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Rusų Aviatoriai Kolioja Pulkininką Lindberghą
VADINA LINDBERGHĄ MELAGIUM, 

FAŠISTŲ TARNU
Lindbergh pranešęs, kad Vokietijos oro 
galybė esanti lygi Rusijos, Britanijos, 
Francuzijos ir Čekoslovakijos bendroms 

jėgoms
MASKVA, Sovietų Rusija, 

spalio 10. — Vienuolika žy
miausių Sovietų Rusijos t avia
torių pirmadienį, dienrašty 
“Pravda”, karčiai pasmerkė 
garsųjį Amerikos lakūną, pul
kininką Charles Lindberghą. 
Išvadino jį melagium ir fašis
tų tarnu. Apkaltino, kad Lind
bergh pats turįs fašistinių pa
linkimų ir kad jis suteikęs 
Britanijos premjerui Chamber- 
lainui argumentų Čekoslovaki
jai parduoti.

Sovietų aviatorių ataka, at-* 
rodo, yra paremta dviejų Lon
dono dienraščių pranešimais ir 
dalinai gandais, jogei Li^iL 
bergh kritiškai žiuri į Rusijos

oro pajėgas. Tie pranešimai pa
siliko nepatvirtinti.

Pasak šių nepatvirtintų pra
nešimų, Lindbergh pareiškęs, 
kad Vokietijos vienos oro ga
lybė esanti lygi bendroms Bri
tanijos, Francuzijos, Rusijos ir 
Čekoslovakijos oro pajėgoms. 
Lindbergho pranešimas suvai
dinęs svarbų vaidmenį Čekoslo
vakijos kryzyje. Dėl jo rusai 
dabar ir kolioja Lindberghą 
melagium ir fašistų tarnu. .

Ataką prieš Lindberghą pa
sirašo rusų aviacijos garseny
bės — Vasily Molokov, Michail 
Kokinaki, Gromov, Čalkov ir 
kiti.

[ACME-NAUJIENŲ Koto l

t

FRANCUZIJA NUSITEIKUS ATIDUO
TI ISPANIJĄ FRANKUI

ATVYKSTA CHICAGON — štai muzikos mėgėjams 
maloni žinia — Chicagon vėl atvyksta garsus Dono .Kazo
kų Choras. Jis čia bus spalio 23 d., ir išpildys du koncer
tus Civic Opera rūmuose. Bilietai yra nuo 83 centų iki 
$3.30. Juos galima gauti Naujienose. Užsakymus galima 
duoti telefonu, laišku ir asmeniškai. *

Iš Lietuvos
LIETUVOS IŽDAS IŠPIRKO 
1936 METŲ VIDAUS PASKO

LOS DALĮ LAKŠTU.

KAUNAS, spalio 4 dien. įvyk
dytas 1936 metų vidaus pasko
los lakštų pirmasis tiražas. Iž
das lakštų išpirko 1,666,700 li
tų sumoje.

KLAIPĖDOS SEIMELIS PRI
ĖMĖ GUBERNATORIAUS 
VETUOTUS ĮSTATYMUS.

KLAIPĖDA, spalio 6 dien. 
— Seimelis vėl priėmė tris Gu
bernatoriaus anksčiau vetuotus 
įstatymo projektus. *

PAKEISTAS PREZIDENTUI 
RINKTI ĮSTATYMAS.

KAUNAS, spalio 7 dien. — 
Vyriausybė priėmė Valstybės 
Prezidentui rinkti įstatymo pa
keitimą, pagal kurį vietoje ypa
tingųjų tautos atstovų Prezi
dentą rinks tautos atstovai.

PAŠALPA Už LIETUVOS
LAISVĘ PIRMŲJŲ ŽU

VUSIŲJŲ GIMINĖMS.

PARYŽIUS, Francuzija, spa- ras Daladier priėmęs pažiūrą,
lio 10. —Pranešama, kad Fran
cuzijos finansieriai pasiūlė Is
panijos sukilėlių vadui, gene
rolui Franco, didelę paskolą. 
Paskolos tikslas esąs atgauti

jogei karas Ispanijoj . turi-bū
ti sulaikytas bet kokia kairia: 
Sakoma, kad gal būt ir prem-. 
j eras Daladier yra pasiruo^s 
padėti Frankui laimėti, arba
padalinti Ispaniją, paliekant 
Franko kontrolėj turtingus mi
neralus, kuriais ypatingai sve-

tam tikrą metalą — pyrites, 
o taipgi užtikrinti Franko lai
mėjimą. ----

Kitais pranešimais, premje-j timšaliai yra susidomėję.

Chamberlain sumu
šė Hitlerį

7,000 Nash darbinin
kų sugrįš darban

VĖL DEMONSTRAVO PRIEŠ 
INNITZERI

RIAUŠĖS LOŠIA PALANKIAI KATALIKŲ BAŽNY
ČIOS AUTORITETUI

VIENA, Austrija, spalio 10. 
— Pereitą šeštadienį naciai už
puolė Austrijos kardinolo In- 
nitzerio rumus. Išdaužė lan
gus, sulaužė ir sudegino kai 
kuriuos kardinolo rakandus.

Sekmadienį Hitlerio jaunuo
menės būriai vėl surengė de
monstraciją ties Innitzerio rū
mais. Bet policija laikė juos 
toliau nuo trobesio. Jaunuome
nė mušė bubnus, dainavo ka
rių dainas ir šaukė: “Kur tin
kama Innitzeriui vieta? Da- 
chau!”

Dačhau yra Vokietijos kon
centracijos stovykla.

Tačiau ataka prieš 
lo rumus šeštadieni 
Austrijos katalikus.

jų ėmė rinktis į bažnyčias, 
karščiau pradėjo remti kuni
gus. Dėl to, kad Innitzer il
goką laiką pataikavo naciams, 
kai kurie kunigai ėmė abejo
ti jo dvasiška vadovybe. Da
bar tie kunigai atsiduso leng* 
viau.

Innitzerio ir nacių kova ei
na dėl bažnyčios privilegijų. 
Prieš savaitę laiko kunigai bu
vo priversti perskaityti vald
žios patvarkymą, kurs sako, 
kad tikybos dėstymas mokyk
lose nebėra priverstinas. Pe
reitą sekmadienį visose Vienos 
arkidiocezijos bažnyčiose skai
tyta kardinolo Innitzerio laiš- 

kardino- kas raginąs tėvus siųsti vai- 
išjudino kus į tas mokyklas, kuriose ti- 
Daugiau kybą yra ugdoma.

REIKALAUJA, KAD LEWIS PASI
TRAUKTŲ Iš CIO

Dėl šio raporto dar eis de-

PRINCETON, N. J., spalio 
10. — Pirmamečiai studentai 
Princeton universitete balsavo 
klausimą, kas yra didžiausias 
pasauly iš gyvenančių žmonių. 
Atsakymai parodo, kad Cham
berlain ir Hitler. Bet Cham
berlain “sumušė” Hitlerį, nes 
gavo vieną balsą daugiau, ne
gu Hitleris, taigi jis ir pasili
ko “didžiausias”.

Tai buvo Amerikos univer
siteto studentų balsavimas.

Brophv kritikuoja 
Greeną

NEWARK, N. J., spalio 10. 
— Sekmadienį čia pasibaigė 
New Jersey valstijos CIO kon
vencija. John Brophy, konven
cijai baigiantis, masiniame mi
tinge pareiškė, kad William 
Green, ‘Amerikos Darbo Fede
racijos prezidentas, eina ran
kas už rankos su samdytojafe 
nusistačiusiais prieš unijas. 
Taip Green, kaip ir priešingi 
unijos samdytojai reikalauja 
Wagnerio Darbo Santykių Ak
tą pataisyti.

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biufas šiai dienai pra* 
našauja*

Giedra; šilta; saulė
5:25, leidžiasi 5:17 valandą.

RACINE, Wfe., spalio 10. — 
Automobilių darbininkų unijos 
vice-prezidentas Richard Fran- 
kensteen paskelbė, kad unija ir 
Nash Kelvinator kompanija su
derėjo dėl darbo sąlygų, ir 
dirbtuvės neužilgo bus atidary
tos. Numatoma, kad 7,000 bus 
priimti darban.

Čekai atiduoda du 
miestelius ven

grams
KOMAROM, ' Čekoslovakija, 

spalio 10. — čekoslovakų de
rybose su vengrais sekmadie
nio vakare čekoslovakai sutiko 
atiduoti vengrams miestelius 
Polysas ir Bartolarjaujhely. 
Čekoslovakija paleis iš kalėji
mų politinius kalinius vengrus 
ir iš armijos paleis vengrus 
kareivius.

Atsisakė peržiūrėti 
Mooney bylą t

WASHINGTON, D. C., spa
lio 10. — Jungt. Valstijų V y- 
riausias teismas pirmadienį at
sisakė peržiūrėti Thomas Moo
ney prašymą paleisti jį iš San 
Ouentin kalėjimo, kur jis sėdi 
pasmerktas kalėti visą amžių. 
Teisėjai Black ir Reed nesuti
ko su teismo daugumos spren
dimu. Mooney advokatas pasa
kė laikraštininkams, kad kova 

teka Mooney’ui išlaisvinti dar nepa-
1 sibaigus.

Prezidentas užgėrė 
subvėjo -Chicagai*' 

projektą
WASHINGTON, D. C., spa

lio 10. — Prez. Rooseveltas 
pirmadienį užgyrė požeminių 
kelių Chicagoj projektą. Dabar 
dar meras Kelly ir WPA ad
ministratorius Ickes derasi dėl 
federalės valdžios sąlygų. Lau
kiama, kad jie susitaikys į po
rą ar trejetą dienų.

Ne vada apsiginkla
vo “priešus” kovoti

VERDI, Nevada, spalio 10.
— šerifas Ray Root pasamdė 
•150 pagalbininkų sau. Apgink
lavo juos ir įsake šauti — tik
slu vietoj nušauti —- CIO na
rius, jei jie iš San Francisco 
mėgins pasiekti šią apylinkę.

I

Kodėl duota šis įsakymas? 
Isbell Construction kompanija 
gavo kontraktą padaryti pla
tesnį šioj apylinkėj vieškelį ir 
pataisyti jo patalą. Ryšium su 
numatytais darbais pasklido 
gandas, jogei CIO mėgins dar
bininkus organizuoti. Todėl ir 
šaudyti įsakymas duotas.

CIO atstovas San Francisco 
mieste pareiškė, kad jo orga
nizacijos nariai nė neketino 
vykti į Nevadą. O gandą apie 
CIO “užpludimą” veikiausia 
paleido Isbęll kompanija, norė
dama terorizuoti savo darbi
ninkus.

Kinai užmušę 20,000 
japonų (

HAįIK0W, Kinija, spalio 10.
— Kinijos armijos vadovybė 
pirmadienį paskelbė, kad tri
jų dienų mūšio pasėkoj kinai 
sunfkino tris pilnas japonų di
vizijas — 20,000 vyrų prie 
Teian, 130 mylių afstumojkjauo 
Hankowo. Kiti pranešimą! sa
ko, kad japonų čia žuvo tik 
10,000.

KAUNĄS) ąpalio/7 dien. — 
V y riausybė , •" ’ paskyrė pirmojo 
žuvusio ' karininkė J Juozapavi
čiaus ir kareivio Lukšio gimi
nėms po 1000 litų pašalpos.

G. K.

HOUSTON, Texas„ spalio 10.
— Amerikos Darbo Federaci-’ batai.
jos rezoliucijų komisija pądarė| Amerikos Darbo Federacijos

............... v. .. ... . - .kovo-pranešimą pirmadienį. Praneši-'konvencija taipgi nutarė 
mas sako, kad Federacija ne- ti prieš Darbo Santykiui 
gali vienytis su CIO, jeigu bos personalą, ypač prieš Ta

PRAHAI Čekoslovakija, 
spalio 10. t----Hitleris, užėmęs
žymią Čekoslovakijos dalį, da
bar reikalauja, kad čekoslpva- 

(kai tuojau nutrauktų sąjungą 
su Rusija ir Francuzija. :

• KAUNAS, Lietuva, spa
lio 10. — 120 Vokietijos žydų 
turistu, lankiusių Lietuvą šią 
vasarą, nebenori grįžti iš Lie
tuvos j Vokietiją. Lietuvos žy
dai renka aukas šiems žydams 
išvažiuoti į pietų Ameriką.

• BRUSSĖLS, Belgija, spa
lio' 10. — Belgijos pasažierinis 
lėktuvas sudužo ties Soest, Vo
kietijoj. žuvo 16 vokiečių pa- 
sažierių ir keturi lėktuvo tar
nautojai belgai.

Kaltina komunistus 
dėl riaušių Vienoj
VIENA, Austrija, spalio 10. 

— Nacių partijos atstovas pa
reiškė, kad dėl užpuolimo ant 
kardinolo Innitzerio rūmų pe
reitą šeštadtenį ir dėl demon
stracijos sekmadienį esą kalti 
ne naciai, bet komunistai, prieš 
kuriuos Jnnitzer neatlaidžiai 
kovojo Austrijos respublikos 
laikais.

Organizuos pasaulio 
moterų partiją

ŽYMUS SVEČIAS Iš
LIETUVOS.

Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse jau porą savaičių vieši 
ats. Generolas M. Pečiulionis. 
Jis yra Kaune esančios “Ame
rikos Lietuvių Akcinės Bendro
vės,” Lietuvoje atstovaujančios 
Fordo ir kitas firmas, vyr. di
rektorius. Dėl žymiai padidėju
sio automobilių skaičiaus Lie
tuvoje, jo vadovaujama ben
drovė ruošiasi praplėsti savo 
automobilių dirbtuves ir gamin
ti kai kurias atsargines auto- 
mobil|ių dal|s. Tuo tikslu jis 
atvyko į Jungtines Amerikos 
Valstybes ir vedė derybas De
troite, Akrone (padangų rėik.), 
Providence, New Yorke ir ki
tur.

Kad sutaupytų laiko, ats. 
gen. Pečiulionis naudojasi oro 
linijomis. Kaip maloniai sve
čias buvo nustebintas, sutikęs, 
grįždamas iš Detroito, orlaivy
je “stiuvardesę” lietuvaitę p-lę 
Antaniną Andriulis, kuri pui
kiai kalbėjo lietuviškai ir pa
reiškė, kad be jos, tarp New 
Yorko ir Čikagos “Amer. Air
lines” orlaiviais skraido ir ki
ta lietuvaitė, p-lė Gudaitytė.

Gen. Pečiulionis išvyksta 
Lietuvon spalių 12 d. Prancū
zijos linija.

G. K. 
New York City 
1938/X/8 dien.

DETROIT, Mich», spalio 10. • Rytprūsių spauda pranešė,
— Nacionalė Moterų Partija,1 kad po vietovardžio suvokieti-
savo dvimetinę konVenciją baig- nimo, dabar padarytas ir upei
dama, nutarė organizuoti Pa-(bei ežerų vardų pakeitimas, 
šaulio Moterų Partiją, su ceri- Šešupė dabar vadinama Ost
ini Genevoj. Naujosios parii- fluss, Tilželės upė gavo dabar 
jos tikslas bus padėti moterims 'vardą Tilso, o Krutina — Kru-
visose šalyse iškovoti tokias tiner Fluss. Be to, naujus var- 
teises, kokias turi Jungt. Vai-'dus gavo ir kai kurios mažes- 
stijų moterys. - nes upes bei ežerai.

John Lewis pašiliks CIO eilė-į rybos narį Ronald Wackerfield 
se. “Mes negalime taikytis ir Smithą. Konvencija formaliai 
nesitaikysime su diktatūra ar-j užgyrė reikalavimą pataisyti
ba su komunistų vadovybe”, 
pareiškia raportas.

Wagnerio Darbo Santykių ak
tą. \

TRŪKSTA GYVENAMŲ 
BUTŲ.

PALANGA. — Artinantis 
žiemai daugelis Palangos pade
gėlių pradėjo rūpintis žiemai 
butų.

Butų žiemai Palangoje ma
ža, nes visos vietos yra tik va
sarnamiai, tai daugelis gyven
tojų išvažinėja į kitus artimes
nius miestelius kaip pav., Kre
tingą, Darbėnus ir kt.

DIDELĖ STATYBA.

PALANGA. — Pasibaigus 
vasaros sezonui ir išplanavus 
vasarvietę, prasidėjo didelė sta
tyba. Daugiausia statoma mū
riniai namai, iš kurių du jau 
baigiami, tai naujieji pradžios 
mokykla ir autobusų stotis, ku
rie iki spalių mėn. bus galuti
nai baigti.

Pradžios mokyklos rūmai 
bus vieni moderniškiausių Pa
langoje. 4 aukštų, kuriuose, bus 
26 m ilgio salė. Taip pat bus 
ir valgykla. Mokyklos rumus 
stato rangovai Gurvičius ir Ju-
delevičius.

Autobusų stoties rumus sta
to rangovas Stonkus.

Rūmų planą sudarė inž. Viz
baras.

Bendrai Palangoje dabar prie 
visų statybos darbų dirba per 
500 darbininkų.

Danzigas išspręs sa
vo likimą

LAISVAS DANZIGO MIES
TAS, spalio 10. — Nacių va
das Alberl Forster, kalbėda
mas sekmadienį Danzigą nacių 
grupių lyderiams pareiškė, kad 
Danzigas išspręs savo likimą. 
Pasak Forslerio, 70-Danzigo 
parlamento narių, iš viso skai
čiaus 72 narių, priklauso na
cių partijai.

