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Buvęs Čekoslovakijos Prezi
dentas Atvyks Chicagon

DR. BENES UŽIMS PROFESORIAUS VIETA 
CHICAGOS UNIVERSITETE

Duos paskaitas apie demokratines Įstaigas
CHICAGO, III., spalio 17. — 

Dr. Eduard Benes, buvęs Če
koslovakijos prezidentas, at
vyks Į Chicagą. Jis užims pro
fesoriaus vietą, kaipo svetys 
lektorius, Chicagos universite
te. Duos paskaitas apie demo- 
kratjnes Įstaigas.

Chicagos universiteto prezi
dentas Robert M. Hutchins pa
reiškė, kad jis tikrai nežino, 
kaip greitai Dr. Benes atvyks. 
Tačiau davė suprasti, kad bu
vęs Čekoslovakijos prezidentas 
apleis Prahą Į keletą savaičių 
ir vyks tiesiai Į Chicagą.

Čekai ir vengrai at
naujins derybas

PRAHA, Čekoslovakija, spa
lio 17. — Čekoslovakija ir Ven
grija atnaujins šią savaitę de
rybas. Čekoslovakija sutinka 
atiduoti Vengrijai teritoriją, 
kurioj gyventojų dauguma yra 
vengrai. Tačiau miestai Bratis
lava, Nitra, Kosice ir Uzhorod, 
kur vengrų gyventojų yra ma
žuma, pasiliks Čekoslovakijoj.

Čekai davė šį pasiūlymą pir
mesnėse derybose, bet vengrai 
pasiūlymą atmetė. Busimose 
derybose, manoma, pasiūlymą 
jie priims, nes Hitleris šito
kioms sąlygoms pritaręs.

Japonai artinasi 
prie Hankowo

SHANGHAI, Kinija, spalio 
17. — Japonai pirmadieni pa
skelbė, kad jie įvarė kylį į an
trą kinų sostinės, Hankowo, 
apgynimų liniją. Jie artinasi 
prie Hankovvo iš trijų pusių. 
Pasak japonų, jie greitai pa
ims tvirtovę Hvvangshihkang, 
kuri randasi tik 55 mylių to
ly nuo laikynosios kinų sosti
nės.

Berlynas kala Bal
kanų “ašį”

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 17. — Dr. Walther Funk, 
Vokietijos ekonomijos ministe- 
ris, sugrįžo iš kelionės į Bal
kanų valstybes. Jis atlankė Ju
goslaviją, Bulgariją ir Turki
ją pirklybos sutarčių reikalu. 
Kelionėj jis laimėjo viską ką 
tikėjosi laimėti. Neužilgo šių 
trijų valstybių atstovai atvyks 
į Berlyną “Balkanų ašiai su
stiprinti”, sako Funk.

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

Giedra; nedaug pakaitos 
temperatūroj; vidutinio stipru
mo pietų vėjai; saulė teka 
6:05, leidžiasi 5:06 valandų.

Kaina 3c

Pakvietimas D-rui Benesui 
priimti profesūrą Chicagos uni
versitete buvo pasiųstas spalio 
8 dieną per Amerikos ambasa
dorių Čekoslovakijai, Wilbur 
Carr’ą.

“Chicagos universitetas džiau
giasi priėmimu pakvietimo”, 
pareiškė prez. Hutchins. “Aš 
nežinau kito asmens, kurs ga
lėtų sukelti didesnį dėmesį de
mokratija arba tiksliau inter
pretuoti jos reikšmę pasauliui.” 
Dr. Hutchins paaiškino, jogei 
Eduard Benes yra įsitikinęs, 
kad Jungt. Valstijos šiandien 
yra demokratijos tvirtove.

Hitleris žiuri Į Aus
trijos bažnyčių 

auksų
VIENA, Austrija, spalio 17. 

— Adolfo Hitlerio laikraštis 
Austrijoj, “Voelkische Beo- 
bachter” patalpino pirmadienį 
straipsnį, kuriame sako, kad 
katalikų bažnyčia Austrijoj tu
ri daugiau turto ne bet kuris 
svietiškis, daugiau dagi nei val
stybė. Hitlerio laikraštis sako, 
kad atrodo sunku šią savastį 
socializuoti ir padaryti ją nau
dingą visuomenei.

Komentuodama šį straipsnį 
spauda daro išvadą, kad Vo
kietijos naciai atkreipė dėme
sį į Austrijos bažnyčios turtus 
ir gal būt nutars juos konfis
kuoti.

Pereitą šeštadienį uždaryta 
Pazmaneum seminarija, kurioj 
jauni vyrai buvo ruošiami į 
kunigus.

Plinta gandai apie 
naujus Hitlerio rei

kalavimus
. LONDONAS, Anglija, spalio 
17. — Britanijos ministerių 
kabinetas susirinks ateinantį 
trečiadienį. Jam teks pasirinkti 
du nauji ministeriai, nes po 
Municho konferencijos rezig
navo laivyno ministeris Alfred 
Duff Cooper, o pereitą sekma
dienį mirė dominijų ministeris 
Lord Stanley.

Tačiau Britanijos ministerių 
kabinetas turės ir opesnių klau
simų svarstyti. Anglijoj vis 
daugiau pranešimų gaunama, 
kad Hitleris stato naujus rei
kalavimus. Iki šiol Hitleris pel
nėsi Austrijos ir Čekoslovaki
jos sąskaiton. Dabar jis taiko
si užkabinti pačios Britanijos 
interesus. Kalbama, Hitleris 
reikalaująs, kad Britanija su
tiktų turėti mažesnį oro laivy
ną ne kad Vokietija. Sakoma 
taipgi, kad Hitleris reikalauja 
didesnio Vokietijai jurų laivy
no. Jis reikalaująs ir kolonijų. 
Ir čia gludi Britanijos minis
terių kabineto vargai: net jei
gu britų valdžia sutiktų nus^ 
lenkti Hitlerio reikalavimam^ 
Britanijos viešoji opinija pasi
rodys griežtai nusiteikusi prieš 
tokius reikalavimus.
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• , ! NAUJJENŲ-ACME Telcplioto
PITTSBURGHIEČIAI SUPLIEKĖ' WISCONSINIEČIUS — Vaizdas football lo

šimo Madisone, Wisconsine, tarp Wiįscon-sin universiteto komandos ir ’Pitts- 
burgho universiteto komandos. Pittsjnirghiečiai laimėjo, 26 — 6.

HITLERIS REIKALAUJA IŠDUOTI 
ZUDETŲ PABĖGĖLIUS 

, _________________ \ $
- /

PARYŽIUS, Frąncuzija, spa- Kai dėl Hitlerio reikalavi- 
lio 17. — Francuzijos darbi- mo čekams, tai naciai nori, 
ninkus pirmadienį sujaudino kad jiems butų išduoti ne tik 
žinia, kad Adolfas Hitleris pa- socialdemokratai, bet ir kitų 
reikalavo išduoti naciams zu- demokratiniai .nusiteikusių 
xletų socialdemokratų vadus,1 srovių zudetai vokiečiai, 
kurie pabėgo į Prahą, kai vo- Čekoslovakijos valdžia jau- 
kiečiai paėmė Zudetus. čiasi keblioj padėty. Ji neno

rėtų piktis su Hitleriu ir todėl
Kitos žinios sakė, kad veng- bevelytų išpildyti Hitlerio rei- 

rų kariuomenė apšaudė čekus kaįavimą. Antra vertus, tie 
kareivius Čekoslovakijos-Ven- žmonės, kurių Hitleris reika- 
grijos pasieniu ir metė į čekus lauja, praeity buvo čekų val- 
rankįnes granatas. Čekai ne- džios rėmėjai |r pabėgo į Pra- 
atšakę j vengrų*- proVokaeiją. I ha gelbėdanH’ėsi' nuo Hitlerio.

La Follette ruošia 
pataisas prie Wag- 

nerio akto
WASHINGTON, D. C., spa

lio 17. — Jungt. Valstijų se
nato civilių teisių komisija, ku
riai pirmininkauja šen. LaFol- 
lette, ruošia pataisas prie Wag- 
nerio Darbo Akto. Komisija 
rekomenduos kongresui išleisti 
nuostatus, kurie draudžia dirb
tuvėms vartoti ašarines bom
bas ir ginklus streiko metu.

Italų kultūros na
mas Illinois uni

versitete
SPRINGFIELD, III., spalio 

17. — Illinois universiteto pre
zidentas Arthur Cutts Willard 
užgyrė Amerikos italų suma
nymą pastatyti ir įrengti prie 
universiteto namą, kurs vaiz
duotų Italijos kultūrą. Namo 
statymo projektą vykdo Ame
rikos Italų Sąjunga.

Pašalino arkivysku
pą iš mokyklų direk

toriaus vietos
VIENA, Austrija, spalio 17. 

— Nacių valdžia pašalino ka
talikų arkivyskupą Waitzą iŠ’ 
tikybinio auklėjimo prižiūrėto
jo vietos Salzburgo pradinėse 
mokyklose.

Turkijos diktatorius 
sunkiai serga

ANKARA, Turkija, spalio 
17. — Išleistas pirmadienį ofi
cialus pranešimas sako, kkad 
diktatorius, Turkijos preziden
tas Kernai Ataturk sunkiai ser
gi. <

Laivų vilkėjų darbi
ninkai streikuoja

NEW YORK, N. Y., spalio 
17. — Čia streikuoja jau tre
čią dieną BOO tų Vilkėjų laivų 
(tugboats) darbininkai. 2,000 
laivų darbininkų reikalauja va
dinamo closed shop kontrakto, 
pusantros mokesties sekmadie
nio darbui, pakėlimo algos $10 
mėnesiui pečkuriams, denių 
darbininkams, aliejuotojams ir 
virėjams, o $5 mėnesiui pakė
limo algos kapitonams ir inži
nieriams.

Areštuoja fašizmo 
priešininkus

ROMA, Italija, spalio 17. — 
Oficialus valdžios komunikatas 
pirmadienį paskelbė, kad kele
tas asmenų, jų tarpe žymių 
žydų, areštuota dviejuose Ita
lijos miestuose. Areštuoti jie 
todėl, kad buvo nusiteikę prie
šingai fašizmui. Kitais prane
šimais, areštuota bent keletas 
šimtų žmonių.

Laukiama taikos pa
siūlymų CIO kon

vencijoj
WASHINGTON, D. C., spa- 

lio 17. — Lapkričio 14 d. PTclS - 
burghe prasideda CIO konven
cija. Laukiama, kad konvenci
ja padarys žinksnių taikai su 
ADĖ atsteigjti.

JERUZALĖ, Palestina, spa
lio 17. — šeši arabai buvo už
mušti ir 800 suimtų sekma 
dienį susirėųiipiuose su britų 
kariuomene. Nežiūrint to, kad 
Palestinon atgabenta daugiau 
britų kariuomenės, < arabai’ da
rosi drąsesni ir smarkiau vei
kia.

Mirė Karolis
Kautskis

AMSTERDAM, Holandija, 
spalio 17. — Pirmadienį čia 
mirė Karolis Kautskis, 84 me
tų, Karolio Markso- draugas ir 
Vokieti jos-Austrijos socialde 
mokratų veteranas. Jis apleido 
Vieną, kai pereitą kovo mėne
sį Austriją paėmė Hitleris.

Britai nedarys pa
kaitų Palestinoj,

WASHINGTON, D. “C., spa
lio 17. — Britanijos vyriausy
bė užtikrino Jungt. Valstijas, 
kad žydų imigracija į Pales
tiną nebus varžoma ir kitokių 
politinių pakaitų nebus daroma, 
pirm negu taps paruoštas Pa
lestinai padalinti raportas.

Belgijos naciai pra
laimėjo

BRUSSELS, Belgija, spalio 
17. — Sekmadienį įvyko Bel
gijos municipalitetų rinkimai. 
Sekmadienio rinkimai rodo, 
kad fašistų įtaka Eupen-Mal- 
medy apygardoj, kur jie jau
tėsi stipriausi, žymiai susmu
kus. x

Kinų pasipriešini
mas stiprėja

HONG KONG, Kinija, spa
lio 17. — Japonai keliose vie
tose perkirto Canton~Kowloon 
geležinkelį. Jie pasistūmė iki 
Wontongo, pietų Kinijoj. 
čia 100,000 kinų karių rodo vis 
stipresnio pasipriešinimo ir jau 
prasidėjo smarkus mušis.

DAUG ĮDOMIU 
RAŠTU

Iš Lietuvos “Naujienos” ga
vo daug įdomių raštų apie Če
koslovakijos įvykius ir kaip tie 
įvykiai veikė Lietuvos- žmones. 
Vadinasi, ką jautė ir ką manė 
Lietuvos žmonės apie karą, ku
ris grūmojo įvykti. Nes jeigu 
dėl Čekoslovakijos butų karas 
kilęs, tai Lietuva irgi greičiau
siai butų buvusi į karo sukurį 
įtraukta.

Sekite musų specialių kores
pondentų iš Lietuvos praneši
mus, kurie kasdien yra spaus
dinami ketvirtame puslapyje.
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TEISIA VOKIEČIUS KALTINAMUS 
ŠNIPINĖJIMU

Vokietija tikėjosi gauti svarbių Ameri
kos kariuomenės ir krašto apsaugos 

paslapčių
NEW YORK, N. Y., - spalio 

17. — čia nagrinėjama byla 
iškelta trims vokiečiams, ku
rie yra kaltinami kaipo Vokie
tijos šnipai. Jungt. Valstijų 
prokuroras Lamar Hardy pir
madienį papasakojo federaliam 
teismui, ką teisiamieji vokie
čiai tikėjosi atsiekti ir kaip jie 
operavo.

Sąmokslininkai tarnavo Vo
kietijai. Per juos Vokietija ti
kėjosi gauti svarbių Amerikos 
kariuomenės ir krašto apsau
gos paslapčių.

Iš Lietuvos
LENKAI UŽDARĖ LIETUVIŲ 

SPORTO ŠVENTĘ.

VILNIUS, spalių mėn. 8 dien. 
— Lenkai uždarė dvi dienas 
vykusią Vilniaus Krašto lietu
vių jaunimo sporto šventę, ku
rion dalyviai vyko net 130 ki
lometrų pėsti, dviračiais ir ki
tomis susisiekimo priemonėmis. 
Spalių 7 dien. vakare lenkai iš
tardė šventės vadovą Praną 
žižmarą ir atėmė iš jo sporto 
užrašus.

VALSTYBĖS TARYBAI 
10 METŲ.

KAUNAS, spalių 9 dien. — 
Valstybės Tarybai sukako 10 
metų. Šiuo metu ji ruošia ci
vilinį teisyną ir baudžiamojo 
kodekso projektą.

PRIIMTI NAUJI ĮSTATYMAI.

KAUNAS, spalių 11 dien. — 
Seimas priėmė prezidento rin- 
Jkimo ir monetų įstatymų pa
keitimus ir taip pat svarstė 
Aukštosios Karo Mokyklos 
įstatymą. Ministrų Taryba pri
ėmė nepaprastojo meto įstaty
mo tautai bei valstybei saugo
ti pakeitimą, šį įstatymą spa
lių 15 d. svarstė Seimas.

LIETUVOS KREPŠIASVYDI- 
NINKĖS PASIŽYMĖJO.

ROMA, spalių 12 dien. — 
Lietuvos krepšininkės Romoje 
nugalėjo itales 23-21 ir šveica- 
rietes 28-10. Ypatingai pažy
mėtinas laimėjimas prieš ita
les, nes tai yra viena iš tvir
čiausių Europos komandų, o, 
be to, jos žaidė pas save.

PAMINKLAI GEN. ŽUKAUS
KUI IR PUTVINSKIUI. '

KAUNAS, spalių 15 dien. — 
Kariuomenės šventės dieną bus 
atidengiami Ats. gen. S. Žu
kauskui ir Šiaulių Sąjungos 
įkūrėjui, Vladui Putviui-Put- 
vinskiui paminklai. Taip pat 
bus šaukiamas Vyčių Kryžiaus 
kavalierių suvažiavimas.

G. K.
New York City 
1938/X/15 dien.

• NEW YORK, N. Y., spa
lio 17. — Pranešimai sako, kad 
organizuojama milionas žydų 
.visose Jungt. Valstijose komu
nizmui ir fašizmui kovoti.

Johanna Hofmann, mergini 
tarnavusi vokiečių laive Euro 
pa, veikė kaipo pasiuntinė tarf 
Vokietijos agentų Jungt. Vai 
stijose ir Vokietijoj. Antras 
teisiamas yra Otto Hermar 
Voss, patyręs amatninkas. Jis 
yra kaltinamas tuo, kad pavo
gęs Amerikos Ikariškųjų lėktu
vų planus iš Seversky Aircraf! 
korporacijos, kuriai jis dirbo 
Tretys, Erich Glaser, tarnavę 
Jungt. Valstijų armijoj kaipo 
paprastas kareivis. Jis yra kal
tinamas pavogęs slaptą Jungt. 
Valstijų oro laivyno kodą.

Slovakai paskelbė 
karo stovi

PRAHA, Čekoslovakija, spa
lio 17. — Slovakų valdžia pir
madienį paskelbė karo stovį 
septyniolikoje apygardų Ven
grijos pasieniu. Karo stovis pa
skelbtas ruože nuo Bratislava 
iki Kosice. Slovakai nesitiki, 
kad reguliari vengrų armija 
mėgintų pereiti Slovakijos ru- 
bezių, tačiau jie bijo, kad ga
li įsiveržti Vengrijos teroristai 
į Slovakiją. 

