigimo SLA organi
zacijos Montrealyj.

šuo įkando R. Bieliauską
Bieliauskams dalyvaujant su

sirinkime rūgs. 25 d. lenkų sve
tinėje ištiko nelaimė: jų šune
liui 
šuo 
Dr. 
mą
žalota, kas paliks randą amži
nai. Policija užvedė bylą prieš 
šuns šeimininką, kuris atsisa
kė siųsti šunį į miesto “Hu- 
manc Society” ištyrimui.

Iš L. D. A. Komiteto 
masinio mitingo

Spalio 2 d. buvo sušauktas 
antras masinis susirinkimas L. 
D. A. Kom. Denison svetainė
je. Susirinkimas buvo neskait
lingas — dalyvavo nedaugiau 
kaip 50 žmonių, kuriuos 
džiai suskaičiau.

Noriu aš vieną svarbų 
dienos apkalbėtą reikalą
brėžti, kas iš tikrųjų sukelia 
pasipiktinimą ir stačiai nu mas
kuoja tuos pasivadinusius “de
mokratijos gynėjus”. Supranta
ma, visiems turėtų būti aišku, 
kad viešpataujant demokrate d&dienius.

m u. Tai kur tada demokratija, 
kur laisvė, kurią nori kiekvie
nas asmuo? Komunistai turėtų 
dar gerai , pastudijuoti žodžio 
“laisvės” prasmę ir turėtų im
li pavyzdį iš kultūringesnių ša
lių tvarkos. Iš kur komunistai 
gali turėti liek teisės žmogų nu
žudyti, kuris skirtingų idėjų 
vedamas savo dirvoje dirba, 
savo idealo siekia? Tiesa, Ru
sija muša rekordą legalėmis 
žmogžudystėmis, kuriomis ko
munistai didžiuojasi ir tvirtina, 
kad jie naikina buržuaziją bei 
jos gynėjus. Bet kas tie buržu
jai, ar ne tokie pat gamtos tva
riniai kaip ir mes? Ar jiems 
gyvenimas nemažiau mielas? 
Juk būdų / palyginimams yra 
daugiau nei vien kulkos. Žmo
gus gali būti didžiausiai nusi
dėjęs, vienok jo kaltė negali 
būti taip baudžiama. Juk gim
dytojai ir tie teisės skaudaus 
baudimo neturi, o svetimas pa
siima tą žvėrišką ir niekšišką 
būdą skerdimų į savo rankas.

Tai štai Toronto demokrati
jos “gynėjas” Guoba didžiuo
jasi tokiais diktatoriškais žmog
žudystes darbais ir duoda su
prasti, kad jeigu tik jų valia 
butų, tai visame pasaulyj daug 
valymo padarytų. Ir iš tiesų 
milijonų milijonai virstų jų 
vadinamomis išgamomis, kenk
smingais elementais, ir skerdy- 
nė taip didi butų I<aip dar joks 
karas nėra turėjęs. Apie šilą 
susirinkimą vėliau parašysiu 
daugiau, nes dabar trūksta lai
ko. ——Stella.

Ričardui žaidant gatvėj 
įkando nosin, kuri, pagal 
Weinšteiną (jis suteikė pir- 
pagalbą), liko sunkiai su-

SLA 236 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

šiuo pranešame, kad kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
spalio 9 d., 2 v. p. p., Ukrainų 
svetainėje, Bathurst St., ties 
Westeru Uospiial. Šis susirin
kimas svarbus tuo, kad bus ap
tariami Pažangos Vajaus rei
kalai, todėl visi nariai prašomi 
atsilankyti. —Kuopos Kor-tas.

DUODAME
PINIGUS!

----------------------------------------------------------------------------------,--------------------------------------

Atėjo Nauja
Kultūra No. 8

. ; d TURINYS:
Gamtiniai moralės principai P.

H. Holbach. |
Astronomijos tikslas ir reikšmė —

Dt V. Mejeris.
Kalendoriaus reforma — V. A. Ro-
' . soyskaja. z

I '•*

Žingsniai prie tėvo kapo—Julmis.
Martui Andersen Nexone—O.Brėjvė
Lidija Mursija—Julmis.
Apžvalga ir Populiaris Mokslas ir

KAINA 45 CENTAI.
'4 ' _ Galima gauti

NAUJIENOSE r ...rm s. halsted si., CHiCAGo.l yra - naudingos; -

Skelbimai Naujienose 

kad pačios Naujienos

ati-

tos 
pa-

Jeigu reikia atnaujin- 
morgičius; jeigu no-ti

rite taisyti narna; jeigu 
norite pirkti namą; jei
gu budavoti narna,—

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

Association
1739 S. HALSTED ST.

Atdara kas dieną nuo 8 ry- 
o iki 8 vakaro, išskyrus ne-



Diena Iš Dienos
“Debesėliai” vis didėja.

su Sally

su Anna
Bowling-Billiardailabai

su Ann 20 AsIų — 10 Stalų

Marysu

ir

HAOVER

Mokytoja A. Zabukienė.

PARENGIMAI

A

MONOGRAMOS BALTINIAMS AR BLIUZKAI.

JUOKAI

Jos. F. Budrik m?No. 1730. '

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

Jūsų
sek-
Jus-
43rd

ant 
au-

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

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

BĘER COILS in TAVERNS.
ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES 
2422 W. 69th St.
Tol. Republic 2867
Ęlez. Republic 5688

Naujokas Petraitis dar tik 
pirmą dieną kareivinėje. Jis 
nuolat žiuri į laikrodį, kabantį 
ant sienos. Puskarininkiui tai

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

Ir Sek-

Pasiklausykite gražaus Budriko Radio Programo Nedė- 
lioj kaip 7:30 vakare iš stoties WCFL — 970 k.

NEREIKALINGAS SUSIRŪ
PINIMAS

Lietuvis Plumberis 
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also

pavyzdis: tu- 
klubui buvo 

iš vietinio
Kongreso' 

Bet

Ofiso tel. Yards 0706 
Rez. tel. Lafayette 4557

P. KLUJKA, vedėjas

Columbia Roofing Co.
NOT INC.

Žvyrinis Dengimas ir ant Gon
tų Paruostas „ Rengimas 

Felt Gutters ir Bičkų Darbas 
Tai Specialybė

3319 So. Morgan St., Chicago

3409-17 So. Halsted Street
Permainytas Naujas Telefonas: 

Tel. YARDS 3088

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

po Valstijos priežiūra. .
6755 SOUTH VVESTERN AVĖ. 

Tel. Grovehill 1038.

LUCKY INN 
SCHLITZ ALUS 

Lietuviška užeiga dėl jaunų 
senų.

Gėrimai, užkandžiai ir muzika. 
Kviečiame mus atlankyti

3203 So. Halsted St.
STANLEY BOGUSH ir LEO 

VAIČEKAUSKIS. 
Tel. Calumet 6579.

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

Milo Wi esner Recreation
819-823 W. 35th St.

Tel. Yards 4621-4622-2868

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

G

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago j)

Robert Rhody, 30, i
Žak, 25

William Simon, 32,
Pesko, 29

Harry McCabe, 27,
Shaltes, 25

James Lancaster, 21, su Mal
viną Kundrot, 17

William Camello, 24, su E- 
mily Chernauskas, 24

Paul Simon, 32
Bajner, 26

Reikalauja
Perskirų

Elizabeth Janovitch nuo Mor
ris Janovitch

Trečiadienis, spalių 5, 1938

Šiandien Northsides 
SLA 226 Kuopos 
Susirinkimas

NORTHSIDE — SLA 226- 
tos kuopos mėnesinis susirin - 
kimas įvyks šį vakarą, 7:30 
vai. vak., Grigaičia svetainėj, 
3804 Armitage Avė. Gerbia
mi nariai ir narės, malonėkit 
dalyvauti šiame susirinkime, 
nes dabar Pažangos Vajaus me
tu yra daug svarbių reikalų 
aptarimui. Taip pat ,atsives
kit nors po vieną naują narį 
prirašyti prie šios kuopos. Ir 
tie, kurie dar nesat SLA na
riais, esat kviečiami atvykti 
šios kuopos susirinkiman ir 
prisirašyti prie- susivienijimo, 
kuris yra tvirčiausias, kaip na
riais taip ir pinigais, Ameri
koj. O jis dar bus tvirtesnis 
ateity. J. Naujalis 

užraš. sekr.

