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Britai Kariaus, Jei Vokiečiai Puls Čekoslovakiją
APIE SAVO NUSISTATYMU ĮSPĖJO. 

VOKIEČIUS
Eden sugrįš Į valdžią, Chamberlain tu 

pasitarimą su Darbo Partijos vadu
LONDONAS, Anglija, rūgs.

— Politinė atmosfera An-

mi-
ka-

pri-

eis gelbėti Čekoslovakiją, jei 
ją užpultų Hitleris. Faktinai 
nacių agresingumas rėmęsis 
tuo, kad jie netikėjo britų pa
galba čekams. Na, o 
pagalbos, atrodė, kad 
cuzija neturės drąsos 
ran prieš Vokietiją,
remiamas -tokiais sumetimais, 
atrodė naciams aiškus: galima 
pulti Čekoslovakiją!

be britų 
ir Fran- 
stoti ka- 
Išvadas, VAIKAI PANEMUNĖJ — Vaizdai iš vaikų šventės A. Panemunėje, įvykusios rugpiuČio< 

21 d. 1. vaikai žiuri vaidinimo ir 2. pramogos-—kareiviai pajodo savo arkliais vaikučius.
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9. 
glijoj buvo elektrizuota penk
tadienį. Ministrų kabinetas, 
sako Europos pranešimai, 
tarė pagaliau priešintis ir 
ro priemonėmis vokiečių 
briovimui į Čekoslovakiją.

šiam britų nusistatymui
duodama ypatingos reikšmes. 
Nes iki šiol abejota, ar britai

Britai įspėjo Hitlerj apie savo nusistatymą
Britanijos valdžia nenori ka

ro. Britanijos žmonės nenori 
karo. Bet Britanijos publika, 
bendrai, jau susigyveno su mir
timi, kad karas, rasi, yra neiš
vengiamas diktatorių užma 
čioms sulaikyti.

Pagalios ir 
vyriausybė tapo 
daryti tarimą ta
Dabar ji dės visas pastangas

Chambertaino 
priversta pa- 
pačia prasme.

Hitleriui sulaikyti nuo karo 
išprovokavimo.

Ir Britanijos ambasadorius 
Vokietijai, Sir Neville Hender
son, penktadienį turėjo konfe
renciją su Vokietijos užsienio 
reikalų ministru von Ribben- 
tropu. Henderson buvo instruk
tuotas paaiškinti vokiečiams 
Britanijos nusistatymą ir 
kinti juos, kad Britanija 
nusitarusi stoti karan, jei 
kiečiai iššauks karą.

Paskyrė $25,000 
unijistams ginti 

teisme

EXTRA

yra 
vo-

ST. LOUIS, rūgs. 9. — Uni
ted Electrical, Radio and Ma- 
chine Workers unijos konven
cija ketvirtadienį nubalsavo 
paskirti $25,000 gynimui 31 
unijisto, kuriems yra iškelta 
byla ryšium su buvusiu May
tag plaujamų mašinų įmonėje 
streiku Newtone, Iowa valsti
joj. ;

PRAHA/ Čekoslovakija, rug
sėjo 9. — Vėliausios penkta
dienio oficialios žinios sakė, 
kad šeštadienį Čekoslovakijos 
vyriausybė ir zudetų vokiečių 
vadai atnaujins derybas sutei
kimo zudetamš ^autonomijįos 
klausimais.

5 užmušti, 100 sužei 
stų traukinio ne

laimėje
ORHAN, Francuzija,

LONDONĄS, Anglija, rūgs. 
, —• Britanijos vyriausybę 

Hitleriui,

AUTOMOBILIŲ UNIJOS TAIKOS 
KONFERENCIJA PASIBAIGĖ

DETROIT, Mich., rūgs. 9. 
— Penktadienį 1 valandą po
piet pasibaigė automobilių dar
bininkų unijos konferencija su
šaukta taikos unijoj atsteigi- 
mo interesuose. Konferencijos 
dalyviai atsisakė duoti spau
dai pareiškimų. Tik Sidney 
Hillman, CIO vice prezidentas 
ir Amalgameitų kriaučių uni
jos prezidentas, pareiškė: “Mes 
turime daug vilties.”

Kitas CIO vice-prezidentas,

būtent Philip Murray pasakė, 
kad penktadienį popiet jie, t. 
y. Hillman ir Murray, tikisi 
pasimatyti su automobilių uni
jos prezidentu Homer Martinu 
ir unijos pildomąją taryba.

Hillman
Martin ir
tomobilių 
Lewiso ir
lomas sąlygas taikai automo
bilių unijoj atsteigti.

ir Murray nori, kad 
jo bendradarbiai au- 
unijoj priimtų John 
kitų CIO vadų siu-

Lietuvos Naujienos
BUS STATOMA NAUJA GA

LINGA RADIJO STOTIS.
ŽEMĖS ŪKIO PARODA 

TELŠIUOSE.

Anthony Edfcn atlankė premjerą Chamberlainą,
Ypatingo ' dėmesio šukelė; tikai 

penktadienį atsilankymas An- 
thony Edeno pas premjerą 
Chamberlainą. Eden buvo Bri
tanijos užsienio reikalų minis
tras. Jis rezignavo todėl, kad 
reikalavo tvirto demokratinių 
valstybių nusistatymo kovoj 
su diktatoriais, o tokiai poli-

Chamberlain turės konferenciją su Darbo 
Partijos vadu

nepritarė prėmjeras 
Chamberlain. Edeno vizitas 
Chamberlainhi interpretuoja 
mas taip, kad Chamberlain, vi
suomenės opinijos spaudžia
mas, keičia pataikavimo dikta
toriams nusistatymą ir ketina 
užimti griežtesnę poziciją. Kal
bama, kad Eden sugrįšiąs į 
valdžią.

—“—~ v

Britai prašo --Hitlerį 
nuraminti zudetus

9.
ruošė ultimatumą
įspėdama jį neišprovokuoti ka
ro. V ; ...

rūgs. 
9.—Penki piligrimai tapo už • 
mušti, o 100 sužeista ketvirta 
dienį, kai traukinys gabenęs 
piligrimus nušoko nuo bėgių 
netoli Jesselin miestelio, šiau
rės Francuzijoj. Piligrimai Jes- 
seline lankė išgarsintą, 15-me 
šimtmety pastatytą bažnyčią.

KAUNAS, rugsėjo 6 dien. 
— Vyriausybė priėmė įstaty
mą naujai galingai radijo sto
čiai statyti.

LENKAI NELEIDŽIA STEIG
TI VILNIAUS KRAŠTE NAU

JŲ LIETUVIŠKŲ ORGANI
ZACIJŲ.

NUREMBERG, Vokietija, 
rūgs. 8. — Ketvirtadienį Bri
tanijos ambasadorius Sir Ne- 
Ville Henderson turėjo konfe
renciją su Hitleriu. Reiškiama 
nuomonė, jogei Henderson 
ri paveikti į Hitlerį, kad 
nuramintų Čekoslovakijos 
dėtus vokiečius.

PARYŽIUS, Francuzija, rug
sėjo 9. — Tonai smėlio gabe
nama į Paryžių. Smėlis bus pi
lamas į maišus ir vartojamas 
apsaugai viešųjų pastatų nuo 
artilerijos ugnies ir oro ata
kų.

Hoover išvyko prieš
rinkiminei agitacijai

no- 
jis 
zu-

KAUNAS, rugsėjo 4 dien. 
— žemės Ūkio Ministras Tū
belis atidarė Žemaitijos Žemės 
Ūkio Parodą Telšiuose.

SUNKIAI SUŽEISTAS SKLAN 
DYMO MOKYKLOS NIDOJE 
VIRŠININKAS ŽALTAUSKAS.

šeštadienį premjeras Cham
berlain turės su Darbo Parti
jos vadu, majoru Attlee, kon
ferenciją. Attlee, pasiremda
mas Darbo Partijos ir Unijų 
Kongreso nutarimu, reikalau •

Japonai nepatenkin
ti Jungt. Valst. imi
gracijos Įstatymais

VARŠUVA, Lenkija, rūgs. 
9. — Internacionalioj Tarp
parlamentinėj konvencijoj, ku
ri buvo laikoma čia, Japonijos 
delegacijos pirmininkas Itizo 
Goto protestavo Jungtinių 
Amerikos Valstijų įstatymą 
varžantį japonų imigracija į 
Jungt. Valstijas labiau, negu 
kai kurių kitų šalių žmonių. 
Goto pareiškė, kad japonai ne
ketina imigruoti į šalį, kur jau
čiasi nepageidaujami, bet jie 
nori turėti lygias su kitomis 
tautomis teises.

ja, kad vyriausybe sušauktų 
tuojau parlamentą. Britanijos 
parlamentas, pasak Attlee, tu
rėtų paimti vadovybę demokra
tinių valstybių kovai su dik
tatoriais.

Kinai sulaikė japo 
nūs abiejose Yang 

tze upes pusėse
SHANGHAI, Kinija, rūgs. 9. 

— Kinų pranešimais penkta
dienį, jie sulaikė japonų stu- 
mimąsi Hankowo linkui abie
jose Yangtze upės pusėse. Ja
ponai tapo sulaikyti 80 mylių 
atstumoj nuo Hankowo. Pada 
rę kontrataką, kinai atsiėmė 
iš japonų miestą Kwangtsi. 
Čia, pasak kinų, japonai pra
žudė per tūkstantį savo ka 
rių. '

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

Nepastovus; gal bus lietaus; 
saulė teka 6:24, leidžiasi 7:10 
valandą. Sekmadienį apsiniau
kę ir šilta.

Atakuoja ir užgiria 
WPA darbus

— •—■
NEW YORK, N. Y., rūgs. 

9. — Gauta pranešimų, jogei 
britų karo ministerija išsiun
tinėjo slaptą paliepimą karinin
kams technikams rezervuose 
sutvarkyti privačius savo rei
kalus ir prisiruošti mobilizaci
jai.

SAN FRANGISCO, Cal., rug
sėjo 9. — Buvęs Jungt. Val
stijų prezidentas Herbert Hoo- 
ver išvyko į prakalbų maršru
tą ryšium su busimais 
čio mėnesį rinkimais. 
Hooyer pasakys kalbas 
City, Mo., rūgs. 28 d.,
spalio mėnesį kalbės Hartford, 
Conn., o trečią kalbą pasakys 
Spokane, Wash.

lapkri • 
P-nas 

Kansas 
paskui

Paskelbė nepapras
tos apsaugos padėti 

Palestinoj
JERUZALĖ, Palestina, rūgs. 

9. — Drausmė be specialių lei
dimų vaikštinėti ir važinėti 
gatvėmis, kai sutemsta, tapo 
paskelbta Jeruzalėje, Haifoj, 
Jafoj ir Nazarete. Traukinių 
judėjimas ir kitoks susisieki
mas Palestinos keliais naktį 
mis sulaikytas visoj šaly tik
sli! apsaugoti gyventojus nuo 
teroristų atakų.

VILNIUS, 
Vilniaus 

lietuviškųjų 
toje steigti 
leidžia.

rugsėjo 6 dien, 
krašte uždarytųjų 
organizacijų 
naujų lenkai

vfe-
ne-

TAUTOS ŠVENTĖ JONIŠ
KYJE.

NIDA, rugsėjo 6 dien. — 
šiomis dienomis sunkiai susi
žeidė sklandytuvu nukritęs Ni
dos Sklandymo Mokyklos vir
šininkas atsargos avijacijos lei
tenantas žaltauskas.

New York City 
1938/IX/7 dien.

PRINCETON, N. J., rūgs. 9. 
— The Government Research 
Association šiomis dienomis 
čia laiko konferenciją. Esmėj 
diskusuojama klausimai, kur 
link kripsta ekonomis Jungt. 
Valstijų gyvenimas.

Ketvirtadienį Carl P. Her
bert, S t. Paul Bureau of Mu- 
nicipal Research direktorius, 
pareiškė, kad WPA augina 
Jungtinėse Valstijose profesi
nių ubagų klasę. Jam 
Neis Anderson, WPA 
santykių direktorius, 
son aiškino, kad WPA
yra didžiausias ir demokratiš
kiausias viešųjų (visuomenės) 
darbų eksperimentas taikos 
metu civilizacijos istorijoj.

Šalies pajamos au
ga, bet bedarbių 
skaičius nemažėja

Padėtis Cekoslova 
kijo j kas kartas 

rimtėja

KAUNAS, rugsėjo 4 dTen. 
dalyvaujant ministrui pirmi
ninkui kun. V. Mironui, Joniš
kyje įvy/co Tautos šventė, ku
ri sutraukė tūkstančius arti
mesnės ir tolimesnės apylinkės 
gyventojų.

SUDEGĖ TRĄŠŲ FABRIKAS 
“UNION” KLAIPĖDOJE.

KLAIPĖDA, rugsėjo 4 dien. 
dėl neišaiškintų priežasčių už
sidegė ir sudegė trąšų ir Rito-

Britanija ir Francu
zųa prisiruosusios 

karui

atsake 
darbo 

Ander- 
darbai

27 dienos, 
žmones negalėjo 
privačioj pramo-

pirklybos depar- 
kad visos 

sieks

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
9. — Valdžios departamentų 
pranešimais, paskelbtais penk
tadienį, skaičius darbininkų 
paimtų WPA darbams pašoko 
dar 28,000-čiais Visoj šaly iki 
rugpiučio mėnesio 
Reiškia, .tie 
rasti samdos 
nėję.