■ ■ ■ ■ ■ ■■.i— i .. ■ ■

2,000 amerikiečių 
žuvo Ispanijos 

kare
WASHINGTON, D. C., spa- 

lio 17. — Apskaičiuojama, kad 
viso amerikiečių kariavusių Is
panijos civiliame kare, buvo 
apie 4,000. Užsienio reikalų de
partamentas mano, jogei pusė 
amerikiečių žuvo, nes jis ne
gali jų surasti.

Dabar svetimšaliai savano
riai evakuojami iš Ispanijos. 
Jų tarpe amerikiečių esama 
nuo 1,000 iki 1,200. Dar apie 
300 randasi Ispanijos ligoninė
se, apie 100 sužeistų amerikier 
čių jau sugrįžo į Jungt. Val
stijas. Nustatyta, kad 200 bu
vo užmuštų Ispanijoj. Kitų 1,- 
800 ar kiek daugiau tiesiog 
pasigendama. Praktiškai kuone 
”isi amerikiečiai, dalyvavę Is
panijos civiliame kare, kariavo 
lojalistų pusėje.

Areštavo keturis vo
kiečius Panama ka

nalo zonoj
PANAMA CITY, spalio 17 

— Jungt. Valstijų kariuomene 
areštavo keturis vokiečius, jų 
tarpe vieną moteriškę, Panamos 
kanalo zonoj. Pas juos užtik
ta fotografinis aparatas. Nu
matoma, kad jie taikėsi nufo
tografuoti Panamos fortus.

Dabar
SEKMADIENIAIS
Naujienų Raštinė
BUS ATIDARYTA

NUO 9 VAL. RYTO IKI 
1 VAL. POPIET.

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

—NAUJIENŲ ADML
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Iš Lietuvos
Svarbus žemes vai 

dymo įstatymas 
Lietuvoje

Vyriausybė priėmė ir Įteikė 
Seimui svarstyti žemės valdy
mui tvarkyti įstatymo projek
tu

Pagal projektų, žemės ūkio 
žemei įgyti reikia leidimo, ku
rį duoda žemės ūkio ministras. 
Leidimų nereikia, kai žemę j-

gyja valstybė arba žemę įgy
jama iš valstybės; kai žemę 
įgyja savivaldybė ar žemės 
Bankas; kai, teismui panaiki
nus žemės įgyjimo aktą, žemė 
grįžta buvusiam jos savininkui; 
kai žemė įgyjama bendrininko 
dalinantis bendra nuosavybe ir 
kai žemę įgyja savininko žemu
tinės eilės giminaičiai ar juo 
sutuoktinis, 
atsitikimais.

ir dar kai kuriais

projekte sakoma, 
būti žemės ūkiai

GAISRAS sunaikino visą Kiek sveria banginis?
DARBININKO TURTĄ

preserve 
OūR STATE 

Y BANKING SYSTEM

f fyRaiiįtfbu}

coNSTmrnoNAL 
AMENDMENT

VOTE
YES
NOV. 8

Daug yra apylinkių Chi
cagos mieste ir Cook ap
skrity, kur dabar nėra 
bankiniukavimo galimy
bių.

Joms reikalingi bankai, 
kurių valdininkai butų 
vietos gyventojai ir asme- 
niai galėtų žinoti savo 
kostumerius bei jų reika
lavimus. Toki bankai ga
lėtų suteikti savo lanky
tojų daugumai gerą pa
tarnavimą.

Jei bus priimtas konstitu
cinis arrendmentas lapk
ričio 8 d., tii musų vals
tijos bark ninkavimo sis
tema atsakvs šių dienų 
reikalavimams, gi tie ne
dideli bankai, galį savo a- 
pylinkėms patarnauti ge
rai, bus galima kurti kur 
tik bus reikalas.

KONSTITUCINIO
AMENDMENTO

KOMITETAS
Floyd E. Thompson, Pirmininkas

voteYES VOTE

- įstatymo 
kad negali 
skaldomi perleidimo, pardavimo, 
iš varžytinių, bendro nuosavy
bės pasidalinimo ar kitokiais 
žemės nuosavybės perėjimo bu
dais iš taip, kad po suskaldy
mo įgijėlio ar perleidėjo ūkyje 
butų mažiau žemės kaip 6 ha I 
rūšies, 8 ha II rūšies, 10 ha 
III rūšies arba 12 ha IV rū
šies. Jeigu ukiui priklauso įvai
rių žemės rusių, tai 1 ha pir
mos rūšies laikomas lygiu 1; ir 
vienam trečdaliui antros rū
šies, 1 ir dviem trešdaliam tre
čios rūšies ir 2 ha ketvirtos 
rūšies* Miestų zonose nustaty
ti plotai gali būti mažesni: pir
moje zonoje 50%, antroje 30%“.

žemės ūkio valdytojas, kuris 
dėl girtavimo, tinginiavimo, ne
tvarkingumo, apsileidimo ar ki
tų tokių asmens ypatybių ūkį 
netinkamai veda, gali būti nuo 
ūkio šalinamas, jei įspėtas ūkio 
vedimo per dvejus metus ne
sutvarko. žemės ūkio vedimo 
netinkamumą nustato ir ūkio 
valdytoją apie gręsiantį misa-

PALANKINfi, Kidulių vaisė. , Nedidelis banginis, - tokius 
s kartais išmeta į krantą jurų 

šio’kaimo“ gyventoją Praną’ Dir- >"8°* Prie “d. Blrit1anij^ 
vėlę kilo gaisras. Sudegė gyv. Pakraš^ ~ «al.> syertl, 50 

.. . . , . . tonų. Bet tikrai didelis ban-namehs, tvartukas, visi namą, ' sveria Ne.
/alykaiJ,r ™,S; tenka stebėtis, kad toks milži- 

480 litų. Gaisras kilo dėl ne-i^^ žinduolis u n(i 
tvarkingo dūmtraukio. Sayi-'ausumojc _kur kaip jig 
ninkas Pr. Dirvehs pasitunn-; j ieškoti gau maisto? 
čiai ir gražiai gyveno. Per gai-!-.* i..
srą ;
stelių ]
tų. Dabar 6 šių asmenų šeima
paliko be maisto, turto ir 
stogčs.

PALANKINfi, Kidulių valsč- 
Rugtėjo 22 d. apie 12 vai. pas

Indų Ir Sidabro
Rinkėjoms

Atvažiuoja
Iš Lietuvos

ir gražiai gyveno, rer gai- Vandenyje, kurs yra tirštos- 
apdegė šuo ir kiaulė. Nuo- dįg ug or(^ banginio svoris ne- 

i padaryta 2000-3000 Ii- kliudo jam laisvai judėti. Di-

NUTEIS® ŽMONOS
ŽUDIKĄ

pa-*
užiausias banginis “rourųual”, 
veislės būna ligi 25—30 metrų 
ilgumo; pasitaikydavo pa
gauti banginį ir 28 metrų il
gumo. Vyriškosios lyties ban
ginis “cachelot”, turi labai di
delius dantis. Banginiai Šiam

Indai ir sidabrų setai, kurie 
per daugelį savaičių buvo gar
sinami Naujienose, neužilgo bus 
nutraukti. Daugiau jų nebe- 
gausit, todėl pasistengkit grei
tu laiku dapildyti savo setus. 
Išsikirpkit kuponus ir atsilan- 
kykit raštinėj tuojaus.

Norime pranešti, kad už ke
letą sąvaičių Naujienos savo 
skaitytojams UŽ labai nupigin
tą kainą patieks kitas, gražias 
namams reikmenis. Šekit Nau
jienų apgarsinimus.

Adm.

“Gripsholm”, kuris išplau- 
iš Gotthenburgo spalio 13d., 
atplauks New Yorkan spa- 
22 d., atvažiuoja Eugenia 

pas James Gu-

Gavome pranešimą, kad lai
vu 
kė 
ir 
lio
Gudžiunaitė, 
džiuną, 1742 W. 47 St., Chi
cago.

Naujienų Laivakorčių
Skyrius

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOMS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111 *

šių metų pradžioje Butrimo- dien yra didžiausi pasaulyje 
nių miestelio gyventojas Vit-' 
kauskas Ipolitas nužudė savo 
žmoną, aštria viela subadyda
mas jai krutinę.

Rugsėjo 20 dieną, Kauho 
Apygardos teismas nagrinėjo 
žudiko Ipolito Vitkausko bylą 
ir žudiką nuteisė kalėti iki gy
vos galvos.

gyviai.

Gera Statybos 
Medžiaga

ĮĖJO Į MADĄ PEŠTYNĖS

BUTRIMONYS — Nors da- 
bar kulturėjimo laikai ir dauge
lis nekultūringų darbų saugo- 
jasi, bet visgi yra dar ir tokių, 
kurie mano, kad ir nekultūrin
gi darbai duoda naudą ir gar
bę.

Paskutiniu laiku Butrimonių
linimą įspėja raštu apygardos apylinkėje labai paplito (įėjo į 
žemės tvarkytojas, kai ūkį vai- madą) peštynės. Įpatingai mie- 
do ne jo savininkas, tai (spėji-iželyje, kai susirenka apylin-viv ne aavmuniao, --------

mas įteikiamas tiek taktinga- kės jaunimas, tai nė vieno tūr
iam valdytojui, tiek savinin- gadienio nei šventadienio ne- 
kui. Kai nežinia, kas yra ūkio apseinama be peštynių. Nere- 
savininkas arba kur jis gyve-t^i net ir Pagyvenę žmoneliai 
na, arba kai savininkas ne Lie- išmėgina viens antro galvos 

tai skelbimas skelbia- tvirtumą.tuvoje, 
mas “

KAS
MES

Vyr. žiniose”. Tsb.

GIEDA GADžINKAS, O 
AUGINAME RAZINKAS

KIDULIAI — Iki šioj Lie- 
tuvoje razinkos beveik dar nie
kur neauginamos. Kadangi 
musų šeimininkės daug

Ar ir kur buvo 100 
roundų boksas?

šis klausimas turi būti 
mus sporto (ypač bokso) 
gėjams. šiandien pasitenkina
ma 15 roundy, bet seniau bu
vo kitaip. Garsiausias ilgas bok
sas 1840 metais Oxfordshire. 
Rungėsi smarkus ir nėsirenkąs 
priemonių boksininkas Bendigo 
su milžinu Ban Cauntu, svėru
siu 125 kg. Rungtynės tęsėsi 
per dvi valandas, padaryta bu
vo, tiksliai sakant, 98 roundai. 
Laimėjo Bendigo tik dėl to, 
kad Cauntas, vengdamas smū
gio, pats atsisėdo ant grindų. 
Laimėtojas gavo čempijono dir
žą ir 400 sv. st.

įdo- 
me-

Gera ir nebrangi statybai 
medžiaga kiekvienam namų sa
vininkui — gyvas klausimas. 
Kiekvienas pageidauja gero 
darbo kiek galint pigesne kai
na. Bet tai yra galima tik tuo 
met, kuomet ta medžiaga yra 
perkama patikimoj įstaigoje.

Štai per Naujienas pasiskel
bė viena iš tokių įstaigų - - 
D. C. La Vine Lumber Co., kad 
jie gali parūpinti puikios ko
kybės įvairiausios statybai me
džiagos: lentų, balanų ir pana
šiai. Tad, ar ne butų verta, 
pirm negu kitur pirkti, čia ap
sižiūrėti.

Jos antrašas 2136-48 W. 51 st 
St. Telefonas Hemlock 0030- 
0031. (Skelb.)

Mes galime jums pa
rūpinti puikios 

kokybės:
LENTŲ, MILLW0RK, 
PLASTER BOARD, 
DURIS, LANGUS, 
BALANAS, 
KLIJŲ ir t. t.

pakeitimų ir permodeliavl- 
mo kreipkitės į

D. C. LA VINE
LUMBER C0.

NOT INC.
2136-48 W. 51st St. I

CHICAGO, ILL.
Phones: HEMLOCK 0030—0031

<M1m» TeL sarta UI1

DR. BERTASH
756 West 35th St

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

Nedėliomis pagal sutarti.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.
_______ TeL Kenwood 5107_______

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

| nuo 2—4 ir nuo 6—8 vaL vakaro 
Rezidenčija:

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

Dėl

ADVOKATAI

st.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818. 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Gaila tokių “didvyrių”, kad 
jie negali apseiti be peštynių, 
teismų ir miestelio žydų juoki- 
nimo. < >

DRĄSUS MEDŽIOTOJAI

LEITMARGIAI, 
jų valse. Prasidėjus 

su- paukščių medžioklės

minimo, užsieniui už jas 
mokame nemažas sumas pini
gų. Šiemet daugelio Kidulių 
valse, ūkininkų daržuose teko 
pastebėti auginamas razinkas. 
Rudenį gautas didelis, puikiai 
išaugusių razinkų derlius. Su
džiovintos razinkos visai nieko 
nesiskiria nuo užsienių. Pas
katiniu laiku Zanavykai razin- 
kų auginimu labai susidomėjo 
ir ateinančiais metais labai 
daug ūkininkų ir po didesnį 
kiekį jų žada auginti.

GRAŽI FILET MEZGINIŲ KAPA

JIFFY FILET CROCHET PATTERN 1781
No. 1781 — Labai elegantiški mezginiai kapai.

Pilviškių 
laukinių 
sezonui, 

vartoja prie įvairių valgių ga- šio ir gretimų kaimų laukuo
se, labiausiai šventomis dieno
mis, pasirodo niekieno nekvies
ti svečiai — medžiotojai net iš 
Kauno, užimą gana aukštas 
vietas, kurie medžioja ūkinin
kų laukuose, šių visai nepasi
prašę leidimo. Tai matydami, 
ūkininkai labai pyksta, sakyda
mi: kur tie ponai buvo praėju
sią žiemą, kai daugelis iš mu
sų maitinome badaujančias ku
rapkas. O dabar štai musų iš
gelbėtus iš mirties nasrų ir kai- 

įmų laukuose užaugusius pauk
štelius atėję kažkoki pąnai me
džioja musų visai nesiklausda
mi. Jie ir šiaip visu kuo pa
tenkinti r galėtų tų “pečenkų” 
nusipirkti iš vietinių kaimo 
medžiotojų duodami šiems ko
kį centą uždirbti ir iš medžio
klės arba 
temedžioja 
kuosė. Ko 
laukus ?

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

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Vardas ir pavardė

Adresas

L Miestas ir valstija
I ■■ M OI «

iš

norėdami medžiot, 
valstybiniuose miš- 

jie braujasi į musų

Margumynai
-Kokio didumo yra žmo
gaus spermos narvelis?

Rockcfellerio Foundationo 
profesorius Raymond B. Fos- 
dickas neseniai apskaičiavo, 
kad visi žmonių spermos nar
veliai, kurie bus atsakingi už 
du tūkstančius milijonų žmo
nių gyvybių sekančioje gent- 
kartėje, galėtų sutilpti vienoje 
aspirino tabletės puselėje!... 

■j Pagrindinis dalykas, iš kurio
No. 1781 hus kitos kartos gyvenimo lai- 

| ko tarpe gidomi genijai, tur- 
| tuoliai, kariai, politikai, dip- 
I lomatai, diktatoriai, sąmokslį- 
’ ninkai ir daugybė naudingų 
• ir žalingų žmonijos narių, 
I galėtų sutilpti mažyčiame ka- 
| muolėlyje, kurs lengvai pasi- 
i mestų liemenės kišenėje...

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

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6699

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

DR. ST. NAIKELIS
Fliysician and Surgeon 

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

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

P. ŠALTIMIERAS.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORHJS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE.
; r DlfiNĄ IR NAKTĮ 1 

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

Tel. LAFAYETTE 0727

TA, Tj -J koplyčios visose
J—J jy LsL <_ J. 1 Chicagos dalyse

ŪKS

Y '■ >4

Laidotuvių Direktoriai

JOSEPH J. GRISU
IIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearhorn St
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė.
. VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

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

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

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 Tek: 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.

Km 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

1646 West 46th Street

6834 So. Węstern Avė.
1410 South 49th Gourt

... .

NARIAI
Chicagos,

Cicero <
Lietuviu 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

y‘'^v ,L.
•i iiiSH

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIEŠTO 
DALYSE

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

I. J. ZOLP Phone Yards 0781 
Yards 0782'

..... Į ■■ ■■ ■■> IM i iei—i

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

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Westetft AVe. * Phone Virginia 0883

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovehill 0142

Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVICIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

e- •
z

't

•4

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina aklų 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 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna 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

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

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

*

S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanica Avenue Yards 1138

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir twdėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So, California Avenue

Telefonas Republic 7868

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 8:80 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVE.

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

Res. Telephone PLAZA 2400
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Naujos Aukos Oak 
Forest Seneliui 
M. X. Mockui
M. X. Mockaus šelpimo Fondo 

Atskaita

Pagarsėjęs t laisvos minties 
skleidėjas kunigas M. X. Moc
kus, kuris randasi senelių prie
glaudoj, Oak Forest institution 
per tūlą laiką buvo lyg ir už
mirštas. Per visą vasarą netu
rėjo nuo visuomenės paramos.