Pirkite savo apielinKės 
krautuvėse

SLA 36 Kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks šįvakar, Liet. Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St. 8 vai. vak. Visi kviečiami at
silankyti. A. Kaulakis, rast.

Bridgeporto Lietuvių Namų Savininkų mėnesinis susirinkimas 
įvyks trečiadienį, spalių 5 d. 7:30 v. v., Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St. Visi būtinai atsilankykit, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti, o pasilikę su mokesčiais ma
lonėkite apsimokėti. S. Kunevičia, rast.

Kenosha Lietuvių Kultūros Draugijos mėnesinis susirinkimas į- 
vyks trečiadienį, October 5, 1938, 7:30 vai. vakare, Burgcr 
svetainėj, 4915 Seventh Avė. —Lucille Simanauskaitė, sekr. 

Brigbton Parko Jaunuolių Draugystės repeticijos įvyksta kiek
vieną trečiadienį 4 vai. po piet, Yuškos (Hollywood) svet., 
2417 W. 43 St. Visus Brighton Parko jaunuolius kviečiu 
atsilankyti

Card & Bunco Party rengia SLA 208 Moterų Kuopa seredoj, 
spalių 5 d., Miksha’s salėje, 2301 W. 50 St. Bus dovanos 
ir prizai. įžanga 35c. Kviečia visus atsilankyti Komitetas.

PATTERN 1730,

No. 1730—Baltais ar margais siūlais išsiuvinėtos raidės 
ant baltinių ar bliuzkų ir suknelių. Jos dabar madoje.

CROSS STITCH

Vardas

I Adresas

Miestas

ir pavardė

ir valstija

PETER PEN .

Štai Labdaringi 
ir Kultūringi 
Žmonės

Iš Chicagos Joniškiečių " 
Padangės

Joniškiečiai, - tėmykite! 
susirinkimas bus sekantį 
madienį, spalio, Oct. 9-tą, 
kos svetainėj, 2417 W. 
St., pirmą vai. po pietų.

Šis susirinkimas bus
Įdomus, nes turėsime nepapra
stą svečią, kuris laikys pra
kalbas ir papasakos mums 
žingeidžių dalyki); Tad kiek
vienas narys privalo į šį susi
rinkimą atsilankyti ir naujų 
narių atsivesti. Pasirodykime, 
kad mes esame kaip labdaringi 
taip ir kultūringi žmones. Te
gu pamato, kad mes interesuo- 
jamės visais svarbiais visuo
meniniais klausimais ir esame 
geri organizacijos nariai.

Atidarys žiemos Sezoną
Beje, noriu prie progos pri

minti, kad tuoj po susirinkimo 
įvyksta Joniškiečių Labdary
bės ir Kultūros kliubo žieminio 
sezono atidarymo šaunus vaka
ras bei “Balloon Dance”, Mar- 
ąuette Park kolonijoj, 6908 S. 
Western Avė. Pradžia 5 vai. 
vak., o įžanga tik 35c. Bus ge
ra muzika, skanių užkandžių, 
įvairių gėrimėlių ir kitko.

Komis (a, kuri susideda iš 
ponių Laučienės, Povilaitienės 
ir Baltienės, deda visas pa
stangas, kad šį vakarą atsi
lankiusiai publikai padaryti 
smagiu ir linksmu. Tad 'visi 
Joniškiečiai, jų kaimynai ir 
rėmėjai esate nuoširdžiai kvie
čiami atsilankyti į jų parengi
mą ir smagiai laiką praleisti.

Valdybos narys

Ruošia Įdomius Vi
zitus Kalėjimuose, 
Prieglaudose

--------- :----- -> U<4-i (• 7 
Šįmet Moterų Llyga Jau Ap
lankė Geneva, III. Mergaičių

Namus

Bloga buvo “Depre
sija”, Bet Negeresnė 
ir “Recesija”

Dar Del Kmoteatrų 
Mįslių Kontesto

'■»" misi į

Jau buvo ne sykį minėta šio
se skiltyse apie einantį kinote- 
alrų mįslių kontestą. Vakar mi
nėjome ir apie pirmojo kino- 
teatro atidarymą New Yorkc 
ir kad ta proga tenai buvo su
rengtos ypatingos iškilmės.

Bet šį sykį turime galvoje 
• j pci įnirtį, uioi maliną, būtent, 
I kad New Yorke kai kurie laik
raščiai gavo tam tikrų specia-

NORTHSIDE. — Jau ne vie
ną sykį teko skaityti “Naujie
nose” apie visiems gerai žino
mą Rytinės žvaigždės klubą,I ypatingą atsitikimą 
nes šis klubas jau gyvuoja šio-! 
je kolonijoje per paskutinius 
25 metus. Berods, šiais metais 
klubas jau rengiasi ir prie si
dabrinio jubiliejaus. Tiek lai
ko gyvuojant, klubas pergyve
no ’vieną-kitą “depresiją”. Bet 
šižis metais, kaip rodosi, tai 
klubas pergyvena tą nelemtą 
“recesiją”. 0 ta nelemta “re
cesija” daugiausiai paeina, iš 
nesugebėjimo kaip reikiant na
riuose palaikyti harinoniją, ir 
visus narius įtraukti į aktua- 
lį darbą-veikimą.

Štai, kad ir šis 
las laikas atgal 
prisiųstas laiškas 
skyriaus Lietuvių 
Demokratijai Atsteigti. 
musų kai kurie vadai, kaip ma
tyt, pasitarė su tulu biznierių, 
nutarė, kad tas kongresas, — 
tai tik kelių lietuvių politikie
rių darbas, ir prisidėjimas prie 
Kongreso skyriaus yra “neko- 
šer”. Laišką perskaitę pakišo 
po stalu.

Antras .įvykis, kuris ir juo
kingai baigėsi, tai toks: vie-| 
nas iš “oficierių” užsimanė ^au 
netinkamą kitą valdybos narį 
prašalinti iš užimamos vietos. 
Buvo paskelbęs 
“atstavką”. Bet 
le apsižiūrėjo ir 
bo konstituciją, 
sirodė, kad tas 
buvo nelegalis, ir vietoje 
stavkos” vėl pAšiliko eiti pa
reigas po senovei.

Nors tūlas laikas atgal p. 
Shimkus užtikrjjio tūlą kores
pondentą, kad-: klubas pergyve
no “depresiją” į pergyvens ir 
“recesiją”, bet. pasirodo, kad 
“recesija” vis eina platyn ir 
savo šaknis lei^įa gilyn. Kaip 
ilgai tas viskas tęsis, tik at
eitis parodys. ' ; |

Praėjusį mėnesį susirinki-! 
mas tapo atšauktas, t. y. ne
buvo laikomas. Kodėl? O gi to-' 
dėl, kad narių nesusirinko už
tektinas skaičius. Pasikalbėjus 
su nariais, aiškiai sužinai, ko
dėl nesilanko į susirinkimus.. 
Nariai sako, kad mitingus iš
kėlė į “užrubežį” ir atsibodo 
aukštųjų “oficierių” neklaidin
gos pasakos, “neveikiau, ne
ėmiau ir kodėl nėra, nežinau. 
Aš rezignuoju.”

mįsles už atlyginimą visiems iš
spręsti. (

Prieš tokį patarnavimą griež
tai pasisakė to kontesto leidė
jai. Jie sakę, kad niekas nega
li kitam patarnauti, nes galuti
nas žodis x priklauso teisėjams, 
kad mįslių teisingas sprendi
mas remiasi paveikslais ir tik 
toki bus pripažinti tikrais.