Praeity Danzigas buvo Vo
kietijos dalimi. Pasaulio karo 
pasėkoj jis tapo paskelbtas ne
priklausomu miestu, bet Tautų 
Sąjungos priežiūroj. .Danzigas, 
kartu vadinamu Danzigo karo- 
dorium, šiuo laiku yra Lenki
jos priėjimas prie juros.

Britai nutarė likvi
duoti arabų riaušes

• JERUZALĖ, Palestina, spa
lio 10. — Britanijos valdžia 
įsakė didesniam kariuomenės 
skaičiui vykti į Palestiną. Ar
timoj ateity Palestinoj bus 
apie 21,000 Britanijos karią. 
Manoma, kad to skaičiaus ka
rių išteks arabų riaušėms lik
viduoti.

) .11 ,■ „■1,1 ■■

REKORDINIS SVEČIŲ 
SKAIČIUS.

PALANGA. — šią • vasarą 
Palangą aplankė rekordinis sve
čių skaičius.

Svečių užregistruota nuo ge
gužės mėn. 1 d. iki rugsėjo 
men. 6 d. 8311 prieš pereitų 
metų 8261 skaičių.

Dabar
SEKMADIENIAIS
Naujienų Raštinė
BUS ATIDARYTA

NUO 9 V AL. RYTO IKI 
1 V AL. POPIET.

•
KITOMIS DIENOMIS — 
ATIDARYTA NUO 8 V. 
RYTO IKI 8 V. VAKARO

—NAUJIENŲ ADM.



DZŪKŲ SOSTONEr-ALYTUS KEIČIA VEIDĄ
Senas Alytus neturi nei pra

monės nei didesnės prekybos. 
Jis šimtmečiais tarnavo smul
kiems Dzūkijos krašto reika
lams kartu būdamas šios vieto
vės sostine. Miestų į dvi puses 
dalija sraunus Nemunas su 
aukštais krantais ir gajais pu
šynais. Alytus yra du jungtiniai 
miestai: Alytus “I” ir Alytus 
“II”. Alytus “I” yra senasis 
miestas su atskirais papročiais 
ir kitais Suvalkijoje veikian
čiais Napoleono kodekso įstaty
mais. čia atskirus patogumus 
turi vekseliais besi verdantieji 
prekybininkai, bet tas šiai mies
to daliai nieko gero neduoda. 
Dabar einama prie įstat. suvie
nodinimo. Iš šios pusės išsi
kraustė visos įstaigos ir stam
besni prekybininkai. Iš čia iš
sikraustė ir paskutinė stambes
nė įstaiga — Apskr. s-bės lai
koma ligoninė. Senasis Alytus 
“I” netik kad neauga, bet die
na po dienos nyksta ir mažėja.

Šiandien viskas organizuoja
si, auga ir bujoja Alytuje “II”,

Atėjo Nauja 
Kultūra No. 8 

? TURINYS:
Gamtiniai moralės principai — P. 

H. Holbach.
Astronomijos tikslas ir reikšmė — 

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

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

t. t.
KAINA 45 CENTAI. 

. Galima gauti

NAUJIENOSE 
1739 S. HALSTED ST., CHICAGO.

kuris plečiasi ir statosi kaimiš
ku tempu. Ši miesto dalis, su
daranti centrų, gyvai yra susi
jusi su besisteigiančiu kurortu.

Kurrortas ir naujasis miestas 
steigiasi gražiai, planingai taip, 
kaip reikalauja šių dienų pa
siekta technika ir tobulumai. 
Naujosios gatvės plačios, tie
sios, visose vidurinė kelio dalis 
pravedama su alėjomis jas ap
sodinant medeliais ir paruo
šiant šaligatvių pravedimui.
. Alytus, kiek statyba, tiek ir 
gyventojų skaičiumi auga. Da
bar Alytuje priskaitoma apie 
10,000 gyventojų. Visa tai į 
bendrų j į gyvenimų įneša nau
jus reikalavimus ir didesnius 
darbus. Vien miesto tvarkymui 
šiemet biudžete numatyta 110,- 
000 Lt. Prie viešųjų darbų šiuo 
laiku dirba per 200 darbininkų. 
Didžiųjų viešųjų darbų dalį šiuo 
laiku sudaro gatvių tvarkymas. 
Pastačius kar. Juozapavičiaus 
vardo tiltų, iš pagrindų pertvar
koma Vilniaus gatvė, kur daro
mi dideli žemės nukasimo dar
bai. Galvė pergrlndžiama tašy
tais akmenimis su cementiniu 
pagrindu. Be gatvių tvarkymo 
šiuo laiku miesto savivaldybė 
stato dvi dideles pradžios mo
kyklas. Jų viena bus mūrinė, 
kita — medinė su visais higie
nos reikalavimais: vandentic-

ir

lyba miesto s-bei kaštuos apie 
180,00Q Lt. Miestas jau turi 
1935 m. statytų neblogų sker
dykla, kurios statyba kaštavo 
120,000 Lt.

Dzūkijos kraštas dėl žemių 
nederlingumo žinomas kaip vie
nas iš neturtingesniųjų. Per ne
turtų ne iš blogos valios atsi

randa nemažai elgetaujančių ar 
šiaip paramos reikalingų žmo
nių, tat Alytui netaip lengvai 
yra sprendžiamas socialinis 
klausimas. Alytuje elgetavimas 
yra griežtai draudžiamas, — 
šio įsakymo neprisilaikantieji 
yra baudžiami. Elgetų nubaus
ti pinigine 'bausme yra bergž
džias darbas, todėl čia neišven
giamas areštas. Taip klausimų 
sprendžiant Dzūkijoje neteko 
matyli nė vieno elgetos. Čia nė
ra turtuolių, bet kiekvienas dzū
kas yra pamilęs, kad ir men* 
kiaušių • nuosavybę. Jeigu prie 
jo trobelės auga keli lepšiai, jis 
jų koja nenuspirs, bet išugdys 
ir sunaudos kaip gerų daržovę. 
Dzūkai grybais minta apskritus 
metus, juos naudoja ir namų 
apyvokos reikalams, pav.: jei 
nėra deguto, lepšis tinka ir me
diniams ratams patepti. Per 
vietos žmonių kuklumų ir pa
čiame Alytaus mieste socialiniai 
reikalai sprendžiami geriau, ne
gu turtinguose apskričių mies
tuose. 10% viso miesto s-bės 
biudžeto skiriama socialiniams 
reikalams. Per 100 senelių su 
tinkama globa ir išlaikymu tu
ri nuolatinį prieglobstį elgatna- 
miuose, kuriuos aptarnauja 
Labdarių d-ja. Darbininkų vai
kams globoti mieste veikia trys 
vaikų darželiai. Juose laisvai 
telpa viso miesto mažiau pasi
turinčiųjų vaikai. Be šios orga
nizacijos šelpiami ir pavieni as
menys. Jiems į namus duoda
mas maistas, kuras ir kitos na
tūralios pašalpos. Visiems šiems 
reikalams 
ro 42,000 
išskiriant

ita*®- tl-M
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JUOKAI
DIRBO IR NEDIRBO

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

NAUJAS AMBASADO
RIUS AMERIKAI — Ken- 
suke Horinbuchi, buvęs Ja
ponijos užsienio reikalų mi
nis1 eris, paskirtas Japonijos 
ambasadorium Amerikai. 
Vienu laiku jisai buvo ge- ■ 
neraliu konsulu' New Yorke.

uis gyvenimas plačiau išsivys
tęs ir yra parodęs daug gražių 
bendromis pajėgomis atliekamų 
darbų. Neturtas šio krašto žmo
nėse yra išugdęs nuoširdumų, 
nepaprastų darbštumų, vieno ki
tam atjautimų ir atvirumų. Šias 
dzūkų teigiamybes gali pastebė
ti kiekvienas, kuriam tenka čia 
atsilankyti. “L. ž.”

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra n a ridi n iros.

Vienos įstaigos tarnautojas 
kreipėsi į savo viršininkų, pra
šydamas padidinti atlyginimų.

—Ar daug jus dirbate, Jur
gaiti —klausia 'viršininkas.

—Aš dirbu kaip jautis!
—Pažiūrėsim. Pereitais me

tais mes turėjome, 366 dienas, 
ar taip?

—Taip!
—Jus miegate kasdien aštuo- 
nias valandas, ar taip?

—Taip!
—Tai sudaro trečių dalį per 

metus, t. y. 122 dienas, lieka 
244 dienos, ar taip?

—Teisingai.
—Kiekvienų dienų astuonias 

valandas jus esate laisvas; tai 
sudaro irgi 122 dienas. Lieka 
irgi 122 dienos.

—Jus visiškai teisus!
—Sekmadieniai jus nedirba

te, tai 52 dienas atmesim, — 
lieka 70 dienų.

—Taip.
—šeštadieniais dirbate tiktai 

pusę dienos, tai per metus sur 
daro 26 d.,—lieka 44 dienos.

Taip, taip, teisingai.
—30 dienų jus turėjote atos

togų, teisybė?
—Lieka 14 dienų. Metuose 

esti. 9 dienos įvairių švenčių, 
lieka 5 dienos.

—Ta....i....p....
—5 dienas jus sirgote
—Teis....ing....ai—
—Taigi, tamsia visus metus 

nięko nedirbai! Tai už ką pa
kelti atlyginimų ? S.

LAIMĖS BANDYTOJAS
Viename didmiesčio primies- 

tyje, kur per traukinio linijų 
galima pereiti ir tiltu viršum 
kelio ir tiesiai per bėgius, ena 
keleivis ir pirma jo nešikas, 
abu su ryšuliais. Kad lengviau 
butų pereiti, kad nereikėtų 
tampytis su ryšuliais į viršų 
ant tilto, nešikas pasiūlo 
per bėgius. Vos tik perėjęs 
bėgius, nešikas atsisuka į 
leivį ir taria:

—Tamsta 'vis dėlto 
mę!

—Kodėl,—nustemba
—Dėl to, kad visai

aš ėjau pro čia panašiai su ki
tu keleiviu ir lig tik pažiurė
jau atgal, jau mano geradaris 
gulėjo ant bėgių negyvai per
važiuotas.

tu r i

eiti 
per 
ke-

lai

keleivis, 
neseniai

KĄ PADARYSI
Laivas pamažu plaukia. Prie 

kapitono prieina apysenė po
nia ir taria:

—Kodėl taip palengva plau
kiame?

—Kad miglos aplinkui!
—Bet juk žvaigždės matyti!
—Kų padarysi, juk ne į ten 

mes plaukiame!

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

gydytojas ir chirurgas 
2808 West 63rd SL\ 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7-M 
vakaro, trečiadieniais (r sekmadie

niais pagal susitarimą. < 
Telefonas HEMLOCK 6111

Ofiso TeL Yards 6921

DR. BERTASH
756 West 35th St

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

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

z 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 pagal sutartį.

i .

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

ADVOKATAI

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

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

DR. ST. N AIKELIS
Physician and Surgeon 

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

CHANE ČOAL COMPANY 
>332 So. Long Avenue 

TeL Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.50

. SMULKESNES DAŪG PIGESNES 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

Moterys-žiureKit!
JUS GALIT LENGVAI ĮSIGYTI

ROGERS SIDABRĄ
MADE BY ONEIDA no.

NORITE.

6 ŠMOTAI
AUKŠTOS RŲŠIES

1 Peilis
2 šakutės
1 šaukštas
2 šaukštukai

SU 6 KUPONAIS 
TIKTAI.

Dėžė $1.75-35c extra

skiriama suma suda- 
Lt. Be šios sumos, 

žydus, visi gyvento- 
socialiniams reika

lams mokesčiais, kurie imami 
su tam tikra nuožiūra nuo 1 
iki 1,5%. Žydai nuo šio mo
kesčio atsisakė ir savo tautiečių 
reikalais rupniasi palys betar
piai.

Alytaus miestų apšviečia 
privačių asmenų laikoma elek
tros stotis. Jų koncesija baigsis 
lik 1942 m. šviesos^t&Tifas pa
gal sutartį skaitomas toks pat 
kaip Kauno t. y. 82 et. už kw. 
Stotis per metus pagamina apie 
0,5 mil. kw. Koncesijai pasibai
gus numatoma, kad stotį išpirks 
miesto s-bė. Miesto gatvės geru 
apšvietimu nepasižymi. Alytuj 
kaip kurortui ir pirmaeiliam 
miestui tuo reikėtų susirūpinti.

Artimesniu laiku Alytuje nu
matoma netoli geležinkelių sto
ties pastatyti didelį turistinį 
viešbutį, kurio statybai nuino- 
toma skirti per 0,5 milijono li
tų. Viešbutis bus liuksusinis su 
visais europicjiškaiš įrengimais. 
Be 40 kambarių keleiviams bus 
įrengta res ta uranai ir kelios sa
lės įvairioms pramogoms. - ši

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

JOSEPH J. GRISU
METU VIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

SENIAUSIA IR

AMBULANCE 
• DIENĄ IR NAKTĮ ' 

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

"-'"‘■Tel. LAFAYETTE 0727

I -j • koplyčios visose
l'sl cfx 1 Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

PER

kiama. Jos itin laukia mūrinin
kai, kurie prie gausios kuror
to medinės statybos tegauna la
bai menkus darbus su dar men
kesniu a Ilgiu imu.

Alytaus veidas keičiasi iš pat 
pagrindų. Kurorto rajone kal
nuotos ir duobėtos gatvės šian-

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

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

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

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
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'tt Lietuviai Daktarai

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

Taupyki!
Kuponus

GALIT

SĖT
• Kitur
Kainuoja

$2.75

GAUTI TIEK SETŲ KIEK

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ

Įėjus. Taip sutvarkyta ir centri
nė Pulko g-vė, o Vilniaus gat
vėje vykdomi pagrindiniai jos 
reformavimė darbai. Po didelių 
žemės nukasimo darbų dauge
lis muro namų pakibo ore. 
Jiems dedami nauji pamatai ir 
krautuvės. Gatvės tvarkymas iš
šaukė namų reformų, kurių sa
vininkams atsirado nenumaty
tos išlaidos, o darbininkams — 
netikėtas darbas ir šioki toki 
uždarbiai. Toks gatvių tvarky
mas palietė visų senųjį ir nau
jąjį Alytų.

Alytus kiek išsiplėtė ir pagra
žėjo, tiek pasidarė žinomesnis 
kaip kurortinis miestas, šis jo 
augimas Birštonui sudaro rim
tų pagrindų netekti žymesnio 
svečių skaičiaus ir viso popu
liarumo kokį iki šio laiko tu
rėjo. Apie Alytų kaip apie ku
rortų rašome atskirai. ,

Alytus yra ne tik Dzūkijos 
sostinė, bet ir pažangiosios vi
suomenės centras, čia kulturi-

kuponus. Taipgi pinigaisSiunčiu

Atsiųskit man

Vardas

Adresas —.

Miestas

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ Ktl PONAS
NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chlcago, III.

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme
niui pristatyti j ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15e pašto ir pa4 
kavimn išlaidoms padengti, arb* išviso $1.14. Užsakant dėže naš
tų, reikia atsiųsti ekstra 35c. Dėžė ir persiuntimas paštu $2.10.

Valstija

11

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų gatantavimas.

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. Speciali 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

Tel. Office Wentworth 6330 
Rcz. 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. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Akinių DirbtuvėOfisas ir 
756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

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

LIETUVIAI

8

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
 Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

MhI

DR. HERZMAN
18 RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratoria
1034 W. 18th St., netoli Morgan 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 vaL ryto, nuo 2 iki 
4 vaL po piet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND'AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400
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VIDURAMŽIŲ BURTŲ IR PRIETARŲ 
KODEKSAS

HEXENHAMMER—RAGANYSTĖS BIBLIJA IR BAU
DŽIAMASIS KODEKSAS. — LIŪDNOS SUKAK
TUVĖS Iš TAMSIŲJŲ VIDURAMŽIŲ.

Neseniai sukako 450 metų 
nuo vienos baisios knygos pa
sirodymo, kuri iššaukė daug 
sunkių nelaimių žmonijai. 1487 
m. pavasarį du vokiečių vie
nuoliai, Henrich Kraemer, pra
varde Institor ir Jacobus Spren- 
ger, baigė savo garsųjį veikalų 
Hexenhammer (Raganų Plak
tukų, kuris buvo išspausdintas 
ir išleistas keletu metų vėliau 
vardu Malleus Maleficarum. Ta 
knyga puola burtininkus, ku
riuos kaltina visomis pasaulio 
blogybėmis. Tas žiaurus ir fa
natiškas veikalas juos kaltina 
“pasaulio prakeikimu” ir kvie
čia minių juos rišti prie gėdos 
stulpų, mesti į laužus.

Tas veikalas, Malleus Malefi
carum, daugiau kaip tris šim
tus metų išbuvo kodeksu, nor
muojančiu papročius ir nusta
tančiu musų pasaulio suprati
mų. Paskutinė 28 laida išėjo 
1669 m., kuri dar turėjo aukų 
net devynioliktojo šimtmečio 
aušroje!