Bet orui atvėsus vėl pasiro
dė geraširdžių, kurie savo au
komis sušelpė sergantį sepelį. 
Aplankydami jį prieglaudoj i- 
teikė aukų sekamai:

J. Kisielius $1.00; V. Jasud, 
$1.00; V. Balnis, 50c; D. Mu
rinę 50c; dvi moterys (vardų 
nepadavė) po 25c; vienas vy
ras davė (vardas nežinomas) 
20 c—viso $3.70.

Chicagos Lietuvių Moterų 
Kultūros Kliubas surengė prie
glaudos seneliams viešus pie
tus. Patėmijo, kad nėra Moc
kaus. Nutarė jį aplankyti ir 
sumetė po keletą centų, seka
mai: D. Resvel—$1.00; Rock— 
50c; Grigienė—50c; Grybienė 
25c; Boskilienė—25c; Plečkai
tienė—50c; Yalienč—^Sc; H. 
Trusik—50c; J<abeikienė—50c; 
viso $4:75. Per Laisvamanių 
prakalbas surengtas A. M. Me- 
telioniui, Lietuvių tautiškoj 
svetainėj, Philadelphia, Pa., su
rinkta $4.20 (aukavusių vardai 
nežinomi). Čekį prisiuntė Lais
vamanių kuopos sekretorius, 
Joseph Rutkauskas, 2242 No. 
2nd Str., Philadelphia, ,Pa.

Kunigas M. X. Mockus šir
dingai dėkoja visiems ir vi
soms, kurie aukavo jo vargin
gai padėčiai paicngvint ir prašo 
visų geros valios lietuvių neuž 
miršti jo ir ateityj.

Laisvos minties darbuotojai 
prašomi visur parinkti aukų ir 
išpirkus pašto “money orderį”, 
pasiųsti M. X. Mockaus Šelpi
mo Fondui, kuris randasi A- 
merikos Lietuvių Laisvamanių 
Etinės Kultūros Draugijos pir
mos kuopos globoj, čekį ar 
“money orderį“ reikia rašyti 
Step. Dambrauskui (fondo iž

dininkui) ir pasiųsti A. Jociui 
(fondo sekretoriui), 135 E. 114 
PI., Chicago, III.

Antanas Jocius, 
Fondo sekretorius

Roselandiečiai
Važiuoja į
Oak Forestav
Spalio 23 Aplankys Lietuvius 

Senelius

Roselando ir apylinkės lietu
viai važiuoja Oak Forest prie
glaudos lietuvius senelius, sek
madienį, spalio 23 dieną, 1-mą 
valandą po pietų. Norinti nu
važiuoti, kurie neturi automo
bilių, galės nuvažiuoti ir par
važiuoti trokais už 30 centų.

Trokai eis nuo bažnytinės 
svetaines, 1080G So. Wabash 
Avė., ir nuo Lietuvių Darbi
ninkų svetainės, 10413 So. Mi- 
chigan Avė. Taipgi trokai su
stos ir West Pullmane, prie 
123 gatvės ir Emerald A've. 
Trokai išvažiuos 12:30 vai. po 
pietų.

Bus duodami pietus ir dova
nos, taipgi bus ir programas.

Programo tvarka tokia:
1— Prisidėjusių Draugijų var

dų paskelbimas
2— Komisijos pirmininko 

trumpa kalba.
3— Dainuoja Aido Choras.
4— Trumpa kalba prieglaudos 

viršininko.
5— Kazys Pažarskis dainuoja 

solo.
6— Senas žmogus deklamuoja 
, eiles.
7— Dainuoja Šakar Makar 

Moterų Choras.
8— Kastas Sabonis dainuoja 

solo.
9— Padėkos žodis, užbaiga.

Adomas D.
P. S. Darbininkai malonėki

te būti 12-tą valandą dieną.'

KOMAROM, Čekoslovakija, 
spalio 16. — Čekų kariuome
nė vienoj Dunojaus upės pu
sėj, o vengrų kariuomenė ki
toj sekmadienį kasė apkasus ir 
ruošėsi mūšiams.

Iš Lietuvos
Apie Lietuvos Dainų 

šventes
Lietuvos muzikų draugijos 

pirmininkas Nikodemas Marti- 
nonis paaiškino apie chorus 
bei šventes. Jis pareiškė, kad 
muzikų draugija 1939 metais 
yra numačiusi surengti tris ra
jonines dainų šventes: Alytu
je, Rokiškyje ir Šiauliuose. Pir
mosios dvi rajoninės šventės 
numatomos suruošti birželio 
mėnesį, o Šiauliuose — rug- 
piučio pabaigoje. Šioms dainų 
šventėms jau yra paruoštas 
repertuaras iš 20 dainų. Iš jų 
devynios yra skiriamos pažan
gesnėms chorams, o vienuolika 
yra lengvesnės, kurias atliks 
silpnesni chorai.

Muzikų Draugija yra numa
čiusi 1939 metais Panevėžyje 
įsteigti žemesniąją muzikos 
mokyklą. Be to, draugija inten
syviai rūpinasi mokyklinės li
teratūros paruošimu.

Draugija mišriems chorams 
jau yra išleidusi tris dainų se
rijas, tačiau mokykliniai lygių 
balsų chorai tokių rinkinių dar 
neturi. Jau draugija kreipėsi į 
kompozitorius, kad jie reikia
mos mokykloms muzikos lite
ratūros paruoštų.

Rajoninės dainų šventės tu
ri du tikslus: pirmiausia ruo
šiami dainininkai ir dainų re
pertuaras visuotinei dainų šven
tei, antra — duodama proga 
atskirų vietų žmonėms paklau
syti jungtinių chorų koncertų. 
Tuo budu keliama muzikos ir 
dainos kultūra. Iki šio laiko 
jau Muzikos Draugija suruošė. 
5 rajonines dainų šventes.“ Iš 
jų geriausiai pavyko dainų 
šventė Panevėžyje. Joje dau
giausia dalyvavo chorų iš Pa
nevėžio rajono, šiuo atžvilgiu 
blogiausiai pavyko Marijampo- 
ės /ir - Ukmergės dainų, šven
tės, į kurias atvyko tolimesnių 
apylinkių chorai, o daug vieti
nių chorų dėl nerangumo neda
lyvavo.

Šiuo metu L. Muzikų Dr-ja 
yra įsiregistravusių per 400 
chorų.

NEAPSIGAUK SU 
UŽKIETĖJIMU
Jei jus kenčiate nuo pa

prasto užkietėjimo, paeinan
čio nuo rupumo stokos mai
ste, tai su smarkiais valyto- 
jaia priežasties neįveiksite. 
Jus galit išvengti tos rųšies 
užkietėjimo, valgydami Kel- 
logg’s All-Bran. Tas gardus 
javinis valgis turi savy ne 
vien tik žarnų toniko vita
minus BĮ, bet suteikia ir 
reikalaujamą rupumą. Jis 
sugeria drėgmę . . . minkš
tina kaip kempinė į vandens 
minkštintą masę, kuri ska
tina ir padeda natūraliai iš
sivalyti.

Vartokite Kellogg’s All- 
Bran bandutes, arba kaip 
pusryčių javinius. Bet valgy
kit All-Bran kasdien ir ger
kit gana vandens. Padarytas 
Kellogg in Battle Creek.

pašto ženklų, kuriais propaguo
ja Bulgarijos žemės ūkio pro
duktus. Yra pašto ženklų su 
ąsočių vyno, su kukuruzos var
pomis ir panašių. Tačiau di
džiausią pasisekimą turėjo pa
što ženklas, kuriame yra nu
pieštos dvi vištos, viena juoda

Arbatžolių, kaip gėrimo, is
torija yra gana ūkanota. Kinų 
legenda pasakoja, kad arbat
žolių vartojimą išrado impera
torius Shennungas 2737 m. 
prieš Kristų, bet kinų pasako
jimuose minima, kad tas im

peratorius išradęs visa, kas 
tiktai liečia žemės ūkį ir me
diciną, tad ir arbatžolių klau • 
sime galima netikėlį kinų le
gendoms. Kitur sakoma, kad 
arbatžoles atkabeno į Kiniją 
indusas Djarma.

Pradžioje arbatžoles vartojo 
vaistams. Apie 6 amžių pradėjo 
vartoti ir gėrimui Kinijoje, ar
ba čainoje.

Kūdikis Iškrito 
Per langą

Bežaizdamas prie lango ne
tikėtai iškrito 2 metų berniu
kas Birken Holbrook, 2117 
Jackson Boulevard. Krito 3 
aukštus, apie 32 pėdas į ce
mentinę ielą, bet daktarai Pres- 
byterian ligoninėj sako, kad jis 
pasveiks.

PINIGUS!
Jeigu reikia atnaujin

ti morgičius; jeigu no
rite taisyti namų; jeigu 
norite pirkti namų; jei
gu budavoti namų,—

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

Association
1739 S. HALSTED ST.

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

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

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

Evergreen Avė., tel. Belmont 
7678; John Kuprevičius—vice-pir- 
mininkas, 8446 W. Pierce Avė.; 
Anton Lungevicz—nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285: S. Buneckis—finans rašt.,
3247 Beach Avė.; A. Zillius—ka
si orius, 3327 Le Moyne St.; T. 
Kubilius—maršalka, 8222 Pierce 
Avenue.

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

3141 So. Halsted St.; P. Pauzolis 
—pirm, pagelb., 3427 So. Halsted 
St.; S. Kunevičia—nut. rašt., 3220 
So. Union Avė.; F. Kasparas — 
fin. rašt., 8534 So. Lowe Avė.; 
W. Dulevičia—kont. rašt.. 812 W. 
33rd St.; J. Balčiūnas—Kasierius, 
3200 So. Lowe Avė.; J. Arišiu- 
nas—apiekunas kasos. 3623 H 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
ktadienį. 7:30 vai. vakare. Crica- 
gos Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted St.

Garsinki rėš Naujienos?

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras
ŠIS įdomus termo
metras vienu laiku 
parodo oro stovį pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j a m u s. 
Tokį termometrų 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ už
sakymų. Bet jus jį 
galite gauti

DYKAI
jeigu DABAR 
užsirašysit “Naujie
nas” ant metų ir 
prisiųsit
Chicagoje ..... $8.00
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00

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, — Mike Sinko, 115— 
E. 104th PI.; Nut. Rašt.—Franas 
Pučkoriufl, 10831 So. Edbrooke 
Avė.; Sekr. ižd.—Stasys Yurčius, 
209 — E. 107th St.; Iždo Glob.— 
Walter Stulpinas, Petras Krasaus- 
kis; Maršalka —Kastas Remutis; 
Skyriaus Kasierius — Magdalena 
Sudentas; Atstovas j Lietuvių 
Kongresą — Antanas Norbutas, 
1033 W. 103rd St. Draugijos su
sirinkimai kas naujo mėnesio pir
mą ketvirtadieni, 7:30 vai. vak„ 
Darbininkų Svetinėje, 10413 So. 
Michigan Avenue.

ir viena balta, o šalia jų — jų 
kiaušiniai. Pašto ženklas su 
vištomis bene bus pirmas toks 
pasaulyje, nes filatelistai šį 
ženklą graibstyte išgraibstė.

IŠ KUR GAUNAME 
ARBATŽOLES

Lengviausia butų atsakyti— 
iš krautuvės! Bet mes norime 
rimčiau papasakoti apie arbat
žolių kilmę ir gamybą. Vienin
telis pasaulyje kraštas, kur ar- 
batžolė auga ne kultivuotame 
lauke yra Assamas. Arbatžo
les Indijoje pradėjo veisti ir 
auginti 19-j o amžiaus pradžioje. 
Viso pasaulyje dabar gamina
ma arbatos 860,000 tonų, iš 
kurių britų India gamina 180, 
000 tonų ir Ceylono sala — 
96,000 tonų. 1862 m. arbatžo
les pradėjo auginti olandų ry
tų Indijoje, Javoje,’ ir dabar ten 
gamyba* pasiekė 70,000 tonų 
per metus. Japonija augina kas 
metai apie 40,000 tonų. Be to, 
arbatžolių plantacijas randame 
Johore, Fiji saloje, Brazilijo
je, Vakarų Indijoje, Pietų Ka
rolinoje, Pietų Afrikoje ir Ba- 
tume. Arbatžolės auga bet ku
rioje šiltoje ir drėgnoje žemė
je. ' •

KOMODEI AR STALUI APKLOTI MEZGINIAI

CROCHETED SOUARE PATTERN 1839
No. 1839 — Gražiai sutaikyti rituliai padarys gražią ir 

įdomią stalui ar komodei apdengti mezginį.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1839 I
U 1739 So. Halsted St., Chicago, III. |

I Čia įdedu 10 cėntų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No...............
I I
I Vardas ir pavardė ..........................................................................................

ŽAGARTEČTŲ KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Pirmininkas —Pet

ras Arlauskas. 1947 N. Cleveland 
Av„ Chicago, III.: Pirm, pagelbi- 
ninkas—Alexas Niprikas, 4015 W. 
18th St.. Chicacro. III.; Protokolo 
Raštininkė — Sofija Ambrozaitė, 
11731 So. Indiana Avė., Chicago, 
III.; Finansų Raštininkė — Ona 
Uškuraitė, 1329 North Dearborn 
St.. Chicago III.; Finansų Rašti
ninkės Pagelbininkė — Emilija 
Ramašauskienė, 1218 South Inde- 

i pendence Blvd., Chicago, TU.; Ka- 
sierka—F. Ambrozienė. 11731 S. 
Indiarfh * Avė., Ch’go; Maršalka— 
William Putris, 4730 So. Spring- 
field Avė., Chicago, III.; Kores
pondentas — Juozas Balakas, 1414 
So. 49th Court, Cicero, III.; Ka
sos Globėjai—Juozas Keturakis, 
1525 So. 51st Avė., Cicero, III.; 
Steponas Niprikas 852 West 33 
St., Chicago, III.
Susirinkimai laikomi viena sykį 
i mėnesį kas ketvirtą nedėldienį 
pirmą valandą popiet Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., Chi
cago, III.

Norėtųsi, kad chorai meti
niu atžvilgiu darytų didesnę 
pažangą. Nors buvusios dainų 
šventes laikomos visuomenėje 
pasisekusiomis, bet Muzikų 
Draugija norėtų jų didesnės 
pažangos. Ir ji yra galima. 
Šventėms paprastai viena pro
gramos dalis sudaroma iš sun
kesnių, kita iš lengvesnių dai
nų.

Muzikų Dr-ja stengiasi vi
siems padėti: įsiregistravu
siems chorams duoda gaidas, 
prieš šventes per savo atstovus 
patikrina chorų iheninį pajė
gumą, išrūpina susisiekimo 
lengvatas.

Muzikų draugija parūpina 
gaidų ir užsienio lietuvių cho
rams, kurie į draugiją kreipia
si. Tsb.

I Adresas .................
I
l Miestas ir valstija

TAUPYK

LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND SAVINGS ASS’N.

><»AFETy\' 
Of VODR ' 

INVESTMCNT

apsauga
NAUDA!

senus pa 
į NAUJIENŲ SPUL

Užtikrink savo indeliams tikrą apsaugą 
ir pelną

Čia visų INDELIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

Jei spaudžia reikalai... Jei reikia pinigų ... manai pirkti namus 
taisyti... jei turi pinigų ir nori kitiems padėti, pirma ateik 
KĄ. Patarimas ir patarnavimas čia nieko nekainuoja.

Pats Sau Padėsi... Jei 
Rūpesčius Mums Pavesi

DRAUGYSTE 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 rašti., 4917 South 
Komensky Avė.; Frank Medalins- 
kis—kasierius, 3159 Emerald Av.; 
Frank MargeviČia—kontr. rašt., 
4348 o. Washtenaw Avė.; B. J. 
Jakaitis — Auditorijos atstovas, 
826 W. 34th PI.; A. Subaitis, A. 
Tamevičia ir P. Augustinas — 
Trustees.

•15 
10

NAUJIENOS 
1739 So.

Hilsted St.
CHICAGO

FAHt 
120- 
no-i 
loo-i 
901 
801 
701 
60i 
501 
401 
301 
201 
101

CENT 
•50 
•45 
40 
•35 
■30

60

Siųskit money orde
rį arba čekį —

2H 
30-š

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILL.

Margumynai
Pasinuomojo kapų ug- 

niakalnyje
Japonų pramonininko šigado 

šeima pasinuomojo iš valstybės 
nedidelį ugniakalnį Hokkaido 
saloje, kad galėtų ten laidoti 
mirusius savo šeimos narius. 
Tai yra Ino ugniakalnis, kuris 
veikia be paliovos. Mirusiųjų 
lavonai įmesti į ugniakalnį be
matant sudega. Dėl to sakytas 
pramonininkas ir pasinuomojo 
tą ugniakalnį, kaip gamtos kre
matoriumą. Iki šiol ten yra 
palaidota dar tik du tos šeimos 
nariai.

Ypatinga pagarba 
vištai

Bulgarijos paštą valdyba ne
seniai išleido visą seriją naujų

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠALPINIO 
KLIUBO VALDYBA 193R M.’ Pirm.