Tad, perkamas patarnavimas 
gali būti tik žalingu darbu.

(Skelb.)

jam jau ir 
kada galų-ga-’ 
perskaitė klu-- 
tai rodos pa-, 
viskas darbas 

at •

Po vasaros atostogų prasi
deda įvairus susirinkimai. Da
bar kaip tik laikas pradėti į- 
vairius nutarimus vykdyti.

Porą mėnesių atgal, Mot.j 
Piliečių Lyga buvo nuvažiavus 
atlankyti mergaičių namus, 
Geneva, III. Paliko 19 sv. lietu
viškų saldainių mergaitėms,: 
kurių toj įstaigoj randasi 345, 
nuo 4 metų iki 18 metų am
žiaus. Buvo įdomu matyt jų 
gyvenamus butus ir jų mo
derniškai įtaisytą skalbyklą, 
mokyklas ir grožio salionus.

Vyriausiai daktarei tos į- 
staigos buvo įteikta lietuviškas 
rašomos plunksnos kotelis su 
trispalviu ženklu. Dr. Lurie 
yra gimus Suvalkuose, žydų 
kilmės. Tokia pat dovanėlę į- 
teikė įstaigos prižiūrėtojai.

Dabar bus tartasi atlankyti 
šį rudenį keletą prieglaudų ir

i Illinojaus kalėjimą, kuris ran- 
idasi Joliet, III.
j Moterys, norinčios prisirašy---- ---------— - ................ ..

I ti prie Piliečių Lygos, esat kvie- pradėjo nepatikti.
I čiamos atsilankyti sekančiam j —Klausyk, Petraiti, — susu -
II susirinkime, ičuris įvyks spalio ko puskarininkis, — nespoksok 
| 26, Sandaros Svet., 814 W. įbedęs akių į laikrodį. Aš pats 
| 33rd St. Mokestis 10c mene- tau pranešiu, kai jau busi at- 
1 siui. M. Zolpienė, pirm, likęs karinę prievolę.

CESNAKAI-PETRUŠKOS nuo 
AUKŠTO KRAUJO spaudimo

Medikai! reportai sako, wad česnakų-Pet- 
ruftkų koncentratas turi dviguba veikimą 
aukštam kraujo spaudimui mažinti. Pirma, 
jis linksta atleisti sustingusias arterijas. An
tra, jis patikrina ar sutrugd > atmatų su- 
eistovfiįįmą žarnuose, viena ir aukšto kraujo 
spaudimo priežastį. Norint gauti koncen
truotų česnakų ir petruškų bekvapėj, be- 
sko^čj formoj, klausk savo vaistininko ALL- 
IMIN, Garllc-Parsley tablečių. Didelės dė
žės 50 c. begalo pinigus taupantis pakelis 
$1.00. ALI.IMIN vartojamas pakartotinai su 
reguliariomis pertraukomis padeda sumažin
ti aukšto kraujo spaudimą, galvos gėlą ir 
svaiguli, paeinančius nuo aukšto spaudimo. 
Kad suž-'noti kas pakelta kraujo spaudimą 
ir gydymą, klausk gydytojaus. Del dykai 
sampe.lio ir knyg lės apie vertingas aukšto 
kraujo spaudimo žinias rašyk
VAN l’ATTEN CO.. 51 W. Illinois. Dept. F.

Chicago

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

DABAR EINA

Didžiausia Sovietu Rusijos filmą 
“MAKSIMO GORKIO 

KŪDIKYSTĖ”
Paremta Gorkio biografija “Ma

no Kūdikystė”
Paskutinis pilnas parodymas 

“MOTINOS IR SUNAUS” 
ir “MEŠKOS”—6 v. v.

SONOTONE Teatre
66 E. Van Buren

25c iki 1 v. p. p., išskiriant 
šeštadienį ir Sekmadienį.

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

:OMBINATION
★Prtvtoui modtJi 

reconitructed at 
th» Hoovar 

fadory.

HpOVKR SPKCIAL (Model 541 
reconstructed). Nevr equ1pment, 
Including ball-bearing beating- 
»weeping brush. New flnlsh. Guar- 
onteed for one full year.

Garsinkitės “N-nose

NKW HOOVIR 
MOTHIMIZER
for dostroylng 
moths.

,nrnoth

Only o«nuln* Hoo»«r 
Speciali carry thi» nam«- 
piatojdoa't buy iii

%• 
hoover 

£pjtcud

27-tas Metinis Išpardavimas Rakandų
Oil Burners be knatų, dega be durnų, po $39.50 ir aukšč.

Angliniai Pečiai po $9.75 ir aukščiau
Parlor Setai po $27.50 ir aukščiau

Sprinksiniai Matracai, garantuoti, po $7.95 
Midget Radios, Emmerson, General Electric, 

vertos $16.00 po $7.95

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS

TONSILAI IŠIMAMI $12-50
GYDYMAS ŠKn.OO
LIGONINĖJE .........-........
RAUDONGYSLCS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje -----  $15-oo
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama ----- “
VISAS LIGAS GYDOMA $4 Afl
Ekzaminacija jskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Ave^ Chicago.

Tel. Lavmdale 5727.

75% Goarse ........................
Pocahontas Mine Run,West

75% Coarse ______
Illinois Nut _______
Rex Egg ---------------
Black Band Lump _
Millers Creek Lump
Chestnut Hard Coal 

ir kitokias
Pašaukite

OKSAS EI

.75 
60 
50 
75

. 013.00 
tnm, 

8980.



Trečiadienis, spalių 5, 1938

ATSIMINUS KAZIO BARONO (K. J. VALIO) 
DARBUOTĘ ROSELANDE

Šį Sekmadienį Jam Rengiamas Pagerbimo 
Bankietas

lai, L. S. S. 137 kp., Aido Cho
rą, L.S.M. Ratelį ir 1.1.

K. Baronas padėjo veikli Ai
do chore ir L.S.M. Rately, tai 
sufleriuoti, tai paskirti veikalą, 
lai režisoriauti. žodžiu, kaipo 
inteligentas, buvo visur reika
lingas.

K. Barono pastangoms! buvo 
įsteigta Aušros Knygynas, kovo 
6 d., 1913 metais. Jis sukvietė

si tarė ir nutarė įsteigti knygy
ną. Po trumpo laiko, nutarimas 
buvo įvykintas — įsteigta Auš
ros Knygynas — skaitykla ir 
vakarinė mokykla, kurioje pra
džioje mokytojavo patsai K. 
Baronas. Aušros knygynas gy
vavo per daugelį metų ir atliko

Tikietų Reikalu
Kadangi rengėjai iš anksto 

turi žinoti kiek vietų bankiete 
parūpinti, tai visi bilietų parda
vėjai yra prašomi šiandien pa
šaukti drg. J. Pučkorių, 10049 
Perry avenue, telefonu PUL1- 
man 6693 ir pranešti kiek ti-

NAUJIENAS, Chicago, JU i

kietų pardavė. Pas drg. Pučko
rių telefonu galima tikietų už
sisakyti, jeigu kam nepatogu 
pasiekti pardavėjus. Bankietas 
įvyks šį sekmadienį, sp. 9 d., 
Stanciko salėje, 205 E. 115 St. 
Pradžia 5 vai. vakare. Bilietai 
$1,00 asmeniui. N.

Ką Žmonės Mano
v v

*

varžytinių naudai kanalo fon
do.