Bažnyčia pradžioje nenorėjo 
nieko apie tai žinoti. Ji griež
tai neigė burtininkų ir burtinin
kių buvimų. Bažnyčios rašyto
jai, kaip Agobardas Lyjonietis 
(820), Regino de Prum (90f>) 
ir Burkhardas iš Wormso dau
giau ar mažiau griežtai pasisa
ko prieš kvailų tikėjimų bur
tais, burtininkais ir kitais ant
gamtiškais piktos dvasios įran
kiais. Tačiau padėtis pradeda 
keistis, kai vis labiau tapo jun
tami kai kurie “eretiški” ir 
“schizinatiški” judėjimai. Ge
riau su tais judėjimais kovoti 
ir pažeminti juos* minios akyse 
buvo pradėtas skelbti ryšis tarp 
erezijos ir raganystes. Kaltinda
mi eretikus esant velnio sųjun- 
gininkais ir darant visokiausias

įsivaizduotas eibes tikintie
siems, bažnyčios kovotojai pui
kiai išnaudojo žmonių prieta
ringumų.

Pradedant XIII šimtmečiu 
Vokietijoje erezija ir raganys
tė tampa neperskiriamos sųvo- 
kos, ir vienuoliai domininkonai 
veda su lygiu 
liek su pirmu, 
Tačiau tikrasis 
prieš raganystę
po dviejų šimtmečių išleidus 
bulę Suminis desiranfes affec- 
libus, kuria 1484 m. popiežius 
Inocentas III oficialiai sutapati
no sųvokas: erezijų ir raganys-

nusidėjėliai galėjo būti baudžia
mi tik skaistinfoja ugnimi, ku
ri, suryja jų kūnų, išlaisvina iš 
to purvino kalėjimo jų nemir-

įnirtimu kovų 
liek su antru, 
kryžiaus karas

l avmk-NAUJIENŲ Foto]
NUŠOVĖ UOŠVĮ — 65 me

tų South Bend, Ind., gyven
tojas William Kreuger (vir
šuj) nušovė savo uošvį Jef- 
ferson Werner, 92, susigin
čijęs su juo dėl vasarnamio. 
Krueger, dabar suimtas, 
taipgi pašovė savo podukrą 
ir jos 'vyra.

Faktinai iniciatyva priklausė 
dviem Vokietijos vienuoliams 
Heinrichui Kraemeriui Ins- 
titoriui ir Jacobui Sprengeriui. 
Jų fanatizmas išplėšė iš popie
žiaus tą nelemtųjų bulę. Abiem 
vokiečių ekleziastams buvo su
teikta teisė vesti karų su burti
ninkais, naudojant visas tas 
priemones, kurias jie palaikys 
reikalingomis. Tam tikslui be 
atsikalbinėjimo paramų jiems 
turėjo teikti visa dvasininkija.

Nuo los dienos du vokiečių 
inkvizitoriai pradėjo tikrų “bur
tininkų” ir “raganų” medžiok
lę po visų kraštą. Visur liepsno
jo laužai, o žuvusiųjų šeimoms 
belikdavo vien apverkti savo 
nario tragiškų galų. Skleisdami 
tuksiančiais ekzempHorių savo 
knygų, inkvizitoriai padarė 15 
Hexenhammėrio naujų nelai
mingosios Vokietijos bibliją. 
Patetiški ir gabus žodžio meis
trai, tiedu broliai mokėjo pa
taikauti žemosioms minios ais
troms. Iš savo knygos jie pa
dare kodeksų, pagal kurį nuo 
tol turėjo būti vedami visi pro
cesai’ prieš raganius.

Pirmoji knygos dalis kalba a- 
pie raganavimų bendrai, antro
ji dalis raganystę rūšimis, jas 
charakterizuoja ir nurodo jų 
veikimo pobūdį. Pagaliau, tre
čioji nustato teisinę procedūrų 
ir baudžiamųsias sankcijas, ku
rios paliečia' tos rūšies nusikal
tėlius.

Kitoje veikalo dalyje nuro
dyta tardymo procedūra ir iš
vardytos , kankinimo priemonės 
bei kančių laipsniai, kurie de
ra panaudoti, kad privesti kal
tinamuosius prisipažinti.

Ak, tas dorasis Jacob Spen- 
ger buvo stačiai nenuilstantis! 
Vien tik dvejuose Constancijos 
r Ravenbergo miestuose per 
/ienerius metus jis sudegino ke- 
.uriasdešimt aštuonias moterisj 
visas jaunas ir gražias, - tarp aš
tuoniolikos ir trisdešimt ketve- 
rių metų.

Nors eilė popiežių, kaip A- 
leksandras VI Bodžia, Julius II, 
Leonas X, Adianas VI ir kt. sa
vo bulėmis parėmė Hexenham- 
inerį ir išplėtė jo jurisdikcijų 
visai Europai, vis tik atsirado 
:š kitos pusės ir kilnių be’ švie
sų protų, kurie pasisakė prieš 
tos knygos teorijas ir net išdrį
so visiškai neigti burtininkų 
buvimų. Taip, pavyzdžiui, pa
mokslininkas Baltazaras Berri 
iš Amsterdamo savo rašte Be- 
tooverde Wereld (Užburtas pa
saulis) griežtai atsisako tikėti 
burtams ir griežtai puola He- 
xenhammerį. Taip pat ir vokie-

Gaso Šiluma
PIRMA PATOGUMU

ŠVARUMU IR PARANKUMU

TIKTAI
*

MĖNESY
‘Vidurkis penkių kambarių namo apšildymui \

8 mėnesių šildymo laikotarpiui /

Chicagos Draugijų
Kliubų Valdybos

1938 Mėtams
HUMBORLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1988 METAMS: ttalskls—pirm., 8841

Evergreen Avė., tel. Belmont 
7678; John Kuprevičius—vice-pir- 
mininkas. 8446 W. Pierce Avė.; 
Anton Lungevicz—nutt. rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; S. Buneckis—finans rašt., 
8247 Beach Avė.; A. Zillius—ka
sierius, 3327 Le Moyne St.; T. 
Kubilius—maršalka, 3222 Pierce 
Avenue.

JAUNU LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1988 METAMS: J. Rūta — pirm.,

3141 So. Halstėd St.; P. Pauzolis 
—pirm, pagelb.. 8427 So. Halsted 
St.: S. Kunevičia—nut. rašt., 3220 
So. Union Avė.: F. Kasparas — 
fin. rašt., 3534 So. T,owe Avė.: 
W. Dulevičia—kont. rašt., 812 W. 
33rd St.; J. Balčiūnas—Kasierius, 
3200 So. Lowe Avė.; J. Arišiu- 
nas—apiekunas kasos, 8623% 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 mėnesi pirmą pen
ktadieni. 7:30 vai. vakare. Crica- 
gos Lietuvių Auditorijoje, 8133 S. 
Halsted St.

L M. Norkiis
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

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

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

2415 W. 64th Street. Tel. Hemlock 6240

Čionai Lietuviai Perka!!!
APŠILDYMĄ — PLUMBINGĄ — MALEVĄ 

LINK-BELT STOKERIŲ CENTRAS

V^t-

Pirkite kur visi Lietuviai Perka! ’

South Genter Plumbing & Healing Suppiy Co., Ine
N. W. kampas State ir 551 h St.

VISI TELEFONAI — ATLANTIC 4290 — VISI TELEFONAI

Velnias, rašo autoriai savo į- 
žangoje, nemiega niekad. Jis vi
sada pasiruošęs ir pasiryžęs da
ryti piktų ir žalų žmogui. Tam 
tikslui (kuris yra jo vieninte
lis faison d’etre) visos priemo
nės jam geros, štai kodėl jis 
imasi talkon burtininkus ir ra
ganas, kurie yra tik paprasti į- 
rankiai jo rankoje. Klausyda
mi piktosios dvasios įsakymų, 
pastarieji leidžiasi į visokiau
sias blogybes. Jie išjuokia krikš
čionių tikėjimų, jo papročius, 
ceremonialų. Jie iššaukia aud
ras ir skandina laivus juroje. 
Jie padaro nevaisingais moteris

mas ligas, įstumia mirtinguo
sius į pavojingiausias pagundas 
ir gardžiuojasi mažų kūdikių 
kepsniais... Burtininkai ir raga
nos leidžiasi į sodomiškus pasi
smaginimus su šėtonu, kuris 
tais atvejais įgauna gyvulio ap
raiškų. Demonai ir. burtininkai 
susitinka sutartose vietose, kur 
jie šoka ir linksminasi, niekin
dami visų, kas yra švenčiausia.

Pagal Hexenhammerį, mote
rys esančios daug labiau palin
kusios šėtono gundymui. Tai y- 
ra jų vidinė silpnybė, o be to, 
ir pats jų pavadinimas femina 
yra ne kas kitas kaip sutrum
pintas fides minus t. y. “ma
žiau tikėjimo”. Savo tezės pa
rėmimui autoriai dar kartų ci
tuoja Senekos pastabų: “Mote
ris, palikta pati sau, visada 
mušto ir protauja blogai”.

Tokio pobūdžio kalambūrų ir 
patarlių paremtas, raganavimas 
vis labiau ir labiau buvo pri
skiriamas moterims.

Tačiau nuostabiausia, kad y- 
ra išlikę skaitlingi protokolai, 
pasirašyti pačių kaltinamųjų, 
kurie prisipažįsta raganavimu, 
įskaitant ir puotas, per kurias, 
piktosios dvasios įtakoje, jie 
valgę keptų žindukų kūdikių 
mėsų. Dažnai moterys, iš anks
to žinodamos, kad yra pražu- 
vusios, apkaltindavo save dar 
baisesniais darbais, nei yra kal
tinamos. Juos apipasakodamos 
ir aprašydamos ritualų, jos vi
sada duoda tikslias smulkmenas 
iš Uexenhammerio.

Vienuoliai savo knygoje su 
dideliu malonumu labai smul
kiai nupasakoja tas gudrybes, 
kurių griebiasi burtininkai ap
sukti žmonėms galvas ir pri
versti juos daryti nusikaltimus 
ir atsiduoti gašlumui. Abu “mo
ralistai” nueina taip toli malo
numų ir ištvirkavimų pažinime, 
kad pradeda dvelkti psichopa
tologija. Jų supratimu visi tie 
iškrypimai yra nuodėmėj prieš 
Pasaulio Gėrio principų, kurį į- 
kunyja Dievo didybės. Todėl

iyvavęs, kaip dvasininkas, prie 
daugelio raganių sudeginimo, 
galop pradeda abejoti bylų ir 
sprendimų verte. Jo knyga “De 
processu contra Sagas”, išėju
si 1593 m., duoda daug įdomių 
priežasčių, kodėl to jėzuito vie
nuolio protas pasipriešino baž
nytinės vyriausybės pažiūroms.

• I

Tačiau nepaisant tų ir dauge
lio kitų šviesesnių vyrų balsų 
XVII ir XVIII avižiais, dviejų 
vokiečių nelemtoji^ knyga ilgam 
išleikė savo įtakų. 1781 m. Se
vilijoje buvo sudeginta viena 
moteriškė, b . Radiuse 1782 m. 
sudeginta antra, abi Apkaltintos 
raganavimu. Tačiau štai vienas 
dar labiau neįtikėtinas faktas: 
1799 m. Posene valstybinis teis
mas, remdamasis M Hexenham- 
meriu, pasmerkė mirti tūlų vy
riškį, nes, kaip buvo nurodo
ma kaltinamojo veiksmai pri
minė fanatikų Kraemerio ir 
Sprengerio nurodytus “kriteri
jus”...

“Mes randame, kad Gaso Šiluma yra visai patenkinanti. Mes įsitiki
nom, kad tai yra kaip tik. kaip Gaso Bendrovė ji mums perstatė."

Paulino Matanovlch, 5235 Sawyer, Chicago.

Gaso Šiluma Yra Verta Daugiau 
Nes Ji Padaro Daugiau

o Tikrumoj Gaso šilumą galima 
jrengt į bet kokį namą—seną ar 
naują. Gasas tai idealis kuras dėl 
garo šilumos, karšto vandens, ar 
karšto oro šilumos. Užtruks tik 
kelias valandas pakeisti jūsų da
bartinį šildytuvą į pilnai automa
tinę gaso šilumą.
Kreipkitės, rašykit ar telefonuo- 
kit Wabash 6000 dykam apskai

čiavimui kiek kainuotų namų 
apšildymas gasu.

GASO ŠILUMA 
yra vienintele 100% 
Automatiška šiluma

MODERN COOKERY ■. CONSTANT HOT WATER ■. SILENT REFRIGERATION . ■ GAS HEATING

f THE PEOPLE5 GA5 LIUHI AND IUK E IU/V1HAIN T 
| ' P H O N E W A B A S H 6 0 0 0 < <į

TAUPYKIT KUPONUS
UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSIT GRAŽŲ IR 

BRANGŲ INDŲ SETį
Kasdiep per savaitę laiko, nuo šeštadienio iki šeštadieniui 

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

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

Darbas,Taupa--Gyvenimo Palaima

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

NAUJIENŲ SPULKA. Patarimas ir patarnavimas Čia nieko nekainuoja

>^$AFETY^ 
Of YOIH 

• NVESfMtNT

Užtikrink savo indeliams tikrą apsaugą 
ir pelną

čia visų INDELIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND SAVINGS ASS’N
TELEFONAS, CA2VAL 8500

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGI
JOS SKYRIAUS ROSELANDO 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.
E. 104th PI.; Nut. Rašt.—Franas 
Pučkorius, 10831
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 ketvirtadieni, 7:^0 vai. vak., 
Darbininkų Svetinėje, 10413 So. 
Michigan Avenue.

Mike _Sinko,_115—

So. Edbrooke

ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Pirmininkas—Pet

ras Arlauskas, 1947 N. Cleveland 
A v., Chicago, III.; Pirm, pagelbi- 
ninkas—Alexas Niprikas, 4015 W. 
13th St., Chicago, III.; Protokolo 
Raštininke — Sofija Ambrozaitė, 
11731 So. Indiana Avė., Chicago, 
III.; Finansų Raštininke — Ona 
Uškuraitė, 1829 North Dearbom 
St.. Chicago III.; Fihansų Rašti
ninkės Pagelbininkė — Emilija 
Ramašauskienė, 1218 South Inde- 
pendence Blvd., Chicago, TU.; Ka- 
sierka—Ambrozienė, 11731 S. 
Indiana Avė., Ch’go; Maršalka— 
William Putris, 4730 So. Spring- 
field Avė., Chicago, UI.; Kores
pondentas — Juozas Balakas, 1414 
So. 49th Court, Cicero, III.; Ka
sos Globėjai—Juozas Keturakis, 
1525 So. 51st Avė., Cicero, III.; 
Steponas Niprikas 852 West 83 
St., Chicago, III.
Susirinkimai laikomi vieną syk| 
į mėnesį kas ketvirtą nedėldienj 
pirmą valandą popiet Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., Chi
cago. TU.

DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1938 METAMS: 

John Jackas— pirmininkas, 6504 
So. Rockwell St.; Adam Subaitis 
—vice-pirm., 1947 String St.;

»Gasper Pakeltis—nut. rašt., 4019 
So. Artesian Avė.; Krank Micklin 
Jr. — finansų raštt., 4917 South 
Komensky Avė.; Frank Medalins- 
kis—kasierius, 8159 Emerald Av.; 
Frank Margevičia—kontr. rašt., 
4348 o. Washtenaw Avė.; B. J. 
Jakaitis — Auditorijos atstovas, 
826 W. 34th PI.; A. Subaitis, A. 
Tamevičia ir P. Augustinas — 
Trustees.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠALPINIO 
KLIUBO VALDYBA 1938 M.: Pirm.

George Medalinskas, 233 Central 
Ave|; Pirm. Pagelb. Frank Sta- 
nionis, 3950 Gladys Avė.; Prot 
Rašt. Mary Medalinskas, 233 So. 
Central Avė.; Fin. Rašt. Chas. 
Kattalo. 4676 W. End Avė.; Kont. 
Rašt. Vincentas Manikas. 17 So. 
Springfield Avė.; Kasos Grobėjai: 
Mike Davidonis, 8917 14th St., 
Juozas Bruchas, 8887 W. Polk St.; 
Kasierius Mike Kaziunas, 3508 
Gunderson Avė., Berwyn, III.; 
Maršalka Juozapas Zubnvičius. 
530 So. Lawrence Avė.; Kliubo 
gydytojas: Dr. Margeris, Tel. 
Boulevard 8483; Korespondentas

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

ka, Pirmininkas, 2419 W. 43rd 
St., Tel. Lafayette 5424; J. Va- 
linckas, Pirm.-Pagelb., 3423 So. 
Morgan St.; Paul J. Petraitis, 
Nutarimų Rašt., 4223 So. Wells 
St., Tel. Victory 8770; Helen 
Gramontienė, Kasierius, 4535 S. 
Rockwell St., Tel. Lafayette 2418; 
Frances Wittis, Fin. Rašt., 4469 
Archer Avė., Tel. Lafayette 1374; 
F. Krasauskas, Kontrolės Rašt. 
4353 So. Maplewood Avė.; J. 
Jesunas, Kasos Globėjas, 2440 
W. Pershing Road; Dr. A. J. Ma
nikas, Daktaras Kvotėjas, 4070 
Archer Avė., Tel. Lafayette 3051; 
A. Saldukas, Teisėjas, 4038 Ar
cher Avė. Susirinkimai laikomi
kiekvieną trečią sekmadienį, kai 
1:00 vai ‘ *----- --------
2417 W.

vood Hali, 
licago, m. 
ii ir mote

rys nuo 16-kos iki 45 metų am
žiaus lygiomis teisėmis.