George Medai inskas, 233 Central 
^ve.; 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. 
Snringfield Avė.; Kasos Grobėjai: 
Mike Davidonis. 3917 14th St., 
Kasierius Mike Kaziunas, 3508 
Gunderson Avė., Benvyn. III.; 
Maršalka Juozapas Zubnvt^jus, 
530 So. Lawrence Avė.: Kliubo 
gydytojas: Dr. Margeris, Tel. 
Boulevard 8483; Korespondentas 
—Joe. Gardauskas.

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZF.NS CLUB, POLHTCAL 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. popiet Hollywood Hali, 
2417 W. 43rd St, Chicago, I1L 
Į Kliubą priimami vyrai ir mote
rys nuo 16-kos iki 45 metų am
žiaus lygiomis teisėmis.
Juozas Bruchas, 8887 W. Polk St*
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Brazilijos Nesusipratimai su Vokietija

Užsakymo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metams _  $8.00
Pusei metų ----------------------  4.00
Trims mėnesiams _________  2.00
Dviem mėnesiams __________ 1.50
Vienam menesiui _________ .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija 8c
Savaitei ---------------------------- 18č
Mėnesiui '________________  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams --------------------— $5.00
Pusei metų __________——. 2.75
Trims mėnesiams _________  1.50
Dviem mėnesiams_______ — 1.00
Vienam mėnesiui__ _______ . .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Brazilija yra didžiausia Pietų Amerikos respublika. 
Gyventojų ji turi apie 44 milijonus, o jos žemės plotas 
yra didesnis nei Jungtinių Valstijų. Bendrai imant, tai 
mažai teištirtas kraštas' įvairių mineralinių turtų atžvil
giu. Ten dar tebėra didžiausi žemės plotai, kur žmonės 
visai negyvena. Kada tas kraštas bus tinkamai sutvarky
tas ir išvystytas, tai kai kurie žinovai mano, kad ten ga
lės bent kelis kartus daugiau žmonių gyventi nei dabar.

Tų faktų akivaizdoje visai tad natūralūs daiktas, 
kad Brazilija labai parupo vokiečių naciams. Juo, labiau, 
kad ten yra nemaža vokiečių kolonija. Pirmiausia jie pra
dėjo varyti smarkią agitaciją tarp vietos vokiečių, kurie 
visai laisvai galėjo steigti ir palaikyti savo kultūrines įs
taigas ir organizacijas. Per trumpą laiką naciai tiek įsi
galėjo, jog be niekur nieko pradėjo šeimininkauti Brazi
lijos vokiečių mokyklose.Nepalankus naciams mokytojai 
liko pašalinti, o į jų vietą paskirti ištikimi hitlerininkai.

Lygiagrečiai su tuo ėjo Brazilijos “užkariavimas” ir 
kitoje srityje. Prekyba su Vokietija labai pagyvėjo. Ta
čiau ji buvo vedama vadinamuoju Schachto planu: na
ciai iš Brazilijos pirko daug maisto produktų ir įvairios 
žaliavos, bet už visą tai mokėjo tik savo dirbiniais. Vadi
nasi, Brazilija iš Vokietijos pinigų negalėjo gauti ir tu
rėjo pasitenkinti “mainų prekyba”. O tai dėl to, kad iš 
viso iš Vokietijbs- yra draudžiama pinigai išvežti.

Vokiečiai buvo-tiek įsigalėję prekyboje, jog ameri
kiečius ir anglus buvo bepradedą visiškai nustelbti. Bra
zilijos prekyba su vokiečiais nuolat didėjo, o su Ameri
ka ir Anglija tiesiog katastrofiškai smuko. Ir nežinia, 
kas butų atsitikę, jei naciai nebūtų suklupę. O suklupo 
jie dėlei to^ kad sumanė kištis į respublikos vidujinius 
reikalus. Kitais žodžiais tariant, jei nebūtų pasimoję 
Brazilijoje įsteigti tokią valdžią, kuri, visais atžvilgiais 
butų buvusi palanki naciams.

Kaip žinia, prieš kelis mėnesius Brazilijoje įvyko su
kilimas. Būrelis fašistų buvo pasišovęs nuversti prezi
dento Vargas valdžią ir įsteigti tokią diktatūrą, kokia 
gyvuoja Vokietijoje ir Italijoje. Sukilimas buvo nesėk
mingas ir susmuko. Tyrinėjimas parodė, kad visas suki
limas buvo “vienos svetimos valstybės” inspiruojamas. 
Nors tuo laiku tos valstybės vardas viešai ir nebuvo pa
skelbtas, vienok niekam nebuvo paslaptis, kad čia turima 
galvoje Vokietija.

Maža to: Brazilijos valdžia! tiesiog paskelbė, jog su
kilimo sąmokslas buvo padarytas vienos svetimos valsty
bės atstovybėje.

Dabar galutinai išeina į aikštę, kokios svetimos vals
tybės atstovybė palaikė glaudžius ryšius su sąmokslinin
kais. Štai šiomis dienomis Brazilijos vyriausybė pranešė 
Vokietijai, kad vokiečių ambasadorius Brazilijai, Kari 
Ritter, yra persona non grata. Vadinasi, nepagendauja- 
mas asmuo. O nepageidaujamas jis, žinoma, yra dėl to, 
kad buvo įsivėlęs į sakytą sąmokslą.

Naciai labai įsižeidė ir savo keliu pareikalavo, kad 
Bi’azilija atšauktų savo ambasadorių iŠ Berlyno. Tai reiš
kia, kad laikinai tarp Brazilijos ir Vokietijos bus nu
traukti diplomatiški ryšiai. Tačiau šiuo atveju naciai tu
rės pasitenkinti bejėgiu šukavimu, smerkimu preziden
to Vargas vyriausybės ir niekinimų Jungtinių Valstijų.

Reikia tikėtis, kad Brazilijos “incidentas” su Vokieti
ja išeis i naudą. Pietų Amerikos respublikos tiek pasi
piktino nacių arogantiškumu, jog jau atvirai pradeda 
kalbėti apie sudarymą bendro fronto prieš Hitlerio nasi- 
mojimą įsigalėti naujajame pasaulyje.

Naujosios Zelandijos Rinkimai
Pereitą šeštadienį Naujojoje Zelandijoje įvyko rin

kimai, kuriuos laimėjo darbiečiai. Tokiu budu jie ir vėl 
per trejus metus valdys kraštą.

Darbiečiai (Naujosios Zelandijos Darbo Partija) 
valde šalį ir per paskutinius trejus metus. .0 tai reiškia, 
kad balsuotojai turėjo progos tinkamai įvertinti atliktus

jų darbus. Balsavimo rezultatai rodo, kad daugumas 
žmonių darbiečių vyriausybe buvo patenkinti.

Rinkimų kampanijos metu M. J. Savage, darbiečių 
vadas, paskelbė Šukį: “Mums nėra reikalo teisintis dėlei 
to, kad mes išleidome nemažas sumas pinigų šelpdami 
tuos, kurie neturėjo ko valgyti”.

Įdomu čia bus pastebėti, kad darbiečių vyriausybė 
kaip tik ir buvo labiausiai puolama dėlei to, kad ji lei
džia daug pinigų bedarbiams ir beturčiams šelpti. Vadi
nasi,-prieš ją buvo vartojami tokie pat argumentai, ko
kius Amerikos didlapiai vartoja prieš Roosevelto admi
nistraciją.

VAN LOON APIE EUROPĄ Rinkimų metu ėjo smarki a- 
gitačija. Ypač smarkią agita
ciją išvystė radikalų socialistų 
partija, kuriai priklauso ir 
premjeras Daladier.

Senatorium liko išrinktas 
Pierre Masse, nepriklausomas 
radikalas, kuris smerkė Miun
cheno sutartį.

Iš to galima spręsti,/ jog 
Prancūzijos žmonės nėra jau 
labai 
giniu

Prieš kiek laiko grįžo iš Eu- 
ropos Hendrik Willem Van 
Loon, pagarsėjęs Amerikos ra
šytojas ir istorikas. Europoje 
jis nebuvo bu'vęs per paskuti
nius šešerius metus.

Pasiekęs Ameriką, Van Loon 
pirmiausia pareiškė, kad ši ša
lis vis dėlto yra geriausia vie
ta gyventi. Nors daug yra vi
sokių netobulumų, bet Ameri
kos demokratija sudaro tokias 
sąlygas, kuriose žmonėms yra 
geriau gyventi nei kur kitur.

Europą rašytojas aplankęs 
dėl to, kad norėjęs ten surink
ti reikalingos medžiagos savo 
knygai, kurią jis pradėjęs ra
šyti prieš kelis metus. Be to, 
sako jis, norėjęs tinkamai su
sikaupti, nes kažkaip jautęsis 
“išsisėmęs”.

Rašoma knyga busianti pa
vadinta “Paprasto žmogaus is
torija”. Tai busiąs lyg ir atsa
kymas Hitleriui, kuris parašė 
“Mein Kampf” (Mano Kova).

Atsakymas busiąs: Į praga
rą su savo antžmogiu, kuris 
viską žino ir visiems diktuoja, 
kaip jie turi protauti; aš visa
da atiduodu pirmenybę papra
stam žmogui.”

Įdomu patyrimą y Van Loon 
turėjo J<openhagenė? štai ką jis 
apie tai papasakojo:
' “Aš 'vengiau vykti į Vo

kietiją, kur man buvo pa
ruošta šauni vieta koncentra
cijos stovykloje. Keisčiau
sias dalykas su manimi atsi
tiko Kopenhagene, kur ma
ne aplankė knygų leidėjas iš 
Berlyno. Aš jį pažinau iš se
nesnių laikų. Tas ponas- ban
dė išgauti iš manęs pasiža
dėjimą, kad aš nieko nekal
bėčiau ir nieko nerašyčiau 
prieš Hitlerį. O paskui jis 
kvietė mane, kad vykčiau Į 
Vokietiją. Mano žmona parei
škė, jog jei aš bučiau važia
vęs į Vokietiją, tai visai ga
limas daiktas, kad nacių lai
kraščiai butų pranešė, jog 
‘dėl nežinomos priežasties’ aš 
nusižudęs”.
Apie Čekoslovakijos tragedi

ją Van Loon pareiškė tokią 
nuomonę, jog Chamberlain ir 
jo klikai tiek drebėjo kinkos, 
kad nejsigalėtų bolševizmas, 
jog buvo nuspręsta paaukoti 
Čekoslovakiją. Europoje nie
kam nėra paslaptis, jog Hitle
ris nebūtų drįsęs karo pradėti 
dęl Čekoslovakijos. Jei toks ka
ras butų įvykęs, tai Vokietija 
butų buvusi paklupdyta per vi
sai trumpą laiką, juo labiau, 
kad maisto trukumas ten net 
dabar pasireiškia.

Van Loon mano, jog Čeko
slovakijos sunaikinimas kaipo 
tikrai demokratinės valstybės 
Anglijai neišeis į gerą. Tai es
anti pradžia pabaigos: netru
kus Britų imperija pradėsianti 
smukti, y

DALADIER PARTIJA PRA
LAIMĖJO

sužavėti beveik besąly-.- 
pasidavimu Hitleriui.

JUAN MARCH

Herault distrikte jvyko se
natoriaus rinkimai. Tai buvo 
pirmi rinkimai po Miunicho su
tarties. Todėl buvo įdomu, koks 
bus balsuotojų nusistatymas: 
pritars jie remjero Daladier 
politikai, ar ne?

To de- 
uždirbo 
turtin- 
Ispani-

Pasaulinio karo metu Juan 
March (Marčas) išgarsėjo kai- 

rpo šmugelninkas. Nors Ispanija 
pasiskelbė, kad ji busianti neu
trali, bet ^Marčas to nepaisė: 
jis šmugelio keliu pardavinėjo 
ginklus ir amuniciją toms ka
riaujančioms valstybėms, ku
rios daugiausia mokėjo, 
ka per kelis metus jis 
tiek pinigų, kad liko 
giausias žmogus visoje 
joje.

Nors Marčas vos gali savo 
pavardę pasirašyti, bet jis yra 
labai apsukrus biznierius, ku
ris su jokiais dorovės dėsniais 
nesiskaito. Po karo jis irgi su
gebėjo naujoms sąlygoms prisi
taikyti. Dar monarchijos lai
kais į jo -rankas pateko Ispani
jos tabako monopolis. Iš to mo
nopolio jisi padarydavo milži
niškus pelnus.

Kai monarchija subyrėjo, tai 
ir Marčui 'atėjo “sunkios die
nos”. Ypač jam karšta pasida
rė, kai prie valdžios vairo at
sistojo pažangieji. Jis privers
tas net buvo bėgti iš Ispani
jos. Tačiau pabėgo ne su tuščio
mis rankomis: jis įstengė mili
jonus išsivežti į užsienį.

Gyvendamas užsienyje, Mar
čas visą laiką labai glaudžius 
ryšius palaikė su sąmokslinin
kais ir juos finansavo. Faktiš
kai be'Mareb finansinės pagal-, 
bos 'vargu sukilimas butų galė
jęs įvykti.

Sukilėliai, kuriems vadovau
ja gen. Frankas, dar ir dabar 
tebėra Marčo remiami. Ir tai 
nežiūrint to fakto, kad pasta
ruoju laiku gen. Frankas pra
dėjo antisemitinę propagandą, 
o Marčas yra žydas! Apie tai 
“L. Ž.” rašo štai ką:

Generolas Frankas, kovo
damas su “marksistais” grie - 

, besi naujo išbandyto gink.- 
lo. Tai antisemitizmas, kurį 
jam gabena iš Vokietijos ir 
Italijos kartu su patranko
mis ir lėktuvais.

Ispanų nacionalistų laikraš^ 
čiai pradėjo antisemitinę 
kampaniją. Jie rašo, kata is
panai esą “žįF&ų priešai fš 
prigimties”, žydų “nusikal
timas ispanų tautai” formų- 
luojajmas taip:

“žydai yra bažnyčios ir 
Romos civilizacijos priešai. 
Komunizmas — žydiška e- 
pidemija. Todėl žydai yra 
“priešas 1 Nr.”.

Ispanų fašistai stengiasi 
pabrėžti, kad jie nusiteikę 
prieš žydus religiniais mo- 

i tyvais. Jie vengia minėti “ra- 
I sinį principą” ir tuo, kiek 

skiriasi nuo savo vokiškų 
mokytojų ir instruktorių.

Apie .“rases, grynumą” 
Į jiems nepatogu kalbėti, nes

visa eilė ispanų aristokratų 
yra žydų kilmės. Inkvizicijos 
laikais daug žydų savo noru 
priėmė katalikybę ir dar 
daugiau buvo prievarta pa
krikštyti. Krikščionys žydai 
visiškai susiliejo s>u ispanais. 
Todėl ispanų fašistai ir no
rėdami negalėtų pasigirti sa
vo prosenelių kraujo grynu
mu.

Ne t be priežasties išgarsė
jęs girtuoklis generolas Kve- 
ipo de Lianas neseniai pra
nešė per radiją, kad ispanų 
priešžydiškas judėjimas ne
turįs rasionio pobūdžio.

Įdomu, kad ispanų antise 
mitus remia žydų kapitalis
tas Chuanas Marčas.

Jis finansavo Franko są
mokslą ir išrūpino naciona
listų valdžiai kreditų užsie
nyje. Dabar jo pinigais lei
džiami antisemitiniai laik
raščiai. Marčas — karštas 
katalikas. Savo lėšomis jis 
pastatė keletą bažnyčių, ir

už tokį dievobaimingą žygį 
jam buvo atsiųstas iš Ro
mos specialus palaiminimas 
“šiam ir anam gyvenimui”.

Dabar ne sunku suprasti, 
kodėl ispanų fašistai nekelia 
“rasės grynumo” principo. 
Mat, Marčas nėra “rasinis”. 
O Marčo milijonai maitina 
generolo Franko “tautinę į- 
dėją”, kuri neturėdama žydo 
kapitalisto paramos butų pa
naši į perkarusią “faraono 
karvę”.

Marčas žino, kad Frankui 
laimėjus, jis įdėtą į “tautinį 
darbą” kapitalą atsiims su 
gerais nuošimčiais. Diktato
riaus Primo de Riveros laiš
kais Marčui priklausė beveik

Ispanijos su visais žemės 
turtais. Alfonsas XIII buvo 
Marčo kūmas tikra šio žodžio 
prasme.

Karalių ir diktatorių bičiu
lis žydas kapitalistas padeda 
rengti žydų pogromus!

Gražus vaizdas

Didelių Įvykių Atgarsiai Lietuvoje
Čekoslovakijos “apkarpymas” vardan “taikos”. — Lie

tuva nesidžiaugia, — Miuncheno keturių pirklių kon
ferencija. — Džiaugsmas. — Demokratijai liko su
duotas baisus smūgis. — Ko galima tikėtis Prancū
zijoje. — Gen. Sirovy ir bolševikai. — Daug kalba
ma apie Vokietijos pasiūlymą Lietuvai sudaryti su
tartį. — Lenkija. — Kodėl Lietuvoje įvyko ministrų 
pasikeitimas? — Tūbelis ir kun. Mironas dėl politi
kos susipyko. — Lietuvos užsienio politikoje laukia
ma naujos krypties. — Karo karštligės pasėkos.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

sės pasižadėjo bent kiek apra
minti Hitlerį, kad jisai per 
daug neskriaustų Čekoslovaki
jos, bent iš karto iš jos nepa
reikalautų tų vielų, kur yra jų, 
prancūzų nurodymais, sudaryta 
apsigynimo linija, kur veikia 
stambi pramonė. Hitleris sutiko, 
tose Viclosė tik plebiscitą įvyk- 
dinti, ir tai jis busiąs vykdo
mas anglų legionierių padeda
mas. Žodžiu. Čckoslovak’in lai-

šiškai kol kas nebus nuskriaus
ta, jei ateityje ir reikės iš jos 
daugiau aukų pareikalauti, tai 
los aukos bus garbingai paim
tos...