1895 — Suorganizuota airių 
nacionalė 'konvencija.

1899 — Suorganizuota Young 
Peoule’s Christion Temperance 
Union.

k

/

CLASSIFIED ADS

Pastabos Laisvamanių 1 kuopai

1906 — Meras Edward F. 
Dunne tapo išrinktas prezi
dentu League of American mu- 
nicipalities jos dešimtoj me
tinėj konvencijoj.

1915 — Grace Episcopal 
bažnyčia ir kiti pastatai sude
gė. Nuostoliai virš pusės milio- 
no dol.

AUTOS-TRUCKS—-MISCELLAN. 
Automobiliai. irTrokai^Bendrai

NEREIKIA IMOKESNIO—30 MENESIŲ IŠ
MOKĖTI. Visiškas peržiur6jimas, male- 
vojitnas body, fenderio darbų, baterės, 
radijo ir priedų. Freimo, ašų sustiprini
mas. Viskas nuo viršaus iki tairų. 15 
metų patyrimas, musų garantija. Atdara 
vakarais, sekm. Apskaičiavimas, towing 
dykai. Taipgi pilnas pasirinkimas naujų 
ir vartotų karų. Be jmokšjimo pinigų. 
2509 MILNVAUKEE AV. Belmont 4844.

Kazys Baronas (K. J. Valys)
Šį sekmadienį, spalio 9 d.,

Roselande Stanciko salėje įvyks 
bankietas pagerbimui naujie- 
niečio ir buvusio roselandiečio 
Kazio Barono, kuris buvo ži
nomas ir kitu vardu — K. J. 
Valys.

Pagerbimą šitam 
pažangiam žmogui 
Roselande, nes čia 
giausiai darbavosi.

Kazys Baronas atvyko ir gy
veno Roselande labai svarbiam 
Roselande lietuvių gyvenimo 
laikotarpyj, kad jie, neseniai 
dar suvažiavę iš Lietuvos, pra
dėjo veikti ir organizuoti viso
kias organizacijas, pirmiausiai

luvių gyvavimo istorijoj. Prie 
Aušros knygyno buvo susispie
tę progresyviai lietuviai ir pla
tino apšvietą visais galimais 
budais.

vcikliam ir 
dera ruošti 

jisai dau-

tai buvo didžiausias K.. Barono 
atliktas duobas. Aušros knygy
ną organizuoti ir pinigiškai pri-

Rugsėjo 19 d. “Naujienose” 
tilpo Laisvamanių 1 kp. pareiš
kimas.

Į tą pareiškimą, reikia duoti 
dvigubas atsakymas.

Pirmoje vietoje paklausiu St 
Dambrausko, kaip 1 kp. nario, 
kur jis buvo gruodžio 11 <Į. 
1937 m., tarp 2 ir 5 valandos 
dieną? Ir gruodžio 23 d. 193/ 
m., tarp 8 ir 10 valandos vaka
re? Daugiau, sausio 15 d. 1938 
m. tarpe 2 ir 5 valandos dieną? 
Ir dar sausio 30 d. 1938 m. 3 
ir 5 valandą po pietų?

Gali St. Dambrauskas varinė
ti dviveidę politiką. Dambraus
kas gauna nuo savo dvasios va
do gerai per petį pa teškenti ir 
per nugarą paglostyti, o tas, 
matyt, tikrai tinka Dambraus
kui. Už tai 
ką varinėti

rašymo. Net patys 1 kp. advo
katai tai pripažįsta šioje kores-

1 kuopa Pranokus nusivylė. 
Dėlto ir rezignavo. O kai daro 
centrui rimtas, net neatmuša
mas pastabas, kurių dar daug 
randai, ir randas tokių, ku
rios lies daug suvažiavimo de- 
egalų, tai dvasios vadai turės 

samdytis “advokatus” apsigin
ti.. O dar reikės labai gerų “ad
vokatų”,

Pabuskit, “advokatai”, kelkit 
tuos dalykus, tik nedarykite 
gėdos visai 1 kp. -^J. J. P.

Bro- 
nuo-

Rugsėjo 28 d.
1891 — Gaisras Fowler 

thers skerdyklose padarė 
stolių už $700,000.

1893 — Prasidėjo spirituali- 
stų konvciicija.

1917 — Federalinė grand 
jury apkaltino 168 IWW na
rius už maišto sąmokslą.

1918 — Alexander Hamilton 
stovykla dedikuota Grant par
ke. '

FARMS FOR SALE 
________ Ūkiai Pardavimui________

Reikalinga Farma
Turiu 2 atskirus mūrinius namus 

po 5-5 kambarius. Savininkai mai
no į farmą nuo 40 iki 100 akrų. Na
mai randasi vienas Cicero, III., ant
ras South Side. Farmeriai nepra
leiskite progos. Atsišaukite ypatiš- 
kai ar per laišką.

Joseph Vilimas
6800 So. Maplewood Avė. .

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

PAIEŠKAI! DARBO
Penteris ir popieruotojas iš vi

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

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

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKIA PATYRUSIŲ moterų 
popieriams ir skudurams skirstyti.

Illinois Rag and Paper Co.
1642 N. Besley Court.

MERGINA OFISO darbams. Turi 
mokėti knygvedybą ir mašina ra
šyti. 1152 W. Lake St.

MERGINA bendram namų dar
bui. Prie virimo padėti, 2 vaikus 
prižiūrėti katalikiškoj šeimoj. Sa
vas kambarys, radijo, $25 mėnesy..

Briargate 5060.

MERGINA bendram namų dar
bui, būti ar eiti. KRAUS, 3151 W. 
Sunnyside. Keystone 3541.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKIA vyriškų drabužių siuvė
jo. Kreiptis trečiadienį 6 vai. vak.

M. GOGOL, 634 W. 47th St.

FURNISHED ROOMS—VVANTED 
Reikia Gyvenimui Kambarių

REIKALINGAS KAMBARYS 
Brighton Parko apylinkėj, arti 
Western • Avė. Prie mažos švarios 
šeimynos. Rašykite pažymėdami 
kainą, R. Z., 2421 W. 43rd St.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

RENDAI GROSERNĖ ir 5 kam
bariai nebrangiai. 2525 So. Green 
St., Victory 5024.

PARDAVIMUI TAVERN geroje 
vietoje, biznis išdirbtas 15 metų, 
pigi renda. Parduosiu už teisingą 
pasiūlymų. 1901 West 63rd St.

RE AL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI.
2jų aukštų kampinis namas. Karš

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

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

Hemlock 0800.
MODERNAS KAMPAS: 19 apart- 
lentų 15x4, 4x5, garas, randos: 
7800. TuęL būti parduota, kaina 
iktai $21,000. Liberalus terminai. 
’IRST STATE MORTGAGE CO., 

4752 Fullertdn Avė.
CAPITOL 3020.

GRAŽUS 2 FLATIS plytinis, 7-8 
kambarių, karštu vandeniu šildo
mas, garažas. Namas puikiose są
lygose, Paaukos už $6250.00.

.GORDON REALTY CO.
809 W. 35th St. YARDS 4329.

UŽ $4,500 8 METŲ SENUMO 
plytinis apšildomas, 5 kamb. bun- 
galow. Randasi arti 72-ros ir Rock- 
well. 2 blokai nuo Marąuette Par
ko.

4 flatų po 4 kambarius plytinis 
štymu apšildomas ant 66-tos ir 
California ................................ $13,000

Taipgi ant Thoop ir 56-os 3 po 6 
kamb. plytinis namas, kieto med
žio trimai ir florai. Pečiais apšil
dymas’ ........................................ $5,000

BUTKUS.
2749 West 63rd St.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALF 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
IŠPARDUODAME BARŲ FIK 

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

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

CALumet 5269.