■», , a ,, a,t » ,

I Kliubą
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Šlykštybė

Europos kariuomenių skaičius irtų. Čekoslovakijos krizės metu pasklido gandai spaudo- I 
je, kad Amerikos lakūnas, sugrįžęs iš Rusijos, svečiuose | 
pas Astorienę pasakęs, jogei sovietų oro laivynas esąs 
menkos vertės, ypač dabar, kai Stalinas “išvalė” gabiau- 
sius karo vadus. . \

Tikros žinios, ar Lindberghas taip sakė, iki šiol ne
buvo. Bet rusų lakūnai, pasiremdami minėtais gandais, 
dabar plusta Lindberghą ir kaltina jį esant “nedėkingu”, 
kad jisai po tokių puikių vaišių Rusijoje išreiškęs nepa
lankią nuomonę apie sovietų oro jėgas.

Labai abejotina, ar tomis kolionėmis bolševikai įgis 
daugiau draugų Amerikoje ir kitose šalyse, nes, kaip te
nai nebūtų, Lindberghas dar ir šiandien yra labai popu
liarus asmuo. Kas nori jo vardą pažeminti, tas privalo 
turėti prieš jį stiprius argumentus:

Be to, sovietų lakūnų laiške yra štai koks įdomus 
pareiškimas:

“Pagal informacijas aukščiausiose vietose Lon
done, Paryžiuje ir Prahoje, sovietų oro laivynas dy
džio atžvilgiu yra mažiausia lygus sudėtoms į daiktą 
Vokietijos ir Japonijos karo jėgoms, o gerumo at
žvilgiu žymiai jas praneša.”
Reiškia, sovietų Rusija yra stipresnė ore už Vokie

tiją ir Japoniją, sudėtas i daiktą!
Jeigu, tai tiesa, tai čia yra be galo ‘įdomus dalykas. 

Bet kodėl šitą pareiškimą Maskva padarė tiktai dabar, 
kai anglai ir franeuzai, nusigandę Hitlerio galybės, jam 
nusileido ?

Kodėl Maskva tylėjo tuo laiku, kai Čekoslovakija 
dar nebuvo sudraskyta, bet stovėjo, pasiruošusi į kovą?

Jeigu Maskvai rupi ne tiek Čekoslovakijos likimas, 
kiek savo oro laivyno reputacija, tai ir tokiamo atsitiki
me ji turėjo užprotestuoti prieš Lindbergho “melą” tuo- 
jąus, kai tiktai pasirodė apie jį žinios spaudoje.

Dabar, pradėjus kone dviem savaitėm po to, kai Če
koslovakija tapo paaukota Hitleriui, koliotis ir rėkauti, 
kad sovietų Rusija turinti pakankamai jėgų sumušti ore 
ne tik vokiečius, bet ir japonus, tai — mužų mažiausia 
keista.

Tur būt, pačioje Maskvoje jau kyla protestai prieš 
Staliną, kad jisai nieko nedarė, kai buvo deramas Čeko
slovakijos kailis.

I

Visam kam turėtų būti ribos* Bet Chicagos “Tribū
ne” savo atakose prieš prezidento Roosevelto liberalinę 
politiką pereina visas ribas. Vakar ji įdėjo pirmame pus
lapyje neva karikatūrą, kurioje parodoma, kadi Naujo
sios Dalybos platforma yra paremta trims stulpais: ko
munizmu, piktadarybe ir korupcija (“communism, crime, 
corruption”).

Jeigu dienraštis, kuris save vadina “didžiausiu pa
saulyje laikraščiu,” nesidrovi šitaip biauriai šmeižti val
džia šiuo laiku, tai galima įsivaizduoti, kiek pamazgų 
bus liejama ant Roosevelto galvos ateinančiais metais, 
kai eis prezidento rinkimų kampanija!

Nacių riaušės prieš Vienos kardinolą
Pereitą šeštadienį hitlerininkų gaujos akmenimis iš

daužė Vienos arkivyskupo kardinolo Innitzerio rūmų 
langus, išlaužė duris, išmetė į gatvę rakandus ir iš jų su
kūrė laužą, sumušė kardinolo tarnus ir sužeidė į kaktą 
patį kardinolą.

Sprendžiant iš korespondentų pranešimų, tas užpuo
limas ant arkivyskupo rūmų buvo iš anksto suplanuotas 
ir suorganizuotas. Kai atėjo policija daryti tvarką, jau 
buvo padaryta daug žalos arkivyskupo rūmams ir tur
tui. Išvogta daug brangių daiktų, išvartyta biblioteka. 
Triukšmaujančios nacių minios šaukė gatvėje, kad Jnnit- 
zeris turįs būt nugabentas į koncentracijos stovyklą Da- 
chau.

Rytojaus dieną vėl susirinko hitleriško jaunimo gau
jos prie kardinolo rūmų ir kėlė triukšmą, grasindamos 
jam koncentracijos stovykla. Kąrdinolą dabar saugoja 
policija, taip kad jisai faktinai yra po areštu.

Šitą nacių smurtą iššaukė arkivyskupo .pamokslas, 
kuriame jisai ragino katalikų jaunimo organizacijas ne
pasiduoti nacių įtakai, bet laikytis bažnyčios mokslo ir 
sekti paskui savo dvasinę vadovybę. Hitlerininku agen
tai nori Visą jaunimą Austrijoje paimti į savo rankas.

Pastebėtina yra tai, kad kardinolas Innitzeris buvo 
didelis Hitlerio rėmėjas. Kai vokiečių “fiureris” pereitą 
pavasarį, pagrobęs Austriją, atvyko į Vieną, tai Innitze- 
ris liepė bažnyčioms skambinti varpais ir išleido gany
tojišką laišką Austrijos katalikams, liepdamas jiems pa
sitikti Hitlerį, kaip savo vadą, ir tą ląišką arkivyskupas 
užbaigė žodžiais: “Heil Hitlerį” Net Romos papa vie
šai išreiškė savo nepasitenkinimą tokiu Vienos arkivys
kupo nusižeminimu naciams.

O šiandien naciai jau tą savo tarną puola.
Tas pats Vienos arkivyskupas “pasižymėjo” 1934 m., 

laimindamas kanclerį Dollfusą, kuris įsakė armijai iš ka- 
nuolių bombarduoti darbininkų rezidencijas, kai jie gy
nė socialdemokratinę Vienos administraciją. Kardinolas 
Innitzer taip neapkentė'socialistų' kad jisai atvirai rė
mė valstybės išdavikus, kurie padarė ginkluotą pervers
mą Austrijos sostinėje. /

Dabar Austrijos jau nebėra, o arkivyskupas Innitze- 
ris su praskelta kakta sėdi savo apdaužytuose rūmuose, 
saugojamas nacių policijos!

Tai ve ko susilaukė Austrijos katalikų bažnyčios 
galva, susidedamas su fašistais.

Visa katalikų bažnyčia Europoje turės dabar rimtai 
pagalvoti apie savo likimą. Nepavydėtina yra padėtis pa
ties popiežiaus, kuris ranka už rankos ėjo su Mussoliniu 
ir pritarė demokratijos priešams Ispanijoje ir kitose 
lyse. / w '

sa-

Sovietai “bombarduoja” Lindberghą
Maskvos “Pravda” įdėjo vienuolikos garsiausiųjų

dar kaip kas
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

KĄ REIŠKIĄ $ČEKOSLOVAKI 
JOS SUDRASKYMAS

“Nauj. Gadynė” rašo:
“Čekoslovakijos sudrasky

mas nieko gero nelemia pa
čiai Maskvai, kuri savo pa
kalikams įsakė pusti ‘liaudies 
fronto’ burbulą. Chamberlai
no ir Hitlerio susitarimas, 
kad Anglija ir Vokietija dau
giau nekariaus, gali reikšti 
vien tą, kad jodvi kariaus 
prieš Sovietų Sąjungą. Prie 
to seniai ir sistemačiai eita, 
o dabar, kai Stalinas iššaudė 
gabiuosius armijos generolus 
ir pačios komunistų partijos 
vadus — dabar Sovietų Są
junga jiems nedaug reiškia. 
Ir paikas juk gali suprast, 
kad Sovietų Sąjungoje yra 
daug nepasitenkinimo. Pra
sidėjus karui, tas nepasiten
kinimas gali virsti sukilimu 
prieš Stalino režimą.”
Nėra abejonės, kad Čekoslo

vakijos sudraskymas reiškia la
bai didelį smūgį Rusijai — gal 
būt, didesnį net, negu Francu- 
zijai. Nes Rusija yra visai izo
liuojama, o Francuzija turi ap
sigynimo sutartį su Anglija.

Mes manome, kad Anglija 
padėtų Hitleriui nukariauti Ru
siją. Bet Anglija gali leisti Hit
leriui su Stalinu persiimti, kad 
juodu abu pailstų, o anglai 
tuomet pasidarytų šeimininkai 
Europoje.

PATARIA PATAIKAUTI 
VOKIEČIAMS

Maskvos rravcia jaejo vienuolikos garsiausiųjų so
vietų lakūnų laišką, kuriame lakūnas Charles A. Lind- 
bergh yra koliojamas “melagium” ir “fašistų lekajum”.

Šią vasarą Lindberghas lankėsi Rusijoje ir studija
vo jos aviaciją. Bolševikai jį priėmė su didelėmis iškil
mėmis ir vaišino labiau, negu rašytoją Bernardą Shaw 
ir leidę Astorienę, kurie buvo Maskvoje prieš keletą me-
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Vienas “tautiškas” barškalas 
išveda tokią pamoką iš Čeko
slovakijos tragedijos: jeigu če
kai butų buvę nuolaidesni Su
detams, tai pastarieji nebūtų 
sukilę prieš respubliką ir Čeko
slovakija nebūtų susilaukusi to, 
kas jai dabar tenka pergyven
ti. Taigi, sako jisai, musų kai
rieji laikraščiai pasirodė “vai
kiški ir nesubrendę”, kai jie 
smerkė Smetonos valdžią už 
pataikavimą hitlerininkams 
Klaipėdos krašte. Esą,—

“N eaf sargia persekioj imu 
politika mes nepatikrinsime 
Lietuvos'respublikai nei klai
pėdiškių^ pagarbos, nei jų 
prisirišimo.”

J'jin

Bet tas barškalas užmiršta, 
kad kairieji laikraščiai (mes 
čia kalbame tik už save, o ne 
už kitus) nurodė, jogei Smeto
nos valdžia elgiasi su hitleri
ninkais švelniai tuo pačiu lai
ku, kai ji žiauriai slopina opo
zicinių lietuvių srovių judėji
mą. Jeigu ,del Lietuvos valsty
bės labo reikia nepersekioti vo
kiečių Klaipėdos krašte, tai ko
dėl gi valdžia persekioja Didžio
joje Lietuvoje lietuvius valst. 
liaudininkus ir socialdemokra
tus, kurie yra daugiau prisidė
ję prie Lietuvos nepriklauso
mybės iškovojimo, negu Sme
tona ir jo partija? Kodėl v. 
liaudininkų ir socialdemokratų 
partijoms atimtos teisės Lietu
voje? Ar dėl to, kad jų neuž
taria Berlynas ir Varšuva?

Socialdemokratai ir vai. liau
dininkai visuomet buvo priešin
gi tautinių mažumų persekioji
mui. Jie sakė, kad tų mažumų 
prisirišimą Lietuvos respubli
kai reikia stengtis įgyti geruo
ju, o ne piktuoju. Todėl 1926 
m. koalicinė Lietuvos vyriausy
bė, sudaryta iš liaudininkų ir 
socialdemokratų, pripažino tei
sę lenkams ir kitoms tautinėms 
mažumoms teisę turėti mokyk
las su dėstomąja jų kalba. 
Klaipėdos krašte ta vyriausybė 
stengėsi neerzinti vokiečių ir 
kooperavo su socialdemokra
tais darbininkais. Tokiu budu 
Klaipėdos krašto seimelyje jau 
buvo susidariusi dauguma, re
mianti Lietuvos valdžią. Dar 
keletas metų šitokios taikios 
politikos ir Klaipėdoje vokieti
ninkų įtaka butų visai susmu
kusi.

Bet tautininkai pakėlė triukš
mą prieš tą demokratinės val
džios politiką, demagogiškai 
kaltindami Sleževičiaus kabine
tą, kad jisai “parduoda Lietu
vą lenkams-ir vokiečiams”. De-

(Tęsinys) [:
Viena tėra aišku, iki Vokieti

ja nebus sudrausta, iki tol Eu
ropoje ir bendrai pasaulyje ne
bus taikos. Vokietijai aiškiai ir 
aipžiams turi būti tvirtai ir 
griežtai nurodytos jų ekspansi
jos ribos; jie tvirtai turi būti 
sudrausti ir tik tuomet jie nu
rims. '

Bet visa tai bus galima pada
ryti tik tuomet, kuomet SSSR 
vidaus padėtis visai nusistovės, 
kuomet kominternas praras sa
vo prigimtį ir liausis kišęsis į 
kitų valstybių vidaus reikalus, 
kuomet Maskva galutinai išsi
žadės savo neoiinperializmo.

Tuomet bus galima laukti 
Anglijos vidaus prablaivėjimo, 
tai yra lenais išnyks baimė ru
siškojo imperializmo ir tuomet 
Europoje padėtis stabilizuosis. 
Valstybės nurims, nustos gink
lu yiena kitai grąsinusios ir ra
miu budu pradės visose gyveni
mo srityse lenktyniauti.

Tuomet valstybės ramiu bu
du tarsis dėl žaliavų savo pra
monei įsigijimo, visai negrasi
nant tų tautų gyvybei, kurios 
tuos žaliavos šaltinius valdo.

Sakysime, ar kalta, kad ir lie
tuvių tauta, kuri istoriniam li
kimui lėmus atsidūrė pajūryje, 
čia įsikūrė ir gyvena tarp dide
lių tautų. Ar jau todėl jau lem
ta lietuvių tautai žūti, kad ji 
stovi pakelyje dviejų didesnių 
tautų. Ar. todėl lietuvių tauta 
turi tik toms didelėms tautoms 
medžiaga tarnauti?

Kas gali jai atimti teisę lais
vai savo likimą spręsti ir su ki
tomis tautomis savo santykius 
ramiu budu nustatyti, reguliuo
ti, jau vien tik todėl,' kad lietu
vių tauta čia, o ne kitur gyve
na?

Arba štai čekai, ar jie kalti, 
kad likimo verčiami savo laiku 
turėjo prarasti nepriklausomą 
gyvenimą ir dabar jį sukūrę 
stovi pakelyje Vokietijos impe
rialistų žygiams!

Jei kitaip į tai žiūrėti, tai nie
kuomet pasaulyje negalės ra
mus gyvenimas būti. Jei galvo
je turėti tik vien didelius skai
čius, tai štai kinų tauta bene 
didžiausia pasaulyje tauta ir be-

ne jos gyvenami plotai tirščiau
siai apgyventi, tai ir kinai tu
rėtų pilną teisę reikalauti, kad 
jos pašonėje gyveną tautos turi 
toliau pasitraukti, nes jiems ti
krai ankšta gyventi. Bet štai ja
ponai savo skaičiumi žymiai 
mažesni spaudžia kinus vien tik 
todėl, kad šie nenori jiems va
ru brukamų jų prekių pirkti.

Japonai nori ekonominiai pa
veikti tiek kinus, kad jie užleis
tų savo vietas japonams. Taip 
kaip ir vokiečiai jau daugel 
šimtmečių kaip lietuvius nori 
nuo pajūrio nustumti, kad vė
liau lietuvių tautą galėtų visai 
suvirškinti. Suvirškinti tik to
dėl, kad ta tauta buk stovi sker
sai kelią vokiečių tautai.

O dėlko antraip negalima ta
sai'klausimas statyti? Vokiečių 
tauta stovi ir stovėjo visą laiką 
lietuvių tautai skersai kelią ir 
todėl lietuvių tauta ilgus šimt
mečius turėjo tik smilkti, ki
tiems kaipo medžiaga tarnauti.

Juk ir, lietuvių tauta taip ly
giai, kaip ir vokiečiai, gali reik
šti savo ekspansiją, ir šitokiai 
ekspansijai turi žymiai daugiau 
istorinės teisės, nes Baltijos pa
jūris jau iš seno lietuvių tautos 
padermių buvo apgyventas.

Kaip vokiečiai savo tokią tei
sę reiškia yra kas juos užjau
čia ir užjaučia vien tik todėl, 
kad jie skaitlingesni. Juk tai 
vien brutalizmas, cinizmas, bet 
ųe žmoniškumas.

Kiekviena tauta turi lygiai to
kią teisę gyventi, nepaisant ar 
tai ji skaitlinga, ar maža. Skai
čiai istorijos bėgyje jokios le
miamos reikšmės neturi. Kas 
seniau buvo didelis, dabar ta
po mažas. Kur dingo istorijos 
bėgyje romėnai, kur dingo se
novės graikai? Juk vieni ir ki
ti didžiausius žemių plotus ka
daise valdė!

O kur hunai, vikingai ir kiti, 
kurie anų laikų visam pasauliui 
grąsino? Arba štai kur pasidė
jo kadaise skaitlingi totoriai, 
kurie, jei ne Lietuvos didysis 
kunigaikštis Vytautas, butų vi
soje Europoje įsigalėję!

Bet, sakysite, tai praeitis, bet 
juk ir ateities istorija nėra ži
noma. Niekas dabar negali pa-

mokta tinę valdžia buvo nuver
sta, respublikos konstitucija su
trempta. O dabar jau pats Sme
tona nuolankauja vokiečiams 
ii* lenkams kiek galėdamas. Bet 
jisai laižosi ne demokratiniams 
tautinių mažumų sluoksniams, 
o atžagareiviškiems. Klaipėdos 
krašte jisai tūpčioja aplink hit
lerininkus, kurie rengė sąmoks
lus prieš į/ietuvos respubliką; 
o Didžiojoje Lietuvoje jisai tei
kia visokias privilegijas buvu
siems lenkams dvarininkams— 
tokiems, kaip Panevėžio Mon
tvila, kuris atvirai stoja už Lie
tuvos prijungimą prie Lenki
jos! Juk aišku, kad Lietuvos 
draugais tuos gaivalus padary
ti negalima.