Tuo tarpu
tamentas praneša, 
šalies pajamos šiemet 
64 bilionus dolerių, jeigu biz- 

, nis neatslugs iki metų galo. 
Atnaujins Weirton Tai antros didžiausios metinės 

pajamos nuo 1930 metų. Jas 
pralenks tik 1937 metai, ku 
rių pajamos bus aukštesnes 6 
ar 7 nuošimčiais, nei einamų
jų metų.

Liepos mėnesi, pasak socia
lios apdraudos tarybos, visuo
menės paramos gavo 20,800,- 
000 asmenų. Į šią skaitlinę ne
įeina farmeriai, kurie, kaipo 
tam tikras visuomenės klodas, 
gavo įvairių lengvatų.

šiemet produktų

bylos nagrinėjimą
PITTSBURGH, Pa., nigs. 9. 

—- Ateinantį pirmadienį Nacio- 
nalč Darbo Santykių Taryba 
atnaujins nagrinėjimą skundų 
daromų Weirton plieno kompa
nijai. Plieno darbininkų orga
nizacija padavė Nacionalei Dar
bo Santykių Tarybai skundą, 
kad Weirtono kompanija per
sekioja darbininkus. Skundas
buvo įteiktas rugp. 1 d. 1937 i Kadangi 
m. Tyrinėjimas dar toli ned kainos yra palyginti pigios, tai 
baigtas, nes kompanija kaip gyventojų 
įmanydama trukdo darbą. (siekia gan

perkamoji pajėga 
aukštai.

PRAHA, Čekoslovakija, rūgs. 
9. — čekų ir zudetų vokiečių 
derybos nutrauktos. Vokiečiai kių cheminių gaminių fabri/ras 
nenori jų atnaujinimo, čekai “Union.” Gesinant gaisrą žuvo 
paskutinėse savo koncesijose 
sutiko vokiečiams duoti tiek, 
kiek jiems belieka tik pasiūly
mus priimti ir taiką paskelb
ti. Jei jie nepriims, tai pasiro
dys dar prastesnėj šviesoj, ne
gu iki šiol.

Taigi, nacių sumetimais, ge
riau derybas vilkinti ir kelti 
riaušes ir kitokius ekscesus de
rybų trukdymui. Neramumai 
duos pagrindo naciams reika
lauti atskyrimo zudetų vokie
čių nuo Čekoslovakijos. Atski- 
rimas yra galutinis vokiečių 
tikslas, o ne autonomija zude- 
tams.

vienas gaisrininkas. Normaliai 
fabrike dirbdavo per 250 
bininkų.

dar-

ŠAULIŲ KUOPA ĮTEIKĖ 
RIUOMENEI 125 ŠAUTUVUS 

IR 2 KULKOSVAIDŽIUS.

KA-

KAUNAS, rugsėjo 6 dien. 
— šiomis dienomis Intendan
tūros šaulių Kuopa įteikė ka
riuomenei 125 šautuvus ir 2 
kulkosvaidžius.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
9. — Britanijos vyriausybe ga
vo informacijų, kad čekų-vo- 
kiečių konfliktas pasiekęs tokį 
laipsnį, jogei galima laukti eks
plozijos. Oficialiais ir neoficia
liais pranešimais, krizis esąs 
opiausias nuo 1914 metų, kai 
kilo Pasaulinis karas.

Iš gerai informuotų šaltinių 
gaunama žinių, jogei Britani
ja ir Francuzija yra prisiruo- 
šusios, momentui atėjus, vyk
dyti bendrai apsiginimo planą, 
kurį abiejų šalių kariškiai ir 
civiliai ekspertai turi priren
gę. Francuzijos ir Britanijos 
laivai išplauks į nusakytus van
denis, Britanijos lėktuvai bus 
pasiųsti į Francuziją, ir tt.

VILNIETIS BARAUSKAS 
NUĖJO PĖSČIAS I VAR
ŠUVĄ PRAŠYTI LEIDIMO.

Keletas tūkstančių 
mirė nuo choleros

VILNIUS, rugsėjo 6 dien. 
— Vilniaus krašto lietuviai, no
rėdami vaikus leisti į Vilniaus 
Vytauto Didžiojo gimnaziją,1 
sutinka įvairiausių kliūčių iš

BERLYNAS, Vokietija, rug
sėjo 8. — Hitlerio vyriausybe 
stiprina ne tik Vokietijos sau
sumos jėgas, ne tik armiją, 
bet ir laivyną. Dabartiniu lai
ku Vokietijos laivų statyklose 
statoma ar jau baigiama sta
tyti, arba tik planuojama 80 
naujų karo laivų.

PEIPING, Kinija, rūgs. 9. sutinka įvairiausių kliūčių iš 
— Gauti čia pranešimai sako, lenkų administracijos įstaigų 
kad Shipichiachuang miestely pusės. Dažniausiai jiems neiš-, 
ir jo apielinkėse, 150 mylių at-Į duodami reikalaujami tautybės' 
stumoj nuo Peipingo, dėl cho-' liūdijimai, ar šiaip visokių ap-j 
leros mirė keletas tūkstančių sunkinimų išgalvojama. šiomis, 
žmonių. Susirgusių cholera dienomis Vilniaus krašto lietu-- 
mirtingumas buvęs 50 iš šim- vis Barauskas pėsčias nuėjo į( 
to. Epidemijos krizis jau pra Varšuvą prašyti leidimo sunui 

i ATilniaiia liofilvFii mm.'

RUGSĖJO MĖN.
(September)

Naujienų Raštinė 
SEKMADIENIAIS 
bus uždaryta 
Atidaryta Kaadlra

ŠEŠTADIENIAIS nuo 8

ėjęs, mažiau 
reiškia.

susirgimų pasi- leisti į Vilniaus lietuvių gim-[ 
naziją.

NAUJIENŲ ADM.
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PYRAGŲ KALBOS
Rašo Barbarą B. Brooks 

HOME ECONOMICS DEPARTMENT
KELLOGG COMPANY 

Battle Creek, 
Michigan

ATSAKYMAS JOKŪBO KAIMYNUI IR 
KUN, VAIČIŪNUI

B Liptuvcls
Iš PALANGOS TVARKYMO 

DARBŲ*

Viešbučio statybos sumany
mams Ministerių tarybos pri 
tarimas jau gautas.

STAIGUS PERSISKYRIMAS.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St

Nežiūrint koks laikas ar oras 
butų, jei tik turime vaikų ar yra 
šeimoje suaugęs žmogus palinki
mais saldiems valgiams valgyti, 
mes visuomet matysime stale išdid
žiai pasipuošusį pyragą. Tai atsi
randa kartais ir sayaimi, išanksto 
nemąnąn| apie ji. Todėl tąsai taip 
dirginantis prašymas “gero pyrago 
gabalėlis dėl permainos” mus pa
skatino eiti į pagelbą šeimai su 
moderniškais skanėstais.

Tačiau klysta ta šeimininkė, ku
ri jaučiasi sąžinėje nusidėjusi, pa
duodama pyragą į stalą. Ji visiems 
suteiks didžiausi malonumu Jei 
tik ji pasirinkdama pyragą, bent 
kiek pavartos originalumą, nes yra 
labai daug pyragų visų mėgiamų, 
lengvai virškinamų ir nebrangių. 
Bet už vis svarbiau, kad jie visi 
skoningi ir tiek geri, kąd ji visai 
be jokio jausmų apsunkinimo gali 
patiekti visokiems svečiams.

Sunku yra ir pasirinkti iš dau
gybės sąrašų, bet sekami du yrą 
tinkami atskiriems atsitikimams. 
Kokanut pyragas yra pats savaimi 
paprastumas ir puikios minties iš
dava vaikams, norint jiems patiek
ti prie pietų. Tai yra, vienkart, ir 
specialas. Jo. liukras, jei jis taip 
galima pavadinti, yra padaromas 
gardžiai triupiai, vartojant wheat 
krispies arba com flakes.

Bet pyragas iškeptas pagal fros- 
ted gingerbread bars receptą, tik
rai bus “gaudomas pyragas.” Jis 
ypatingai gardus, tinka pavakarie- 
nei prie arbatos ąrba prie kortų 
susiėjimo, lygiai kaip ir vaikų su- 
sėjimuose kaipo prieskonis.

COCOANUT KRISPIE CAKE. 
2/3 puod. riebalų 
13/4, puod. cukraus 
3 puod. cake flour 

šaukštelio baking powderio 
’/2 šaukštelio druskos 

puod. pieno 
šaukštelis vanilijos ekstrakto, 
kiaušiniai 
puod. rudojo cukraus

V* šaukštelio druskos 
puod. smulkintų kokosinių 

riešutų.
puod. kornflaksų arba wheat 

krispies.
puod. kapotų riešutų.

1
1

2
1

1

1

1

Gerai ištrinti riebalus su cuk
rum. Sudėti neplaktus trynius pa- 
sykiui, plakant po minutę po kiek-, 
vieno įdėjimo. Išsijoti miltus ęu 
baking pauderiu ir druska ir su- 
piltį pakaitomis pieną su priesko
niais. Gerai plakti. Įsisunk kiauši
niu baltymes, plak iki sutvirtės, 
S t nesausai. Išversk mišinį į iętep- 

hletę, dugne įdėjus vaškuoto po- 
?riauj.
Išplak gerai kį^ušįmus, sudėk 

rudąjį cukrų nesykiu ir mušti ne
paliaujamai iki mišinys pasidarys 
šviesus ir purus. Sudėk priesko
nius, druską, kokosinius riešutus, 
kornfląkasus ir riešutus. Gerai 
maišyti. Apmėčioti su šaukštu ne
keptą pyrago viršų ir lygiai pas
kleisti. Kiek vidutiniam pečiuje 
(350° F.) apie 45 minutes. Išeis 1 
didelis kepalėlis.
FROSTED GINGERRREĄD

¥4 puod. riebalų 
1/3 puod. cukraus 
1 kiaušinis 

puod. moleso 
puod. all-bran 
puod. šaltos tvirtos 
dekafeinuotos kavos.

IVi puod. miltų 
Vą šaukštelio sodos 
1 % šaukštelio oaking pauderio 
¥4 šaukštelio cinamono 
1/8 šaukštelio gvaizdikėlių 
1/8 šaukštelio imbėro. 
Ištrink riebalus su cukrum, 

dėk kiaušinius ir gęrąį plak
išsiplaks, sudėk molesą, all-bran ir 
šaltą kavą. Gerai išmaišyk. Išsi
jok miltus su kitais sausais prie
dėliais ir sudėk į mišinį. Kepk iš- 
teptoj blėkoj vidutiniam pečiuje 
(350° F.) apie 30 minučių. Apliuk- 
ruok pyragą blėkoje su butter fros- 
ting kaip tik ištrauksi iš po pe
čiaus. Supjaustyk į pailgus 
ketvirtainius gabalėlius. Išeis 
žinai.

ĘUTTĘR FROSTING.
šaukštai sviesto 
šaukštas karšto smetono 

pieno paviršių.
2/3 puod. sijoto pauderinio 

raus.
Ištrįnk sviestą, pridėk karštą 

skystimą, pauderinį cukrų ir plak 
iki pasidarys švelnus.

BARS

Su- 
iki

2
1

arba
3 tu-

arba

cuk-

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

( TeL Portsmouth 9022
POCAHONTAS.Mine Run $7.50
(Screened) Tonhs ............   ■

- SMULKESNES DAUG PlGESNfiS • 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

MOKSLO SEZONAS ATSIDARĖ

Progress Krautuvėj
Akordioną Groti Kursais Prasidėjo 

Mokiniai gali įstoti bite dienų ar vakarų. Duodama iki 50 
lekcijų dykai su pirkimu pilnos mieros akordiono

progress Krautuvė parūpina 
geriausius akordionus ma
žiausiomis kainomis ir dykai 
išmokina groti.

Čia yra pasirinkimas visų 
gerųjų išdirbysčių akordionų 
— Vokietijos, 
Amerikos.

ir

dėl
pradinių mokinių.

12-kos balsų Piano Ąkor- 
dionas reguliarės vertės 

$35.00, už

$19.95
Už kurių bus duodama pilna nuolaida mainant 

Ant didesnės Akordionos
Čia kitų akordionų randasi didelis pasirinkimas už 

specialiai numažintas kainas

Nuo $15.00 iki $300.00
Lengvus Išmokėjimai — Lekcijos Dykai 

Kreipkite Atidos Tuo jaus

Tel.

iTURE C?
J. KALEDINSKAS. Vedėjas 

3224 SOUTH HALSTED STREET 
VICtory 4226 Chicago, Illinois

(Tęsinys)
Tiesa, reikia pripažinti, kad 

musų klebonas kun. Vaičiūnas 
nėra toks jap plėšikas už krikš
tus, šlįupuą iv ląįdoluyes kąįp 
ki|i Chicagos lietuviai klebonai. 
Dąug, liesą, yra palaidojęs, pa
krikštijęs ir sušliubavęs dykai. 
Tačiau principas palieka tas 
pats. Kad visi tie patarnavimai 
dėl ^rąpiĮopų Umętp būti |ei- 
kląipj dyKąi. Neą juU IšiąmiU 
mp«ų kleboną, visi kiti iįetuviąi 
Ęcąpoa klebonai už tuos pątąr- 
naviiRuą, Kąię ajįtihąi įr ląįęĮo- 
tnvės Reįpąįąiįškąį, tįesipg guli
ma pasakyti nekrikščioniškai 
nuo neturtingų lietuvių hatalį- 
bų žmonelių atplėšia. O taip ne
turėtų būti. Tįe visi vadinami 
pątaranąvimai, tai nėra patar- 
navhnap o yra Ramos batalikų 
bažnyčios dideli sakramentai. 
Prie tų sakramentų priklauso 
krikštas ir tnaterystė. O Kris
tus juk įsakė savo mokytinams 
yisus sakramentus dalinti dy
kai, O ne apšaukus juos patar
navimais pardavinėti už pini-

vote visus sakramentus, dykai 
ir dalinkite. O dabar musų die
nų Romos katalikų bažnyčios 
kunigai tuos visus sakramentus 
apšaukė paprastais patarnavi
mais ir plėšia už juos didžiau
sius pinigus. Juk tai yra baisus 
pasityčiojimas iš Kristaus viso 
mokslo.

| dainų ir jas gražiui pądainuo-' 
ja, tai kodėl tas pat choras ne
gali giesmes lietuviškai giedoti 
bažny^įoje? Kodėl būtinai baž
nyčioje čyptas turi giedoti lo- 
tynįškąi. Juįę pievas taip gerai 
supranta lietuviškai, kaip ir lo
tynišką!, tai kodėl lietuviu kal
ba turi būti vejama iš lietuvių 
bažnyčios laukan?