83 AKRŲ ŪKIS, pusė mylios 
iki miestelio; 60 akrų dirbamos, 75 
jardai marlio, geri budinkai. Pui
kus pirkinys už $1600.00.

HANSON-OSBORN, 
Hart, Michigan.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimtii

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ 
BUICK & PONTIAC 

aMILDA auto salės 
806 Wes>t Slst Street 

Telefonas VICTORY 1696

Rugsėjo 29 d.
Miestas liko suorganizuotas 

į keturis mokyklų distfiklus.
1854 — Liko suorganizuotas 

Washington Independent pul
kas, su pulkininku William II. 
Davis.

1886 — Tarp gyvulių 
reiškė pleuro-pneumonia 
demija.

1893 — šalna nušaldė 
laukuose.

1906 — Stipri vėtra pridarė 
didęlių nuostolių. Vagonų kėl

inys

Rugsėjo Mėnesio
Svarbesni įvykiai 
Chicagos Istorijoj

pasi- 
epi-

La Šalies — Packards

ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimą. 
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių to

kiomis kainomis, kokių negalima 
niekur rasti. Kokio markete neieš
kotum—naujo ar seno karo—mes 
galime patarnauti gerai — ir su
taupyti jums šitmtus dolerių.

1938—ir 1937—Buickš—Oldsmo* 
biles — Chevrolets — Fords—Pon- 
tiacs — Chryslers — Plymouths — 
De Sotos — Studebakers — Cadil- 
lacs
Dodges — Grahams — Willys — 
už pigiai kaip $295.00—kai kurie 
naujutėliai.

Kiekvienas karas musų ekspertų 
patikrintas—musų garantija tam, 
kad tuoti jums ilgametinį patarna
vimą.—Taipgi virš 300—1936-1935 
ir 1934 karai visų išdirbysčių už pi
giai kaip $85.00.—Musų stabas yra 
Chicagoj didžiausias. Kodėl laukti? 
—kada gali nupirkti gražų veik 
naują automobilį už taip mažus pi
nigus.

Kiekvienas karas turi musų nau
jo karo ir dešimties dienų važiavi
mo bandymo garantijas.

Nereikia jums ir grynų pinigų— 
mes imsime jūsų seną karą kaip 
įmokėjimą—likusią dalį mažais mė
nesiniais įmokėjimais iki dviejų 
metų. Nesvarbu kur gyventum, ne
praleisk šio didžio išpardavimo.

Musų dvi krautuvės yra atdaros 
kasdien iki 10 P. A. ir visą dieną 
spkmadienį.
COOK COUNTY FINANCE CO.

1340 W. 63rd Street
prie Loomis.

2828 W. Norlh Avė. 
prie California.

BUSINESS SERVICE 
BiznioPa tarną v imas
Tel. Victory 4965.

STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Hhlsted Street.

ir judošiškai užsi-
korius, B. Liudkevičius, A. Nar
butas, ’J. Grybas ir kiti. Visų 
nėra reikalo minėti, tik pami
niu tuos, kurie dabar darbuo
jasi prie surengimo bankieto.

K. Baronas veikė tarpe rose- 
iandiečių 25 melus laiko atgal, 
tad šis bankietas galima vadin
ti sykiu ir jubiliejumi jo vei
kimo Roselande.

K. Baronas per ilgą laiką, be
veik nuo pat įsisteigimo, dar
buojasi “Naujienų” redakcijoj.

kur jis rado reika-Daugiau
lo pasirašyti po Laisvamanių 1 
kp. koresp. Nė centro, nė kuo
pos taisyklės nieko apie tai ne
sako.

Su Laisavmanių 1 kp. neve
džiau diskusijų arba pastabų. 
Bet 1 kp., matyt, turi gerus ad
vokatus, kurie ją pastatė ir pri
kalė prie gėdos stulpo.

1 kp. advokatai pripažįsta, 
kad jų kuopa parašė draugijos 
įstatus ir suvažiavimas juos 
priėmė. G^raj^NaV į&s pasiro
do. Jie rašė įstatus ir priėmė, 
bet nežino ką jie ten įrašė. Pa
siskaitykite: “Centro sekreto
rius veda protokolus ii’ kores
pondencijas su kuopom, pasira
šo po čarteriais ir oficialiais 
dokumentais.”

1 kp. parašyti įstatai nenuro
do kas kitas gali vesti susira
šinėjimus. Taigi centro rašti
ninko ir buvo priedermė rūpin
tis tuo darbu, kuris buvo jam 
pavestas. Pronckus neieškojo 
kokių katalikų antrašų,
“Laisvosios Minties”, kuri yra 
laisvamanių organas. Jokio pra
sižengimo negalėjo būti, 
prieš suvažiavimą 1 kp. tą dar
bą varė, o po suvažiavimo pa
vedė tą darbą centro raštinin
kui, o centro raštininko ir bu
vo priederme darbą varyti pir
myn.

Tada Pranokus rezignavo kai 
suvaržė draugijos priimtus įs
tatus. Atėmė visas teises, už
draudė rašyti korespondencijas 
ir laiškus be dvasios vado pasi-

Surinkta Miesto Valdybos 
Įsakymu

Rugsėjo 24 d.
1866 — Miesto tarybos nu t 

rimas 
Avė. 
į šalį.

permainyti Blue Island 
Fifth Avė., liko atidėtas

ROM

bet

nes

Isp ani j os-Amerikos

(Vardas Ir pavardi)

.(Adresas)i 
»

NAUJIENOS Patiem Dept.
1789 S. Halsted Stų Chicago, HL 

čia Įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No .

Mieros _________ per krutinę

sūnūs:
Birutę

■fe

danai pa- 
paminklą 
rašytojui 

Andersen. 
Johannes

MADOS

TADEUŠAS MARTUZAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 4 d., 1938 m., sulaukęs 
60 meti} amžiaus, gimęs Pane
vėžio apskr., Krekenavos pa- 
rap., Grinkų kaime.

, Paliko dideliame nuliudime 
2 brolius, Ralph Mažeiką, 
brolienę Stellą ir Matt Ma
žeiką.

Priklausė prie Jaunų Liet. 
Tautiško Klubo.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioj, 3319 Lituanica Av.

Laidotuvės įvyks penkta
dienį, spalio 7 dieną, 1 vai. 
popiet. Iš koplyčios bus nuly
dėtas į L. Tautiškas kapines.

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

Nuliūdę liekame,
2 Broliai, Brolienės ir 

Draugai.
Laid, Dir. Mažeika, Tel. 

YARDŠ 1138.

No. 4833—Suaugusiai moterei su
knelė. Sukirptos mieros 34, 36, 38, 
4(), 42, 44, 46 ir 48 colių per kru
tinę.

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

utę arba priduoti pavyzdžio' 
nuhierį pažymėti mierą ir aiš-. 
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali-, 
te pasiųsti pinigus arba paš-! 
to ženkleliais kartu su užsaky- ; 
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St., Chicago, I1L

(Miestas ir valstija)'

tas liko apverstas. Žuvo 
žmonės.

1922 — 74 geležinkelia 
siraše Baltimore sutartį su ge
ležinkelių dirbtuvių unijomis, 
kurią unijos patvirtino rūgs. 
13 d. ir užbaigė šopmanų strei-

pa-

4th

^WJ^ėjo 25 d.
1687 —'J Joutel ir jo paly

dovai atvykta į Chicago kely 
į Kanadą p’ė' LaSalle mirties.

1843 ’Sfųtarganizuotaš' Yo
ung Men’s Lybeum su prezi
dentu David D. Griswold.

1875 — '—Likvidavosi 
NationaJ Bk*nk.

Rugsėjy 26 d.
1833 — Padaryta galutina 

sutartis su Pattawat!,omi ir 
Ottawa indėnais,, sulig kurio 
jie atsižadėjo savo savinimos 
visų žemių į. rytus nuo Missis- 
sippi upės.