MILŽINIŠKAS SOCIALDEMO
KRATŲ LAIMĖJIMAS 

ŠVEDIJOJE

“Elta” praneša:
“Per rinkimus į savivaldy

bių tarybas ir Landstingo ta
rybas socialdemokratai lai
mėjo daugiau vietų dešinių
jų grupių sąskaita. Slockhol- 
me socialdemokratai gavo 10 
naujų vietų, o dešiniosios 
partijos pralaimėjo 7 vietas. 
Ligi šiolei gautomis žinio
mis, visame krašte konser
vatoriai neteko 96 vietų, 
žemdirbių sąjunga — 34. So
cialdemokratai gavo 133 nau
jas vietas. Komunistai tai nat 
laimėjo 10 vietų.”

sakyti ir atspėti koks likimas 
lietuvių tautos laukia. Juk ir 
lietuvių tauta gali dar atsistoti 
greta didžiųjų valstybių ir dide
lių tautų, Ir visa tai gali įvyk
ti suvis ne karo žygiais sie
kiant, bet visai ramiu kulturin- 
gu budu.

Tai visai neišmintinga, nepra
sminga ir netikslinga tvirtinti 
jei kuri tauta šiandien nėra tau 
skaitlinga, tai jau nėra lemti 
jai gyventi ir ji pati turi sav< 
pasmerkti mirti tik jau vien to 
dėl, kad didesnei tautai būti 
geriau gyventi. Tai grynai ne 
žmoniška, brutali, ciniška teo 
rija, kuri neturi jokio moksliš 
ko pagrindo, kuri negali rem 
tis jokiais istoriniais duomenį 
mis.

Istorija visai ką kitą sako, < 
žmogaus sveika išmintis visa

Tas komunistų laimėjimas 
(labai nedidelis, palyginti su 
socialdemokratų laimėj i mu) 
buvo įgytas “nepriklausomų 
komunistų” (trockistų”) są
skaita.

Pastebėtina, kad kraštutiniai 
dešinieji, naciai, šiluose rinki
muose nepravedė nė vieno at
stovo Švedijoje. Jie turėjo du 
atstovu ir tų pačių neteko.
ANGLIJOS DARBIEČIAI SU

RENGĖ 2,500 PROTESTO 
MITINGŲ

kores-
“The 

čeko-

Pasiremdamas savo 
pondentų pranešimais, 
New Leader” rašo, kad 
slovakuos krizio melu Anglijos 
Darbo partija surengė tarp 2,- 
000 ir 2,500 protesto mitingų 
prieš Chamberlaino politiką. 
Buvo surengtos milžiniškos de
monstracijos kiekvięname dide
liame mieste. Be to,—

“Darbininkų vadai atsilan
kė pas Chamberlainą ir įspė
jo jį, kad bus rimtų pasėkų, 
jeigu jisai parduos Čekoslo
vakiją. Po to jie nuvyko pas 
čekų pasiuntinį Londone, Ja
ną Masaryką, ir pasiūlė viso
kią galimą pagalbą jo val
džiai. Masarykas tą pasiūly
mą perdavė telefonu Bene- 
šui.”
Bet Darbo Partija, turėdama 

mažiau kaip trečdalį vietų An
glijos parlamente, priversti val
džią pakeisti savo nusistatymą 
negalėjo*

rosi pagalvojus, kad šiame am 
žiu j e, kuomet žmogus jau erd 
ves baigia nukariauti, kuome 
jisai jau gamtą .kinko sav< 
gerbūviui tarnauti, gali įsigalėl 
tokia šovinistiška, hitleriška 
vokiška'teorija. Bet skaudžiau 

t
šia, kad tokia teorija randa ne 
šalininkų mokslininkų tarpe i 
net mažųjų tautų tarpe. Ne 
mažosios tautos, arba tikrini 
tarus, kaip kas iš jų tarpo šie 
vina visokius .dučius, fiureriu: 
voždžius, vadus, kurie toms ma 
žoms tautoms tik mirtį perši 
Tikrai šlykštu, kad tų maž 
tautų jaunimas siunčiamas pa 
tas tautas apjakusias savo še 
vinizme svečiuotis. Juk yra te 
kių mažų tautų, kurių jaun 
mas buvo pasiųstas pas ital 
fašistinį jaunimą pasisvečiuot 
Arba sveikina hitlerišką jaun 
mą. Reikia prarasti visai sav 
savigarbą, kad tokius žygii 
daryti ir tai tuomi dar didžius 
tis, girtis, kad tonais buvo sv< 
čiuotasi.

Tai kampuotos, suktos polil 
kos vaisiai. Tos politikos, ku 
paremta išimtinai tik asmenii 
ambicija, asmeniniu išsilaik; 
inu gyvenimo paviršiuje. T: 
pavojingi slidus keliai, kur 
gali visą tautą nuvesti į tiki 
pražūtį. Tai veik jau lygu sa> 
mirčiai pasmerkti. Tai trumpi 
regystės žygiai, kurie lygiai ni 
ko gero negali duoti. Tai svet 
mų dievų garbinimas, savus pi 
niekinus, savų išsižadėjus! Til 
rai kažkoks žmonijoje nelen 
tas svaigulys įsigalėjo, kur

pus nebežino ką daro, kur eini 
Rodos, Europoje dabar tie 

ciniška parsidavimo, išpardav 
mo politika varoma, kad, r< 
dos, ir akli galėtų praregėti.

Bet matyti gyvenama kažkt 
kios prieblandos, sutemos i 
mažiau palavintas protas vis 
šito suprasti negali, nepajėgu 
ar nenori drąsiau gyvenimui 
akis pažiūrėti. Nėra ryžtingi 
mo, nėra noro drąsiau tarti žc 
dį, kiečiau pasiryžti. Tik naciu- 
lai, tik nuobradai, naktibaldc 
dabar visur šveistos! ir kitų si, 
skaiton gyvena.

Rodos, tik jie vieni valstybi

rodos, jiems tasai likimas leir 
(a spręsti.

Kažkoks ištižimas, kažkok 
apsileidimas visur įsigalėjo i 
proto nerangumas visus apėini

Tautos, ištisos valstybės krj 
žiavojamos, o kiti ar tai tik ša 
posi ir rankas tryna, kad da 
ne jų eilė atėjo. O kiti kad i 
nujaučia kas aplinkui dedas 
bet tyli ir net linkę daug auxc 
tis, kad tik ne jie butų išgėdir 
ti.

Tai proto tikra prostitucija 
tai tikras savo valios išsižadi 
j imas. Tikrai nejauku daros 
kai aplinkui pasižvalgai!

Kur gi galų gale einama, k 
siekiama?

—Para Be 11 u r
GALAS

• Į Kauną atvyko vokieči 
komisija, kuri čia su atitinke 
momis įstaigomis tarsis dėl pij 
kimo miško, kuris numatyta 
pirkti pagal naująją Lietuve 
Vokietijos prekybos sutartį.



Aniaradiems, spal. 11, 1638 NAUJIENOS, Chicago, Lu

PREMIJUOS GRAŽESNIUS! NENORMALI BŪKLĖ MO- 
IR PATOGESNIUS NAMUS KYKUOSE
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Sidabras Papuos 
Jusą Stalą

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street. Telefonas Ganai
VALDYBA

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

0117
statyti 
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DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, 
J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

GOS LIETUVIŲ 
SIRINKIMASD-JOS

šiandien jvyks Chicagos Lie
tuvių Draugijos susirinkimas 
Masonic Temple salėje, 1547 N. 
Leavitt St. Prasidės 7:30 vai. 
vaakro.

Tai bus pirmas žiemos sezo
no susirinkimas, todėl turėsime 
ir programą. Kalbės Dr. A. 
Montvidas. Jis rengiasi pana
grinėti vėliausius pasaulio įvy
kius, kurių pastaruoju laiku bu
vo labai daug.

PIJUS DUBICKAS

vieno

Chicagos Lietuvių Draugijai 
velionis Dubickas priklausė per 
dvidešimt su viršum metų. Ro
dosi, bene 1917 m. jis ėjo drau
gijos prezidento pareigas. Tai 
rodo, jog būdamas jaunesnis 
musų organizacijoje jis nema
žai veikė. Tokiu būdu ir drau
gija netenka asmens, kuris jai 
buvo daug nusipelnęs.

Kaipo apie žmogų, tai apie 
velionį Dubicką galima pasa
kyti tiek: jis buvo labai sim
patingas ir gero budo žmogus. 
Nors per paskutinius kelis me
tus jis gyveno gana vargingai, 
bet niekuomet nebūdavo nusi
minęs. Kaip tik priešingai: jis 
visada būdavo linksmai nusi
teikęs ir mėgdavo pajuokauti. 
Vienoje linksmoje kompanijoje 
(dar Dr. Karalius ♦ebebuvp gy
vas) velionis Dubickas juokais 
pasakė, jog jis jau “overtime” 
gyvenąs. Nuo to laiko “over
time” gyventi pasidarė itin po
puliarus posakis, kurį ypač 
mėgdavo kartoti pats velionis 
Dubickas.

KAUNAS — Miesto taryba, 
norėdama paskatinti 
gražesnius namus-, o taip 
gražiai sutvarkyti sodybas, 
1935 m. nutarė gražius ir 
togius namus premijuoti ir
skyrė dvi premijas už medinius 
namus, vieną premiją už mur. 
namus—vilą, vieną premiją už 
namų fasadą, dvi premijas už 
gerą namo išorę ir sklypo su
tvarkymą ir tris premijas už 
papuošimą balkonų ir namų fa
sadų gėlėmis bei žalumynais.

Premijos pinigais, nemokamos 
bet premijuotų namų savinin
kai atleidžiami vienerius metus 
nuo įkainojimo mokesčio, o 
papuošimą namų gėlėmis 
duodami pagyrimo lapai.

Namams premijuoti kasmet 
sudaroma specialistų komisija.

Šiais metais bus premijuoja
mi tie namai, kurie pastatyti 
iki 1937 m. gruodžio 1 d. ir 
gražiai, planingai sutvarkyti 
sklypai 1938 m.

Namų ir sodybų savininkai,
kurie nori, kad jų narnai butų vis dėlto bus geriau, iki išsb 

spręs tinkamų patalpų klausi
mas. •

uz 
iš-

ŠIAULIAI — Šiaulių mieste 
trūksta patalpų pradžios moky
kloms, todėl šiais mokslo me
tais VII ir IV mokyklos dirbs 
po vieną menesį popiet. Vi toje 

: mokykloje popiet turės dirbti 
du skyriai. Pamokos prasidės 
14 vai. ir truks iki 1748 vai. 
Naujasis miesto burmistras, 
susipažinęs su tokia nenorma
lia būkle, pažadėjo dėti visas 
pastangas artimiausioj ateity 
mokyklų patalpų klausimą tin
kamai sutvarkyti,. Toj srity jau 
.kai kas padaryta. Pav., Stoties 
g. viena pradžios mokykla til
po senelių prieglaudos namuo
se, kur bendru koridorių nau
dojosi ir mokyklos vaikai ir 
sergantiej i, skrepliuo j antie j i

i seneliai, kas higienos atžvilgiu 
j buvo visai nepakenčiama. Bur
mistras Linkevičius šiai moky
klai išnuomavo iš p. Cimkaus- 
kio namus Pagyžių g. ir. iš 

i prieglaudos ją visiškai iškėlė. 
Cimkauskio namuose, nors ir 
^nevisai pritaikintose šių dienų 
; mokykliniams reikalavimams,

M M ERČIUJIi

RMMRAGIjGS
PATARNAVIMU

Bučeriai. . . Kepėjai. . . Gėlininkai
Restoranai... Tavernai... Groceriai

Kailiapirklių ... Delikatesų ... 
ir kitokios krautuvės ...

• Musų refrigeracijos inžinieriai no
riai padės jums suplanuoti šaldymo si-

premijuojami, turi pranešti 
Miesto s-bei, Statybos skyriui 
iki 1938 m. rugsėjo 20 d. raš
tu ar žodžiu.

KANKINAMI GYVULIAI

UŽSIENIO KAPITALAI LIE
TUVOS AKCINĖSE BEND

ROVĖSE

čia 
ku- 
pa-

Taigi netekome dar 
veterano, kuris savo laiku Ame
rikos lietuviuose itin svarbų 
vaidmenį vaidino. Kalbu 
apie velionį Pijų Dubicką, 
ris pasimirė spalio 3 d., o 
laidotas liko spalio 6 d.

Velionis Dubickas jau pradė
jo veikti Amerikoje tuo laiku, 
kada kai kurie musų be kelnių 
bėginėjo arba visai dar nebu
vo gimę. Tai buvo prieš 44 me
tus, kada jis atvyko į Scran- 
ton, l^Pa., ir ten tuoj pradėjo

vaizduoti, kokios tada buvo 
veikimo sąlygos. Iš Lietuvos at
vykę žmonės daugiausia buvo 
beraščiai, — nei skaityti, nei 
rašyti nemokėjo. Maža to: jie ir 
šiaip be savo kaimo, be savo 
parapijos miestelio, beveik nie
ko nebuvo matę. Kunigas jiems 
buvo didžiausias autoritetas: 
ką jis sakė, tai buvo šventa.

Atvykę į Ameriką tie lietu
viai irgi tuoj pasidavė kunigų 
įtakai. Ir štai tarp tų žmonių, 
kurie pasižymėjo dideliu fana
tizmu, kurie tiesiog buvo kurs
tomi laisvesnius žmones mušti, 
velionis Dubickas pradėjo veik
ti. Jis buvo lyg ir Dr. Šliupo 
leitenantas: drauge su juo va
žinėjosi po lietuvių kolonijas 
ir sake prakalbas... ir drauge 
su juo stengdavosi išnešti savo 
kudašių sveiką, kai sufanati
zuota minia, dvasininkų kurs
toma, pradėdavo bombarduoti 
kalbėtojus kiaušiniais, tomatė- 
mis ir kitokiais dalykais.

Iš Lietuvos velionis Dubickas 
atvyko beveik be jokio moks
lo, — mokėjo tik skaityti ir 
šiek tiek rašyti. Tačiau jis at
sivežė nepaprastą smalsumą ir 
norą , mokytis. Ilgai nedelsda
mas jis ėmė lankyti vakarines 
mokyklas ir šiaip savo jėgomis 
lavintis. Be to,, labai daug skai
tė. To dėka jis per trumpą lai
ką tiek išsilavino, jog galėjo 
prakalbas sakyti. Pramokęs 
anglų kalbos, Dubickas pradė
jo lankyti elektrininkų kursus, 
kuriuos sėkmingai ir baigė.

Iš Scrantono Dubickas išsi
kėlė į Philadephiją, kur vienu 
tarpu ėjo “Kovos” administra
toriaus pareigas.

Į Chicago velionis Dubickas 
atvyko bene 1907 m. Čia jis ir
gi tuoj stojo j darbą. Daugiau
sia jis veikė laisvamanių taępe, 
kurių organizacijoms yra, pasa
kęs^augybę prakalbų. Be to, 
jisk^ važinėjosi po artimesnes 
kolonijas ir ten organizavo lais
vamanių kuopas.

Per paskutinius kelis mėne
sius Dubicką pusėtinai vargino 
liga. Be to, žmonos mirtis jam 
buvo didelis smūgis. Po žmo
nos mirties jis kažkaip susmu
ko ir žymiai pasikeitė, ir jau 
nebeatsigriebė iki pat savo mir
ties.

Tai tiek apie velionį Dubicką, 
Jo asmenyje mes netekome vie
no įdomiausių senosios kartos 
žmonių, kuris savo laiku daug 
veikė tarp lietuvių.

SUV. KALVARIJA — Jur
gai Suv. Kalvarijoj būna du 
kairiu savaitėje: antradienį ir 
penktadienį, bet pirklių turgu
je iki 12 vai. visai nematyt. 
Mat, įvairių ūkio produktų ir 
gaminių supirkinėtojai rytą jau 
6-7 vai. 
3-4 km 
su tam 
Supirkę
paukščius, jie sumeta juos pa
kelėse į grabes. Gyvuliai surai
šioti kankinasi< nuo saulės 
spindulių ar šiaip blogo oro 
dažnai labai ilgai, iki juos su
rankioja. Tokią prekybą 
tų uždrausti.

savo
akcinėse

kapitalais 
bendrovėse

KULTŪROS DRAUGIJŲ 
KONFERENCIJA

Visoms lietuvių kultūros 
draugijoms liko. išsiuntinėti 
laiškai, kuriais yra pranešama, 
jog konferencija įvyks spalio 
30 d. Darbihinkų Svetainėje 
(10113 S. Michi^an Avė.), Ro- 
selande. Visos valdybos yra 
kviečiamos dalyvauti konferen
cijoje, kadangi pagal pereitų 
metų nutarimą valdybos nariai 
yra laikomi delegatais.

šia proga mes ir vėl prašo
me kultūros draugijas praneš
ti apie delegatų skaičių. Vadi
nasi, kiek iš kurios draugijos 
delegatų rengiasi atvykti į kon
ferenciją. Gautos tuo reikalu 
iš anksto informacijos žymiai 
palengvins rengėjams darbą.