Čekams pasilieka garbė, kad 
jie išgelbėjo Europą nuo karo, 
vokiečiams grobis, anglams pi
nigai ir prancūzams — gražus 
žeslas! Tai ir visa iš to didelio 
triukšmo, tai tiek lietaus iš to 
bausauš debesio!

Anglijos visuomenė tikrai bu
vo įbauginta tikra karo ruoša 
ir štai angelo pavidale, Cham- 
bcrlainas su taikos alyvos ša
kute Criumfaliai grįžta namo. 
Netoliese anglų parlamento rin
kimai, tai geras koziris rinki
mams, kai konservatoriai iš
saugojo taiką.

Deladier lygiai taip pat savo 
reakcinius palinkimus galės to
liau varyti, nes juk ir jis taikos 
įgyvendinimui turi gražių nuo
pelnų. Hitleris gali tikrai savųu 
jų tarpe didžiuotis didvyriu ta
pęs be aukų, be karo vokiečius 
iš namų nevalios išgelbėjęs.

Kas gali drįsti jam prikaišio
ti, kad jis blogai dirbąs vokie
čių tautos labui. Mussolini ga
li pasigirti stiprų mūšį žodžiais 
laimėjęs ir žadėtą paskolą iš 
anglų parsivežęs. Jis jau net 
galįs iš< Ispanijos savo kariuo
menės dalinius atšaukti, tik,— 
maža pastabėlė — Ispanijoje 
turi susidaryti palanki Italijai 
vyriausybė.

Šie “taikos” meistrai viską 
gali padaryti. Jei jau sykį pa
vyko Čekoslovakiją, tą Prancū
zijos favoritę paklupdyti ant 
kelių, tai su Ispanija bus dar 
lengviau apsidirbti.

SSSR? Ją visi Užmiršo. Ji 
turi tenkintis gavusi trijų pirš
tų kombinaciją. SSSR iš viso 
išstumiama iš Europos reikalų^ 
Jos vietoje atsistoja Vokietija, 

paskolą duoti, o jis iš savo pu-'hitleriška Vokietija. Toji Vo-

šiuo- 
todėl 
karo 
a tei

Nespėjo Miuncheno konfe
rencija nutarti Čekoslovakiją 
vardan “taikos” apkarpyti, kaip 
Lietuvos radijas tą žinią vi
siems paskelbė. Reikia sakyti, 
kad Lietuva tokiu taikos išpir
kimu ne tiek nudžiugo, kiek 
nustebo ir skaudžiai nusivylė. 
Juk 'toks'ai riutdrimas skaudžiai 
paliečia, ir musų valstybės atei
tį. Kiekvienas akylas lietuvis 
dabar sau galvoja; tai kuo gi, 
galų gale, galima pasitikėti? 
Štai dėlko žinia, kad karo ne
busią ne tiek džiaugsmo sukė
lė, kiek greičiau nusiminimo. 
Ne todėl nusiminta, kad 
kart karo išvengta, bet 
tik, kad atrodo, jog tas 
klausimas tik tolimesnei
čiai atidėta, ir toje ateityje ga
limas daiktas taika vėl bus per
kama kieno nors sąskaitom 
Dėlko ji negali būti perkama, 
kad ir musų valstybės sąskai
toj!? Štai klausimas, kuris da
bar daug ką vargina.

Jei Vokietija štai jau antra 
diena svaigsta, mirksta, alkoho
lyje iš džiaugsmo be mūšio lai
mėjusi porą milijonų vokiečių 
ir turtingą žemės gabalą įgiju
si, jei Anglija džiūgauja karo 
išvengusi, jei Prancūzija džiau
gsmu netveria, kad nereikėsią 
kariauti, tai Lietuvoje be skau
daus nusivylimo daugiau nieko 
nepastebėsi. Į Miuncheną buvo 
nuvažiavę keturių reakcijų 
stambus Europos šulai: du mo
derniškosios reakcijos atstovai, 
tai Hitleris su Mussolini, ir se
nis Chamberlainas, įgudęs pirk
lys, suktas konservatorių atsto
vas bei Dhladier, tipingas Pran
cūzijos* smulkiosios Prancūzi
jos šulas, kuris sėdi tarp dau
gelio kėdžių — lengvai kloja, 
kietai miega. O

Šitie vyrai susirinkę į visą 
reikalą pirkliškai pažiurėjo. Ką 
gi Anglijai, Prancūzijai gali 
duoti karas? Jie visko turi, 
nors karą aiškiai laimėsi, bet 
laimėjęs nieko nepeši. Vokieti
ja reikės dalinti, o iš susmul
kinto daikto nieko negausi. O 
be to, po kojomis painiojasi 
toksai abejotinas partneris kaip 
SSSR, kurio jau seniai kaip 
vieni, taip antri nori nusibodė- 
ti. Mussolini daug nereikalin
gas, jam reikalingi pinigai ir 
pinigai. Anglija pažadėjo jam

kietija, kuri Hitlerio laišku pa
sižadėjo niekuomet nestoti An
glijos interesų skersai kelią! 
Tai svarbiausi laimėjimai iš vi
sų tų derybų! Anglija laimėjo. 
Anglija visuomet laimi, kai įgy
ja pasižadėjimus jos imperijos 
interesų neliesti. O ko jai dau
giau reikia? Tai ką turi, tai tu
ri. Laimėti jau veik nėra kas. 
Gi rizikuoti, — rizikuoja tik 
tie, kurie dar tikisi kaip ką lai
mėti

Europos politika, o kartu rei
kia laukti ir viso pasaulio poli
tika, pasuka kitais keliais. Tais 
keliais, kurie demokratijai ma
žiausiai ką nors žada. Demo
kratijai suduotas toksai smū
gis, kokio, rodos, pasaulio po
litikoje nebuvo suduota!

Europa suka grynai reakcin
gais keliais.

SSSR likusi vienišė pradės 
dar stipriau ginkluotis, diktatū
rinis režimas tenais dar giliau 
leis šaknis ir tenais demokrati
nės dvasios atsiradimo dabar 
visai netenka laukti. Prancūzi
ja viena nedrįs pas save ugdy
ti demokratijos. Komunistinis 
judėjimas tenais dabar dar sti
prės, nes jis turi pakankamai 
visokių argumentų bendru 
frontu nesitenkinti. Augant ko
munistiniam judėjimui, neiš
vengiamai turi augti ir reakci
ja. Jei prancūziška reakcija 
viena neatsispirs, bus kas jai iš 
šalies padeda.

Čekoslovakijos tautinės vie
nybės obalsiu besivaduojant de
mokratija turės nykti, skursti...

Šia proga tenka prisiminti, 
koks keistas kartais būva žmo
nių likimas. Štai Sirovys, da
bartinis čekų vyriausybės va
das. Buvo laikai, kada rusų ko
munistai ant jo šunis karstė, jį 
šmeižte šmeižė, nes šitas vyras 
buvo vienas iš čekų legionierių 
rusų žemėje organizatorių, ku
lis sudaręs čekų legijonus per 
Sibirą veržėsi į Čekoslovakiją, 
pakeliui organizuodamas rusų 
reakcines vyriausybes, ir jis 
veik visą tuo laiku buvusį ru
sų auksą išsivežė į Čekoslova
kiją. Rusų komunistai jam tik 
prakeikimus siuntė, o dabar jį 
Maskva garbina kaipo čekų 
tautos didvyrį!

Chamberlainas, 
atgal buvo stipriai 
nias Čekoslovakiją 
dabar virto taikos
šaulį nuo baisios katastrofos iš
gelbėjęs.

Čekoslovakija ilgai SSSR ne
pripažino valstybe ir Čekoslo
vakija su SSSR jokių ryšių ne
turėjo, o dabar toji pati Čeko
slovakija SSSR yra stipriausiai 
globojama. Tikrai žmogaus kc- 

jie neišma-

dar savaitė 
visų įtaria-

angelu, pa-

liai yra nežinomi,

Visų šilų faktų akivaizdoje, 
aišku, Lietuvoje negali būti 
džiūgavimų karo išvengus. Ar 
gali būti Lietuva dabar rami 
dėl jos rytojaus dienos?

Štai stipriai kalbama, kad 
Vokietija lyg ir tikrai Lietuvai 
pasiūliusi sudaryti sutartį, ir ta 
sutartimi Vokietija, esą, keletui 
dešimčių metų pasižada Lietu
vos sienas garantuoti, bet tik 
statanti šias sąlygas: visiškas 
laisvas nacių veikimas Klaipė
dos krašte, karo stovio panaiki
nimas, valstybės policijos at
šaukimas ir Lietuva visą savo 
derlių parduoda Vokietijai.

(Bus daugiau)
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KONFERENCIJA
Spalio 30 d. Roselande įvyks 

Lietnvių kultūros draugijų kon
ferencija. Apie tai yra praneš
ta visiems skyriams. Kiekvie
nos draugijos finansų sekreto
riui pasiųsta kvietimo laiškas, 
kad valdybos nariai bei rinkti 
delegatai atvyktų į konferenci
ją. Sekretoriai taip pat prašo
mi pranešti; kiek iš kurios dratb- 
gijos žadu atvykti delegatų.

Tas prašymas ir vėl yra pa
kartojamas: rengėjams svarbu 
iš anksto žinoti, kiek iš viso 
konferencijoje dalyvaus delega
tų. Mat, jie planuoja delegatas 
tinkamai pasitikti ir svetingai 
palydėti...

Kitas dalykas: draugijų dele
gatai atvykite su naudingais su
manymais. Per metus laiko jus 
turėjote progos patirti, kas yra 
taisytina ir kas butų galima pa
gerinti, kad musų veikimas bu-

PADĖKA
Šiuo noriu pareikšti savo pa

dėkos žodį gerbiamai Chicagos 
Lietuvių Draugijos valdybai už 
teisingą ir greitą pašalpos pri- 
siunfimą. Taip pat ačių Dr, 
Montvydui už aplankymą.

Aš nuo savęs linkiu, kad vi
si chicagiečiai priklausytų ger
biamai 
gijai.

<•*

pasitepusi nuo karščio ir čia 
užmigusi. Kai ji pabudo, pama
tė sutinusį vaiko veidą, o apie 
burną, nosį ir ąusas sukretė
jusio kraujo. Vaikas jau buvo 
miręs ir net sustingęs. Netru
kus po to du berniukai žaidė, 
netoli rūsio. Vienas jų pasislė- v _ . . Ipe požemyje, o antras ėjo jo 
ieškoti. Po kelių minučių grį
žęs pirmasis iš požemio ir pa
ėjęs kelis žingsnius tuoj mirė. 
Taip pat iš burnos ir ausų ir 
jam išsiveržė kraujas. Apie šį 
paslaptingą rūsį kalba visi vie- 
.oš gyventojai, bijodami jį net 
prisiminti, nes paslaptingoji 
pabaisa dar nėra išaiškinta.

GRANE COAL COMPANY 
>332 So. Long’ Avende Tet Ftatsttroulfe

POCAHONTAS Mine Rttrt $7<50
SMULKESNES DAUG PIGESNEI 

Ptffkftttl 5 Tonu* at ttaugfekt 
si Kauna t» tbumpam laikui

- ----—-—-“Į,-

Juo daugiau gerų ir naudin
gų sumanymų atsivešite, juo 
bus geriau!

Kitą savaitę šioje vietoje mes 
paskelbsime visas pereitų metų 
konferencijos tarimus. Iš jų 
matysite, ar jie geri, ar gal rei
kalinga šis tas pakeisti.

Neužmirškite, kad konferen-

DE KALB, ILL.
Dc Kalb Lietuvių Kultūros 

Draugija rengia kaukių balių 
su dovanomis. Balius įvyks 
spalio 29 d. Prasidės 8 vai. va
karo. Vieta — finų (suomių) 
svetainė. Bus labai smagi mu
zika. įžanga tik 25 centai. Kvie
čiame visus aplinkinių miestų 
lietuvius. —Valeria

RAC1NE, WIS.
Racfnc Lietuvių Kultūros 

Draugijos eiliniame susirinki
me buvo nutarta nelaikyti spa
lio 23 d. kito susirinkimo. Mat, 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
skyriuje buvo pranešta, kad tą 
dieną įvyks kultūros draugijų 
konferencija. Tačiau kitą sa
vaitę buvo pranešta, jog konfe
renciją teko nukelti spalio 30 
d. Tatai pakeičia ir musų rei
kalą. Būtent, eilinis draugijos 
susirinkimas turiis įvykti spalio 
23 d., nes dabar nebėra pras
mes jį atšaukti.

Susirinkimas įvyks paprasto
je vieloje ir paprastu laiku. VU 
si nariai malonėkite dalyvauti. 
Pagalvokite taip pat apie nau
dingus sumanymus ( konferen
cijai. —Valdyba

KENOSHA, WIS.
Kenosha Lietuvių Kultūros 

Draugija ir vėl rengiasi žiemos 
sezonui Kaip žinia, pernai ji 
įsteigė chorą. Choras per visą 
žiemą pusėtinai sėkmingai vei
kė; sutraukė nemažą btirį jau
nimo Ir senesnių dainininkų.

šiais metais choras ir vėl 
veiks po p. Jurgio Steponavi
čiaus vadovyste. Reikia tikėtis, 
kad per šį sezonų jis padarys 
tokią pažangą, jog galės be jo
kios baimės ber kur pasirody
ti.

Kuo geriausio pasisekimo ke- 
noshiečianis, kurie yra pasiry
žę tikrai gražu (ferbą dirbti.

CICERO
Cicero Lietuvių Kultūros 

Draugijos veiklos

Cicero Lietuvių Kultūros 
Draugijos valdyba turėjo savo 
stisirinkfritfąr Kaip ir paprastai 
aptarta bėgantys reikalai. Bū
tent, Kulturos Draugijų (sky
rių) konferencija, kuri yra 
svarai metinė sueiga ir bus an
tra iŠ eilės. Per tą praeitą me
tą daug ko patyrėm, pasimoki- 
noffl ir šioj konferencijoj bu
sim mandresni, praktiškesni sa
vus reikalus tvarkyti. Kiekvie
nas skyrius turi ir privalo reng
tis prie tos konferencijos ir 
duoti praktiškus sumanymus 
visų naudai. Bet tai turi pada
ryti iš anksto ir prisiųsti Cent
ro valdybai 
Tas daroma 
Reikalinga 
veikti, kad
pusdienį viską atlikti ir geroj 
nuotaikoj išsiskirstyti. Tą jau 
visi žino ir praktika parodo. 
Ten viskas tarpsta, kur sutar
tis ir vienybė.

Antra, oras atvesta, todėl su
sirinkimai bus skaitlingesni. 
Laikas atnaujinti programas. 
Nutarėme programas pradėti su 
spalio mėnesio 
Niekas nemėgsta ilgų nuobo
džių susirinkimų, 
to kaip tik ir nėra; susirinki
mai trumpi, todėl dalį taiko gai
lime pašvęsti programai išklau
syti. Programos susideda iš 
naudingų patarimų, muzikos, 
linkėjimų dainų ir 1.1.

Trečias dalykas, tai parengi
mas. Liousybės svetainė paimta 
lapkričio 20 d. (sekrtiadienį)i. 
Kokis tas parengimas turi* būti, 
kad tiktų jauniems ir augu- 
siems ir duotų pelną. Musų jė
gos nemažos, draugijos narių 
čia gyvena daugiau nekaip ke
turi šimtai. Jeigu visi hutų ak
tyvus, tai savo galėtume duoti 
gerą programą, nes yra talentų. 
Bet praeitis parodo, kad dau
gumas narių nelanko nei susi
rinkimų, nei savo parengimų. 
Tokiu budu reikia kreiptis to
liau, bet vistiek prie savųjų 
Chicagos Lietuvių Vyrų Choro, 
ir jeigu kaip, tai parengimą tu
rėti bendrai. Tas viskas bus pa
siūlyta sekančiame susirinkime 
spalio 21 dieną, Liuosybea svet.- 
Nariai, čia gyvenantys, lankyki
te susirinkimus ir aptarkite sa
vo reikalus. Juk parankiau, ne
gali būti, — vietoj turime vis* 
ką: galime duokles ftžsimokėti, 
užsimalduoti ir pašalpą atsiim
ti. Nėra reikalo nei važmėti, 
nei telefonuoti. Bet ar visi tai 
supranta, įvertina? Ne, Ir dar 
kartą ne. štai faktai Skyriaus 
palaikymui mokėti tereikia 25c. 
metams, ir užtai viską turite. 
O vis dėlto važiuojate Cenfran 
mokėti, apie susirgimą praneš
ti. Pravažinėjate kuU kas dau
giau, negu 25c. Pasvarstykite.