Tolinu pampk^lm turi būti 
kaip ąenįenąs, taip ir jaunimui 
sakotnt lietuviu/ kalbą- O kelių 
re,karčiai? užklydusių kitatam 
čįų nėra reikalo paisyti- Ne? jie 
tas bažnyčios nepastatė ir jos 
neišlaiko. Mas lietuviui katalb 
kai jų pastatėme, j$ išlaikome 
ir dėl lietuvių jį turi tarnauti.

Tuo tarpu užteks. Daugiau 
sumanymų paduosime vėliau. 
Mes visi trys (Petras, Jonas ir 
Jokūbas) nuodugniai visus vir
šun pakeltus klausimus rimtai 
apsvartdėme ir j tavo, klehopę 
Vaičiūnai, bei tavo užtarėjo Jo
kūbo kaimyno priekaištus atsą-- 
kome.

Viršminėtas raštas buvo visų 
trijų susirinkime'‘'perskaitytas 
ir abu mano dratigai Petras su 
Jonu pilnai su viskuo sutiko, O 
mane jie įgaliojo už visus pa
sirašyti.

perplanąvijno dar- 
inžinieriai Lvovas 
Nauja statyba Pa
leidžiama tik pri-

—Cicero Jokūbas

(GALAS)

Palangos 
bus atlieka 
ir Ringaila. 
1 angoj e bus
§iĮaikant naujo plano. Degėsių 
vietoje kol kas statoma tik vie
nintelis pastatas — autobusų 
stotis; stato kelių valdyba, 
šiąip privatus asmens jokių 
atsistatydinimo darbų neprade
da ir niekas ligšiol į valdžios 
įstaigas paskolų ar pašalpų 
statybos reikalams nesikreipė.

Jau buvo trumpai rašyta, 
kad Palangoje numatoma pa
statyti viešbutį. Dabar jau aiš 
kėja ir statysimo viešbučio po
būdis.

Viešbutis bus statomas ku 
rorto krašte nuo Birutės kal
no pusės, mūrinis, kelių auk 
Štų; jame bus nę mažiau kaip 
100 kambarių; pirmame vieš
bučio aukšte bus restoranas ir 
kavinė su didele sąle šokjams 
ar susirinkimams. Aukštes
niuose rūmų aukštuose bus 
balkonai į jurų ir į ^irutės 
^alną.

Viešbutis bus modemiškai, 
su centriniu šildymu, vanden
tiekiu ir kanalizacija. Jame bus 
galima ir žiemą gyventi. Nau 
jo viešbučio statyba atsieis 
apie 1 mil. Lt. Statys Kretin
gos apskr. savivaldybė, paskolą 
duos Taup. valstybės kasos.

Galimas daiktas, kad viešbu
čio statybos darbai prasidėsią 
dar šiemet.

BUTRIMONYS (Alytaus ap- 
skr.). — Liepos mėn. 19 die
nos vakarų Butrimonių para
pijos bažnyčioje buvo surišta 
moterystės sakramentu vienas 
jaunikaitis su mergaite. Tik 
išėję iš bažnyčios jaunavedžiai 
sustojo prie vežimo, ir besikal
bėdami kiek susiginčijo, Įpy
kęs vyras spyrė tik ką įsigy
tų savo žmonelę ir pabėgo. Ves
tuvininkai suradę jį miestelyj 
norėjo grąžinti jį žmonai, bet 
vyras pasisakė, kad nenorįs 
daugiau jos nė matyti ir kaž
kur paspruko.

Tai retas toks staigus per
siskyrimas.

vakaro, trečiadieniais ur sekmadie* 
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 6111

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Pėtnyčioj, Suba
toj ir Nedėlioj 
Kreipkitės Seka

mu Adresu:
CENTRAL AVE
NUE, BEVERLY 
SHORES, IND. 
TeL Michigan Ci

ty 2799-3X

ADVOKATAI

Ofiso TeL Yąrds 5921
DR. BERTASH
756 West 35Ui St

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

TeL Kenwood 5107
Qfiuo Tel. Virfflnia 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 

Rezidencija:
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

Valandos —9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

Dr. F. Pulsucki Le Vau 
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-KAY 

Valandos kasdien 2-4 ir 0-9 yak. 
1957 W. Garfidd Blvd. 
Cor. Dąmen Hemlock 6699

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

st

Office and Ręs. Pbonę Calųmet 7472 
Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:80 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

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

Jei “Naujienos” gera rašys, tai 
velniuks ant sprando šoks?
Ant galo pats klebonas Vai

čiūnas pasisako savo žodyje. 
Girdi, “jeigu mane bedievių, so
cialistų bei komunistų laikraš
čiai girtų, tai tuomet jau vel
niuks arti manęs, 
sprando jotų.

Taigi, aiškiai matosi, kad 
kun. Vaičiūnas su savo Jokūbo 
kaimynu vieni kitiems priešta
rauja. Vienur pyksta, kad 
“Naujienos” nieko gero nepa
rašo, o čia jau sąko, kad jei ką 
nors gero parašys, tai jau vėl-

Nesąmone ant nesąmonės.
Taip, mielas klebone Vaičiū

nai. Jei nori, kad mes Petras, 
Jonas ir Jokūbas ką nors gero 
apie jumis parašytume į “Nau
jienas”, tai padaryk štai kų:

Įsakyk savo vargonininkui, 
kad “Pulkim ant kelių” giedo
tų palengva, taip, kad galėtų 
bažnyčioje esą žmonės gražiai 
bendrai giedoti, o ne taip, kaip 
dabar kad šoka kaip kazokų. 
Pulkim ant kelių turėtų būti 
giedamas prieš mišias laikomas 
jaunimui, kaip ir dėl senųjų. 
Juk pats žinai, kad žmonės 
Šventadieniais ateina tik vienų 
mišių išklausyti. Tąd ypač jau
nimas turi pratintis gražiai lie
tuviškai giedoti. O tąip lietuviš
kai pagiedodami, jie nors baž
nyčioje pasijus esą lietuviai. Tų 
giesmę gražiai pagiedoti neims 
daugiau laiko, kaip keturias — 
penkias minutes. O tiek laiko 
dėl lietuvių kalbos bažnyčioje 
yra galimą ir reikalinga pašvęs
ti. Nes juk tai yra lietuvių ka
talikų bažnyčia, ir turi dėl lie
tuvybės tarnauti. O p.e tarnąuti 
dėl lietuvių nutautinimo.
• Toliau, per mišias triedaniąs 
kirijas ir credo lotyniškai, tu
rite įvesti pritaikintas tam tiks
lui giesmes lietuviškas ir cho
ras lietuviškai lai giesta. Jei 
musų šv. Grigaliaus choras ga
lį išmokti visokių lietuviškų

i

f

r

AKIŲ SPECIALISTAI
Klausykite musų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais

7 vai. vakaro iš W. H. F. C.' stoties (1420 K.)—Pranešėjas 
:i P. ŠALTIMIERAS.

K. P. GUG1S
, ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn
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.

8

LIETUVIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS n ■ 'im ®aa H«" B ’1 ’ 
John F. Eudeikis

SENIAUSIĄ IR DIDŽUUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGAAMBULANCE 
. . . DIENA IR HAKTi''^'^-': 

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 Šo. Hermitage Avė. 
4447 South Fąirfield Avenue

1 Tel. LAFAYĘTTĘ 0727
■ ■ ■ m 1 . ................. z r . _7 . y . ............. ■ 1

—\ • koplyčios visose
I 1 Chicagos dalyse

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908
'H I 1 I ' 'I ' U ) , -'"I ' I II I'    I 1 ■ . .1 . i i I i, | lt) I ■ 1   —

ANTHONY B, PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0143
1410 South 49th Court Cicero Phęne Cicero 2109

J. MULEVIČIUS
4348 So. California Avenue phone Lafayette 3572

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

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

S. P. MAŽEIKA
3319 pt^aųicą, Avęnųę

i ,r— ■■■■f.

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNŪS
?314 Wes» 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS^: 42’44 Ea?t I08th Street Tel. Pullmąn 1?7Q

ĄLBĘRT: V. PETKUS IR EUDĘIKĮS
4Į04 So. Western Aye. * Phonę Virgipįa Q883

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell SL 
Telephone: Republic 9723

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano. 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofi$as ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 
kampas Halsted St.

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

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugi los Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BĮEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

SęredomiS įr nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. ČąKforųia Ąyeųųę

Telefonas Republio 7868

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

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

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

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

Ofiso Vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedalioj pagal susitarimą 

Ofiso Tel.: YARDS 4787
Namų Tel.: Prospęct 1830

DR. C. Z. VEZEL’IS
DĘNTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

KW Uetųvįąl DąKtąral____

Dr. W. J. Kirstuk
PHISICIAN and SURGEON * 

4309 W. Fullerton Avė. 
(Residepce & Office) 
TEL. CAPĮTOL 2828

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

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IS RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas por 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 1Q—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

TeL Cąnal 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
iet ir nuo 7 iki 8:30 vaL

Nuo
4 vai. po piet ir nuo 7 Iki 8:2 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 
valandai dieną.

Phone MIDVVAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND ĄVE.

Ofiso valandos
Nuo 10 ikį 12 dieną, 2 $a t po 
pietų, 7 iki 8 vak Ned. nuQ Į0 ikį 11 

Rez. Telephone FLAZA MM
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AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

PASAULINES PARODOS REIKALAI

VAIKU DENTISTERIJA
Rašo Dr. V. B. Milas

(Tęsinys)1
Daktaras. — Taip, šešių me

tų krūminis yra už vis svar
biausias dantis dantiniam lan
ke. Jo pasirodymas anksčiau vi
sų kitų turi be galo didelės 
reikšmės. Kitiems dantims be- 
dygstant pirmutiniai krūminiai 
tarpininkauja geresniam žandi
kaulių išsivystymui. Dėl šios 
priežasties jie yra skaitomi pa
matiniais akmenimis dantinia
me lanke. Jeigu ilgalaikiniai 
krūminiai atsiranda ne savo 
vietoje, tada sekantieji dantys 
nukrypsta iš vagos ir iššauks 
burnos bei veido netikslumus.

Ligonis. — Ar atsitinka taip, 
kad šešių metų krūminius dan
tis palaikoma už netikruosius 
dantis?

Daktaras. — Tas atsitinka y- 
patingai tada, kai dantys prade
da rodytis be skausmų. Motinos 
dažniausiai nepagalvoja apie tai 
ir leidžia dantims ant tiek su
gesti, kad vėliau prišeina juos 
būtinai ištraukti. Netinkamas 
maistas arba nešvari burna lai
ke dantų dygimo gali būti prie
žastimi mažų Įdubimų ar sky
lučių, kurie kartais pasirodo 
net prieš prasimušant per dan
tų smagenis. Atsargus dantisto 
apžiūrėjimas gali ištaisyti šią 
klaidą be mažiausio gręžimo. 
Todėl yra be galo svarbu stebė
ti tų ilgalaikinių krūminių dan
tų atsiradimą. Leiskite dentis- 
tui ištyrinėti ir plombuoti, jei 
dantys to reikalauja. Neapleis
kite juos ant tiek, kad reikėtų 
ištraukti.

Ligonis. — Jei pastovus arba 
tikrieji dantys kreivai, išauga, 
tai kokiame amžiuje patogiau
sia ir geriausia yra juos ištaisy
ti?

Daktaras. — Idealus laikas 
yra nuo aštuonių ligi keturioli-

kotarpyje vaikas pakenčia raiš
čių ar kitokių prietaisų nešio
jimą. Nesunku jį įtikihti kokios 
svarbos turi ištaisymas tos ža
los, kuri blogai atsiliepia ne tik 
Į sveikatą, bet ir į išorinę aš- 
vaizdą. Labai dažnai atsitinka, 
kad išmintingi ir gabus vaikai 
neturi tiek pasisekimo ir laimės 
gyvenime, jeigu burnos, veido 
ar kalbos išriaška dėl dantų 
blogumo yra pakitėjusi. Kar
tais net vaidinimuose pašaipo- 
mi tokie asmenys, kurių truku
mai pasireiškia burnos ar kal
bos srityje.

Ligonis. — Ar gali, ponas 
daktare, pasakyti, kokios prie
žastys iššaukia vaikuose krei
vas dantis?

Daktaras.—Svarbiausios prie
žastys yra šios: kvėpavimas per 
burną, ankstyvas arba pervė- 
lus dantų nustojimas, nagų 
kramtymas, nykščių čiulpimas, 
liežuvio kandimas ir kiti įvai
rus palinkimai. Nežiūrint ^ain 
kreivi yra dantys — juos gali
ma atitaisyti.

Ligonis. — Atsižvelgiant Į 
vaikų dantis — kas patartina 
daryti?