1856 — Visi linija Illinois 
Central geležinkelio nuo Chi
cago iki Caįro liko atidaryta 
ir pirmą kartą išleistas tvark- 
raštis.

1896 — Chicagos 
statė Lincoln parke 
garsiajam, pasakų 
Hans Christian 
Skulptorius buvo 
Gelert. 

k * ■.

1903 — Chicago šventė šimto 
metų sukaktuves pirmo bal
tųjų apsigyvenimo Fort Dear- 
born.

1926
karo veteranų memorialis pa
minklas liko dedikuotas Čekų 
Tautinėse papinėse.

Rugsėjo 27 d.
1830 — Įvyko pirmos varžy

tinės miesto lotų originaliame 
Chicagos mieste. Gurdon S. 
Hubbard pasisekė nupirkti ke
turis lotus tarp South Water 
St,. (dabar Wacker Drive) ir 
Lake St. prie La Šalie gatvės, 
už kuriuos jis užmokėjo $118. 
Lotai buvo parduodami iš

Rugsėjo 30 d.
1843 — Popiežius Grcgori- 

rijus XVL šukutė Chicagoj Ro
mos katalikų dieceziją, ku
rion įėjo visa Illinois teritori
ja. Ją prižiūrėti pavedė Wil- 
liam J. Quarter, kunigui St. 
Mary bažnyčios New Yorke.

1919 — Du milionai svarų 
žuvies, kurios buvo nuplautos 
suterštame upės vandenyje, li
ko sulaikyti inspekcijai.

I

BUDRIKO RADIO
PROGRAMAS

COAL—VVOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

vaka- Kainos Numažintos—
ANGLYS

A6.00
$6.00
$6.00
$5.75
$5.00

“Varpelis” valcas ir 
man dainą”. Abi iš- 
gerai. Orkestrą da- 
maršą, ilgą rinkinį

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

PIRKIT DABAR 1 — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Persiskyrė su šiuo pasauliu Spalio 3 dieną, 7:10 valandą 
vakaro, 1938 m., sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Vilkaviškio ap
skrity, Gražiškių parapijoj, Vaitkabalių kaime.

Amerikoj išgyveno 44 metus.
Paliko dideliame nuliudime 3 

Keistutį, Pijų ir Vytautą; dukterį 
Guthrie, žentą Edwardą ir anūką Glen ir 
gimines. Taip pat daug giminių Pennsylva- I 
nijos valstijoj.

Priklausė prie Cllicagos Lietuvių Drau
gijos.

Kūnas pašarvotas randasi Lachiwicz- 
aus koplyčioj, 2314 West 23rd Place.

Laidotuvės įvyks Ketvirtadienį, Spalio 
6 dieną, 1:30 vai. po pietų.

Iš koplyčios bus nulydėtas į Evergreen kapines.
Visi a. a. PIJAUS DUBICKO giminės, draugai ir pažįs

tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuludę liekame:
Sunai, Duktė, žentas, Anūkas ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja Laid. Direktorius Lachawicz’ius ir 
Sunai, Tel. CANAL 2515.

Pereito septinladienio 
re, kaip ir visada, buvo gra
žus Budriko radio programas. 
Dainavo tenoras p. St. Rimkus 
ir grojo simfonijos orkestrą. 
P-nas Rimkus padainavo dvi 
daineles: 
“Dainuok 
ėjo labai 
vė gražų
gražių lietuvių liaudies dainų 
ir kelis kitus numerius.

Penktadienį ii* pirmadienį, 
kaip 4:30 vai. po pietų, Inter
national Pot-Pourri—dainų ir 
muzikos programas iš stoties 
WAAF — 920 k.

Ketvirtadienį nuo 7 iki 8 'vai. 
vakare dainų ir muzikos pro
gramas, kurį išpildys daininin
kai ir akordeonistai iš stoties 
programų bus duota svarbus 
asmenų ir draugijų praneši
mai. Nepamirškite pasiklausy
ti šitų programų.

Tel. ARDMORE 6975
Gaukit naudos maksimumą iš 

aliejinio pečiaus, “Arrow Stovo!” 
yra geras kuro aliejus, švarus, be- 
smarvės, ekonomiškas. Greitas pri
statymas visur. Telefonas Vincen- 
nes 4300.

z

m
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban- 
kletams,. Laido
tuvėms, Papuoši
mams.

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

Naujos “Naujienų”
Raštinės Valandos

JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI /

JUOKAI
NARSI MOTERIS

—Tikrai, tu, Smarkuvienė, 
drąsi. Visi stebisi, kaip tu a- 
ną naktį užpuolei ir išmetei iš 
savo buto vagį, įlindusį pro lan- 
SU-

—Tai buvo labai paprastai: 
Aš visiškai nė nemaniau, kad 
tai vagis. Aš maniau, kad ma
no vyrąs taip vėlai sugrįžo na
mo ir nutariau jį pamokinti.

Sų spalio 2 d., “Naujienų0 
ofisas bus atdaras sekamomis 
valandomis:

Paprastomis dienomis, (nuo 
pirmadienio iki šeštadienio), 
8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro;

SEKMADIENIAIS — nuo 0 
vai. ryto iki I-mos po pietų.

Sekmadieniais skelbimus ga
lima paduoti ar informacijų 
gauti šaukiant CANal 8500 po 
3 vai. po pietų.

“N” Adm

PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO.-

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Mu»9 apgarsintas toljM* 
prieinamos. Ui pakartoji* 
mus duodame gert 
laida.
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Nori “Perorganizuoti
_______ ____________ -/Trečiadienis, spalių 5, 1938

JAU NEBETOLI SPALIU DEVINTOJI - 
VILNIAUS UŽGROBIMO DIENA

Chicagoj Rengiamas Iškilmingas 
Paminėjimas

Mirė Senas 
' Laisvamanis

Chicagos Lietuvių Auditoriją*“8
® T n > rlzv izv n o > r»Zzvz7 i

Siūlo Teismui Abejotinos Vertės Planą
Chicagos Lietuvių Auditori

ja yra Chicagos lietuvių “kū
dikis”. Chicagos lietuviai, pa
vieniai ir draugijos, aukojo pi
nigus ir pirko bonus ir serus 
Auditoriją pastatyti. Jie tikė
jo, kad tai bus kultūrinis cen
tras, apie kurį suksis visas 
Chicagos lietuvių gyvenimas. 
Auditorija ne vien piniginiais, 
bet ir moraliais sumetimais 
priklauso lietuviams. Bet yra 
pavojus, kad lietuviai ją pra
ras.

Pereitą savaitę (rūgs. 28 d.) 
dvi advokatų firmos: Ruben- 
stein, Haggenjos and Monarch, 
ir Blanksten and Lansing, įtei
kė Federaliam teismui Chica- 
goj Chicagos Lietuvių Audito
rijos “perorganizavimo” planą. 
Pirmoji firma atstovauja Au
ditorijos bendrovės kredito
rius (George Glasser’į, Myko
lą Szelnecką ir Joną Swiderį), 
o antroji — Auditorijos Bond- 
holderių Komitetą, kurį sudaro 
goki bonų savininkai — pavie
niai asmenys ir organizacijų 
atstovai.

Tas “perorganizavimo” pla
nas yra toks:

Bondholderių Komitetas ir 
kreditoriai, kurių vardu pla 
nas buvo įteiktas teismui, siū
lo visas dabartines skolas pa
naikinti, suorganizuoti nauja 
korporaciją vardu “CHICAGO 
LITHUANIAN COMMUNITY 
CENTER, INC” ir jai paves
ti Auditoriją.

Tos korporacijos viršininkai 
bus trijų narių Direktorių Ta
ryba (Board of Directors).