Tad malonėkite tas informa
cijas suteikti.

ROCKFORD, ILL

Rockfordo Lietuvių Kultūros 
Draugijos reguliaria susirinkit 
naas įvyks kitą sekmadienį, 
spalio 16 d., S. M. and S. F. 
svetainėje. Prasidės lygiai 2 
vai. po pietų.

Visi nariai yra prašomi būti
nai dalyvauti, nec turime labai 
svarbių reikalų aptarti.

Valdyba.

diena

išvažiuoja j pakeles už 
ir supirkinėja prekes, 
tikrom kombinacijom,.

mažus gyvulius ir

reik-

VIELIETUVA PIRKS DAR 
NĄ PREKYBINĮ LAIVĄ

KAUNAS — Visose Lietu
vos akc. b-vese dabar užsie
nio kapitalo yra 51 mik, 970 
tukst. Lt.

Valstybės
! Lietuvos
skirstosi taip:

Belgija 17.8 mil.
tija per 12' mil. Lt, Švedija 6.12 
mil Lt, kandija 5 ^2 mil. Lt, 
Anglija 4.7 h)il. Lt, Amerika 
2.6 mik Lt* toliau eina Estija, 
Šveicarija ir kt. valstybes, tu
rinčios po kelis šimtus tūks
tančių litų,

Belgijos daugiausia kapitalo 
investuota į elektros gaminimo 
įmones, vokiečių į popieriaus, 
poligrafijos, metalo ir kredito 
įmones.

Lt, Vokie-

GIRTAS PADEGĖ NAMĄ

stemą, šaldymo 
patalpas įrengi.
Nėra jokių prie
volių ar išlaidų 
už šį patarnavi-

Gražiai paklotas su gražiais 
indais stalas sužavi nors Ir pa» 
prasčiausi asmen|. Todėl gera 
ir sumani šeimininke dabar tu
ri gerą progą įsigyti gražus 
indus už mažus pinigus.

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

Taipgi už mažus pinigas ga 
lite gauti augštos rųšfa* Ra- 
gers sidabrinius setus.

DUODAME
pinicusi

KAUNĄS — Rugsėjo 9 d. 
pietų metu iš Anglijos grįžo 
Lietuvos Eksporto Bendrovės 
direktorius ats. pik. Vladas 
Grudzinskas ir tolimojo plau
kiojimo kap. Marcinkus ir vie
nas laivo mechanikas. Jie buvo 
deleguoti Lietuvos Baltijos 
Lloydo apžiūrėti pasiūlytuosius 
pirkti laivus. Iš apžiūrėtų laivų 
komisija rado 2 visais atžvil
giais mums tinkamus. Jie ge
ros konstrukcijos aprūpinti ra
dijo siųstuvais ir net radijo te
lefonais, 2,500< tonų krovinių 
talpos. Jie lankėsi Grange- 
mauthe, Kardise ir kt. Angli
jos uostuose. Komisijai teko 
važinėti iš pietų j šiaurės An
gliją, kad! suradus laivus, kurie 
buvo kelionėse. Pakelyje jie ap
lankė ir Glasgovo parodą, kuri 
tą dieną ypatingai buvo iškil
minga, nes ruošėsi sutikti ka
ralienę motiną Mariją.

Pirmadienį posėdžiaus Lietu
vos Baltijos Lloydo valdyba ir 
galutinai apsispręs, kurį laivą 
iš pasiūlytų pirkti. VDV

ALYTUS — Alytuje, šile
lio g.,, rugsėjo 1 d. pil. Budre- 
vičius įkaušęs parėjo į savo 
butą. Atsigulęs į lovą išbėrė 
degtukų dėžutę ir juos kaž
kaip padegė, nuo degtukų už
sidegė lovoje šiaudai ir ugnis' 
namo viduje. Sirena pranešė 
gaisro pavojų. Pribuvus gaiš-1 
rininkams, pavyko, greit gaiš-1 
rą likviduoti namui nenuken
tėjus.

ma.

Tik pašaukite RANdolph 
1200, Local 143 klausdami 
šio PILNO elektrikinės \ *• 
refrigeracijos patarnavimo 1 į

♦ AFDRAUDĄ
UGNIES.

♦ AFDRAUDĄ
♦ AFDRAUDĄ 

AFDRAUDĄ 
AFDRAUDĄ

GAUSITE

CHICAGOS DIDŽIAUSIA IR MODERNIŠKIAUSIA 
RUSIŠKA IR TURKIŠKA MAUDYKLE 

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

ROOSEVELT & KEDZIE BATH HOUSE
11'33-39 SO. KEDZIE AVENUE Tok Vau Buren 372fi

Naujas Chicagos Sunkumo Kilnojimo Klubo Namas.

mažas 
{MOKĖJIMAS

Klauskite apie mu
sų 24 mėnesių išsi

mokė j imo planą

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

Kreipkitės i NAU
JIENŲ SPULKA. 
Gausite ant lengvų iš
mokėjimų ir lengvomis 
sąlygomis. a

Lithuanian Building 
Loan and Savings

Association
1739 S. HALSTED ST.

v Atdara kas dieną nuo 8 ry- 
o iki 8 vakaro, išskyrus ne- 
deldienius. •

INSURANCE
(APDRAUDAį

AU-

NAMŲ NUO

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANY
72 West Adams Street —RANdolph 1200, Lasai 14$

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ 
LANGŲ.
GYVASTIES

Raštinėje per
A. RYPKBVieiV

1739 a Halsted St.

Greitai, kaip viena 
praslinko trys vasaros mėne
siai. Dingo maloni ir jauki šyp
są, kuri mus taip žavėjo. Din
go gražus vaizdai, kuriuos su
darė žaliuojančios pievos ir 
įvairiaspalviai miškai.

Ar mums tai malonu ar ne, 
bet dabar mes susųjuriame, 
kaip sakoma, akis į alų su žie
mos sezonu. Parkai jau užsi
darė, daržai nebežaliuojak Apie 
vasaros pasilinksminimus vis 
mažiau ir mažiau bekalbama. 
Pradedama vis daugiau galvo-

lai, kuri vasaros metu buvo vi
siškai apsnūdusį.

Rockfordo Lietuvių Kultūros 
Draugija irgi rimtai subruzda 
ir yra pasiryžusi- veikti, štai 
lapkričio. 13 d. pirmai draugi* 
jos vakaras, kuriame bus pasta
tyta komiška operetė “Mika
do”. Tai viena^ geriausių ir po- 
puliariškiausių. Gilbert ir Sulli- 
van kurinių. Tą veikalą vaidin
ti yra pakviestas iš Chicagos 
“Naujosios Gadynės” ’ mišrus 
choras po vadovyste p. Jurgio 
Steponavičiaus.

Taigi, kaip matome, kulturie- 
čįai netrukus turės labai šau

ti apie planus kultūrinei veik- nią programą. —Žvalgas,

Raštini atdara kąs vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie-

Ju

Adrasas

Miestas

NAUJIENOS, 1739 S. Raiste* Street, CMcago, Ml.
Prašau užrašyti NAUJIENAS ir pasiųsti setą:

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

CUICAGOJ NAUJIENOS METAM® $8,00 
26 Šmotų Setas ..... f..........  ---- -----------*4.00
“Naujienos” Metams ir Setas ........... *12.00

Kitur; Suv. Vatet. w Kanadoj
NAUJIENOS Metams ..............«............  $5.00
20 Šmotų Setas su persiuntimu ..

“Naujienos” Metams U Setas $9.50

Atsilankykit Pamatyti Šį GRAŽŲ 26-šių ŠMOTŲ 

“Rožių ir Lapukų” 
Sidabrinį Setą

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

Gaus šį puikų sidabrinį setų d* 
TIKTAI Už......... uJHtbV V

i *

Rudeniniu Madų

• Tik H gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti paa 
mus už 15 centų. Siųskit tavo 
orderius:



Antaradienis, spal. 11, 1938

Diena Iš Dienos

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXValdyba
500

Bowling-Billiardai
orga

gxxxxYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UAKSlMlTfiS "NAUJIENOSE

Budrike Rakandu Krautuve

Pilieti^

PRANCŪZIŠKO DEZENIO MEZGINYS

(Skelb.)

DIRECTORY
No. 1632

3409-21 S. Halsted Stčia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Vardas ir pavardė
Telefonas YARDS 3088

Adresas

Miestas ir valstija

PETER PEN

hiUG

$29.00
$19.50
$39.50

Telefonas Victory 3486
504 West 33rd Street

LIGONINES— 
HOSPITALS

ant 
au-

Šįvakar Svarbus 
Susirinkimas Ciceroj

Pamišėlis Užpuldi 
nėja Daktarus, 
Vaistininkus

išskiriant 
ekmadienį.

• KIOBCO, 

MAY'

Nepaprastos 
Rungtynės 
Už Čampionatą

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

Dieną 
rais - 
madieniais

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

vienoj Niles 'valgykloj, 
kiek laiko priėjo prie 
Dan Levy ir pinigus

Sąžinė nedavė jam ra-

bus “stati 
prie draugiš

F. Selemonavich 
Sveterių Krautu
vė Atdara Kas- 

ir Vaka- 
Ir Sek-

STANLEY BOGUSH ir LEO 
VAIČEKAUSKIS. 

Tel. Calumet 6579.
Setą, Pečių—anglinių, aliejinių, gazinių, ir 
metų: RCA, Victor, Philco, Zenith, Robot

CICERO. — šįvakar (8 vai. 
vak.) Li uosybes svetainėj įvyks 
svarbus Namų Savininkų Po
litikos Kliubo susirinkimas. Su
sirinkime bus svarstomi kolo
nijos pagerinimo ir politiniai 
reikalai — už ką balsuoti ir 
kaip laikytis ateinančiuose rin
kimuose.

Po susirinkimo 
nė” ir užkandžiai 
kų pasikalbėjimų.

DAILY
BUSINESS

“PEOPLES” BENDROVĖ 
DUOS GRAŽŲ IR ĮDOMŲ 

RADIO PROGRAMĄ.
Pranešama, kad šiandien, an

tradienį, 7tą valandą vakare, 
nuolatinis antradienio progra
mas bus nepaprastai gražus ir 
:domus, nes jo išpildymui da
lyvaus galingas Naujosios Ga
dynės Choras, ir vadovaujant 
muzikui Jurgiui Steponavičiui 
šauniai išpildys naujų kompo
zicijų ir gražių liaudies daine-

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA 
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

Neffas’ hall has been en- 
gaged for a wedding shower, 
therefore there will be no Pir
myn rehearsal tonight (Tue. 
Oct. ll).'Next rehearsal will 
take place on Friday, Oct. 14.

Officers.

LUCKY INN 
SCHLITZ ALUS 

Lietuviška užeiga dėl jaunų ir 
senų.

Gėrimai, užkandžiai ir muzika. 
Kviečiame mus atlankyti

3203 So. Halsted St

Victor Bagdonas į
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 i tisas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
Saukit Tel. YARDS 3408

2-ra ir paskutinė savaitė 
vieno iš visų metų įdomiausio 

paveikslo.

MAKSIMAS GORKY
Geniališkas veikalas iš Gorkio 
paties biografijos “MANO KŪ
DIKYSTĖS” paimtas.

SONOTONE Teatre
0 66 E. Van Buren
25c iki 1 v. p 

šeštadienį’ ir

“sesutės” turės sa- 
“grand opening” 

ir 16. Kviečia savo

Dabar pirkdami elektrinę Ledaunę 
sutaupysit beveik pusę kainos.

4 pėdų Refrigeratorius, vertas $150.00,
už $69.00 5 pėdų už $79.00
6 pėdų ....................................$99.00

General Elertric, Norge, Crosley.

SUGRĮŽO Iš 
LIETUVOS

Pereitą šeštadienį iš Lietu
vos sugrįžo p. Emilija Nestec- 
kienė, 843 West 34th Street. 
Ji labai džiaugiasi vizitu Lie
tuvoj ir yra dėkinga “Naujie
noms” už gerą patarnavimą ir 
kelionės sutvarkymą.

P-a Nesteckienė yra veikėja 
keliose Chicagos lietuvių 
nizacijose.

Sąžinė Nedavė 
Ramybės

19 metų jaunuolis Raymond 
Lofthouse pavogė $4.31 iš re- 
gisterio 
Bet už 
policisto 
atidavė, 
mybės.

Už čampionatą, už garbę run
giasi visi, rungiasi ir gyvu
liai. Štai dabar į Chicagą plauk
te plaukia minių minios pie
menų ir piemenių, laukinių gy
vulių ir kitokių tvarinių. Jie 
visi kumštis rodysis ir už viens 
kitą lengtyniuos, garbės steng
sis kitiems nepaduoti.

Tai atsitiks, ketvirtadienį, 
spalių 13 d. Chicagos Stadiume 
ir eis su menkomis pertrauko
mis iki pabaigos mėnesio. Kas 
laimės tai tas bus apdovano
tas pasaulio čampionato vardu.

Bet čia bus dar kitokių įvai- 
rumynų. Jei vien tik dovanoms 
skirta aštuoniuolika tūkstančių 
dolerių ir, jei virš $50,000 bu
vo išleista per vasarą vien pa
gerinimui patalpos, tai reikia 
tikėti, kad čia tikrai bus kuo 
pasigerėti.

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

po Valstijos priežiūra.
6755 SOUTH WESTERN AVĖ.

Tel. Grovehill 1038.

Ofiso tel. Yards 0706 
Rez. tel. Lafayette 4557

P. KLUJKA, vedėjas

Columbia Roofing Co. 
NOT INC.

Žvyrinis Dengimas ir ant Gon
tų Paruoštas Dengimas

Felt Gutters ir Blėkų Darbas 
Tai Specialybė

3319 So. Morgan St., Chicago

Lietuvis Plumberis 
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES 
2422 W. 69th St.
Tel. Republic 2867 
įtez. Republic 5688

i SMALL 
you JUST
MOW TO OATUSR

lonėkite laiku būti, nes yra daug ką aptarti. Valdyba 
Roseland A. L. L. E. K. D. 1 kp. mėnesinis susirinkimas įvyks 

šįvakarą 7:30 v. v. Darbininkų svet. 10413 So. Michigan 
Avė. Visų narių yra privalumas dalyvauti, nes yra daug 

svarbių dalykų aptarti. . Sekr. P. J. Kučinskas
Cicero Lietuvių Namų savininkų Ciceros Politikos Kliubo svar

bus susirinkimas įvyks šiandien 8 v. v. Liuosybės svetainė
je. Privaloma kiekvienam kliubiečiui dalyvauti ir savo kai
myną atsiveši prirašyti. Bus svarstoma musų kolonijos pa
gerinimas ir sekamus -rinkimus. Po susirinkimo bus drau
giškas bankietas. , Kviečia Valdyba

Leidžiamas gražus programas iš W.C.F.L. — 970 kilocycl. nedėliomis kaip 5:30 P. M.

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

...KRAUTUVĖ------------------------------

SVEIKATOS KLINIKAS 

l'ONSILAI IŠIMAMI _$12-5O 
GYDYMAS $£f|.00
LIGONINĖJE .......-......... v*
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje ........ SI C.00

Neseniai, apie savaitę atgal 
Chicagoj pasirodė naujos rų- 
šies piktadaris, kuris užpuldi 
nėja vaistininkus ir gydytojus 
bet* vagia ne pinigus, o narko
tikus — opijų, ir morfiną. 

k Vakar rytą jis pavogė 
dožų morfinos iš vaistinės 
resu 1100 Argyle street.

Kelias dienas prieš tai 
pats plėšikas atėmė gana daug 

i morfinos nuo gydytojų Dr.
Peter Strofs, 4652 W. Jackson, 
ir Dr. Thomas ŠTattery, 5301 
Broadway. Jis išviliojo gydyto
jus iš ofisų, šaukdamas juos 
telefonu atvykti “gydyti jo se
ną motutę”.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms. 
(Chicagoj) /

Charles Klimala,
Louise Radys, 52

Anthony Skurdelis, 
Mary Zimkus, 19

John McGovem, 34, 
rolyn Barchus, 23

Alex Miller, 23, s 
Adomaitis, 21

Pirmyniečių 
Atydai____

Šiuomi pranešam visiems na 
riams, kad repeticijos šiandien 
(antradienį, spalio 11) * nebus, 
nes W. Neffo salė bus užimta 
vestuvių lauktuvėms. Sekama 
repeticija įvyks, kaip papras
tai, penktadienį.

SAV4 iTS
GOOO A

PL-ANJB,

NO PIRMYN REHEARSAL 
TODAY VISŲ LIETUVIŲ DOMEI!

Leidžiamoji Chicagos lietuvių Telefonų Knyga ne
trukus eis į spaudą. Norėtumėm, kad naujon laidon 
visų lietuvių, kurie turi telefonus tilptų jų vardai, pa
vardės, telefonų numeriai ir adresu. Todėl prašom vi
sų lietuvių, ypatingai katrų pavardės yra pakeistos ar 
neskamba lietuviškai, ir katrų telefonų numeriai vė
liausiu laiku yra pakeisti mums prisius'i: vardus, ad
resus ir telefonų numerius. Taipgi Draugijų ir jų val
dybų adresus.

Biznieriai ir profesijonalai mokėdami po dolerį ar 
daugiau gauna vertingą pasigarsinimą.

THE CHICAGO LITHUANIAN 
TELEPHONE BOOK CO.