Daktaras. — Jei vaikų burna 
neegzaminuojama kas šeši mė
nesiai, tad jų sveikata yra žy
miai apleidžiama. Pasimatymas 
su dentistu turi nepaprastos 
vaikams reikšmės. Pradžioje, 
kai maža kas yra taisytina ir 
jokių skausmų nesukeliama, jie 
pripranta prie dentisto ir įgyja 
jo tikrą pasitikėjimą. Labai 
svarbu reguliariai, pagal den
tisto nurodymus, egzaminuoti 
vaikų dantis, kad tuo budu iš
vengus blogų pasėkų. Šitaip 
sandarbininkaujant ir atsiduo
dant į jūsų dentisto rankas bus 
galima apsaugoti vaikus nuo 
baimės ir visokių nemalonumų.

(G a 1 a s)

NEW YORK. Rugp. 30 d. — 
Ryšyj su Lietuvos Generalinio 
Komisaro atvykimu, Pasaulinės 
parodos pirmininkas, ponas 
Grover NVhalen, suruošė užkan
džius (luncheon) Lietuvos at
stovams pagerbti. Dalyvavo: 
Lietuvos Įgaliotas Ministras p. 
Žadeikis, Lietuvos Generalinis 
Komisaras p-lė M. Avietėnaitė, 
Lietuvos Generalis Konsulas p. 
J. Budrys su ponia. Iš Parodos 
Komiteto; be jo pirmininko, 
dalyvavo admirolas W. H. Stan- 
diey, Statybos Skyriaus šefas- 
architektas p. S. Voorhees, p. 
Albin E. Johnson, Parodos Fe
deralinis Pakomisaras, p. Char
les Spollard, p. Hoiines, ir visų 

! skyrių vedėjai. Parodos auto
mobiliu, p. A. E. Johnson lydi
mi, Lietuvos svečiai buvo at
vežti iš Generalinio Konsulato 
į Parodos vietą. Administraci
jos Rūmai buvo pasipuošę visų 
Valstybių parodos dalyvių vė
liavomis, o prie svarbiausio į- 
ėjimo, didelėmis J. A. V. ir Lie
tuvos vėliavomis. Prie įėjimo 
svečiai buvo pasitikti garbės 
sargybos.

Laike pusryčių parodos pir
mininkas, p. G. Whalen, trum
pa kalba pasveikino svečius: 
Lietuvos Ministerį, Generalinį 
Komisarą ir Generalinį Konsu
lą su ponia ir pareiškė savo pa
sitenkinimą Lietuvos dalyvavi
mu Parodoje. Jis daug gero ži
nąs apie darbščias Baltijos val
stybes, sunkiai iškovojusias sa
vo laisvę; J. A. V. itin brangi
na dalyvavimą tokių, nors ir 
mažų tautų, ir labai įvertina 
Lietuvos pasiryžimą dalyvauti 
New Yorko Pasaulinėje Paro
doje. Iš pradėto darbo ir pasi
kalbėjimo su atvykusiu Lietu? 
vos Generaliniu Komisaru jis 
darąs išvadą, kad Lietuva tin
kamai suprato busimos parodos 
dvasią ir tikslus ir puikiai re
prezentuos savo šalį. Jis pažada 
Generaliniam Komisarui savo ir 
atsakingų Parodos vedėjų pilna 
kooperacija ir pagalbą ir palin
ki jam sėkmingos darbuotės.

Lietuvos Ministeris p. Žadei- 
kis padėkojo šeimininkui už iškos metų amžiaus, šitame lai-

>

“BINOKLIO ” NELOŠIU 
ŠĮ VAKARI. Aš TAIP 

SUSILPNĖJĘS NUO 
LIUOSUOTOJŲ, KAD AŠ 

NEGALIU NEI PRADĖTI 
ŽAISTI

ARE GOINa 
TO T0WN

VIENAS IS 
SAVŲJŲ 
DABAR!

O. SOGLOVV

LAIKUI PRABĖGUS Į
AR JCS PAŽIURĖJO? Į 
JUOZĄ? JIS TIKRAI 
“REGULIARIS” DABAR

THJB “REGULARg

mo kniT ”? J pap™st° užkietėji- 
i°, kuq užveda nesunkumas valgiuo 

sc, 1 uosuotojai nėra, išėjimo būdas tZ 
nepaliečia bėdos priežasties. Bandykit 
Kellogg’9 All-Bran! Dėlto, kad 
traškus grūdai priduoda reikalinga 

sunkumą”, kurio reikalaujate ir diw 
ua jums gamtos geriausią vidurių vais- 

~ Vitomin BĮ. Valgykit a/lfira“ 
kasdien, ir gerkit gana vandens. Al" 
oran dirbamas Battle Creek

kilmingą malonų priėmimą ir 
už pagerbimą vėliavomis ir 
garbės sąrgybą. Lietuva su 
džiaugsmu priėmė pakvietimą 
dalyvauti Pasaulinėje Parodoje, 
stengsis Parodoje pasirodyti 
kuogeriausia ir mano, kad ir 
pati daug ką galės joje pasimo
kinti. \

Federalinis Pakomisaras, p. 
Charles Spollard savo žodyje 
taip pat pasveikino p-lę M. A- 
vietėnaitę. Be to pareiškė: “Mes 
Amerikoje taip pat turime mo
terį parodos komisarą — Dar
bo Sekretorę Kabinete, Miss 
Frances Perkins, kuri nuošir
džiai sveikina Lietuvos Genera
linį Komisarą kaipo vienintelį 
svetimšalį moterį Komisarą ir 
linki jos Kraštui ir jai geriau
sios kloties besiruošiant prie 
Parodos.”

P-lė M. Avietėnaitė padėkojo 
p. G. Whalenui už malonų su
tikimą ir visai Parodos Vado
vybei už parodytą nuo pat pra
džios didelį prielankumą. Lie
tuva neateina į Pasaulinę Paro
dą konkuruoti su didelėm vals
tybėms—tai ne jos užduotis. Ji 
supranta Parodos tikslą kitaip: 
kiekviena valstybė turi galimai 
tiksliau .atvaizduoti savo kraš
tą, tokiu kokiu jis tikrumoje y- 
ra ir parodyti kas jį charakte
rizuoja. Tokio, tikslo Lie
tuva siekė Paryžiaus Parodoje 
ir rezultate Lietuva gavo dau
gybę pagyrimų ir premijų (pri
zų), tarp jų patį aukščiausį pa
žymėjimą (grand prix) už savo 
skyriaus sutvarkymą. Kaip Pa
ryžiuje taip ir New Yorke, Lie
tuvos Paviljonas nebus prigrūs
tas visokių prekių, bet bus at
sižvelgta perdėm į kokybę, o ne 
kiekybę. •

Pirmam aukštę planuojama 
garbės sale, kur dideliais mu- 
raliais žymių Lietuvos dailinin
kų pagamintais, Jaus atvaizduo
ta Lietuvos pfaeAis. Tos salės 
gale bus didelis'žemėlapis, vaiz
duojantis Lįetuvą jos didžiau
sios galybės metu, kuomet jos 
teritorija siekė nito Baltijos iki 
Juodųjų Jurų. Svarbiausioje 
vietoje bus milžiniška Vytauto 
Didžiojo stovyla.-Tam pačiam 
aukšte bus atvaizduota atgimu
sios Lietuvos kultūrinė raida, 
jos organizacinis gyvenimas ir 
Lt. ir taip pat bus turizmo ir 
sporto skyriai.

Visas antras aukštas paveda
mas Lietuvos žemės ūkini, pra
monei ir prekybai. Per “Lietu
vos Dieną” bus inscenizuotos 
“Pabaigtuvės”, kur žiūrovas ga
lės susipažinti musų, kaip 
žemės ūkio krašto, liaudies dai
nomis, šokiais ir papročiais. 
Lietuva duos savo dirigentą ir 
šokių instruktorių, o pačią pro
gramą įvykdinti tikisi gauti pa
galbos iš savo tautiečių išeivių. 
Manoma, kad chorą sudarys a- 
pie du tūkstančiai dalyvių ir, 
be to, bus keli šimtai šokėjų. 
P-lė Avietėnaitė baigė savo kal
bą: “Dar kartą dėkoju už nuo
širdų priėmimą ir visokeriopą 
prietelingą pagalbą, kurią jau 
turėjau progos patirti iš Paro
dos vadovybės. Deja, man pa
čiai čia teks būti tik trumpą 
laiką. Man nesant, visos parei
gos atiteks Užsienių Reikalų 
Ministerio Įgaliotiniui, Lietuvos 
Generaliniam Konsului p. J. 
Budriui, kuris vykdys toliau vi
sus Paviljono statybos ir kitus 
vietos darbus, susijusius su Lie
tuvos dalyvavimu šioj puikioj 
Pasaulinėje Parodoje. Neabejo
ju, kad tas palankumas, kurį 
aš čia patiriu, bus suteiktas ir 
p. Budriui.”

Po lunčo Parodos užsienių 
Komisaras, p. Johnson, parodė 
Lietuvos svečiams visus Paro
dos darbus.

Peoples Furniture Mfg.
COMPANY

63-čios Gatvės Skyriaus
Uždarymo MILŠINIŠKAS IŠPARDAVIMAS

Turi greitai išleisti $175,000 vertės

Aukštos Rūšies Prekių
MUSŲ TROTKAS — TAMSTŲ PELNAS

Pažiūrėkit į šiafe kainas, tikrai nerasite taip 
mažų niekur kitur

$70.00 vertės
PARLOR SETAI po

$29.50
$25.00 verti pilni 
LOVŲ Įrengimai

$10.95
$69.00 verti

1939 CONSOLE RADIOS
$24.50

$3.50 vėr'ės 
Pilnos Mieros 

VATINĖS KALDROS
$1.49

$75.00 vertės 
MIEGAMŲ KAMBARIŲ 

SETAI 
$32.50 

$18.00 verti 
SPRINGSINIAI MATRACAI 

$6.95 
$35.00 verti 

ŠILDOMI PEČIAI 
$19.50 

$6.50 vertės
9 x 12 KLIJONKĖS

$2.98
Proga, didžiausia proga visam žmogaus gyvenime pirkti 

geriausius namų reikmenis pusdykiai

Veikite tuojaus. Pasinaudokite Geriausiais ir didžiausiais 
Bargenais Savo Gyvenime!

šio

2536-38-40 W. 63rd St., prie pat Maplewood Avė. 
TAIP PAT MUSŲ KITOJ KRAUTUVĖJ

4179-81-83 Archer Avenue, Chicago, Illinois

ArReikia Pinigu?
Nuo $100;00 iki $10,000.00 ir aukščiaus

Nuo 1 iki 15 metų galite gauti greitai ir lengvai visokiems 
jūsų reikalams. Ant pirmų Morgičių ant jūsų namo Chi- 
cagoje ir apylinkėje. Lengvas atmokėjimo būdas. Mažas 
nuošimtis. Patarnavimas greitas, mandagus ir sąžiningas.

KREIPKITĖS Į

GEDIMINAS BUILDING AND LOAN 
ASSOCIATION

4425 So. Fairfield Avė., Chicago, III.
Pašaukite telefonu LAFAYETTE 8248 ir 

klauskite Sekretoriaus JOSEPH C. ENCHER.
Jūsų pinigai čia yra apdrausti iki $5000.00 per valdžios apdraudos 

Korporaciją, Washington, D. C.

Norėdami Geriausios ANGLIES
VISUOMET KREIPKITĖS J

WESTERN COAL & SUPPLY CO.
4916 SOUTH WESTERN AVENUE
TEL. PROSPECT 3400

J. MOŠCIPAN, Prezidentas. PATARIMAI DYKAI

GARSINKI® “NAUJIENOSE”

U T I L I T Y L I Q U O R 
DISTRIBUTORS, Ine. 

5931-33 So. Ashland Avė.
WHOLESALE ONLY 

Phones: Prospect 0745-0746 
Mes importuojam Lietuvišką 

Degtinę
F. Dzimidas, savininkas ir visi 

darbininkai lietuviai

Pirmą Kartą Chicagoje!
Puškino apysaka iš jo romantiš

kiausių metų.
“Poetas ir Caras”

Aleksandro Puškino apysaka, 
žmogus ir jo kova už laisvę. Len- 
filmos gamyba, Leningrad, SSRS 
Beto, žavios “Volgos dainos ir 

šokiai.

SONOTONE Teatre
66 E. Van Buren

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

Sprūsta iš šiendieninių praneši
mų ... liepsnuojąs į neapsakomo 
džiaugsmo ir širdperšos ... neuž
mirštamas dviejų nuotykis.... 
kuriuodu stojo prieš pasaulį, kad 
laimėti triumfalės pergalės ir 

meilės...

BLOCKADE
eis sekmadienį, pirmadienį ir an

tradienį, Rugsėjo 11, 12, 13 d.

CLARK THEATRE
11 N. CLARK ST. 

arti Madison.
Sekmadieny 25c visą dieną.

Pirmadieny ir Antradieny 15c 
iki 6:30 paskui 25c

PILIETYBĖS

PAMOKOS
KAS KETVIRTADIENI 

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

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

Telefonas: YARDS 1001
V—...........  i, ■

ALEXANDER

NAKUTIN' >» <•
Rooni 922

KIMBALL LUfLDING
Tel. \VEBSTER 7369

Mokina dainavimo per 31 
metus. Vienatinis dainavi

mo mokytojas.