Vienas tos Direktorių Tary
bos narys bus svetirritatitIŠ 
William M. Antonisen, dabar
tinis Auditorijos “trustee”, ku
ris neturi nei vieno šėro ar bo- 
no; antras bus kreditorius sve
timtautis George Glasser, ku
ris kontroliuoja palyginamai 
mažą nuošimtį bonų, o trečią 
narį išrinks bondholderių ko
mitetas.

Ta Direktorių Taryba “tar
naus iki sekančio metinio su
sirinkimo naujos korporacijos 
šėrininkų”. Taip sako planas.
Išleis “No Par Value” Šerus
Kad naują, perorganizuotą 

korporaciją įsteigti, teismui 
įteiktas planas siūlo visus gold- 
bonus, akcijas ir skolas panai
kinti ir gold-bonų vietoj iš
leisti naujus, nenustatytos ver
tės šėrus (su “no par value”).

Laidojamas ketvirtadienį Mt. 
Greenivood kapinėse.

Spalio 3 d. 38. Cook County 
ligoninėj mirė senas laisvama- 

ti. Nieko negaus savininkai še- njs įr visuomenės darbuotojas 
rų (common stock), kurių yra Pijus Dubickas.
išleista už $61,110.00, ir kiti iPijus anais senais laikais su 
Auditorijos kreditoriai, kuriems Dr. J. šliupu Pennsylvanijos
ji yra skolinga apie $12,000.00.

Tas pats federalis teismas, 
kuriam šis planas buvo įteik
tas, neseniai Auditorijos namą 
apkainavo ir rado, kad jo ver
tė yra “ne didesnė kaip $31,- 
000” — su visais įrengimais 
viduj. Nemokėtų mokesčių Au
ditorija turi — nuo 1931 me
tų iki 1937 — apie $21,000, 
su pabaudomis.

Pagal planą, naujai suorga
nizuota korporacija pirmiau
siai turės užmokėti visas per
organizavimo išlaidas kaip 
“teismo kaštus, Master’s kaš
tus, Trustee’s kaštus, kredito
rių advokatams, bondholderių 
komiteto advokatams, tiek, 
kiek teismas nustatys, ir iš
laidas suorganizavimui naujos 
korporacijos ir prirengimui ir 
išleidimui naujų akcijų ir vf- 
sas kitas išlaidas būtinas ir su
rištas su šituo perorganizavi
mu.”

Mokesčius Reikia Būtinai 
Užmokėti. J

Kita būtina išlaidą, iš ku
rios negalima išsisukti nei Au
ditorijos bendrovę perorgani
zavus — tai $21,000 užsiliku
sių mokesčių. Mokesčius ar 
naujoji ar senoji bendrovė ar 
bondholderių komitetas turi už
mokėti.

Kol Auditoriją valdė bond
holderių komitetas, tai šiek 
tiek numokėda’vo mokesčių. 
Bet trustee W. A. Antonisenui 
perėmus Auditoriją, jis nieko 
nemokėjo. Jisai buk sumokė
jęs $1,200, bet teismo rekor 
dai to neparodo.

Jei Auditorija, teismo ap
skaičiavimu, verta tik $31,000, 
tai atskaičius $21,000 mokes
čiams ir nežinia kiek “peror
ganizavimo”, teismų ir advo
katų išlaidoms, gal kelis tuk
siančius, tai pasirodo, kad Au- 
ditorįja kaip ir nieko neverta, 
ir beveik be vertės bus ir tie 
“no par value” Šerai, kuriuos 
naujoji korporacija išleisianti 
vietoj gold-bonų, nes tų šėrų 
vertė priklausys nuo to, kiek 
verta pati Auditorija.

Iš šito “perorganizavimo” 
plano atrędo, kad gold-bonų 
savininkai praras savo bonus 
ir vietoj jų gaus abejotinos 
vertės šėrus (apie 5-7 centus

mainieriams sakė prakalbas, 
nurodinėdami apie kunigų 
mokslą, nešanti žalą lietu
viams. Dubickas buvo nariu 
Chicagos Lietuvių Draugijos. 
Tūlą laiką buvo ir šios drau
gijos prezidentas.

Velionio laidotuvės įvykš 
spalio 6 d., 2 vai. po pietų, iš 
Lachawicziaus koplyčios, 2314 
W. 23rd PI. į Mt. Greenwood 
kapines, kur ir jojo žmona 
randasi palaidota.

Dubickas buvo draugikas 
žmogus, daug savo gyvenime 
yra pasakęs prakalbų. Buvo 
administratorius LSS. laikraš
čio “Kovos”.

Mirtis naikina musų senąją 
gvardiją. —P.
Nuo Draugo Pijui Dubickui.

Vos kelios dienos atgal at
silankius savo gerą draugą P. 
Dubicką ir spaudžiant jam de
šinę, man atrodė, kad tai bu
vo paskutinis sudiev. Tas tie
sa, jis jau mirė? Bet jo geri 
darbai ir draugiškumas su 
mumis.

Drg. Dubickas buvo Chic. 
L. Draugijos narys ir eks-pre- 
zidentas. Aš, kaipo jo draugas 
ir eks-prezidentas, Chic. Liet. 
Dr-jos sakau tau, Drauge su
diev !

Lai tau būna lengva šios 
laisvos šalies žemelė, o šeimai 
reiškiu gilią užuojautą.

. — Joseph Ascilla.

Šaukia Teisman ,.
Dr. H. Bunaesenac

Kamantinės Apie Pieno 
Monopolį

Chicagos federalis teismas, 
kuris dabar veda platų Chica
gos pieno pramonės tyrinėjimą, 
vakar pašaukė į liudininkus Dr. 
Herman Bundeseną. Jisai yra 
Chicagos sveikatos departamen
to viršininkas.

Tyrinėjimą užvedė federalč 
valdžia surinkusi medžiagos by
lai, kurią ji rengiasi užvesti 
prieš Chicagos pienines. Valdžia; 
tas pienines kaltins suorganiza
vimu trustų, kad dirbtinomis 
priemonėmis iškelti pieno kai
nas. Dr. Bundesen buk tam gel
bėjęs.

Acme-Naujienų Telephoto
AŠTRIAI KRITIKUOJAMAS — Anglijos premjeras 

Neville Chamberlain, kuris Anglijoj labai aštriai kri
tikuojamas už Čekoslovakijos pardavimą ir nusilei
dimą Hitleriui. '

Acme-Naujienų Telephoto

Jau nebetoli liūdnoji lietu
vių tautos šventė — Vilniaus 
Užgrobimo Diena, Spalio De
vintoji.

Visi lietuviai, kur jie negy
ventų, Spalio 9-tą susirenka 
buryn, ir atnaujina priežadus 
budėti ir darbuotis už sostinės 
Vilniaus sugrąžinimą Lietuvai.

Šįmet Chicagos lietuviams 
Spalio Devintoji busrypatingai 
svarbi, nes tai bus pirmoji 
Vilniaus Užgrobimo Diena po 
skaudžių įvykių, kuriuos Lie
tuva turėjo pergyven'i šį pa
vasarį. Visi tebepamena tą 
piktą ultimatumą, kuriuo Len
kija užklupo Lietuvą. Visi pa
mena, kad Lietuvos nepri
klausomybei gręsė didelis pa
vojus nuo lenkų legionų, ku
riuos ultimatumo parėmimui 
Varšuva išrikiavo Lietuvos 
pasienyj.

Lietuva buvo priversta nu
sileisti lenkams ir priėmė uVi- 
matumą. Lenkija įo to žadėjo 
Lietuvai “draugiškumą”, bet 
ji to žodžio nesilaikė. Priešin
gai, uždarinėjo visas lietuviš
kas kultūros organizacijas Vil
nijoj ir spaudžia lietuvius ar
šiau negu praeityj. Lietuviai 
turėtų neužmiršti, kad pražū
tis gręsia ir senai apšviestos 
tvirtovei Vilniuj, Lietuvių Mo
kslo Draugijai.