3326 South Halsted Street, Chicago, III
Telephone Yards 0123

Ou4. “TMAN4IC YOU. 
I'M UUCKY/ BLJT 
CAkl'T SAOIJ CO 
AL-ON-lO TOCTP 

lSbJzT r
UEAW )

PEŠT OP TUBM 
visit Tule -1 

POONE. POOM. J 
perea pbnj, 

fcVALL.MAy Į] 
TAKE A I 

.-nau=> to tue B 
CIBUOS OKJ 1 
A b-ruanjb.B

“Dvi Sesutės”
NORTH SIDE — Mrs. M. 

Grisius ir Mrs. A. Dawnis Už
laiko taverną po adresu 3500 
N. Clark St. Vieta švari, patar
navimas visiems malonus, “su 
šypsą”.

Šitos dvi 
vo užeigos 
Oct. 14, 15 
visus draugus ir pažįstamus at
silankyti ir linksmai laiką pra
leisti, prie geros muzikos, ska
nių gėrimų ir gardžių užkan
džių. (Tėmykit skelbimą “Nau
jienose” penktadienį ir šešta
dienį). Joe-Ala

FIL.ET CROCHET PATTERN 1632
No. 1632—Tai kliasiškas dezenis mezginiams. Galit 

vartoti staltiesei arba lovai apkloti.

Sutaupysite iki 40% ant Rakandų, Parlor 
elektrinių. Pamatykit naujas radijas 1939 
Dial, Automatic Tuning—just press the button ir mystery radio tuning 
3-JŲ ŠMOTŲ PARLOR SETAI j

po $29.00, $69.00 ir $99.00
Angliniai pečiai po .......
Gaziniai pečiai po ........
Oil Burners po ............
Skalbiamos mašinos po

JUST 14OP 
RiGHT ON 
MV BACK, 

ASO l'UL. 
Gi's/H, YOU 
A RIDB.

RAUMATIZMAS 19.00
greitai palengvinama -----

VISAS LIGAS GYDOMA << Aft
Ekzaminaeiją jskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kėdelė Avė* Chicago. 

TeL Lawndale 5797.

• FOTOGRAFAS 
CONRAD _ 

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

420 W. «3rd St.
Tel. ENG. 5883-5849

20 Aslų — 10 Stalų
Gėrimai ir užkandžiai vietoje 

Rezervacijos Kliubams

Milo Wiesner Recreation
819-823 W. 35th St

Tel. Yards 4621-4622-2868

Prie to bus gražios orkestros 
muzika ir visokių įvairenybių. 
Taip pat visuomenei bus įdo
mu girdėti visuomeniški prane
šimai, lygiai ir iš prekybos lau
ko. Radio klausytojai girdės ir 
nepaprastai įdomių žinių iš 
Peoples Krautuvių apie didį ir 
galutiną išpardavimą, kame 
yra progos susipirkti puikiau
sias namų reikmenis negirdė
tai sumažintom kainom. Nepa
mirškite pasiklausyti.

Rep. xxx



Antaradienls, spal. 11, 1938 CfifcagO, JĮL

Mandagumas ir 
Atsargumas 
Prie Vairo

Saugumo pastabos

Neužtenka vien sulėtinti grei
tumą prie sustojimo ženklo, 
primena Illinois Automobile 
Club. Sustojimo’ ženklas reiš
kia “stok”. Perdaug nelaimių 
būna dėl nepaisymo šio įspėji
mo. Pilnai sustok prie kiek
vienos “stop” gatvės. Tai yra 
saugiau ir išmintingiau.

» » »
uncija paspaudimo

yra verta viso svaro
Viena 

stabdžių 
spaudimo sirenos. 

» » «
Yra dvi rušys važiuotojų — 

geri ir prasti, sako Illinois Au
tomobile Club. Jokio tarpo tarp 
Jų nėra. Kas nėra atsargus vi
ją laiką prie vairo, tas yra pra
stas važiuotojas. Viena maža 
kjaida gali reikšti amžiną 
laimę.

ne-

» » »
‘I ■'

į Nors tai ir keista yra, 
menkesnis važiuotojas yra, 
daugiau jis bereikalingai rizi
kuoja.

kuo
tuo

8 « «
Kada pamuštai, kad 

tis daugiau mandagumo ir dau- 
išveng- 

ti praktiškai visų iš 600 fata- 
lių nelaimių, ištinkančių kas 
savaitę Jungi. Valstijose, tai ar 
nevertėtų .tai išbandyti? — 
klausia Illinois Automobile 
Club. Kiekvienas žino, kad 
mandagumas išvengia nelai
mių, o atsargumas išgelbsti gy
vastis. —B.

Automobilių 
Nelaimės

• Du žmonės žuvo, trys bu
vo sunkiai sužeisti, kai automo
bilis, kuriame jie važiavo, nuė
jo nuo kelio prie Downers 
Grove, apsivertė ir užsidegė.

Žuvo Edward Pfankuch, 70 
metų amžiaus, 3724 West Chi- 
cago avenue; Mrs. • Augusta 
Pfankuch, 35 m.

Sužeistieji yra George, 10, ir 
Larabelle, 12 — jų vaikai, ir 
draugė Mrs. Dorothy Mazaska, 
3744 W. Chicago. Visi guli St. 
Joseph’s ligoninėj, Joliete.

O Keturi kiti žmonės buvo 
sužeisti panašioj nelaimėj, kuri 
įvyko apie 23 mylias nuo Jo- 
liet: Miss Agnės Burke, 2320 
East 70th st., Agnės Kashin ir 
Josephine Kasin, nuo 7011 Cha- 
pel avenue, ir Harold Sanner, 
7936 S. Langley avenue. Visi 
chicagiečiai.

© Astuoni žmonės buvo sun
kiai sužeisti, kai du automobi
liai susidūrė prie 87th ir Cice
ro avenue. Sunkiausiai sužeisti 
yra Floyd Cross, 9220 Cottage 
Grove, jo tėvas Carl ir broliai 
Robert ir Charles.

© Automobilių nelaimėse 
mirė vakar ir sekmadienį dar 
sekami žmonės:

Miss Maud Secrest, 3807 W. 
Harrison st.; ,

Peter Lambertus, 23, 4655 
Lake Park avė.;

Joseph Negraba, 22, 2649 
Iowa avė.;

Frank Klein, 77, adresas ne
žinomas;

Edward Mull, 78, 2204 West 
Monroe Street, ir

Harold Heim, 18, 12625 
Greenvvood avenue.

@ Justico Parke, prie Archer 
ir 76th, sekmadienį susidūrė du 
automobiliai. Po nelaimes įvy
ko ginčas, kuris pasibaigė vie
no žmogaus sužeidimu, kito 
areštu. Areštuotasai, Attile Par- 
rott, 7731 W. 61 st., skaudžiai 
peiliu subadė Alex Xondry, 23 
metų jaunuolį nuo 6047 S. 76th 
st., Summit. Jis guli apskričio 
ligoninėj.

GRĮŽO IŠ LIETUVOS

Z- 
vįįfyįfy

JONAS BYANSKAS
Inžinierius ir “Birutės” Choro vedėjas Jonas 

Byanskas pereitos savaitės pabaigoj sugrįžo iš 
Lie'uvos, po kelių savaičių vizito tenai. P-ia Van
da Byanskienė pasiliko Lietuvoj ilgesniam laikui.

[ACME-NAUJIENŲ Foto]
NAUJAS ARMIJOS LĖKTUVAS -J USA armijos 

aviacijos .skyrius neseniai įsigijo kelis paveiksle atvaiz- 
duoJo^Dą^^s^ryaciiiius lėktuvus. P-anįšiais lėktuvais ?t 
bus aprūpinti ir Valstijų milicijos aviacijos skyriai.

" SO

M A D O S

No. 4914 — Graži sporto suknelė. 
Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 

* 44, 46, ir 48 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan
ku tę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mietą 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, HL

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1789 S. Halsted St, Chicago, DL

atsiųsti man pavyzd) No.... ..
Mieros  per iru

(Vardaa ir pavardi)

(Adreso)

(Miesto ir valstija)]

JUOKAI
REIKĖJO ATSARGUMO
Jaunas vyras (su aprišta 

galva): “Aš esu apsidraudęs 
pas jus nuo nelaimingų at
sitikimų ir dabar ką tik esu 
pakilęs iš ligoninės, į kurių 
buvau paguldytas, nukritęs 
nuo laiptų. Norėčiau gauti 
apdraudę.”
Draudimo agentas: “Mums 
tas įvykis jau gerai žinomas, 
ir, deja, tamsta apdraudos 
negausi, nes ištyrę mes nu
statėme, jog tamsta žinojai, 
kad tos merginos, pas kurių 
ėjei, tėvas buvo namie.”

AIDAS

CLASSIFIED ADS
AUTOS -TRUCKS—MISCELLAN. 

Automobiliai ir Trokai----Bendrai
NEREIKIA ĮMOKESNIO—30 MENESIŲ IŠ

MOKĖTI. Visifikas peržiurfijlmaa, m&le- 
vojimaa body, fenderio darbų, baterėa, 
radijo ir priedų. Freitno, aSų sustiprini
mas. Viskas nuo virkaus iki tairų. 15 
metų patyrimas, musų garantija. Atdara 
vakarais, sekm. Apskaičiavimas, towing 
dykai. Taipgi pilnas pasirinkimas naujų 
ir vartotų karų. Be imokčjimo pinigų- 
2500 MILWAUKEE AV. Belmont 4844.

Jiedu vestuvių kelionei pasi
rinko Šveicarijos Alpius. Apsi
kabinę, susiglaudę vaikštinėja. 
Jis paima jos rankų ir taria:

—Kaip malonu brangioji, 
kad mudu čia tik vieni du. Tik 
aidas vienas tegali mums atsi
liepti. Na, pasiklausyk:

—Aloooo!—šaukia jis.
—Aloooooo! — pasigirsta 

kitos atkalnės pusės.
—Ką tu ten veiki!—šaukia 

jis juokaudamas.
v—O kas tau rupi, — atsilie

pia vėl balsas.

iš

Vėl Sudaužė 
“Bukį” Bridgeporte

Neseniai prokuroro “Daužy 
tojų” skvadas sudaužė “bukį

Pereitos savaitės pabaigoj jie 
vėl lankėsi Bridgeporte ir su
daužė antrų “bukį”, kuris veikė 
buvusiam automobilių sandėlyj 
lies 3245 South Halsted S t.

Chicagos Draugi?’ij
Kliubų Valdybos

1938 Metams

VINCENTAS YUODVIRŠIS 
gyveno 3025 W.. 40th PI. 
Persiskyrė su šiuo pasauliu I 

snalio 10 d., 12:15 vai. ryto, H 
1938 m., sulaukęs pusės amž., 3 
gimęs Marijampolės apskr., 
Pilviškių Bagotos kaime.

Amerikoj išgyveno 39 m.
Paliko dideliame nuliudime 

motiną, moterį Agotą, sūnų 
Antaną, jo moterį Adelę, duk
terį Adeline, jos vyrą Frank 
Wenglass ir 2 anukus, 3 po
dukras: Oną ir jos vyrą Juo
zapą Eringius, Eleną, jos vy
rą Stanislovą Danielius, Eze- 
belą, jos vyrą Harold Wacker, 
gimines ir draugus, o Lietu
voj ir daug giminių.

Kūnas pašarvotas J. Liule- 
vičiaus koplyčioj 4348 So. Ca
lifornia Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadie
nį, spalio 12 d., 1:30 vai. po 
pietų iš namų bus nulydėtas 
į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Vincento Yuod- 
viršio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Duktė ir ki

tos giminės.
Laid. Dir. J. Liulevičius, Tel. 
LAFAYETTE 3572.

I ntfFIKR “muT
LU 3 L,I lu IV Visas Pasaulio

Dalis.
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

m Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laido
tuvėms, Papuoši
mams.

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue
Phoue LAFAYETTE 5800

No. 4827—Šiltos rudeninės suknelės. Sukirptos mieros 10, 12, 
ir 18 metų amžiaus panelėms.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti sa^o vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsakyt
um. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So, Halsted St., Chicago, I1L

16
14,

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, I1L 

t čia jdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzd j No...............

Mieros       per krutinę

(Vardas ir pavardė)

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAšEL- 
POS KLIUBO VALDYBA 4938 .ME
TAMS: Jomes Sholteman, 3237 W.

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

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

9257 So. Cattage Grove Avė.; J. 
Raceviče—pirm, pagelb., 3326 So. 
Union Avė.; P. Killis—nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.; A. J. 
Zalatoris—iždininkas, 827 West 
33rd St.; A. Kaulakis — turto 
rast., 3842 So. Union Avė.; Iz. 
Masaitis—kontrolės rašt.; J. Ma- 
saitis—kontrolės rašt.; J. Mali
nauskas —apiekunas iždo; K. Va
laitis—maršalka; A. Vilkis —kny
gyno prižiūrėtojas; K. Valaitis— 
ligonių prižiūrėtojas; Dr. J. P. 
Poška—draugijos kvotėjas 3133 
So. Halsted St., Tel. Victory 3687 
Rez. 6504 So. Artesian Avė. tel. 
Hemlock 2374. Susirinkimus laiko 
kas pirmą sekmadienį kiekvieno 
mėnesį 12 vai. dieną, Lietuvių 
Auditorijoje.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

PAIEŠKAU DARBO
Penteris ir popieruotojas iš vi

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

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

IEŠKAU DARBO. Esu phtyręs 
ant farmų. Turiu paliudymus.

J. JUCIUS,
3126 So. Union Avė.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusi veiterka 
į restauranta. Geros valandos. 

666 Wešt 14th St.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKIA GELEŽIES atmatų jar
dui patyrusių shearmanų.

APEX IRON, 
2204 So. Laflin.

FURNISHED ROOMS—WANTED 
Reikia Gyvenimui Kambarių

REIKALINGAS KAMBARYS dėl 
vieno • vyro. Malonėkite atsišaukti 
laišku. B. MIKY, 1606 So. Halsted 
St., Chicago.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI TAVERNAS — 
išdirbta vieta. Priežastis vienai per 
sunku. 6 kambariai gyvenimui, pi
gi renda. Bernice Skirmont, 4200 
So. Campbell Avė.

PARDAVIMUI 22 kambarių vieš
butis, puikioje vietoje, geri kamba
riai, rendos $80.00 mėn. įplaukų 
$260.00 per mėnesį. Apleidžiu šalį; 
parduosiu pigiai. 1108 N. State St.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

PIRK DABAR — Naują 10 me
tų amžiaus geltonų plytų, 10x4 
apartmentinį. Garas, refrigeracija. 
Rendos $43()0. Kaina dabar tiktai 
$16000. Kreiptis 4752 Fullerton. 
CAPITOL 3020. >

2 AUKŠTŲ freiminis, 2 flatai po 
šešis kambarius, pečiais šildomi, 
3637 So. Lowe Avė. Savininką ga
lima rasti vietoje.

?? AR JUMS REIKIA PASKOLOS 
ANT NAMO??

Mes darome parinktinias pasko- 
kolas ant namų tik už 416 nuo
šimčius. O ilgo laiko paskolas u£ 
5 nuošimčius. Dėl daugiau infor
macijų kreipkitės į

Z. S. MICKEVICE and CO. 
6815 So. Western Avė.

Hemlock 0800.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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.

PARSIDUODA ar mainysiu į na
mą mieste, 100 akerių farmą. šil
tas ir šaltas vanduo name. 1 mylia 
nuo miestelio. LAFAYETTE 5573.

NEPRIGULMINGO LIETUVIŲ PI 
LIEČIU KLIUBO VALDYBA 193b 
METAMS yra sekama: Pirm. Juo

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

1010 — 8th St., Rockford, III. arba 
pašaukite per telefonas Main5928.

(Adresas)

DRAUGYSTES TAUTISZKA GAR
SUS WARDAS LIET. IR LIETU
VAIČIŲ 1988 METŲ VALDYBA: 

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

Naujos “Naujienų”
Raštines Valandos

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir (taisai Pardavimui
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Boksais ir sinkom. Taipgi Mo
rų fikčerius dėl bite kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
įce baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

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

CALumet 5269.

AUTOS—TRUCKS FOR SALK 
utomobiliai ir Trokai Pardavimai

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
806 West 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

La Šalies *— Packards

ATEIK į Didžiausį Kokį-Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi

Automobilių Išpardavimų.
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—Buicks—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 stakas 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 
sekmadienį.
ČOOK COUNTY F1NANCE CO.

1340 W. 63rd Street
prie Loomis.

2828 W. North Avė.
prie California.

Su spalio 2 d., “Naujienų” 
ofisas bus atdaras sekamomis 
valandomis:

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

SEKMADIENIAIS — nuo 9 
vai. ryto iki 1-mos po pietų.

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

“N” Adm.

Suėmė 19 Metų 
žmogžudį '

Kelių valstijų policija beveik 
per metus laiko ieškojo jauno, 
19 metų chicagiečio Charles L. 
Zib, bet jaunuolis vis ištruk
davo. Vakar galiau jis pakliu
vo į Berwyno policistų rankas 
ir bus gabenamas į Texas val
stiją teismui. Jis ten su drau
gu padarė plėšimą, nušovė ke
leivį ir pašovė policistų. Zib gy
veno adresu .2722 Lombard 
Street.

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

REIKALINGA PASKOLA ant 
pirmo morgičiaus $1,700. Atsišau- 
kit Box 886, 1739 So. Halsted. St.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas
Tel. Victory 4965.