HELEN BARTUSH

PO 20 METŲ

Dusulio
Puolimų Gavo Tikrą 

PAGALBĄ

t
 (Iš Boulder, Colo.) Aš 
kenčiau nuo dusulio per 
20 metų. Gruodžio mėn. 
1933 aš buvau labai pri- 
dusinta, buvau silpna, 
negalėjau ir skersai gat
vės pereiti, troškau su 

kiekvienu dvasios atkvėpimu. Pa
matėme jūsų vaistų skelbimą ir pa

prašėme vieno butelio. Ir nuo to 
laiko neturėjo nei vieno priepuolio. 
Pasirašo—Mrs. T. L. McFarland.
Saus. 1935.

KOKIA TEISYBE YRA APIE DU
SULĮ? Ar privalo sveiki vyrai, mo
ters ir vaikai per amžių kentėti 
tuos baisius dusulio antpuolius ir 
Bronchialį kosulį? Ar nėra jokio 
paprasto, lengvo, greito budo jiems 
padėti?
PlVlZ' ATI Kai lik atspausdinta 
L' * nuostabi knyga, ati
dengia įtakingus budus, kuriais pa
dedama tūkstančiams pradėtus at
kakliuose atsitikimuose, taip vadi
namuose jau bevilties bylose. Pa 
klauskite kopijos šiandien, gausite 
dykai.
The NACOR CO., 838-F State Life 

Bldg., Indianapolis, Ind.

spoonful to a eup of cifted 
flour for mosi racipes.

gT^BAKINGR1Vpowderii
Samepricetoday 
as 48 years ago 
25 ounces for 254

MILLIONS OF POUNDS HAVF Rl EN 
USED 8YOUR GOVERNMENT
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Telephcme CANal 8500

Subscription Kates:
$5.00 per year in Canada
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Antroji medalio pusė
- ■ l ■ ■■

==-APŽ VALO A-=
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Daug žmonių Amerikoje kenčia didelį vargų — tai 
visi žino. Pramonėje jaučiama stagnacija. Bedarbių yra 
apie 11 milionų. Smulkieji biznieriai skundžiasi, kad jie 
vos-vos bejsiverčia.

Tai liūdnas vaizdas.
Bet kiekvienas medalis turi dvi puses. Kalbėdami 

nuolatos apie tamsiųjų Amerikos gyvenimo pusę, nepri
valome užmiršti, kad jame yra ir daug gero, šviesaus. 
Jeigu jsivaizduosime, kad čia viskas juoda, tai kų tuo
met galėsime pasakyti prieš diktatūrų pasigyrimus, kad 
jos suteikė savo pavergtiems valdiniams “linksmų gyve
nimų” ir “jėgų per džiaugsmų”?

Tad žvilgterėkime į šias skaitlines, kurias neseniai 
paskelbė J. V. prekybos departamentas:

Amerikoje dar tebėra 43,000,000 milionai žmonių, 
kurie turi pastovius darbus;z kurie savo uždarbiais per^ 
ka maistų, kuru, drabužius ir net prabangos dalykus.

Amerikoje yra 30,041,000 žmonių, kurie važinėja' 
automobiliais ir kasdien suvartoja apie 60 milionų ga
lionų gazolino (daug daugiau, negu šiuo laiku pernai 
metais).

Kasdien lanko kinematografų (krutamųjų paveiks
lų) teatrus 10 milionų žmonių, kurie šitai pramogai iš
leidžia apie $3,000,000 diena iš dienos.

Per metus Amerikos žmonės išleidžia vienų bilionų 
ir 300 milionų dolerių tabakui ir cigaretėms.

Amerikos gyventojai išleidžia per metus daugiau, 
kaip 2 bilionu dolerių elektrikos jėgai ir šviesai namuo 
se.

Daugiau, kaip 27 milionai moksleivių lanko mokyk
las ir kolegijas^ kurių nekontroliuoja joks diktatorius.

Šių metų atostogoms Amerikos žmonės išleido dau
giau, kaip 4 bilionus dolerių.

Dienraščių (kartu su sekmadienio laidomis) cirku
liacija Amerikoje siekia 114,000,000.

Amerikos bankuose žmonės yra pasidėję 57' bilįonus 
dolerių.

Dvidešimt-septyni milionai namų Amerikoje — ar
ba 82 nuošimčiai visų namų — turi bent po vienų radio 
“set'ų”, kai kurie turi po du ir daugiau; juos iškeičiant 
i naujus, kai senieji “set'ai” nusidėvi arba išeina iš ma
dos, per metus išleidžiama $400,000,000.

Kuri diktatūra gali bept iš tolo susilyginti su šita 
ekonomine galybe?

Ne, Amerika dar anaiptol nėra nusigyvenusi, ir jos 
gyventojams pulti į desperacijų nėra pamato.

Paskutinis Hitlerio triupas
•|1 i IMI

Derybos tarpe Čekoslovakijos vyriausybės ir vokie
čių nutruko — po to, kai čekai sutiko priimti beveik tris 
ketvirtadalius sudėtų reikalavimų. Jas nutraukė vokie
čių atstovai, kai jie gavo žinių apie “incidentų” Maeh- 
risch-Ostrau miestelyje, kur čekų policija pasielgusi 
“žiauriai” su nacių minia ir vienu sudėtu, parlamento 
nariu.

Dabar galima laukti daugiau panašių “incidentų^. 
Skaitlinga nacių minia vakar padarė kitame Čekoslova
kijos mieste demonstracijų, protestttodtttna prieš polici
jų, kuri nenorėjo leisti viešai laidoti vienų užsimuŠusį 
vokietj, kuris buvo nuteistas, kaipo Šnipas, ir bandė pa-* 
bėgti, šokdamas iš traukinio. Tik per didėli Vargų poli-“ 
ei j a sulaikė tų minių nuo riaušių.

Aišku, kad Čekoslovakijos sudėtus kursto prie riatP 
šių Hitlerio agentai. Be abejonės, jisai liepė jiems ir de
rybas nutraukti, nes jisai pamatė, kad jomis pasiekti 
savo tikslo jisai negali.

Čekai, anglų spaudžiami, padarė tiek daug nusilei
dimų savo vokiškai mažumai, kad Berlynas turėjo arba 
priimti jų pasiūlymus — arba atvirai prisipažinti, kad 
jisai taikos nenori. Taigi jisai dabar bando išsisukti, su
versdamas kaltę Čekoslovakijai. Šitam tikslui tarnauja 
tie “incidentai”, kuriems dirvų ruošia sudėtų provoka
cijos. ;

Užsakymo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metams —___________ ..... $8.00
Pusei metų ___      4.00
Trims mėnesiams  2.00
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam mėnesiui __________ .75

Chicagoj* per išnešiotojus:
Viena kopija —__________ _ 8C
Savaitei ----------------  18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago), 
paštu:

Metams _____ $5.00
Pusei mėtų - --------- .........----u 2.75
Trims mėnesiams ----------  1.50
Dviem mėnesiams _________   1.00
Vienam mėnesiui ............ j...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.

Hitleris tikisi šituo budu iššaukti suirutę Čekoslo
vakijoje ir parodyti pasauliui, kad tos respublikos vy
riausybė nestengia palaikyti tvarkų — taigi Vokietija 
turinti pasiųsti čekoslovakijon kariuomenę savo “vien
genčių” gyvastims apsaugoti.

ninku vadovaujama kariuome
nė atsidūrė generolų Franco, 
Molos ir Kveipo de Lianos ran
kose. Įgulos sukilo prieš vy
riausybę. Kai kuriuose mies
tuose darbininkams pasisekė

Bet šitas vokiečių planas yra taip aiškiai permato
mas, kad net ir kietakakčiai. Anglijos konservatoriai 
buvo priversti imtis griežtesnių priemonių prieš nacių 
užmačias. Chamberlainas pasiuntė dar Vienų įspėjimų 
Vokietijos valdžiai, kad ji susilaikytų nuo agresingų 
žinksnių prieš čekoslovakijų. O tuo tarpu jisai su savo 
kabineto nariais svarsto, kas daryti, jeigu Hitleris vis- 
tiek, nieko nepaisydamas, drįs užpulti čekoslovakijų.

Į šituos pasitariftius buvo pakviestas ir buvęs užsie
nių reikalų ministeris, Anthony Ėden, kuris rezignavo, 
kai Chamberiainas nutarė taikytis su fašistų diktatūro
mis.. Kviečiamas pasikalbėti sU premjeru ir Darbo Par
tijos vadas, maj. C. Attlee, kuris, Darbo Partijos ir Uni
jų Kongreso vardu, reikalavo, kad butų Urnai sušauk
tas parlamentas.

Reikia todėl laukti, kad netrukus taikos ar karo 
klausimas turės būti išspręstas vienaip arba kitaip. 
Riaušių tęsimas Čekoslovakijoje reikš, kad Hitleris yra 
pasiryžęs kariauti. Bet šitokiame atsitikime, kaip dabar 
atrodo, jisai ras sujungtų prieš save kuone visų Europą.

DEMOKRATŲ POLITIŠKOS 
MAŠINOS PRIEŠ 

ROOSEVELTĄ

Kodėl Rooseveltas tiek kartų 
pralaimėjo kovoje su konserva
tyviais elementais demokratų 
partijoje, kuriuos jisai stengėsi 
“išvalyti”?:

Vienas AVashirigtono kores
pondentas, Raymond Glapper, į 
šitų klausimų atsako taip: Roo- 
seveliaš pfatlaiihi dėl to, kad 
prieš jį eina demokratų “politiš
kos mašinos”.

Įdomiausia yra tai, kad tos 
partijos “mašinos” pasidarė ga
lingos, pasidėkojant gausioms 
malonėms, gautoms iš Roose
velto administracijos. Sakysime, 
South Carolina valstijoje, kur 
nęseniai laimėjo nominacijas į 
senatų atžagareivis “Cofton Ed” 
Smith, demokratų partijos ma
šinų valdo senatorius Byriles, 
kuris senate visuofhet uoliai re
mia Roosevelto politikų. Sena
toriaus Byrnes, pastangomis 
South Carolina demokratai yra 
gavę daugybę riebių federalinių 
“džiabų” ir kitokių gėrybių iš 
Washingtono. Bet kai atėjo neu 
minaeijos, tai senatorius Byr
nes kartu su visais demokratų 
politikieriais, kurie naudojasi' iš 
federalinės valdžios palankumu, 
stojo už 3tnith*ų,. o ne už Roo- 
sevelto rekomenduotų kandida
tų Johrtsonų!

RooseVelto kandidatas, žino
ma, buvo sumuštas.

Iš valstijos Gėorgla, sako ko
respondentas Raymond Clap- 
per, taip pat ateina prastos ži
nios. Toje valstijoje preziden
tas Rooseveltas paskelbė kovų 
senatoriui Georgė, kiltis tar
nauja geležinkelių kompanijų 
it jėgos f rusto inf efesams^ 
Rooseveltas patarė Georgijus 
demokratams balsuoti už pa
žangų kandidatų Lawreiice 
Cuiilp. Bet atrodo, kad gali lai
mėti atžagareivis George, nes 
jam dirba kuone visi įtakingie
ji demokratų politikieriai toje 
valstijoje, o Lawrence Cariip 
neturi beveik jokios paramos.

Panašiai, esu, dedasi ir Mary- 
lahde, kurio Senatorių Ty- 
dings’ų prezidentas nori “išva
lyti*

Kame to priežastis? kores- 
pondertfas aiškia tai Šitokiu 
bodui

“Ihjoseveiiaš sako galingas 
prakalbas ir daro smarkius 
pareiškimus, Rei po to jisai 
atsisėda ir laukia, kad įvyk
tų stebuklas. Bet balsavi
muose stebuklai pasitaiko re-1 
tai.*

Prezidentas Rooseveltas ne
turi noro arba gabumo savo 
Šalininkus Organizuoti. Jisai 
kovoja tiktai žodžiais, palikda
mas savo priešų rankose poli
tinės galios priemones. Jo prie
šai tuo ir naudojasi. (

Bet iš to matyt, kad visai 
nėra pagrindo tose Roosevelto 
priešų pasakose, kad- jisai pa- 
sidarysiųs “diktatorius”. Koks 
jau čia diktatorius, kurį nuola
tos sumuša jo paties partijos 
politikieriai!

“IŠTIESTŲ RANKŲ” 
LENKTYNĖS

Komunistai pastaruoju laiku 
stengiasi, kiek drūti, ‘ įrodyti, 
kad jie esu katalikų “draugai”, 
šituo tikslu jie išleido ir bro
šiūrėlę su antrašte: “Ištiesta 
ranka katalikams”.

Bet jiems šitoje dirvoje at
sirado kompeticija. Naujasis 
“Vienybės” redaktorius labai 
nudžiugo, kad to laikraščio 
naudai surengtų Montreal’e 
piknikų parėmė kun. Bobinas. 
Pagyręs jį uz tai, kaipo “be jo
kių rezervų lietuvį patriotų”, 
minėtasai redaktorius rašo:

,» k / 'J

“Dieve duok ir Amerikos 
lietuviams ^kttodatigiaUsia to- 

; kių kttni’gty!”

Jeigu komunistai norės šito
se lenktynėse sukirsti “vienybi- 
ninkus”, tai jie turės pasiūlyti 
kunigams ne tik “ištiestų ran
kų”, bet kų nors daugiau.

KAIP SUSIKŪRĖ ISPANŲ
Respublikos armija

KtiVęš, Austrijos darbininkų 
milicijos “Štfcbtmdo”) vadas, 
Julius Dėtie, papasakojo, kaip 
Ispanijos respublikos gynėjai 
šukutė naujų armijų, prasidė
jus pilietiniam kartii ir fašistų 
intervencijai. Julius Deuč yra 
dabar ispanų respublikos armi
joje generolas ir buvo vienas iŠ 
tos armijos kūrėjų.