[ AGME-NAUJIENŲ Foto]

ŠNIPŲ BYLOJ — Miss Senta de Wanger iš Hem- 
stead, N. Y., kuri liudys valdžios naudai uprieš kelis Vo
kietijos šnipus, kurių byla dabar eina New Yorke. USA 
prokuratūra pareiškė, kad nacių Vokietija sudarė pla
ną, jį finansavo ir vykino — pavogti šios šalies kariškas 
ir komercines paslaptis.

North Shore 
gelžkeliui atgijus

Suėmė Už Mergaitės 
Užpuolimą

Policija suėmė 29 metų cFii- 
cagietį Ed-ward Hansen, 3900 
Wentworth Avenue, už užpuo
limą ir sumušimą 8' metų mer
gaitės, dirbtuves kieme prie 
315 W. 37th St.

Chicago, North Shore ir Mil- 
waukee linijų gelžkeliečių strei
kui pasibaigus, darbas virte už
virė, Vėl pašaukta darbininkai, 
vėl traukinių ratai tepami ir 
vėl keleivių judėjimas, vėl 
žarna prekes. Taigi, nauda 
ški ir neabejotina.

Streikas iškilo rugpiučio
d. bendrovei panorus darbinin
kų algas nukapoti. Nors, kaip 
bendrovė aiškina, pelnams su
mažėjus tai buvę reikalinga pa
daryti. Tačiau, dabar, visas 
nesusipratimas užbaigtas, pasi
rašant sutartį, kurios laikas 
baigsis 1939 metais gegužės 
31. Toj sutarty pasakyta, kad 
darbininkus atstovauja Amai- 
gamated Association ir kad 
prieš gelžkeliečių brolijos na
rius nebus daroma jokios dis
kriminacijos.

Sutartį pasirašo resyveris 
A. A. Sprague iš vienos pusės, 
Amalgamated Association of. 
Street and Electric Raihvay! 
and Motor Coach Employees iš 
kitos. Tvirtino Federalio Teis
mo teisėjas James II. Wilker- 
son. (Skelb.)

Savo namuose, 1858 West 
47th st., vakar pasikorė 54 mė
tų amžiaus Town of Lake gy
ventojas—Stanley Uksas. Jis 
tarnavo už mechaniką, Chicagos 
gatvekarių bendrovei.

Naujas Kandidatas 
j Teisėjus

Pereitos savaites pabaigoj 
netikėtai mirus miesto teisė
jui ir kandidatui antram termi
nui, Michael G. Kasper’ui, jo 
vieton demokratai nominavo 
lenką Edward P. Luczak, 2136 
Marshall Boulevard.

—K. P» Deveikis ley, 44 metų.

. Jugoslavijoje, Banyalukos 
apylinkės dabar gyvena paslap- 

j tingų mirčių nuotaika, kurios 
paskutinėmis dienomis vis kar
tojasi viename rūsyje. Tyrinė
jant šių paslaptingų ir staigių 
mirimų priežastis nustatyta, 
kad tame rūsyje iš kažkur at
siradę labai daug*nuodų, kurie 
ir esą, staigios mirties priežas
timi. Gydytojų manymu, tuos 
nuodus gali įleisti ten pateku
siam žmogui nuodingas voras 
arba nuodinga gyvatė. Tokį nuo
dingą vorą 'vaikams jau pasi
sekė Užmušti, tačiau manoma, 
kad jų ten dar esama ir dau
giau. Gyvatės tuo tarpu dar 
nerasta.

Prieš porą dienų šiame pa- 
, slaptingajame rūsyje modnos 
, rankose staiga mirė dvejų me- 

amžiaus vaikas. Motina kar
šu

tų 
tu šiuo vaiku rūsyje buvo

Užsienio spaudos 
paskutiniuoju metu 
gaudytojai susirttpin© 
tuo, kuriuo budu surasti staiga
pasislėpusį1 sužeistą banginį. 
Atsitikimų, kada Sužeistas ban 
girtis pasislepia ir jo daugiau 
nebepasiseka surasti, labai 
daug. Dažnai1 banginius žvejo* 
jąs laivas vietoje sužeistojo 
banginio ima vytis visai kitą, 
tačiau dar iki šiam laikui ife- 
buvo pasisekę šios kliūties nu
galėti. šiomis dienomis išrastas 
miniaturiniš radijo siųstuvas, 
kuris ir išduos kur kiekvienu 
metu sužeistasis banginis yra. 
Automatiškasis miniaturinis- 
radio siųstuvas įtaisytas ieties, 
kuri [bedama į baftgin1’, viršū
nėje. Jis automatiškai siunčia 
tam tikrus, sutartus ženklus, 
kuriuos sugauna banginį gau
dantysis laivas ir tuoj sužino,- 
kurioje vietoje yra sužeistasis 
gyvulys. Manoma, kad šiuo bil
du bus išvengta daugelio suža
lotų banginių žuvimo. 

4U.

PRANEŠIMAS!
VISŲ LIETUVIŲ DOMEI!

Leidžiamoji Chicagos lietuvių Telefonų Knyga 
trukus eis į spaudą.JNorė'.uniėrn, kad naujon laidoti
visų lietuvių, kurie turi telefonus tilptų jų vardai, psfe 
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 ju*a pakeisti mums prisius4!: vardo®, ad
resus ir telefonų numerius. Taipgi Draugijų ir Jų Val
dybų adresus.

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

THE CHICAGO LITHUANIAN 
TELEPHONE BOOK CO.

332# South Halsted Street, Chtesga, 1H.
Tclephone Yafds 0123

MADOS

No. 4389 — Mergaitei suknelė su 
bolero. Sukirptos mieros 4, 6, 8, 

0 ir 12 metų amžiaus mergaitėms.

Norint gauti Vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėlį mierą ir aiš
kiai parašyfi 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: 
Naujienoj Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, I1L

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)
............ ............ ..

(Miartas Ir vahtija)

M

L. M. Norkus
AMBR0S1A & NECTAR

Beer Distributor

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicago J. Visi geria ir mėgsta . 
AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
ni alų, kuri užvardino NECTAR. šis Alus yra pagamintas iŠ impor
tuotų pirmos rųŠies produktų. •,

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

2415 W. 64th Street,

Vienutinė Tokia

Anglų Kalboj

“The Daina”
Šimtai lietuviškų dainą anglą 

kalboje. Gražus vertimas.

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva 
sies istorija.

Puikiausia knyga visam musą 
jaunimui pasiskaityti

“The Daina” yra parašyta Life 
tavos rašytojo Katzenetenbo 
geno.

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitą knygą.
Gausite NAUJIENŲ ofise
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Diena Iš Dienos
Pradėjo 26-tus
Metus

Gavę glėbį gražių dovanų ir 
kitą glėbį nuoširdžių linkėjimų, 
pp. Petras ir Ona Orlauskai, 
10136 South Union avenue, 
Šeštadienį pradėjo 26-tus vedy
binio gyvenimo metus.

25-tus metus užbaigė labai 
iškilmingai, ačiū pp. Orlauskų 
sunaus Walter ir giminių rū
pestingumui ir darbštumui. Su
darę “konspiraciją”, giminės ir 
sūnūs Walter surengė pp. Or
lauskams puikią pagerbimo 
puotą pp. šanauskų namuosd,

—■■■■!■ -  ...................  h ■ ■■r.lH.M   ......................■ I-    >■

ties 2638 East 44th str., šeš- mytės, labai gražiai pakalbę - 
tadienį, spalio 15 d.

Dalyvavo giminės: pp. J. Au
gustai iš Be n ton Harbor, Mich.; 
jų sūnūs Joseph iš Clevelando, 
kitas sūnūs Kastas — iš Ann 
Arbor, Mich., ir duktė Lee. Iš 
St. Paul, Minnesota, atvyko pp. 
Mikas^ ir Marija Bicekai. Da
lyvavo taipgi pp. Kastas ir Ju- 
lia Augustai, pp. John Augus
tai, pp. Joseph Orlauskai, pp. 
Danauskai ir šeimyna, pp. Lau- 
gaudai, pp. Andrėw Peich, S. 
Rekščiai, pp. Peich su šeimy
na ir kiti.

Vaišės buvo gyvos, gražios 
ir linksmos. Rep.

Antradienis, spalių 18, 1938

UOSOS

Iš K. Keturakienes 
Pagerbimo Vakarėlio

Praeitą šeštadienį Mildos sa
lėj įvyko draugės Keturakienes 
paminėjimo 50* metų gyvenimo 
sukakties ir 25 metų sukakties 
jos darbavimosi lietuvių visuo
menei ir darbininkų klesos iš- 
siliuosavimo iš Vergijos.

Susirinko svečių-viešnių apie 
trys šimtai. Stalai buvo nudė
ti skaniais valgymais, visur gė
lės mirgavo. Kadangi Ketura- 
kienė yra 
jaunuolių 
prie kelių 
eina jose
taipgi įvairiose komisijose vei
kia, tai daug atsilankė į jos 
pagerbimą vakarėlį jaunų žmo
nių. Tiesa, ir man apie dvide
šimts metų atgal teko su ta 
drauge darbuotis, tais laikais 
populiarioj jaunuolių draugijė-

jo.
Laike programo, kurį vedė 

A. Miščiukaitienė, tarp kitų 
kalbų pasakė apibudinimų ju- 
bilijantės darbuotės Dr. A. L. 
Graičiunas, A. J. Jonikiene ir 
kiti. Dainavo p. M. Schultz, A. 
Zabukienė, keletas jaunų mer
gaičių ir pašoko p-lė E. Miš
čiukaitė. Po programo buvo šo
kiai ir vaišės. Tęsės iki trečios 
valandos ryto. Pati jubilijantė 
ir p. Keturakis tikrai gerai nu
siteikę buvo. Teko matyti daug 
draugų, su kuriais maloniai pa
sikalbėjo apie praeitus pergy
ventus laikus, nors nebe tie 
kokie buvo prieš dvidešimts 
penkis metus. Sąlygos labiau 
nublukusiais juos padarė, se
natve irgi lipa ant kulnų, bet 
draugiškumas tas pats ir žmo
nės tie patys.

čia ir yra svarbumas viso to 
susitikimo. Pagirtina, kad mo
terys išreiškė savo simpatiją 
surengdamos tokį vakarėlį

R

žią porelę. Kaip jo, taip ir jos 
draugai linki jiems laimės-- 
ir lauksim vestuvių varpams 
suskambant. Draugė

einantį didį išpardavimą.
K Rep. xxx

Prasidėjo Kepėjų 
Konvencija

Suvažiavo 2,000 delegatų
Eva

I *

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago j)

Frank Knukšta, 52, su
Romanuska, 54

Albert Pocius, 22, su Georgia 
Skorepa, 18

Philip Powell, 26, su Estelle 
Skodis, 19

Maiiio" ,
Naujienybė! Dainuos 
Radio “Pipirų” kvar
tetas ir kiti

s.

daug dirbus tarp 
ir šiaip priklauso 
moterų draugijų ir 
valdybos pareigos,

Pinaklio Lošėjams 
Įdomu

“Pinaklis” musų liuoslaikių 
didžiausias išnaudotojas. Lošia
me kiek didesniuose suėjimo
se, lošiame ir šeimyniniuose po’- 
buviuose. Ar kartos yra būti
nas musų gyvenimo pamargin
to jos, skaitytojas spręsk pats. 
Bet pinaklį lošiant gauti 8 tū
zus, karalius ar kitas figūras 
retas atsitikimas.

—Aš tik per dvyliką metų
lėj “Ateities žiedas“. Ji buvo!teSavau vien? karla 8 tuzus,— 

įsako senas musų kaimynas.

Teis Vyrą Už 
Žmonos Meilužio
Nužudymą

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

Visų gerų išdirbysčių 1939 
modeliai. Pirkdami radio 
pas Budrikę gausite dides
nę nuolaidą už senę radio, 
pianą, gramafonę.

labai
labai
savo
Tai neišse-

darb 
and- 

gyve-

MIDGET RADIOS
po $7.95

Radios kabinetuose po 
$19.95 ir aukščiau.

Ant 1938 metų radijų 45% 
nuolaidos.

RAKANDAI
Pas Budrikę pigesnes kai
nos, geresnis pasirinkimas 
namu rakandų: Parlor- Se
tų, Bedroom Setų, Studio 
Couches, lovų, Matracų, Klc 
jankių. Refrigeratorių ir 
skalbyklų.

PEČIAI.
Alejiniai, gasiniai ir angli
niai geriausių išdirbysčių. 
Su pilna garantija. Dabar 
pirkdami gausite pigiau. 50 
gal. aliejaus dykai. Lengvus 
išmokėjimai.

JOS. F. BUDRIK
FURNITURE CO.

3409-21 S. Halsted St.
Tel. Yards 3088

Radio Programai: WCFL, 970 
kil. Nedėliomis nuo 5:30 po pie
tų. WAAF, 920 kil. Panedėliais 
ir Pėtnyčiomis nuo 3:30 po pie
tų. WHFC—1420 kil., Ketver- 
gais nuo 7:00 v. vakare.

PETER PEN .

WUEW(

Vakar Chicagos Sherman 
viešbutyje prasidėjo Amerikos 
kepėjų — American Bakers 

’Association konvencija. Ji tę
sis tris dienas laiko. Delegatai 
svarstys svarbius klausimus 
liečiančius kepyklas ir su ke
pyklomis surištas pramones. 
Dalyvauja apie 2,000 delegatų.

Konvencijos proga viešbutyj 
buvo parengta kepyklų pro
duktų paroda,
vaišėse kepėjai valgė duoną, 
keptą 32 dienas atgal. Iškepus 
tą duoną.

savo žmonos

o atidarymo

Žmona Liudys Prieš Jį
Vakar Chicagos kriminaliam 

teisme prasidėjo byla prieš chi- 
cagietį Rudolph Sikora, kuris 
neseniai nušovė
meilužį Edward Solomon, 1463 
Winnemac Avenue.

Nors Sikorai gręsia elektros 
kėdė, bet žmona nebandys jo1 
gyvybę gelbėti, o liudys prieš 
jį. Tai Margaret Sikora. Bet už, 
Sikorą liudys jo žmonos moti
na Mrs. Eliza beth Boehne, 
7899 E’.m Grovc, Elm\vood Par
ko gyventoja.

o HONG KONG, Kinija,

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

Sek-

Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

jaunimo sumani ir 
šti, nežiūrint, kad 
ringai jai prisiėjo 
nimo dienas leisti, 
miamos energijos moteriškė.

P a Keturakienė didelį pri- 
sirišimą turėjo prie paprastų ^uo subytino 
žmonių, daugiausiai jai rūpėjo rius* 
varguoliai, kurie skurdžiai gy- 
vena ir ištikus nelaimei s ten - Susižiedavo P-lė 
’ėsi sušelpti, paduoti artimišk’j Dlldoniutė ir p. Bruce 
ranką.

Pati p. Keturakienė 
voj augus, 
toj bakūže, 
vargelius-vargus, 
bus dirbus.

Į šią šalį atvykus taip pat kuris gyvena su tėvais North 
dykaduonė nepaliko, bet nuola- Sidėj, po numeriu 5466 W. Get- 
tos rūpesčių vargų kamuojama tysburg Avė. Dirba kaipo pie- 
dirbo šapuose. Prisiėjo vienai no išvežotojas (milkman). P-lė 

auklėti. Dudoniutč turi motiną ir dvi 
sesutes Canadoj, Toronto. Tė- 

mei:et vaikams, išaugino sūnų vas jau seniai miręs. Vestuvės 
Augustą, dukrelę Josefiną, da- įvyksiančios Vasario mėnesį, 
vė jiems mokslą, lavino muzi- apie 18 d.
koj ir padarė tikrais lietuviais. Nors jaunuolis Bruce ne lie- 
Mergaitė, priėjus prie savo ma- tuvis, bet abu sudaro labai gra-

Bet pereitą šeštadienį tokia 
laiminga buvo p-ia M. Prata- 
pienė, 2523 W. 45 PI. Ji lošda- 
ma p. Petro Girdžiaus šeimy
niniam pobūvy gavo 8 karalius 

visus partne- 
Rep. x-y

I AUBUPvN PARR ' — Teko 
Lietu- patirti, kad panelė Martha Du- 

vargingoj šamano- poniutė, 7917 So Harvard Avė., 
iš jaunų dienelių augintine ponios A. Dudonienės 

sunkius dar- susižiedavo spalio 15 d. su
i jaunuoliu Louis Bruce (lenku),

šiandien, antradienį, 7tą va
landą vakare, bus tikras siur
prizas radio klausytojams — 
pagrįžimas radio “Pipirų”, ku
rie išpildys šios dienos progra
mą ir tikrai sužavės radio klau 
sytojus.

Pora metų atgal Peoples ra
dio klausytojai buvo linksmina
mi su “Pipirų”, dainomis, bet 
apleidus Chicagą jų vedėjui 
Antanui Giedraičiui, kuris var
gonininkavo rytinėse valstijose, 
jų dainų šių programų klausy
tojai buvo pasigedę.

' 4.: Ų*!

šiandie bus linksma klausy
tojams juos vėl išgirsti, nes 
A. Giedraitis yra grįžęs Chi- 
cagon. “Pipirų” kvartetas su
sidės iš Antano ir Edvardo. 
Giedraičių, J. Noreiko, J. Sta
nio, kurie po vadovyste A. Gied
raičio išpildys daug naujų ir' 
gražių kompozicijų ir liaudies; 
dainelių.