STOGDENGYSTĖ IR BLftKOS 
DARBAI t 

35 metai bizny, turi pilną apdraudę 
už darbus. Lengvus išmokėjimai, 
jei norite.
BR1DGEPORT ROOFING AND 

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

COAL—- VVOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

EGG 
NUT 
BIG

$6.00
$6.00 
$6.00

MINE RUN ___________ $5.75
SCREENINGS __________ $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975

Gaukit naudos maksimumą iš 
aliejinio pečiaus, “Arrow Stovol” 
yra geras kuro aliejus, švarus, be- 
smarvės, ekonomiškas. Greitas pri
statymas visur. Telefonas Vincen- 
nes 4300.

Ar Ieškot
• PIRKTI
• PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

PAŠAUKIT MUS TUOJAUS 
CANAL 8500 

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakarto j i mus 
duodame gerą nuolaidą.

.... U ■ .. ............... .........
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VILNIUS TURĖS BŪTI GRĄŽINTAS Šiandien Darbininką 
LIETUVAI!

REZOLIUCIJOS PRIIMTOS AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESO CHICAGOS SKYRIAUS RENGTAM 
VILNIAUS UŽGROBIMO MINĖJIME, KURIS 
ĮVYKO SPALIO 9 D., 2 V AL. PO PIETŲ, CHICA
GOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ:

“Pasižadam vilniečiams 
teikti paramą jų 

kovose”
Masinis lietuvių mitingas, 

laikytas spalių 9 d., 1938 m., 
Lietuvių Auditorijoj po va
dovybe Amerikos Lietuvių 
Kongreso Chicagos sky
riaus atstovaujančio 15,000 
organizuotų Chicagos lietu
vi 4 minėdamas 18-kos metų 
sukaktį nuo to laiko, kada 
I^enkija pasigrobė Lietuvos 
sostinę Vilnių ir trečdalį jos 
teritorijos, kur žymi gyven
tojų didžiuma yra lietuviai, 
ir išklausęs neginčijamus 
faktus apie Vilniaus ir Vil
nijos lietuvių nepakenčiamų 
būklę, persekiojimą, jų mo
kyklų ir organizacijų užda
rinėjimą, spaudos persekio
jimą ir tautinės idėjos dar
buotom baudimą, da sykį 
pareiškia —

Kad lietuviu viltys ir pa
siryžimas nedingo, o stiprė
ja, kad Vilnius ir visa at
plėštoji nuo Lietuvos terito
rija vėliau ar anksčiau, vie
nokiu ar kitokiu keliu, turės

būti, grąžinti Lietuvai:
Mes reiškiame gilios užuo

jautos musų broliams ir se
serims vilniečiams ir pasi
žadame teikti jiems visoke
riopa paramą jų kovose už 
pasiliuosavimą iš svetimo 
jungo.
“Lietuvos likimą reikia 

vesti visai Lietuvos 
liaudžiai

pa-

Plėšimai Chicago j
Balsavimai Armour 
Dirbtuvėse
Teismas atmetė firmos reika- 

' lavimą balsavimus uždrausti.
šiandien visose Armour Co., 

dirbtuvėse Chicagoj įvyks dar
bininkų balsavimai parinkimui 
unijos darbininkų atstovavi
mui derybose su menadžmen- 
tu.

Darbininkai turės pasirinkti 
vieną iš dviejų unijų: “kom- 
paninę” uniją — Employees 
Mutual Association of Chicago 
arba nepriklausomą C.I.O. uni
ją, United Packingliouse Work- 
ers Union.

Armour bendrovė ir “kom- 
paninė” unija kreipėsi į teis

> indžionkšinc 
; prieš federalę Darbo Tarybą,

24 valandų bėgyje Chicagoj 
paprastai įvyksta apie 10—12 
stambesnių apiplėšimų ir va
gysčių.

Per paskutines 24 valandas 
nukentėjo sekami žmonės:

Carl Erickson, 8000 Stony 
Island avė. Prarado $35. <

D. Russell, 1300 W. Sixty- 
ninth st.; $71.50.

David Sbaiken, 5618 S. Ra-

cine avė.; $88.08.
William Sampson, 4242 N. 

Ashland avė.; $6 ir laikrodį.
Alvin Anderson, 4247 Ra- 

vcnswood avė.; $10 vertės laik
rodį.

Fred Anderson, 4422 N. Ra- 
cine avė.; $5.

Joseph Obrinski, 1445 N. 
Paulina st.; $9.

V. Winkler, 2728 Giddings 
s L; $3.50.

Fred Widener, 8437 S. See- 
ley avė.; $22.

“LIETUVA, KITOS MAŽOS VALSTYBĖS 
TURI PASITIKĖT SAVIM

Nėra Vilties, Kad Didžiosios Valstybės 
Jas Apgins

Gražus Vilniaus Užgrobimo Minėjimas Chicagos Lietu
vių Auditorijoj, Rengė Kongreso Chicagos Skyrius.

Naujieniečiui 
Kaziui Baronui 
Gražus Parengimas
Dalyvavo suvirš 300 žmonių
ROSELAND Roselandie- 

čiai, kartu su kitų Chicagos ko
lonijų lietuviais, sekmadienį į- 
spudingai pagerbė seną rose- 
landietį veikėją, naujienietį ir 
“N.” redakcijos narį Kazį Ba
roną, kuris tebeserga po sun
kios operacijos, padarytos va
sario mėnesį.

Roselandiečiai jam surengė 
vakarienę Stanciko salėje, 207 
East 115th Street. Svečių su
traukė suvirš 300, ne vien iš 
Rosęlando, bet net ir iš tokių 
tolimų Chicagos kampų kaip 
Humboldt Parkas. Galima su
prasti kodėl p. K. Baronas jau
dinosi matydamas tokį skaitlin
gą būrį žmonių, susirinkusių 
parodyti jam draugiškumą ir 
pagarbą už naudingus, gražius 
darbus roselandiečiams ir vi
siems Chicagos lietuviams.

Po vakarienės įvyko trumpas 
muzikėlis ir kalbų programėlis, 
kurį pildė Pirmyn Choro dai
nininkai ir kalbėtojai, “Naujie
nų” redaktorius Dr. P. Grigai
tis, “N.” administratorė M. Jur- 
gelonienė, J. Pučkorius, A. 
Narbutas ir keli kiti vakaro da
lyviai.

Vakaro rengimu rūpinosi Ro- 
selando lietuvių Scenos Mylėto
jų Ratelis ir būrelis draugų, po 
vadovybe p. Juozo Pučkonaus, 
A. Narbuto, B. Liudkevičiaus, 
S. Diliaus, J. Grybo, Gailevi- 
čiaus ir kitų veikėjų. Valgių 
gaminimą tvarkė p. V. Pučko- 
rienė, su pagalba pp. Gailevi- 
čicnčs, Narbutienės, Liudkevi- 
čienes, Grybienės ir kitų.

Parengimas buvo smagus, 
jaukus ir rūpestingai suruoštas.

Buvęs

Mėsa Pigi Šiandien 
Bellwoode

Kadangi fašistinės ir, im- mą prašydamos 
perialistinės valstybės suda-!prieš federalę 
rė didžiausią pavojų pašau- [draudžiantį balsavimus, laikyti, 

bet vakar federalis apeliacinis
Kadangi jų pasimojimas teismas jų prašymus atmetė, 

jėga ir neteisėtumu pulti ir 
draskyti silpnesnes valsty- dien įvyks. Juos prižiūrės Fe- 
bes grąsina sunaikinti visų 
mažųjų tautų nepriklauso
mybę ir laisvę,

Kadangi vienų valstybių 
kitoms pažadai ir sutartys 
nuolikus atmušti nepildomi, 
ką patvirtina Etiopijos, 
Austrijos, Kinijos ir Čeko
slovakijos likimas,

Kadangi Lietuva yra vie
na iš tų mažųjų valstybių, 
kurios dalį jau turi pagro
busi Lenkija ir 'kuriai yra 
pavojus būti nasidalvtai 
tarp Lenkijos ir Vokietijos,

Kadangi musų tautos gy
vybę ir I 
kelių šimtmečių priespaudoj 
musų vargingoji liaudis, su- 
sirasdama budus, kelius ir 
priemones ir turėdama iš
tvermės ir drąsos galin
giems priešams nepasiduoti 
ir juos kovoti,

Ir kadangi toji liaudis, 
per amžius auklėjusi nepri
klausomos Lietuvos idėją, 
mokėjo pasirinkti momentą 
ir draugus nepriklausomy
bės įvykdinimui ir didvyriš
kai guldė galvas už ją, tad 
lai būna suprasta ir nutar
ta,

Kad Lietuvos likimą ir 
šiame pavojų momente rei
kia pavesti visai Lietuvos 
liaudžiai, grąžinant jai pi
lietines teises ir civilines 
laisves, kad ji nevaržomai 
galėtų sudaryti tokią kraš
to vyriausybę ir vadovybę, 
kuriai gyventojai pasitikė
tų ir vieningai ją remtų jos 
pastangose ąpsaugoti ir iš
laikyti Lietuvos nepriklau
somybę.

lio taikai,

Tokiu budu rinkimai šian-

deralės Darbo Tarybos atsto
vai.

Išviliojo $2,650
Iš Bedarbių

Prokuratūra vakar suėmė du 
chicagiečius, kurie operavo 
“Stalewide Reference Bureau”, 
adresu 111 W. Jackson Blvd. 
Tai buk buvus darbų birža. Su
imtieji yra, Jacąues Chapard 
ir Laurence R. Gearhart.

Prokuratūra juos suėmė, kai 
265 bedarbės merginos pasi
skundė, kad jie išviliojo iš jų 

kultūrą išsaugojo | $2,650, prižadėdami parūpinti
darbus.

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Chicagos skyrius sekmadienį po 
pietų surengė įspūdingą Vil
niaus Užgrobimo Sukaktuvių 
minėjimą, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj.

Žmonių buvo pilnutėlė sve
tainė.

Vyriausiu minėjimo kalbėto
ju buvo Dr. P. Grigaitis, “Nau
jienų” redaktorius. Pamatinė 
jo įdomios kalbos mintis buvo,

Bridgeporte
Bandė Užpulti 
Jauna Moteriške
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TRYS ŽUVO SPROGIME — Trys įgulos nariai žu
vo, o 33 pasisekė išgclbė'i, kai Meksikos įlankoj sprogo 
šarvuotis “E. J. Bullock”, gabenąs aliejaus transportą. 
Viršuj degantis laivas po sprogimo, apačioj — ‘Bul- 
lock” įgulos nariai ant laivo “Bernu th”, kuris juos 
gelbėjo nuo mirties vandenyj.
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SUGRĮŽO Iš ŠVEDIJOS — Pereitos savaitės pabaigoj iš Švedijos Amerikon su

grįžo filmų artistė Greta Garbo. Ji ten atostogavo su žymiu dirigentu Leopold 
Stokowski. Daug kalbų tarp žiopsotojų sukėlė keista savo plaukų šukuosena.

OjjĮšĮfl

Suėmė buvusio bootlegerio 
brolį J. Murphy

Prohibicijęs laikais Chicagoj 
“darbavosi” “Big Tini” Mur
phy, garsus southsidės “bootle- 
geris”. Gengsterių kovai užė- 
jtis jis buvo nušautas.

Dabar į nemalonumus įsivėlė 
nušautojo brolis, James Mur
phy, 46 metų amžiaus, 6547 S. 
Union avenue. Jis sėdi Deering 
nuovados kalėjime už bandymą 
užpulti jauną moteriškę vienoj 
Bridgeporto ieloj.

Jo auka buvo Mrs. Virginia 
Šurna, nuo 3537 Wallace street. 
Ji skundėsi policijai, kad išli
pusi iš gatvekario prie 35th ir 
Parnell. Murphy pradėjo ją 
sekti ir tol sekė, kol Mrs. Šur
na nepasiekė tamsią ielą. Tada 
jis ją užpuolė. Bet užpultąja! 
pasisekė ištrukti, ji pradėjo 
šaukti ir subėgę kaimynai pik
tadarį suėmė.

Aštriai Nubaudė 
Lietuvį Už Nele
gali Alkoholį
Gavo du metus federaliam ka

lėjime ir sumokėjo $500
Federalis teisėjas John B. 

Barnes vakar aštriai nubaudė 
bridgeportietį lietuvį už parda
vinėjimą nelegalio alkoholio. 
Paskyrė jam dviejų metų ter
miną Leavenworth federaliam 
kalėjime ir $500 piniginę pa
baudą.

Nuteistasis yra Bruno Venc
kus, 36 metų amžiaus. Jisai 
gyveno adresu 3303 South 
Union avenue.

Federalis prokuroras Daniel! 
D. Glasser, kuris vedė bylą 
prieš Venckų, aiškino teisme, 
kad jo nuosavybėj buvo apie 
.300 galionų alkoholio, ir kad 
jis buvęs stambiausias tokio al
koholio “dyleris” Chicagoje.

Kartu su Venckum vienų 
metų kalėjimo terminui buvo 
nuteistas Tom Fogliano, 42, 
nuo 2135 S. Michigan avenue. 
Jam taipgi teks sumokėti $500 
pabaudos.

jog Lietuvai nėra vilties, kad 
didžiosios valstybės ją apgins 
nuo Hitlerio ar kitd^priešo. Lie
tuva ir kitos panašios valstybės 
turi pasitikėti pačios savim.

Mažųjų valstybių saugumas 
bus užtikrintas tik tada, kada 
diktatūros Europoj nugrius, o 
jas nugriauti tegali tų diktato
riškų šalių žmonės.

Kalbėtojas toliau pabrėžė, 
kad dabar smarkaujanti ir ma
žas valstybes ryjanti Vokietija 
kariškai atsigavo su pagalba 
Rusijos. Vokietijos respublikos 
laikais sovietų Rusija koopera
vo ne su respublika, bet su Vo
kietijos armijos generaliniu šta
bu, slaptai aprūpindama jį gin
klais ir amunicija. . a

Sovietų Rusija nevien prisi
dėjo prie Vokietijos karinio su
stiprėjimo, bet ji nusilpnino 
Tautų Sąjungą per eilę metų ją 
kovodama. T. S. nusilpnino ir 
Jungtinių Valstijų atsisakymas 
joj dalyvauti.

Tautų Sąjungos autoritetas 
pradėjo pulti, kai ji nesustabdė 
smurto. Lenkai jėga Vilnių at
ėmė, bet Tautų Sąjunga Lietu
vos neapgynė. Po to įvyko ir 
daugiau smurto žygių, kaip E- 
tiopijos Užgrobimas, Austrijos 
prijungimas prie Vokietijos ir, 
paskiausiai, Čekoslovakijos su
draskymas. Tautų Sąjunga pra
rado visą savo autoritetą kartu 
sugriuvo Francuzijos kariškos 
sąjungos, kurias ji po didžiojo 
karo labai rūpestingai auklėjo.

Lietuva turi pasitikėti tiktai 
pati savim, jeigu nori nepri
klausomybę ir dabartines sie
nas išlaikyti, baigė Dr. Grigai
tis.

Antras kalbėtojas buvo drg. 
F. Abekas iš “Vilnies” redakci
jos. Jo kalbos turinys buvo ne
aiškus. Jis lyg gynė sovietų Ru
sijos elgesį Čekoslovakijos klau
sime, lyg aiškino, kad Rusija 
Lietuvą gelbės, jei ji bus užpul
ta, bet nieko konkretaus nepa
sakė.

Programą vedė Dr. A. Mon- 
tvidas. Po kalbų jisai pasiūlė 
dvi rezoliucijas, kurias susirin
kusieji priėmė vienbalsiai. Tuo 
minėjimas ir užsibaigė.

Muzikaliais numeriais pro
gramą pagražino trys chorai, 
Naujos Gadynės, Moterų Kultū
ros ir naujas Lietuvių Jaunimo 
Ratelio choras. Ūpas minėjime 
buvo gyvas ir pakilęs. Publika 
gyvai reagavo į kalbėtojų pa
reiškimus ir parodė triukšmin
gą pritarimą rezoliucijų min
tims. Rezoliucijų tekstai yra ki
toj “Naujienų” vietoj. R.

' .X •?■ t5- Nušovė Žmoną 
Bevalydamas 
Šautuvą

Bellwoode mėsa šiandien la
bai pigi. Nueik prie Chicago 
and Great Western gelžkelio 
bėgių ir pasirink tiek kumpių 
ir jautienos kiek tik gali pa
nešti. Ten įvyko prekinio trau-
kinio nelaimė. . Devyni mėsos 
prikrauti vagonai nusirito nuo 
bėgių ir sudužo.

I®
N-UJĮENŲ-ACME Pirito

Liūdna Medžioklės Pabaiga
Grįžęs iš medžioklės, cicerie- 

tis Hollis Burrows, 1936 So. 
50th avenue, atsisėdo virtuvėj 
ir pradėjo šautuvą valyti. Vir
tuvėj buvo ir jo žmona, Mrs. 
Grace Burrows.

DŽIAUGIASI — New Yorko Yankees komandos nariai po pasaulinio baseball čampionato laimėjimo
pereitą sekmadienį. Džiaugsmui nebuvo galo, nes su čampionatu jie laimėjo nemažai pinigų. Yankees su
pliekė* Chicagos “Cubs”, nacionalės lygos čampionus, keturis iš eilės sykius, neduodami “Cubs” komandai 
nė vienos progos atsigriebti. Yankees yra American lygos čampionai, o dabar ir pasauliniai.

Burrows manė, kad šautu- 
I vas tuščias, be kulkų, tad drą
siai patraukė gaiduką, šautu
vas šovė ir Mrs. Burrows kri
to negyva vietoj. Kulka patai
kė jai į širdį.

Siunčiame I
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

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