Kaip yra žinoma, generolo 
Franko maištui kilus, Ispani
jos vyriausybė atsidūrė nepa
prastai sunkioje padėtyje. Be
veik visa reguliarihe kariuome
nė su karininkais ir generolais 
perėjo į Franko pusę. Ištikimi 
vyriausybei liko tik karabinie
riai (policija) ir kai kurie ka
riuomenės daliniai. Kovai sU 
maištininkais teko organizuoti 
naujų ginkluotų pajėgų iš dar
bininkų, jaunimo ir ūkininkų.

Pradžioj buvo suorganizuota 
milicija# bet vėliau suformuo
ta nauja reguliarinė kariuome
nė, kuri iki šiol didvyriškai 
kaunasi su maištininkais gene
rolais ir jų padėjėjais interven- 
taisi
Vienu iš ispanų respublikos ka- 
fitiOirteūėš organizatorių bUvo

Julius Deičas, bu v. austrų 
“šucbundo” vadas

I '

Štai kų jis papasakojo apie 
respublikos armijos susikuri

amų lenkų laikraščio “Čzarno 
ha Biaiem” bendradarbiui./

“Kilus maištui, respublika 
•beteko kariuomenės. Sųmoksli- 

nugalėti ir numalšinti sukilu
sias įgulas. Taip buvo Madride, 
Barselonoje, Malagoje ir Sah 
Šebastijane. Daug maištininkų 
buvo sušaudyta vietoje, kiti pa
bėgo, išsislapstė. Respublikos 
vyriausybė, iki pat sukilimo 
momento nenorėjusi liaudies 
apginkluoti, turėjo išdalinti už
silikusius ginklus darbininkams 
ir moksleiviams.

Susikūrė liaudies milicija ir 
pradėjo kovų su maištininkais 
dėl kiekvienos žemės pėdos. 
Ūkininkai, būdami beveik be
ginkliai, didvyriškai priešinosi 
žygiuojančiai Franko kariuo
menei.

Milicija susikūrė tokiu bu
du : kiekviena visuomenės or
ganizacija, profesinės sųjungos 
ir politinės partijos suorganiza
vo savo kovos būrius. Organi
zacijų vadovybė pasidarė kari
ne vadovybe, organizacijų pir
mininkai, sekretoriai ir komi
tetų natiai — kariuomenės da
linių vadais.”

Paklaustas, kokiu budu liau
dies milicija buVo performuota 
į reguliarinę drausmingų ka
riuomenę, Deičas atsakė:

“Su traukėm karininkus ir 
puskarininkius ir šuformavom 
Ubu jus batali jonus iš karabinie
rių—policijos j papildydami juos 
rinktiniais milicininkais. Pir
mas toks batalijonas buvo su
formuotas Kaštelione de lia 
Plaha 1936 in. pabaigoje. Ben
drai imant, reguliarinės armi
jos organizavimas prasidėjo tik 
tada, kai generolo Franko ir 
Molos kariuomenė priėjo prie 
Madrido ir čia sustingo, šitų 
datbų tęsėme iki 1937 m. kovo 
mėn. Į respublikos armijų sto
jo apie 200 kadrinių karinin
kų, kurie sukilimo metu buvo 
įvairiose Ispanijos vietose. Pa
galvokite, iš 15,000 reguliarinės 
armijos karininkų pas mus at
ėjo tik 200!

Teko paruošti karininkų 
kadrus iš inteligentijos ir la
biausiai prasilavinusių darbi
ninkų ir ūkininkų.

Įsteigėm sutrumpinto kurso 
karo mokyklas. Papildomų ži
nių karithnkai gaudavo karo 
lauke, kur buvo toliau tęsia
mas mokslas. Išbuvę metus 
fronte karininkai siunčiami j 
Aukštųjų karo mokyklų.

Reikia pažymėti įdomų reiš
kinį. Ispanai, ktirie seniau ne
rodydavo didelio uoto fafhdu- 
ti kariuomenėje, yra labai ga
bus ir entuziastingi kariais Mo
kosi gerai ir greit tampa pui
kiais karininkaisv Todėl mums 
pavyko labai greit sudaryti 
stiprių, drausmingų armijų.

Maištui kilus, mes nieko ne
turėjom, o dabar turim nloder- 
niausį kariuomenės statutų, va
dovėlius, karinio mokslo kny
gas, karinę spaudų ir t. t.

Mums trūksta sunkiosios arti
lerijos, ir šitų trukumų kartais 

skaudžiai juntame

....Intendantūros problemų pui
kiai išsprendėme, apsiginklavi
mų — kiek blogiau. Musų gink
lai — įvairus, amunicija — 
taip pat. Mums labai sunku 
aprūpinti kariuomenę ginklais. 
Už tai turim būti dėkingi nesi
kišimo komitetui.

Viso pasaulio reakcinė spau
da, rašydama • apie vadinamų- 
sias tarptautines brigadas, per
deda.

Mes turime tik keturias tarp
tautines brigadas

Jų skaičius neatitinka jų nu
meracijų. Taip lenkų brigada 
turi 13 numerį, o faktinai ji 
yra trečioji. Lenkų brigada te
turi 6,000 kareivių. Ji neteko 
žymaus skaičiaus kovotojų. 
50% brigados karininkų — is
panai. Brigados vadas taip pat 
ispanas.

65% musų lakūnų — gry
niausi ispanai, -**T, (“L. Ž.*)
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Lietuvos Žemėj
(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

IV.
Retai taip pasitaiko, bet jei 

jau bent vienų kartų gyveni
me taip būva, tai mes neprL 
valome daryti išvadas, kad es
ame svetimi dėkingumo jaus
mui, kad neįvertiname kitų 
padarytus mums patarnavi
mus.

Štai visai pripuolamai susi
tikau su vienu svetimšaliu lie
tuviu. Susipažinome, atvirai 
pasikalbėjome, vienas kitų pa- 
siinformavome ir atsiskyrė- 
va.

Mėnesiui vienam kitam pra
slinkus jisai visai netikėtai net 
į mano namus užėjo. Nesiti
kėjau, nelaukiau, tai buvo tik
ra dėl manęs staigmena.

—Atleiskite, gal nelaiku atė
jau ir atėjau visai nekviečia
mas. Atėjau su jumis atsisvei
kinti. Išvažiuoju, tai radau 
reikalingu pareikšti jums sa
vo padėkos žodžius, juk ši
tiek man gero padarėte, tiek 
daug žinių suteikėte iš Lietu
vos gyvenimo, jos visos man 
buvo labai pravartu turėti,.ir 
turiu prisipažinti net dėl kai 
kurių iš jūsų įgytų informa
cijų mažiau išlaidų turėjau.

Turiu prisipažinti, kad tiek 
man tie jo žodžiai buvo neti
kėki, kad net nuraudau. Esu 
visai atpratęs, kad kas nors 
man padėkos žodžius reikštų 
ir štai dar kad surastų mano 
gyvenamų vietų, specialiai tuo 
reikalu ateitų...

Visa jam tai išdėsčiau.
—-Žinau, žinau. Musų brolis 

dar nėra tiek dvasiškai išman- 
kštytas, tiek, sakysiu, manda
gus, kad visa tai suprastų. Jis 
džiaugiasi ir didžiuojasi gra
žiai priimamas, bet tiek yra 
hCjatitrus, kad artimo nesu
pranta, neatjaučia. Tai aš esu 
jau iš seno patyręs ir, taip sa
kant, savo kailyje pergyvenęs.

Sakau, užmiršime visa tai, 
prašau mane klaidingai nesu
prasti. Geriau pasakykite, 
kaip jums Lietuvoje patiko,

—Gerai, tikrai gerai, — vi
sai nuoširdžiai sakau. — Bet, 
rodos, busiu paskutinį kartų 
taip Lietuvoje vaidinamas. O 
vaišinamas tikrai šauniai bu
vau. Ėjau visur drųsiai, net 
nekviečiamas ir niekur ir nie-
kas manęs net neklausė kas 
aš, iš kur aš? šito aš niekuo
met neužmiršiu.

—Tai 'kų jali daugiau Lietu
vos nežadate aplankyti,—klau 
siu aš jo.

—Kur čia ne, po penkių me
tų vėl atvyksiu!

—Na, tai vėl turėsite tai kų 
trėjote,

—Ne!
—Dėlko?
—O labai paprastai. Manau, 

kad per tuos penkis metus 
jau Lietuva bus stipriau civi- 
liacijos paliesta, žmonės iš
moks labiau laikų branginti ir 
jį vers pihigu. Dabar čia vis
kas vertinama daugiau širdin
gumu, o paskui pinigu... Pini
gu, pinigu! Tasai menkas me^ 
talo gabalėlis visų vertybių 
saikas ir Lietuvoje savo reikš
mę įgis. Dabar, kad ir kaimie
tis tave sočiai vaišina ir nesu
sigraibo, kiek jam tas kaštuo
ja. Duodi, sumiki gerai, bet 
jis nesVupiria patsai, kiek tai 
jam viskas kaštavo. Neduosi, 
nesumokėsi, tyli, gal širdyje 
keikia, bet nedrįsto pats tau 
pasakyti, kad tos vaišės ir jam 
pinigų kaštavo. Dar metai ki
ti ir jis jau . drųsos daugiau 
įgis, kitaip tarus, išmoks vis- 
kų apskaičiuoti.

Net oficialios Lietuvos įstai
gos mus iš svetur atkeliavu
sius prideramai vaišino, visus 
vaišino, be jokio skirtumo. 
Žinoma, tai Lietuva daro gra
žių reklamų, kuri dabar yra 
būtina, bet ateityje suras kitas 
priemones iš svetur turistus 
vilioti. Tokios vaišės per daug 
brangiai kaštuoja ir efektas 
jų labai abejotinas. Tai tokie

vis įspūdžiai, kurie per kriti
kos koštuvų praleidus greit 
išdils ta.

Reikia mokėti veikti ne vien 
tik į žmogaus jausmus, bet ir 
į protų. Jausmas geras daik
tas, bet nepatvarus, nepasto
vus. Visai kitas reikalas, tai 
protas. O kol kas Lietuva pro
tiškai kitų dar paveikti nega
li. čia daug kliudo vidaus san
tvarka. štai visur buvome 
kviečiami, visur buvome vai
šinami. Dėl musų svetimšalių 
išimties nebuvo, bet# dėl vietos 
žmonių buvo išimtys. Juk Lie-i 
tuvos veikėjai, net žymus vei
kėjai, daug Lietuvai nusipelnę 
tose vaišėse nesilanko. Jų nie
kas nemato, nes niekas ir ne
kviečia. Mačiau kaip jūsų mi
nistras pirmininkas nuošird
žiai kalbėjosi su New Yorko 
sportininku lietuviu, kuris kil
me ir darbu proletaras. Abe
joju, ar tasai ponas su Lietu
vos darbininkais taip nuo
širdžiai kalbasi. Mačiau, kaip 
vienas iš ministrų padūkusiai 
šoko su Čikagos lietuve dar
bininke. Vargu tasai ministras 
taip šoktų su Kauno darbinin
ke? Nors ir tai butų nuoširdi 
lietuvaitė, bet ne tautininke.

(Bus daugiau)

Iš Lietuvos
Likviduota 8 Samagono 
Bravorai ir 7 Parduo

tuvės
ZAPYŠKIS — Šiais metais 

naminės bravorų skaičius yra 
padidėjęs. Praeitais metais iki 
to laiko buvo mažiau sugauta 
samogonščikų. Per šių metų 7 
mėn. policija suėmė 8 samogo- 
no bravorus ir 7 stambius sa- 
jno^ono pardavinėtojus.

Lenkų Atstovybė Sta- 
tydinsis Namus

KAUNAS — Lenkų atstovy
bė tariantis su vienu namų sa
vininku, iš kurio Putvinskio 
gatvėje norinti nusipirkti že
mės sklypų ir ateinančiais me
tais tame sklype statydintis 
namus.

NAUJOS THOR

Skalbyklos
Demonstruojamos

Budriko Krautuvėje
Kaina 

$49.50, $59.50 $79.50

Naujas 1939 Radijas pama
tykite Budriko Krautuvėje 

ir išmainykite savo senų ra

dio dabar.

JOS. F. SUDRIK 
FURNITURE CO. 

3409-21 S. Halsted St. 
Tel. tUrts MM

------------ . ------------------ ...

Pasiklausykite svarbių programų:
WCFL—979 k. nedėlidmis, 7:30 

v. yak. Chieagos laiku.
WAAF—020 k. panedtliais ir 

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

vakare, Chieagos Laiku.
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Nuolauniš, Greitas Susisiekimas 
Tarp NeW Yorko ir Klaipėdos, Per Gothenburgą 

Kelionė prasideda ir baigiasi švedų Amerikos Linijos laivais.
Nuo Švedijos, vyksta iš Stockholmo ar Kalmaro 

moderniškuoju Si S. “Marieholm”.
Nereik Švedų vizos keleiviams | Lietuvą per

Laivų išplaukimai iš New Yorko:
KUNGSHOLM Rugsėjo 14.................Spalio
DROTTNINGHOLM Rugsėjo 24, .... Spalio
GRIPSHOLM Spalio 1, .................. Spalio 25

Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės į 
vietini laivakorčių agentą, arba

Švediją.
;•

28
22

rSWEDISH AMERICAN LINE
181 NO. MICHIGAN AVĖ. CHICAGO, ILL.