Bet ne vien lenkai vargina 
mažą Lietuvą. Hitlerio siun
čiami Gespato agentai kelia 
neapykantą, suirutę tarp lie

Gold bonų yra $87,000. Visi 
kiti-gi kreditoriai bus atstum-

Rudeninių Madų 
Knyga

nuo dolerio), senieji šėrininkai 
ir kiti kreditoriai nieko ne
gaus, o Auditorija vistiek pa
siliks su $21,000 mokesčių sko
la ir nežinomos sumos “per
organizavimo” išlaidų skola.

Iš visko atrodo, kad tas pla
nas yra abejotinos vertės’. 
Draugijos ir pavieniai lietu
viai, kurie kontroliuoja didelę 
didžiumą gold-bonų, turėtų ieš
koti geresnės išeities, kad Au
ditorija ir jos turtas pasiliktų 
lietuvių rankose.

RŪPINASI SUDETŲ PERDAVIMU HITLERIUI — 
Keturių narių tarptautinė komisija, kuri tvarko Čeko
slovakijos sude'ų dištriktų perdavimą Hitleriui. Viršuj, 
kairėj, Anglijos ambasadorius Berlyne Neville Hender- 
son; dešinėj—Vokietijos atstovas Barona s Ernst von 
Weizbacker; Andre Francois Poncois—kairėj, apa
čioj,—Franci jos atstovas, ir Dr. Bernardo Attolico — 
Italijos atstovas.

"bUDLię MEKAS NEATIMS — Hitleris atvažiavęs į Eger, Čekoslovakiją, “oficialiai” 
prijungti sudėtus prie Vokietijos (Hitleris stovi automobilyje) pareiškė, kad “sudėtai amži
nai pasiliks prie Vokietijos ir niekas jų nebeatiins.”

Ar Jus Esate Nusi
kaltę Šitoms 
Taisyklėms?

Patikrinkit save!
Yra gerai žinomas faktas, 

kad daugumą nelaimių iššau
kia mažuma automobilistų.

Daugelis nelaimių įvyksta 
ir ne dėl visai menkų priežas
čių.

Patikrink save ir savo va
žiavimo įpročius, ir pamatykit 
kur jus stovite. Paklauskit sa
vęs šių klausimų: «

“Ar jus leidžiate savo prie
kiniam stiklui taip užsiteršti, 
kad nieko per jį negalima ma
tyti? Ar jūsų priekinės švie
sos yra išėjusios iš fokuso ir 
ar jos svilina akis kitiems va
žiuotojams? Ar jus važiuojate 
užsimąstę? Ar jus perdaug 
prisisodinate žmonių į prieki
nę sėdynę? Ar jus užsidegat 
cigaretą važiuodami trafike ? 
Ar jus atkreipiate perdaug di
delę domę į kartu važiuojan
čias moteris? Ar jus važiuo
jate įsigėrę?

Jeigu jus atsakysite į šiuos 
klausimus teigiamai, sako p. 
Barrett, Illinois Motor Club 

Liepia Grąžinti 
Laisnius 10/Alinių

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

JUOKAI
DIDELIS PANAŠUMAS

—-Jurgaila — baisus šykš
tuolis. Vakar aš prašiau jį 
skolinti man 10 litų ...

—Aš toks pat šykštus!..

Illinois Valstijos Alkoholinių 
Gėrimų Kontrolės taryba vakar 
įsakė miesto valdybai grąžinti 
laisnius 10 alinių. Miesto valdy
ba atėmė laisnius už tai, kad 
tos alinės pardavinėjilsios gėri
mus nepilnamečiams.

pa-

prezidentas, tai jus galite pa
tikti mirtiną nelaimę sekama
me kampe, ar sekamoj kryž
kelėj”.

Pažinkime Savo 
Miestą Chicago I

■ I

Mokyklų taryba, kooperuo
jant WPA, šią savaitę rengia 
šiuos “turus”. i i

Trečiadienį, spalio 5 d.:— 
Kenwood Manufacturing Dis- 
triet. — Aplankykite modemi
šką ir gražią industrinę apy
gardą. Susipažinkite su Beit 
Line geležinkeliu ir jo teikia
mais patarnavimais. Pamatyki
te moderninės inuustrinės ar
chitektūros pavyzdžiui. Susi
rinkti 2:30 v. po piet prie 47 
ir Kedzie gatvių.

Ketvirtadieni, spalio 6 d.— 
Pečių ir rakandų gamyba — 

| Aplankykite vieną didžiausių 
gasinių pečių dirbtuvių ir da
lių. Pamatykite enameliavimą 
ir sudėjimą. Aplankykit rakan- 

tuvių ir vokiečių Klaipėdoj, 
organizuoja ten savo nacių 
mušeikų burius. Kas gali žino
ti, gal jis su Klaipėda taip pat 
padarys, kaip jis padarė su 
Austrija, Čekoslovakija? Jeigu 
visos didžiosios valstybės ap
leis Lietuvą, taip kaip jos ap
leido Čekoslovakiją, tai argi 
Lietuva galės atsilaikyti prieš 
hitlerininkų gaujas?

Tokios mintys kyla pas 
kiekvieną lietuvį Spalio De
vintos laukiant.

Prisilaikydamas Spalio de
vintos tradicijų, Chicagos Lie
tuvių Kongreso Chicagos sky
rius tą dieną rengia iškilmin
gą paminėjimą Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj.

Tai bus didžiulė visų Chi
cagos pažangiųjų organizacijų 
ir pavienių lietuvių sueiga, 
kur mes pasidalinsime minti
mis, išgirsime kelias labai įdo
mias kalbas apie Vilnių, Klai
pėdą, Lietuvą, apie jos dabar
tinį gyvenimą ir jos ateitį. Ten 
vėl pakartosime savo viltis ir 
pageidavimus grąžinti Lietu
vai demokratinę tvarką ir pa
rodysim Vilniaus lietuviams, 
kad amerikiečiai juos atsime
na, kad vargsta jų vargelius, 
jaučia jų skausmus ir stengia
si, rūpinasi jiems pagelbėti.

■Paminėjimas prasidės ant
rą valandą po pietų. Rengėjai 
nuoširdžiai kviečia visus Chi
cagos lietuvius atsilankyti.

—Kom.

dų dirbtuvę, pamatykit gami
nimą rakandų ir išstatytus ra
kandus.

Susirinkti 2 vai. popiet 700 
N. Sacramento Avė.

Penktadieny, spalio 7 d. — 
Graikų menas — Pamatykit 
graikų atčhitekturą, skulptū
rą ir kitokį meną ir kitokius 
senovinius daiktus. Susirinkti 
2:30 v. po piet Dailės Institu
te.

Penktadienį, spalio 7 d. — 
Austin apylinkė — Pamatykite 
Austin miesto salę ir jos aikš
tę. Aplankykite Austin knygy
ną, . kur yra išstatytos istori
nės fotografijos ir piešiniai. 
Susipažinkite su vietos drau
gijų veikimu apylinkės labui.

Susirinkti 8 v. v., 5615 Rače 
Avė. (Važiuoti Lake St. gat- 
vekariu iki Central Avė., tada 
eiti į šiaurę).

šeštadieny, spalio 7 d. — 
Biologinė studija Rosenwald 
muziejuje — Aplankykit me- 
dikalę sekciją Rosenwald mu
ziejaus. Pamatyti pavyzdžius 
celės struktūros, jos augimo ir 
reprodukcijos. Pamatykite de
monstraciją kraujo cirkuliaci
jos, klausos ir liaukų. Susirink
ti 2:30 v. p. p., prie 57 ir Sto
ny Island Avė.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

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

I

Naujienos
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL.