Prie to radio klausytojai gir
dės gražios muzikos ir įdomių 
pranešimų. Labiausiai bus įdo
mu girdėti apie nepaprastus 
pigumus visokių namam reik
menų, kurias dabar galima įsi
gyti Peoples Krautuvėse per čia ------------------- -1

tą duoną, ji buvo sušaldyta 16. Sekmadienio pra- 
ir laikyta šaldytuve iki kon- nešimais, japonai perkirto Can- 
vencijos. Po tų 32 dienų šal- ton-Kowloon geležinkelį, slink- 
dytuve duona buvo tokia švie- darni Kantono, pietų Kinijos 
ži, lyg šiandien kepta. svarbiausio miesto, linkui.

Bowling-Billiardai
20 AsIų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

Milo Wiesner Recreation
819-823 W. 35th St.

Tel. Yards 4621-4622-2868

I v

svarbiausio miesto, linkui.

Čionai Lietuviai Perka!!!
APŠILDYMĄ — PLUMBINGĄ — MALEVĄ 

LINK-BELT STOKERIŲ CENTRAS

«3MA

g.'> * •

$30*0 OI

Pirkite kur visi Lietuviai Perka!

South Denier Mrg&KeaMig Suppiy Co., Ine
N. W. kampas State ir 55th St.

VISI TELEFONAI — ATLANTIC 4290 — VISI TELEFONAI

gyventi ir šeimyną
Ačiū ios ištvermei ir didelei

“Bijūnėlio” tėvų susirinkimas įvyks trečiadienį spalio 19 d. Ar- 
mitage svet. 3800 Armitage Avė. Pradžia 7:30 vai. vak. Tė
vai malonėkit skaitlingai susirinkt, nes daug ko turim ap

tart Bijūnėlio labui. Komitetas
’l.L.K. Vytauto Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks antra

dienį spalių 18 d. 7:30 vai. vakare. Chicagos Lietuvių Au
ditorijos svetainėj, 3133 So. Halsted St. Susirinkimas yra 
svarbus, kiekvienas draugas būtinai bukit. Taip jau yra 
Lietuvių Auditorijos namo svarbus klausimas apsvarstyti. 
Kurie esate pasilikę su mokestimi, būtinai pasirūpinkite apz. 
simokėti. P. K. sekr.

North West Lietuvių Moterų Kliubo susirinkimas įvyks 18 d.
spalių mčn. p. Sliauterienės bute, po antrašu 3132 Luna 
Avė., 7:30 v.v. Narės malonėkite atsilankyti, nes bus svar
bių klausimų. Prot. Rašjt. S. B.

CISJNJAS^OSJ
ST1CKS FOO. 

uteos/ .
IbZAGlNULE Į ■

Atsilankyki! Pamatyti Ši GRAŽŲ 26-šiu ŠMOTŲ

“Rožių ir La
^^^^ą^^Sidabrinį Setą

KL

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

Gaus ši puikų sidabrinį setų ( '
TIKTAI Už ..

CIIICAGOJ NAUJIENOS METAMS $8.00
26 Šmotų Setas ................................... $4.00
“Naujienos” Metams ir Setas .......... $12.00

oo
Kitur, Suv. Valst. ir Kanadoj
NAUJIENOS Metams............................ $5.00
26 Šmotų Setas su persiuntimu ....... $4.50
“Naujienos” Metams ir Setas ..........  $<L5fl

NAUJIENOS, 1739 S. Halsted Street, Chicago, III.
Prašau užrašyti NAUJIENAS ir pasiųsti setą:

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

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

Miestas ......................................................................................

VVEL-U, F^PueKJOS; AOP IK ANUO SEAT 
N/OLuGSa-VES LJOONJ THE coocy
CLuSMlONjS^ _Ml_JST- be OSJ O1UR
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Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

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

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

LUCKY INN 
SCHLITZ ALUS 

Lietuviška užeiga dėl jaunų ir 
senų.

Gėrimai, užkandžiai ir muzika. 
Kviečiame mus atlankyti

3203 So. HalstecJ St 
STANLEY BOGUSH ir LEO 

VAIČEKAUSKIS. 
Tel. Calumet 6579.

Garsinkitės “N-nose”

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI Sfg.SO
GYDYMAS....... ~............... ŠCn.OO

LIGONINĖJE ....................
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje --  $15-oo
RAUMATIZMAS $9.00

^greitai palengvinama ----- “
VISAS LIGAS GYDOMA $4.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■ 

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Ave^ Chicago. 

Tel. La wndalo 5727.

FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlaido
mis ir Hollywood 
Šviesomis. Darbas 
garantuotas.

eo w. «3rd st 
TeL ENG. 5883-58«
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Apiplėšė 18-ką 
Žmonių 24 Va
landų Bėgy j
Vienas prarado piktadariamsi 

$1,060

Bėgyje 24 vaalndų — vakar 
ir užvakar — piktadariai api
plėšė 18 chicagicčių. Nukentė
jo sekami asmenys:

Robert Robilotta, 7654 Nor
mai blvd., prarado $20 prie 
58 W. Seventy-ninth Street.

George Sweeney, 4835 No. 
Kimball avė., $25, prie 4900 
North avė.

Eugene Park, 6937 Merill 
avė., $15, prie 1754 N. Central 
avė.

George Harrison, 24 South 
Kedzie avė., $27, prie 4803 Au- 
<stin blvd.

Joe Fisher, 1153 N. Spauld- 
ing avė., $30, prie 5265 W. 
North avė.

Leo Wajda, 4336 Sheridan 
road, $16, prie 2201 N. Pulas- 
ki road.

Jack Jacobson, 4934 North 
Kedzie avė., $52, prie 1418 S. 
Kedzie avė.

Roy Balder, 6063 N. Albany 
avė., $4.50 ir $25 laikrodį.

Joe Kravitz, 3531 Lexington 
st., $8, prie 1208 N. Wells St.

Michael Boris, 1708 N. Mo- 
zart st., $11, prie N. Mozart st. 
ir North avė.

Russell Wenzel, 665 West 
Fifty-fifth st., $22, prie Fifty- 
fifth st. ir Union avė.

Minor Marraw, 4843 Lang- 
ley avė., automobilį, prie 2747 
Latvrcnce avė.

Emil Dentine, 2020 Pierce 
avė., $450, prie Schiller st ir 
Damen avė.

Norbert Tomchek, 3728 N. 
Central iPark avė., $1.50, prie 
3931 N. Košt nėr avė.

Henry Mages, 4223 Fihnore 
st., $1,060, prie Blue Island 
bve ir Roosevelt road.

James Ilamillon, 1959 Scmi- 
nary avė., $1, prie 850 Lake 
Shore drive.

Percy Brown, 30 W. Chica- 
go avė., $15, prie 130 W. Ran- 
dolph st.

W. L. Brardine, 2354 E. Sev- 
entieth st., $8, ties tuo pačiu 
adresu. —Pp.

Suėmė Už 2 Ber
niukų Nugirdysią

• — - . -__ _
Sheffield nuovada suėmė 38 

metų chicagieV Jack Doyle, 
28 27 Orchard AVemie, už nu- 
girdymų dviejų berniukų vynu. 
Vienam berniukui, tik 12 me
tų amžiaus, davė tiek daug vy
no, kad tas išėjęs ielon pavirto 
lyg be sąmonės ir ten išgulėjo 
iki nepasirodė policija.

Traginga Pikniko 
Pabaiga

Nuklydusi nuo savo pikni- 
kuoj ančių tėvų, 11 metų Lynn 
Carstens, nuo 9615 S. Leavitt 
Street, užėjo ant gelžkelio til
to prie Momence ir pradėjo 
juo eiti. Beveik tuo pačiu lai
ku atėjo traukinys ir mergaitę 
numetė nuo tilto į Kankakee 
upę. Ji prigėrė.

Pastebėjęs mergaitę ant til
to, tėvas ėmė šaukti jai atsi
gulti ant tilto prie bėgių, bet 
ji buvo perdhug nusigandusi 
ir nenugirdo.

Bijūnėlio Vaikų 
Tėvų Susirinkimas

North Sides apylinkėj jau 
per daugelį metų veikia 'vai
kų draugijėlė “Bijūnėlis”.

Vasaros sezonas jau pasibai
gė, tad vaikų tėvai ir vėl susi
rūpino kaip nors “Bijūnėlį” 
palaikyti ir mokinti vaikus 
dailės, lietuviškumo ir gražaus 
apsiėjimo.

Per paskutinius du metus 
“Bijūnėlį” mokina p-lė Skeve- 
riutė. Tai viena gabiausių ir 
tinkamiausia vaikučių mokyto
ja. Panelė Skeveriutė ir šį se
zonų mielai sutinka Bijunėl* 
mokinti.

Prisirengimui ir geresniam 
sutvarkymui draugijėlės reika
lų yra šaukiamas visų “Bijūnė
lio” vaikų tėvų susirinkimas.

Susirinkimaš įvyks trečiadie
nį, spalio 19 d., kaip 7:30 vai. 
vakare, Armitage svet., 3800 
W Armitage Avė. Labai mel
džiame tėvus ar motinas skait
lingai susirinkti. A. V.

Pasimirė Juozas 
Petrulis

18 APYLINKĖ. — Šiandien 
šv. Kazimiero kapinėse laido
jamas 18-tos apylinkės gyven
tojas Juozas Petrulis. Jis pa
simirė pereitos savaitės pabai
goj.

Kūnas bus išvežtas į kapines 
po pamaldų Dievo Apveizdos 
bažnyčioj.

Laidotuves tvarkys S. M. 
Skudas, 18-tos apylinkės laido
tuvių direktorius. Velionis J. 
Petrulis buvo žinomas dauge
liui vietos gyventojų.

G.

Sudegė 4 Metų 
Mergaitė

Bežaizdama su kitais vaikais 
tuščiam lote, prie Moody ir 
Eastvvood gatvių, 4 metų mer
gaitė Emily Skora įkrito į de
gantį laužą ir sudegė. Ji gy
veno ties 4581 Mclvina Avenue.

BARGENŲ IEŠKANTIEMS

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

Tai garsusis Dono Kazokų Choras, kuris atvyksta Chicagon koncertuoti spa
lio 23 d. Choras sudainuos du koncertus Civic Opera Rūmuose, vieną po pietų, antrą 
—vakare. Bilietai parsiduoda “Naujienose”—nuo 83 centų iki $3.30. Kas Dono 
Kazokus kartą išgirs, tas jų'niekad neužmirš.

Bilietus prašom įsigyti anksti, nes galima gauti geresnes vietas. Visos kėdės 
bus rezervuotos.

Chirurgai Nepatyk- Skundžia Komunistų Naujos “Naujienų”
tino Cook Apskričio 
Ligoninės

Iš New Yorko, kur dabar vy
ksta American Collegę of Sun- 
geons (pasižymėjusių chirurgų) 
konvencija, ateina žinios, kad 
Kolegija atsisakė patvirtinti 
Cook apskričio ligoninę kaipo 
rimtą ir pavyzdingą 
Pirmiau Kolegija buvo 
tinusi apskričio ligoninę 
zervacijomis, bet dabar 
tinimą visai atšaukė.

Nepatvirtinimo priežastis 
gludi ligoninės nusidėjime vie
nam ir keliems kolegijos rei> 
kalavimams, kad ligoninė turi 
būti gerai įrengta, gerai tvar
koma ir gerų gydytojų prie
žiūroj.

įstaigą, 
patvir- 
su re
pą tvir-

MADOS

NAUJIENOS
_

Žengia Pirmyn...
NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 

paįvairintos.
NAUJIENOS duoda daugiausia žinių iš Chicagos, 

kitų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa
saulio.

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

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

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

Dienraštį Raštines Valandos

CLASSIFIED ADS

2 aukštų ir beismentas, plytinis 
! namas su 2 karų plytiniu 
Krautuvė priešaky. 2309 S. Oakley 
Avenue. Kaina $3495.00. Įmokėti 
reikia $700.000, likusią mėnesiniais 
išmokėjimais. — Taipgi, 2051 Coul- 
ter Street, 2 aukštai ir beismentas, 
plytinis su krautuve ir 2—4 kam
bariai rendai ant antro aukšto. 
Įkainuota pardavimui $3350.00. 
Kreiptis 2116 W. Cermak Rd. Canal 
2137. F. P. Kosmach.

garažu.

HONORE GAT. ties 47th gat.— 
2 aukštų freiminis — krautuvė su 
taverno fikčeriais ir pilnu beis- 
mentu—3 keturių kambarių flatai 
ir 2 karų garažas. Flatai ir gara
žas mokasi $54.00 į mėnesį. Pilna 
kaina $3750.00.

MAC ASKILL CO., 
3019 W. 63rd St. Hemlock 7204

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

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

ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikčerius dėl bile kurio biznio' 
jskaitant svarstykles, registerius ir 
įce baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksi te kitur.

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

CALumet 5269.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokal Pardavimai
NEREIKIA IMOKE8NIO—30 MENESIŲ IŠ

MOKĖTI. Visiškas periiurčjiinaa, maJo- 
vojhnas body, fenderio darbų, baterče. 
radijo ir priedų. Frelmo, a&ų Buatlprini- 
nias. Viskas nuo virfiaus iki lairų. 10 
metų patyrimas, musų garantija. Atdara 
vakarais, sek m. Apskaičiavimas. towing 
dykai. Taipgi pilnas pasirinkimas naujų 
ir vartotų karų. Be (mokėjimo pinigų. 
2509 MILVVAUKEE AV. Belmont 4844.

San Carlo Opera Company 
vakar patraukė teisman komu
nistuojantį Chicagos dienraštį 
Midvvest Daily Record. Opera 
reikalauja $100,000 atlyginimo 
už nuostolius, kuriuos jai pa
darę dienraščio “šmeižimai”.

Moterys, Indų Ku 
ponai Už Sąvaitės- 
Kitos Pasibaigs

Moterys, kurios pradėjo tau
pyti Indų kuponus, prašomos 
išsimainyti juos į indus primo
kant 44 centų už setą sulig 
kuponų. Kuponai Naujienose eis 
dar tiktai keletą sąvaičių, to
dėl tos, kurios pradėjo taupy
ti setus, prašomos juos papildy
ti. Šekit kuponus 
greit bus paskelbti 
kiti gražus indai.

Naujienose, 
cukraus ir

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

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

2 FLATŲ mūrinis po 6 kamba
rius, 1 aukštas karštu vandeniu 
šildomas, antras pečiais. Bungalow 
stogas, 30 pėdų lotas, arti 46 ir 
Fairfield avė. Kaina tiktai $7800.00

E. JAMES TAULER 
1653 W. 51 St. •

DAUGYBE VARTOTŲ KARŲ 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES 
806 VVest 31st Street 

Telefonas VICTORY 1696

nuoSEKMADIENIAIS
vai. ryto iki 1-mos po pietų.

9

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

I

Adm.

Rudeninių Madų

ji
5
.j

I
i 
f

Knyga

Skolinam Pinigus
Be komiso,, nuo j$30 iki $300.00 ant 
parašo, algds, futniture ar ant au
tomobilių.
Namon Finance Corp. | 

po Valstijos priežiūra.
6755 SOUTH WESTERN AVĖ. I 

Tel. Grovehill 1038.

STANISLOVAS UKSAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 17 dieną 7 vai. ryte 
1938 h., sulaukęs 52 metų am
žiaus; gimęs Gerdiškių parap., 
Raseinių apskr. Amerikoj iš- 

I gyveno 34 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Lilįan, po tėvais Gri- 
goravičiutę, sūnų Vladislovą, 
2 dukteris* Stanislavą ir Hel- 
len; žentą Ėdvvard, brolį Ko- 
stantiną, b Lietuvoje motiną 
Barborą; 2 brolius: Vladislo
vą ir Kazimierą, seserį Bar
borą ir daug kitų giminių. 
Kūnas pašarvotas . randasi 
1858 W. 47 St.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, spalio 20 dieną, 8 vai. 
ryto iš namų į šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi Stanislovo Ukso gimi
nės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę

Moteris, Sūnus, Dukterys 
Žentas ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja lai
dotuvių direktorius Ežerskis, 
tel. Yards 1278.

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

Siunčiam Gėles 
Telegramų i 
Visas Pasaulio 

w Dalis.
KVIETKIN1NKAS

Gčlžs Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

LOVEIKIS

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

“ARKLYS, 4 KARVĖS, veršiai, 
kiaulės, vištos, pieno separatorius 
ir ūkės įrankiai visų rusių—viskas 
80 akrų geroj žemėj, 2 mylios nuo 
Hart, Oceana apskričio vietos. 
Svarbiausieji pastatai. Viskas už 
$3200.00, terminai. Mrs. Osborn, 
Hart, Michigan.

SITUATION VVANTED 
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

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

NAMAS SU BUČERNE ir gro- 
serne. Parsiduoda arba mainysiu 
ant mažesnio namo.

2519 West 43rd St.

PARSIDUODA namas su taver
nų; gerai įrengtas. Labai pigiai — 
už $3500. Gražus 5 kamb. gyveni
mui, 2 karų garažas. 1739 South 
Halsted St. Box 893.