M*

Lietuvos Padangėje
Karčiamos Atdaros, O 

Laikraščių Kioskai 
Uždaryti

PIRKIT SAU AUTOMOBILI SU PASITIKĖJIMŲ IŠ j DIDŽIAU
SIOS CHICĄGOJE AUTOMOBILIŲ FINANCINĖS KOMPANIJOS 

IR TIKRUMOJE SUTAUPYRIT ŠIMTUS DOLERI#
Virš 15,000 Patenkintų Pirkėjų—Musų Pui*

NORTHWESTERN 
STOVE REPAIR CO

Gamintojai ir dfetributoriai 
pataisų pritaikintų visiems 

pečiams, furnasams ir 
boileriams.

— IR —

PEČIU PATAISYMAI!
DIDŽIOSIOMS CHICAGOS KRAUTUVĖMS
Dabar kai tik laikas patikrinti savo pečius irfurnasus, kuriems rei
kalingi patvarkymai ir pataisymai. Padarykite tai kol oras švelnus. 
Venkite furnaso taisymo nepatogumų kai šaltis veikia.

662 West Roosevelt Road. 312 West 63rd Street
8816 Commercial Avenue 2323 Milwaukee Avenue

Telefonas MONROE 6600.

J
TONY LUKOŠIUS

Geriausis Brighton Parko Drabužių
VALYTOJAS

Išvalome, pataisome ir perdirbame visokios rūšies drabužius. 
Taipgi išvalome, pataisome ir perdirbame furkaueius į naujas ma
das už prieinamas kainas.

2555 West 43rd Si. Tel. Lafayette 1310.

■ ...................

ŽEMAIČIU ORKESTRAS — BAJORES DAINININKES — ARTISTA1-ĖS

KLAUSYKITfiS 
Š A L T I M 1 E R O

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI— w TT ~ —7 IKI 8 VAL.
• ŠEŠTADIENĮ— W. Hė F. C. —7 IKI 8 VAL. VA
• SEKMADIENI— —7 IKI 8 VAL. VA

VAK.
' AK.

AK.
LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI— BARTKŲ ŠEIMYNA—ginty Skyrius

*

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

•£>eer Distributor

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

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

2415 W. 64th Street Tei. Hemlock 6240
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Kam Kentėti Nuo Sugedusių Vidurių?
JEI VIDURIAI NEGERAI VEIKIA -----
JEI VIDURIAI SUKIETĖJA — 

JEI VIDURIAI NEVlfcšKlNA -----
JEI GASAI VIDURIUS IŠPUČIA, -—

NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE

NIDA
Aikaline Digestant Powder Miltelius

Didelė Dėžė Tik už 50 centų
Klauskite Vaistinėse arba Pirkit tiesiog nuo

Nida Laboratories
A. G. KARTANAS, Sav.

2555 West 69th Street, Chicago 
Telefonas Hemlock 0318 

*

Kasinėjimai Upytėje
Jau trys savaitės, kai arche

ologinė komisija, vadovauja
ma dr. Puzirio, daro Panevė
žio apskr., Naujamiesčio vals., 
Upyfėg naujųjų kapinių kasi-, 
riejimus. Iki šiol jau atkasta 
apie 50 kapų ir iš juose ras
tų kaulų, papuošalų ir kitų 
liekanų nustatyta, kad
toje vietoje butą IV-V šimtme

čio kapinių
Darant tolimesnius kasinėji
mus užtikti palaikai rodo, kad 
ten butą kapinių po kelis šimt
mečius, nes tarp radinių yra 
papuošalų, vartotų VII šimt
mety. Tos žinios dar negaluti
nos, ries tarp atkastų kapų ra
sta įvairus kapai, kurie pri
klauso įvairiems laiko tarpams.

Atkasta plokščių pilkapių, 
t. y. kapas, aplink žiedu apdė
tas akmenimis, o pačiam la
vonui prie kojų padėti taip pat 
akmenys: degintinių kapų,
kur rasta sudegintų kaulų li
kučiai ir sudegęs geležinis skil
tuvas; vienos mergaitės kape 
rasti emaliniai smulkus karo
liukai ir antri stikliniai kiau
rų lazdelių, kurie yra impor
tuoti iš Romos valdomų pro • 
vincijų. Visi kiti papuošalai 
yra žalvariniai ir grynai lietu
viški, nes kaip pav. šaukšteli- 
nes apykakles užtinkamos tik 
Lietuvoje. Tiesa, viena kita 
rasta Prusnose ir Latvijoj, 
bet, matyt, kad tos pačios lie
tuviškos apykaklės eksportuo
tos į svetimus kaimynines val
stybes.

Iš rastų papuošalų matyt, 
kad
tada Lietuvoje buvo daug auk
štesnė kultūra, negu iki šiol 

manyta,
nes dauguma papuošalų labai 
gražiai pada-tytf ir graviruoti 
tautiškais lietuviškais orna
mentais. Rasta viena labai 
graži sage, kurias, matyt, dėvė
davo tik valdovės ar šiaip di
dikės, nes tik viename kape 
tokia sagė terasta, ir tas kapas 
yra t trr tingiausias iš visų iki 
šiol atkastų. Jis yra suimamas 
ir bus perkeltas į Kauno Vyt. 
Didž. Kultūros muziejų, kur 
rekonstruotas.

Toji sage yra apskrita, sep
tynių centimetrų diametro, 
spindulinė, kaip žvaigžde. Jos 
apskritihis žiedas ir spinduliai 
graviruoti tautiškais ornamen
tais.

Be šios sages prie lavono lie
kanų rasta: ant rankų po še
šias žalvarines, graviruotas a- 
pyrankes, ant kaklo keletas 
spiruoklinių ir viena šaukšte- 
linė apykakle.

Tame kape guli lavonai, vie
nas į kitą atkreiptom galvom. 
Antras niekuo riepapuoštas ir 
iš ūgio sprendžiant—vyras, o 
pirmasis moteris.

Abu vienoj Vietoj palaidoti.
Kituose kapuose, nors žy 

ftdrii mažiau, randama papuo
šalų, kirvių, piautUvų, smeig
tukų, sagių, karolių, net ir gin
tarinių, spiruoklinių žiedų it 
kt.

Lavonai randami 60-70 cm. 
gilumoj, bet pasitaiko ir visai 
paviršiuj. * Laidojimo kryptis 
netaisyklinga. Moterys daž
niausia buvo guldomos galva 
į rytus.
Kas paskatino tokius kasinė’ 

jinttas Upytėje Daryti?
1934 m. kasant naujųjų ka

pinių tvorai statyti pamatus, 
buvo užtiktas vienas iš turtin
giausių kapų, kuriame rado la
bai daug senoviškų papuošalų, 
įrankių bei kitos vertingos ar
cheologines medžiagos. “Ry 
tas” parašė, kad Upytėje at
rastas senovės kapas, kuriame 
rasta labai daug aukso. Pa
skaitę tokią žinią, žmonės ras
tus daiktus grobsyte išgrobė.

[Vėliau istorikams ir archeolo
gams, norint juos surinkti, te
ko su policija iš žmonių atimi
nėti.

Vietos klebonas kreipėsi į 
atitinkamas įstaigas ir asme
nis-,- prašydamas paskirti tyti- 
rtėjirilo komisiją. Tokių komi
siją šiais metais priskyrė; ku
ri ir daro dabartinius kasinė 
jimus.

Pati
Upytė buvo senovėje apskri
ties miestas ir kultūros centras.
XIV šimtmety ant kairiojo 
Nevėžio kranto pradėjo kurtis 
dabartinis Parievėžys. Jo gera 
geografinė padėtis padėjo mie
stui plėstis ir prie savęs pri
traukti vis daugiau ir daugiau 
naujų1 gyventojų, o su jais 
kartu ir daugiau reikalų atsi
rado. Šri Panevėžio augimu U- 
•pytė pradėjo smukti ir po tru
putį visų dokumentų rašymas 
ir kitų reikalų tvarkymas per
ėjo į Panevėžio rankas. Jau 
XVI šimtmečio dauguma da
rytų dokumentų yra daryti 
Panevėžy, o 1568 m. atkėlus 
Panevėžin apskrities teismą, 
Penevėžys dar labiau iškilo, o 
Upyte nusmuko. 1796 metais 
Penevėžys prijungtas prie Ru • 
sijos ir gavo apskr. miesto tei
ses, o 1842 m. Upytės apskr. 
pavadinta Panevėžio vardu. 
Upyte liko paprastu smunkan
čiu miesteliu, -kol ilgainiui te-
liko tik bažnytkaimis.

Prie Upytės yra garsiojo 
čičinskio piliakalnis, kuris • sa
vy slepia daug paslapčių ir 
žmonyse sukėlęs įvairių pasa
kojimų. J. Br.

@ Atidaromos šį rudenį Veteri
narijos Akademijos rektoriumi 
paskirtas Veterinarijos departa
mento direktorjus Dr. Št. Jan
kauskas.

KLAIPEDA — Klaipėdos 
krašto įstatymai kartais pasi
žymi ypatingu “dievobaimin
gumu”: sekmadieniais (ir kt. 
šventadieniais) I ir II klasės 
karčiamos atidaromos nuo 9 
vai. ryto, o laikraščių kioskai 
sekmadieniais ir šventadieniais 
atidaromi tik nuo 13 vai.

Vasarą tomis dienomis į 
Smiltynę ir Kopgalį važiuoja 
tūkstančiai žmonių, tačiau lai
kraščių nusipirkti rieįmririoma; 
nes kioskai uždari.

Užklausus policijos “šucma- 
ną”, kode! uždaras laikraščių 
kioskas, ironiškai atsakė:

—šišion juk visos knaipės 
atdaros, o jose rasite “Mameler 
Dampfboot” noch und noeh.

Gyventojai nusiskundžia ir 
tokią tvarką vadina artimu 
barbariškumui vardu. Jų nuo
mone, jau geriau tas “knai- 
pes” laikytų uždaras, bet leis
tų kioskuose nors laikraščių 
ir žurnalų nusipirkti.

Ir Vienuoliai Rengia
Ekskursiją i Pajūrį

KAUNAS — Dabar įvairios ! 
kultūrinės ir ekonominės or
ganizacijos rengia ekskursijas, J 
daugiausia į pajūrį. Į pajūrį 
surengė ekskursija ir Marijam
polės vienuoliai marijonai, ku
rių per 20 atvyko į Klaipėdą
it kt. pajūrio vietas. Vienuo
liai daugiausia dėmesio krei 

lan- 
ev- 
ku-

kt.

pia į bažnyčias, tačiau jų 
komose vietose daugiausia 
ang. liuteronų bažnyčios, į 
rias vienuoliai neina.

Marijonų pavyzdžiu ir
vienuolių ordinai surengsią 
ekskursijų į įdomesnes Lietu-į 
vos vietas, juo labiau, kad bro-j 
liukai šiaip niekur neišleidžia-

. i ■ Imi.

kusis Rekordas. Pažiūrėkite į Musų Kainas, 
Niekur Kitur Pasauly Jys Negalite Nupirkti 

Garantuotą Karą, Kuris Butų Veik Kaip 
Naujas už Tiek Mažai Pinigų.

NESVARBU KOKIO MODELIO AR DARBO NORIT, NAUJO AR 
VARTOTO, MES TURIME.

OLDSMOBILE 1938 6 Sedan naujutėlis Atimtas 
iŠ Bankrutavusio Dylerio, Galit nupirkti už 50% 

.Mažiau, taipgi 2 1936 Oldsmobile Sedan Kaip Nau
jutėliai, už tiktai .................. -—-.......   $395
CHEVROLET 1937 DeLuxe Sedan Naujutėlis visais 
atžvilgiais, Radio šildytuvas, Tiktai $425- Taipgi 
2 1936 Sedans. Pamatę Sakytumei, kad tai Naujutė
liai, už liktai ................................ 1........................ $295
D'ODGE 1938 DeLuxe Sedan Tobulas kaip kad tik 
ką iš Dirbtuvės Išėjęs, Tiktai $595- Taipgi 3 1937 
Sedans ir 2 1936 Sedans už tiktai .........................  $295

: EONTIAC 1938 DeLuxe Atimtas iš Bankrutavusio 
Dylerio Naujutėlis, tiktai $395 Taipgi 4 1936 Se
dans Praktiškai Nauji, Tiktai ............................... $375
FORD 1938 DeLuxe Sedan Naujutėlis, Tiktai ....... $425
TAIPGI 1937 Sedan už Tiktai .................................$345
PACKARD 1937 Sedan menkai vartotas. Buvo 3 
mėnesius padėtas, tiktai ........................................ $495
STUDEBAKER 1936 Sedan važiuotas tik kelis tūks
tančius mylių, atrodo ir bėga kaip naujutėlis, tiktai 
$265 ir 2 1935 sedans puikiose sąlygose, tiktai......  $195
PLYMOUTH 1938 Sedan Naujutėlis 50 nuoš. nume
tama. Taipgi 3 1937 Sedans, tiktai .....................  $425
CHRYSLER 1938 kaip naujutėlis, tiktai .............. $595
DE SOTO 1938 Sedan, vartotas tiktai 2 mėnesius, 
gražus ir ekonomiškas karas, tiktai .....................  $525
BUICK 1937 Sedan kaip tik ką iš dirbtuvės išėjęs, 
radio, šildytuvas, tiktai ........................  $575
2 1936 Sedans naujutėlėse sąlygose, ti-ktai__  .......... $425
CADILLAC 1937 Sedan, čia tai puikiausias karas 
koki pinigai gali nupirkti, kainuoja virš $3,000, 
Musų kaina tiktai ....................  $695
WILLYS 1938, 4 durų Sedan, padarys virš 30 mylių 
su galionu gaso, yra kaip naujutėlis, tiktai ..........  $395
Turime virš 300 karų iš ko pasirinkti. Vieta neleidžia vi-
sus išvardyti. Turime virš 50 trokų iš kiekvienos išdirbys- 
tės ir body stiliaus už pigiai kaip $95- Ir virš 60 karų 
kaip po $45-
Nesvarbu kur gyventumėte, nepraleiskite progos į šį DIDĮ IŠPAR
DAVIMĄ užeiti. Kiekvienas karas turi musą 90 dienų garantiją ir 
10 dienų važinėjimo bandymą. Priimsime jūsų seną karą kaip įmo

kėsimą, o likusią galite mokėtis iki dviejų metų. 
Atdara kasdien iki 10 P. M. Ir visą dieną sekmadienį.