PARDAVIMUI tavernas lietuvių 
j — ap- 

6954 S. Western
apylinkėje — geras biznis 
leidžiant miestą, 
avė. Hemlock 7692.

ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimą. 
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių to

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

1938—ir 1937—Buicks—Oldsmo- 
bilcs — Chevrolets — Fords—Pon- 

j tiacs — Chryslers — Plymouths — 
i De Sotos — Studebakers — Cadil
lac?
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 ua 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 
įmokė j imą—likusią dalį mažais mė
nesiniais įmokėjimais iki dviejų 

įmetu, i Nesvarbu kur gyventum, ne
praleisk Šio didžio išpardavimo.

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

1340 W. 63rd Street
prie Loomis.

2828- W. North Avė.
prie California.

La Šalies Packards

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia BUSINESS SERVICE 

Biznio Patarnavimas
MERGINA 20—25 lengvam na

mų darbui ir vaikui prižiūrėti, bū
ti. Mansfield 6094.

MOTERIS 25 iki 35, lengvam na
mų darbui — kūdikiui prižiūrėti; 
būti. Patyrusi. Edgevvater 0502.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

RENDON šviesus kambarys dėl 
vaikinų ar merginų, švarus, maža 
šeimyna. Geistina, kad ne girtuok
liai. 3222 So. Emerald Avė., antros 
lubos.

COAL—WOOD*tOIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS porteris prie sve
tainės. Gyvenimas ant vietos ir mo
kestis. 3800 Armitage avė.

.00

.00

.00
EGG
NUT
BIG
MINE RUN __________  $5.75
SCREENINGS$5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR -NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

LUMP

R I /a Gėlės Mylintiems
H ĮUĮ Vestuvėms, Ban- 

ketams, Laido- 
v i a vi b tuvėms, Papuoši-' 

mams.
GĖLININKAS

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

DIDELIS

(Vardas ir pavardi)

(Adresai).

PERSONAL NOTICE 
Asmeniniai Pranešimai

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St 
Chicago, IU.

IEŠKAU apysenio žmogaus dėl 
apvalymo taverno. 6500 So. State 
Street.

No. 4920—Augesnei moterėi Suk
nelė. Sukirptos mieros 36, 38, 40, 
42, 44, 46, 48 ir 50 colių per kru
tinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa^ 
Vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba pafi- 
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept# 1739 
So. Halsted St., Chicago, IU.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted Šių Chicago, HL 

čia |dedu 15 centą Ir prašau

atsiųsti man pavyzdi No
Mieros _____ ,____  per kratini

(Miestą* ir valstiją

Mlestaa

VMtotHa

VIENAS

Apvalus
Palmiskas ir

Viena, 
DEZERTUI 

TORIELKAITĖ

Tel. ARDMORE 6975

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE”

PAREIŠKIMAS
Aš, Jonas Yuška, pareiškiu savo 

draugams ir biznieriams, kad ma
no moteris Amilija YuŠkienė (Ras- 
gailaitė) pasišailno nuo manęs rug
sėjo 24 d. 1938 m. ir kuri dabar gy
vena po adresu 4029 Brighton 
Place, Chicago, III., kad aš nebeat
sakau už jos padarytas skolas ma
no vardu nuo rugsėjo 24 d. 1938.

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

INDAMS KUPONAS
IKI SPALIO 22 D.

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

eis kas savaitę.
SU ŠIUO KUPONU

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

1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois

JEI UŽSISAKYSIT PER RAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI .

Vardas

Adresas

Ar Ieškot
• PIRKTI
• PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

PAŠAUKIT MUS TUOJAU8
CANAL 8500

Masu apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakarto j i m u s 
duodame gerą nuolaidą.



Antradienis, spalių 18, 1938

Chicagos Ukrainiečiai Reikalau
ja Nepriklausomybės Ukrainai

Siunčia Reikalavimus Didžiosioms 
Valstybėms

Parodė Dideli Prielankumą Lietuviams
kon-

fiskavimą.
Mitingo kalbėtojai keliose 

vietose prielankiai atsiliepė 
apie lietuvius, o publika lietu
vių vardą suminėjus plojo.

Pirmininkavo advokatas 
man I. Smook.

fmonstracija buvo daug gyves
nė ir įdomesnė už patį mitin
gą. Ją surengė Vokiečių Kul
tūros Lyga, prie kurios yra su 
sispietę tūkstančiai Chicagos 
vokiečių, 
nacizmui.

Prūsų

priešingi Hitleriui ir

Lietuvis — Nacių 
Vadas

Ro-

Pas Nacius
ne-

prie
ke
pa-
uk-

po

Antrasis, nacių mitingas 
reikalavo laisvės pavergtiems 

'žmonėms, bet siūlė sukišti vi
sus Amerikos žydus į koncen
tracijos stotis, nuversti prezi
dentą Rooseveltą ir Amerikoj 
įsteigti nacizmą su “fiureriu” 
panašiu Hitleriui.

Jų mitingas įvyko Lincoln 
Turner salėj, prie 1005 Diver
sey avenue. Dalyvavo apie 600 
Chicagos nacių, priskaitant jų 
žmonas ir vaikus. Salėj buvo 
mažai žmonių, bet kas kita bu
vo lauko pusėj. Ten buvo apie 
3,000 minia, nešinanti plakatus, 
Amerikos vėliavas ir dainuo
janti Amerikos himną. Tai bu
vo demonstrantai - protestuoją 
prieš nacius, prieš miesto val
dybą, kuri leido naciams mi
tingą laikyti ir prieš 200 po- 

kurie

Naciams salės viduj kalbėjo 
jų vadas “fiureris” Amerikoj 
Fritz Kuhm, Dr. Homer Maerz, 
George Froboese, Milwaukee, 
Wis., nacių vadas, ir prūsų lie
tuvis Otto Wilimeit (Vilimai- 
tis), kuris vadovauja chicagie- 
čiams, pritariantiems Hitleriui. 
Jis yra Chicagos “Bundo” pir
mininkas.

Kalbėtojas Maerz, su panie
ka kalbėdamas apie prezidentą 
Rooseveltą, minėjo jį vardu 
“Rosenvelt”, priskirdamas jį 
žydams, kuriuos savo kalboj 
labai niekino, žydams kalbėto
jas priskyrė ir pažangiąją dar
bo sekretorę p-lę Perkins. Ją 
kalbėtojas Maerz vadino “Miss 
Perkinsky”.

Maerz gyrėsi, kad trumpoj 
ateityje Chicagos nacių orga
nizacijai priklausys apie 150v- 
000 vokiečių, ir kad jie turės 
labai didelę įtaką Chicagos po
litikoj.

Laike demonstracijos lauko 
pusėj, policija areštavo apie 12 

juos pa-

Sekmadienį Chicagoj įvyko. ukrainiečių bažnyčių turto 
du masiniai mitingai, kurie su
kėlė daug sujudimo chicagie - 
čių tarpe.

Vieną mitingą sušaukė Chi
cagos ukrainiečiai, antrą — 
Chicagos vokiečiai — naciai, 
susiorganizavę į German-Ame- 
rican “Bundą”.

Ukrainiečių 5,000 minia su
sirinko 3 vai. po pietų St. Ni- 
cholas bažnyčios aikštėj, 
Rice ir Leavitt gatvių, ir 
liose griežtose rezoliucijose 
reikalavo laisvės visiems 
rainiečiams, gyvenantiems
kitų šalių valdžiomis, ir nepri
klausomybės Ukrainai.

Rezoliucijos, miliono Ameri
kos ukrainiečių vardu, buvo 
pasiųstos prezidentui Roosevel- 
tui, ir Anglijos, Francuzijos ir 
Vokietijos valdžioms.

Ukrainiečius dabar valdo net 
keturios šalys — Lenkija, Ru
munija, Čekoslovakija ir Sovie
tų Rusija. Chicagiečiai reika
lauja ukrainiečių apgyventus 
distriktus atimti nuo tų šalių 
ir sudaryti vieną nepriklauso-f 
mą Ukraino republika.

Mitingas taipgi priėmė pro
testą prieš Lenkiją, už ukrai-, licistų, kurie demonstrantus anti-nacių, bet vėliau
niečių persekiojimą, žudymą ir vaikė ir apie 12 areštavo. De- leido.

NAUJIENOS, CMcagO, BĮ

ŽYMUS FOOTBALLININKAS — Sid Luckman, Co- 
lumbia universiteto studentas ir žymus tos įstaigos foot- 
ballo komandos narys. Jis skaitomas vienu geriausių lo
šikų rytuose.

IŠ J. P. SMITH SHOE DIRBTUVES MASINIO 
SUSIRINKIMO

50% Darbininkų Jau Išpildė Aplikacijas

Automobilių
Nelaimės

ir užmušė jame važiavusį Geo. 
DePiero, 1442 Clybourn Ave.

NAUJIENŲ-ACME Photo
NACIŲ MITINGAS CHICAGO.JE — Vaizdas apie 3,000 minios, kuri susirin

ko prie Turner salės, Diversey bulvaro, Chicagoj, protestuoti prieš nacius, kurie 
sekmadienį salėj sušaukė apie 600 žmonių masinį mitingą. Policija apie 12 de
monstrantų areštavo, kitus išvaikė.

K. ’

7 f <
•>x&:

@ Keturi žmones žuvo kai 
Chicago and Northwestern 
traukinys sudaužė automobi- i 
lį, kuriame jie važiavo. Nelaimė 
įvyko prie Harlem Avenue) 
Norwood Parke.

žuvo:
George Smith, 1910 Dewey 
Avenue;
Jo žmona Libby;
Mis. Bertljų ^Frecman, 1945 
Jackson A veisle, ir

Spalio 21 Teis 
Du Bridgeporto 
Lietuvius

Padarė daug nuostolių 
J. Rachunams

Spalio 21 d.Stockyards nuo
vados teisme bus teisiami du 
Bridgeporto lietuviai, Leo 

|damavičius ir jo brolis, 
Alonzo Gil,bert. Visi evansto- South Parnell Street, 

niečiai. ’ J Jie Jau 1)UVO Plaukti

Gai-
3243

Jie jau buvo pašaukti 
man vakar, bet byla buvo ati- 

David Qu«ley, 3103 East ({gta
79th Street, užsimušė su au-| Broliai Gaidamavičiai buvo 
tomobiliu įvažiavęs į stulpą patraukti atsakomybėn už su- 
prie Exchange Avenue ir 83rd kėlimą triukšmo ir sudaužy- 

'1 :ma įvairaus, turto lietuvių pp. 
Oaklawnietig Jųlin Nuis- Juozo ir P. Rachunų “Audito

rium” alinėje, 3133 S. Halstednet’
užsimuš
vęs į griovį prie 87th ir Rich- 
mond gatvių.

©Elgin, Joliet and

4101 West 9f)th Streė
su automobiliu įvažia- Street.

Atėję alinėn pereito šešta
dienio vakare, broliai Gaida-

Eastern niavičiai (Leo yra buvęs kali- 
prekinis traukinys prie Liber- nys, dabar paroliuotas) 
tyville, III., sudaužė automobili

• • 3į“" • ’

jokios provokacijos,

NAUJIENŲ-ACMĘ ‘ Telefehoto 
t • .

LENKAI UŽIMA CIESZYN’Ą — Pulkas lenkų kareivių okupuoja Cieszyn’o miestą, kurį Čekoslovakija Lenkijai 
atidavė šio mėnesio pradžioj. Lenkai įsakė visiems čekams, kurie apsigyveno Cieszyn’e po 1918 metų, teritoriją ap
leisti.

užsi
sakė po stiklą alaus. Jiems pa
tarnavo p. Rachunienė.

Gavę alų, nei iš šio, nei iš 
to, be
Gaidamavičiai pagriebė kėdę 
ir paleido ją į veidrodį užpa
kalyj baro. Sudaužė veidrodį 
į šipulius, taipgi sudaužė apie 
15 butelių įvairios degtinės, 
vyno ir kitų gėrimų ir padarė 
kitokios žalos. Nuostoliai pp. 
Rachunams buvo gana dideli.

V B A.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

PaStu ir Telegrama už 
prieinamą kainą. Siun-

I

tėjui pristatome kvitą 
su gavėjo parašu.
Ant pareikalavimo iš
siunčiame pasiuntimo 
kvitas ir pinigų pasiun
timo ratas.

Naujienos 
1739 S. Halsted St

• CHICAGO, ILL.

Spalio 13 d. Oaza Hali, 1250 valandų reikalauja didesnės 
mokesties. 5 dienos savaitę, 
ėmus sargus, janitorius ir 
tus darbininkus, nesurištus 
avalinės gamyba.

‘‘Seniority Rights”
Šitiems visiems aptarimams 

bus šaukti skyrių susirinkimai, 
o paskui visų masinis susirin
kimas. Kas visiems neaišku tai 
“Seniority Rights”. Nors Mr. 

'N. A. Garfield iš Washingtort, 
Į D. C., Union Shoe Workers of 
Amerikos atstovas aiškino, bet 
dėl laiko stokos, paliko toles
niam aptarimui.

Kiek laiko, apie 3 savaites at
gal Mr. Howard Smith buvo 
sušaukęs savo dirbtuvės darbi
ninkus ir pasakė, kad įvesiąs 
“Seniority” rights. Ir pasakė, 
kad atiduosiąs savo prižiurėto- 
jams-“fUrmonams” tai vykinti. 
Buvo užprotestuota taip ir pa
liko.

Dabar Mr. Garfield aiškino, 
kad taisyklės esančios tokios: 
kai nupuola darbas iki 50%, 
tai gali atleisti 25% darbinin
kų. Pagal Mr. Smithą gali ti
kėtis atleidimo tie, kurie yra 
išdirbę po 25 metus—senuosius, 
kuriems kitur nėra progų gau
ti darbo senatve šitie dalykai 
ir bus apkalbėti ir įdėti į uni
jos kontraktą einant prie Mr. 
Smitho pripažinimo unijos rei
kalauti. šapos darbininkas

Milwaukee Avė., buvo šauk
tas visuotinas Smith avalinės 
darbininkų susirinkimas. Šioji 
dirbtuvė nėra organizuota. Da
bar varomas darbas organiza
cinis pirmyn United Shoe 
Workers of America, CIO uni
jos. *

Šiame masiniam susirinkime 
kalbėjo Mr. Leo Krzycki, A- 
malgamated Clothing Workers 
unijos darbuotojas. Mr. Leo 
Krzycki yra vienas iš tokių 
žmonių, kurių retai galima su
rasti. Geras oratorius, gabus 
prakalbininkas ir organizato
rius.

Kalbėjo Miss Dorothy Ross, 
nuo Women’s Teaching organi
zacijos: International Ladies 
Garment Workers unijos. Nu
pasakojo, kaip jos buvo išnau
dojamos kol nesuorganizavo li
nijos. Dabar, kai turi uniją, 
tai turi šiokią-tokią garantiją, 
kaip iš darbo atleidimo ir mo- 
kestės mokėjimo.

Šiam Smith darbininkų masi
niam susirinkime paaiškėjo, 
kad jau yra išpildyta 50% uni
jos įstojimo aplikacijos ir Uni
ted Shoe Workers of America 
Chicagos lokalas 
nęs kontraktą.

Jau pagamina
Buvo skaitytas

tas. Del laiko stokos nebuvo 
galutinai apkalbėtas. Tas kon
traktas bus paduotas Smith 
Shoe Co., unijos pripažinimui 
r pasirašymui.

Mat, randas daug keblumų 
dėl kelių dirbtuvės skyrių, ku
rių darbininkai yra padalinti. 
Jųjų mokestys labai įvairios ir 
darbai skirtingi. Valandas kon- vocatus Diaboli, yra ir kaltin- 
traktas nustato 40 savaitei, tojas šventojo kanonizavimo 
Dienai—8 valandas. Kai neiš- procese — jo pareiga iškelti 
dirbsi pilnos dienos, tai negali visus argumentus prieš kano- 
pridėti kitai dienai. Virš šių nizavimą.

turi pagami-

kontraktą
ir diskusuo-

iš- 
ki- 
su

Advocatus Diaboli, arba Vėl 
rio Advokatas yra asmuo, iš
veliąs prieš apkalbamą žmogų 

isus kaltinimus, visas jo ydas 
r visa, ką tik butų galima pa- 
akyti neigiamai apie jo cha- 
akterį. Velnio Advokatas, Ad-

traktas

PASKUTINES KELIAS DIENAS
Dar Galit Įsigyti — Vėliau Nebegausite

ROGERS SIDABRĄ
MIDI BY ONEIDA no.

MLTOOOD voty t

Kitur

GALIT GAUTI TIEK SETŲ KIEK

Peilis 
Šakutės 
šaukštas 
šaukštukai

6 ŠMOTAI
AUKŠTOS RŲŠIES

1
2

2
SU 6 KUPONAIS 

TIKTAI.
Dėžė $1.75-35c extra

Taupykit 
Kuponus

Kainuoja 
$2.75

NORITE.

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, I1L

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme- 
niai pristatyti į ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimą išlaidoms padengti, arba išviso $1.14 Užsakant dėže naš
tų, reikia atsiųsti ekstra 35c. Dėžė ir persiuntimas paštu $2.10.

Siunčiu

Atsiųskit man

Vardas

Adresas

Miestas

kuponus. Taipgi pinigais

Valstija

a .t&i!