Cook County Finance Co
1340 W. 63rd St., kampas Loomis

ir>-
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NAUJIENOS, Chicago, TO. šeštadienis, rugsėjo 10,1938

Teisybės Mylėtojų Draugystės mėnesinis susirinkimas bus sek
madienį, rugsėjo 11, Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St., 12 vai. dieną. Visi kviečiami atsilankyti, 
ir kurie pasilikę su mokesčiais, būtinai užsimokėkite.

A. Kaulakis, rašt.

18-tos Apylinkės Draugystės Susivienijimo Brolių ir Seserų su
sirinkimas įvyks rugsėjo 11 d., 1 vai. po pietų, 18-tos ir 
Union avė. mokyklos kambary. Visi kviečiami atsilankyti 
dėl svarbių reikalų ir nepamirškite naujų narių atsivesti.

\ A. Grisius.

Garfield Parko Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašalpinio Kliubo mė
nesinis susirinkimas įvyks nedėlioj, rugsėjo 11 d., 12 vai. 
Prašom visų atsilankyti laiku, nes tą pačią dieną įvyksta 
Fiat Janitor’s unijos susirinkimas ir daug kliubo narių 
turi būtinai atsilankyti į šį susirinkimą. Taipgi nepamirš
kit užsimokėti visas užsilikusias skolas. —Rašt.

*.........p a R E Nf G 11V1 Al I  -“irz
Morning Star Kliubo išvažiavimas į Jefferson miškus įvyksta 

rytoj, rugsėjo 11d. Žada kepti aviną ar ką panašaus.
Rpseland, Burnside ir West Pullman draugijų piknikas Oak 

Forest prieglaudos lietuvių senelių naudai įvyks 11 dieną 
rugsėjo, Rossi Grove, 130 ir Cottage Grove Avė. Visi pra
šomi atsilankyti į parengimą ir paremti. Nesigailėsime nė 
vienas išleidęs keletą centų šiam tikslui. Seneliai bus jums 
dėkingi. Bus išlaiinėjimai, užkandžiai ir gėrimų. —Kom.

PAUL GURSKAS

DO DROPINN
3300 S. Halsted Street

TELEFONAS YARDS 3654
Alus Vartojamas Tiesiai iš Bačkos

Atletas — žuvis Penktadieniais — Muzika šeštadieniais

GRAND OPENING
T0WN OF LAKE TAVERN

Didelė Salė — Gera Orchestra.

Subatoj, Rugsėjo 17,1938. — 7:00 vai. vak.
1701 West 43rd Street.

Kviečia visus pažįstamus atsilankyti —
YARDS 0056. VVILLIAM PALASKIS. į

Iškilmingas Atidarymas 
. STANLEY TAVERN

f-——1 .....

Diena Iš Dienos
I ! ■ I —<

Tėvų Nuoširdi 
Padėka

Paprastai, pavienės šeimy 
nos gyvenimo nuotykiai praei
na nepastebėi plačios visuome
nės ir jos nejaudina. Bet pa
čiai šeimynai tie nuotykiai yra 
nepaprastai svarbus.

Tokį svarbų įvykį pergyve
no ir musų šeima. Išleidom 
pasaulin vieninteli savo sūnų 
Albertą. Jisai dabar turi ir gy
venimo draugę, buvusią pane
lę Heleną Daubariutę. Jų ves
tuvės įvyko rugpiučio 27 d.

Visokie jausmai ta proga 
skverbėsi mums, jo tėvams, į 
širdis, bet vienas jausmas vi
sus praneša, tai musų dėkin
gumas draugams, kurie neat
sisakė padėti mums marčią ir 
sūnų '■gražiai išlydėti vedybinio 
gyvenimo laimėn.

Jeigu visus surašytume, tai 
reiktų viso šio puslapio. Bet 
laikraščio vieta yra perdaug 
brangi, tad pavardes apleisda
mi norime visiems bendrai pa
sakyti musų širdingą ačiū — 
musų šeimos draugams, pp. 
Daubarų draugams, Pirmyn 
Chorui, Naujos Gadynės Cho
rui ir visiems kitiems asme
nims, kurie pagelbėjo ruošoj, 
pradžiugino jaunavedžius ir 
mus, atsimindami juos puikio
mis dovanomis ir visiems, ku
rie lankėsi vakarienėj ir pri
sidėjo prie jos linksmumo ir 
gražumo.

žiūrėdami į skaitlingą ves
tuvių minią negalėjome nepri
siminti tų protingų žodžių, kad 
tas, kuris yra turtingas pini
gais nėra tiek laimingas kaip 
žmogus, kuris yra turtingas 
draugais. Mes esame labai, la
bai laimingi ir už tą laimę — 
visiems nuoširdžiai dėkingi. i

Kazys ir Antanina Stuporai.

........... 1 —..............................

į TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

I >

Vienų Metų 
“Anrtiversary” Parė

Aristo tavernos, 2418 ir 67th 
St., metinės sukaktuvės įvyks
ta šį vakarą, šiandien sukan
ka lygiai vieni metai kaip pp. 
Urbonai pradėjo biznį aukš
čiau minėju adresu. Galima 
drąsiai sakyti, kad turėjo ge
ras pasekmes.

Taigi, tąja proga ir yra ren
giama parė, ir kad tinkamai 
paminėjus sukaktuves, tai p. 
Urbonai yra pasirengę sutikti 
draugus ir pažįstamus kuo pui
kiausiai. Svečiai bus vaišina
mi keptais “čikiųais” ir kito
kiais skanumynais. Butų gerai,
kad visi p. Urbonų draugai ir 
pažįstami atsilankytų ir pra
leistų su jais linksmai keletą
valandų laiko. Iš savo1 pusės p. 
Urbonai priims svečius kuo
puikiausiai, taip kad užsiganė- 
dinimas užtikrintas.

Dar turiu pridurti, kad pp. 
Urbonai yra draugiški ir links
mo budo žmonės, remia visas 
lietuvių pramogas ir yra pla
čiai pažįstami lietuvių visuo
menei. P-as Urbonas yra iždi
ninkas Lithuanįąn Democratic 
Kliubo ir savo pareigas gerai 
atlieka. Jau treti metai p. Ur
bonienė yra to paties kliubo
iždo globėja. Jie yra seni ir 
nuolatiniai Naujienų skaityto

650 WEST 81st STREET
šeštadienį ir Sekmad., Rugsėjo 10, 11, 1938
Gros gera muzika šokiams. Bus skanių užkandžių ir įvairių gėri
mų. Kviečiame visus savo draugus ir pažįstamus atsilankyti ir 
smagiai laiką praleisti. S, ir A. Empakariai.

Vienų Metų Sukaktuvių Parė. 
“ARISTO” TAVERNOS, 

2418 West 67th Street 
Įvykstą šį vakarą, 8 valandą vakare.

Svečiai bus vaišinami su kepta vištiena ir kitokiais skanumynais, 
taipgi, šia proga užkviečiame visus draugus ir pažįstamus atvykti 
šį vakarą į musų užeigą ir praleisti linksmai keletą valandų su 
mumis. Užprašo —

N. Wilkelis
Chicago j

Vakar iš Clevelando, Ohio; 
Chicagon atvyko p. N. Wilke- 
lis. Jis čia lankosi biznio rei
kalais. P s Wilkelis yra žymus 
Clevelando laidotuvių direkto
rius ir veikėjas vietos organi
zacijos. V.

P. P. D. IR J. URBONAI.

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS

FRANK TAVERN
5308 So. WenVworth Avenue

Šeštadienį, Rugsėjo (Sept.) 10,1938
Gros gera muzika šokiams. Bus skanių užkandžių ir 
skanių gėrimų, širdingai kviečiu visus savo draugus ir 
pažįstamus atsilankyti ir smagiai laiką praleisti.

FRANK ZALPUS.

V* 
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ANDREJEVO ŠOKIŲ MOKYKLOS

Sekmadieni, Rugsėjo-September 11, 
SHADY TREE INN—SPAIČIO DARŽE, 

WILLOW SPRINGS, ILLINOIS
•3 Išsitraukite sau tikietus, kad laimėti vieną iš trijų surprizo pakelių.
£ (ėjimas 10 vai. ryto. • Tikietai nuo 1c iki 25c
X Trokas išeis 11:00 vai. ryto ir 2 vai. popiet nua 814 W. 33rd St 
1focx«<xe<:>»xx<xxe<x<x>>i<>«<>»x>x«<x«KX«<:»xx4XX<xx«<>>x

Perkėlė 
Biznį

ATLANTIC.’ — Al Vaichu- 
lis, kuris ikišiol užlaikė taver
ną adresu 4542 S. Wentworth 
avė., persikėlė naujon vieton. 
Dabar biznį užlaikys nuosavam 
name, kurį nuodugniai atre
montavo ir pritaikė tos rųšies 
bizniui. Vieta yra graži ir pa
togi ir randasi adresu 4563 S. 
Wentworth avenue.

P s Vaichulis yra gerai žino
mas bridgeportietis.

I. Z.

Iškilmingas 
Atidarymas

Frank Zulpus, 5308 South 
Wentworth Avė., šį šeštadienį, 
rugsėjo 10, 1938 turi iškilmin
gą atidarymą. Gros gera muzi
ka šokiams. Kiekvienas atsi
lankęs smagiai laiką praleis.

—Alex.

DUODAME PINIGUS

Pirkite savo apielinKės
krautuvėse

jai.
i

Taigi, šį vakarą pasimatysi
me pp. Urbonų namuose.

—Raulas.

MORNING STAR KLIUBO 
IŠVAŽIAVIMAS 
I JEFFERSON MIŠKUS 

Rugsėjo 11 d., 1938 
Kviečiame visus dalyvauti. Tu
rėsite gerus laikus KOM.

Garsinkitės “N-nose’

Atida Biznieriams 
KRAUTUVE DEL RENDOS

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

Atsišaukite prie savininko
FRANK SABAL,

4912 West 14th St. Tel. Cicero 2216

1 Metų Vedybinio Gyvenimo Sukakties Party 
P-nai THOMAS D. ERVIN, (Kunevičienė) 
Kviečia visus savo draugus ir pažįstamus atsilankyti į pirmų metų 
vedybinio gyvenimo parę.

Įvyks Rugsėjo-Sept. 10 d., 1938
2819 West 38th Street

Bus geri muzikantai ir užkandžiai. Kviečia visus atsilankyti— 
MR. and MRS. ERVIN.

------ i

• Jeigu reikia atnaujinti
morgičių;

• Jeigu norite taisyti na
mą;

• Jeigu norite pirkti namą;
• Jeigu norite būda votį na

mą;
• Kreipkitės į Naujienų

Spulką. Gausite ant len
gvų išsimokėjimų leng
vomis sąlygomis.

LITHUANIAN BUILDING 
LOAN AND SAVINGS 

ASSOCIATION
1739 So. Halsted Street.

Atidarą kasdieną, išskyrus 
nedėldienius nuo 8 ryto iki 

8 vai. vakare

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalų

Rožiečiai Pirmieji 
O Ne “Pirmyn”!

Pereitą sekmadienį “Pir
myn” choro sutikimo piknike 
įvyko “soft-ball” lošimas tafpe 
Raudonos Rožės Kliubo iš Ci
cero ir “Pirmyn” Choro. Susi
rėmimas buvo gana įdomus it 
linkimas, ypač ciceriečiams, 
nes jie išlaimėjo gaudami 27 
punktus prieš 6 punktus cho
ristų.

Kaip visuomet atsitinka gru
pėj,—turi atsirasti vienas 
“žvaigždė”.—Taip ir šį sykį 
pasitaikė. Antanas Račauskas 
tą garbes vietą užėmė sekma
dienį. Jis gavo du “home runs” 
savo kreditan. Ir be abejonės, 
gerai įkyrėjo “Pirmyniečiams”, 
nes būdamas greitas ir žvalus 
“fielderis” pagavo sunkiai mu
štas boles keturis sykius. Jei 
ne jo gabumas toje vietoje, tai 
jau čia butų buvę keturi “home 
runai” choristams. Bet kur 
Račauskas yra, ten “home ru
nų” nėra priešininkams. Kai 
jau jis pasileidžia bėgti, tai 
jau, bėga ne juokais.

Supliekdami Chicagos čem
pionus Pirmyn chorą, cicerie- 
čiai Rožiečiai dar sykį parodė 
savo pirmenybę. Prie to gar
bingo laimėjimo Raudonos Ro
žės Kliubu nemažai prisideda 
žibėjimas jų žvaigždės, Toniu- 
7ro Račkausko.

“Baseballininkas'’

Nauji Biznieriai — 
Atidarymas

Pp. Empakariai neseniai nu
sipirko taverną 650 W. 81 s t 
St. ir šį šeštadieni ir sekmadie
nį rengia įšĮdljęingą atidary
mą. Kiekvienas atsilankęs tu
rės progą smagiai, laiką pra
leisti prie geros.muzikos.

Empakariai yra geri naujie- 
niečiai, taipgi Ghicagos Lietu
vių Draugijos nariai.

Prie progos turiu priminti, 
kad pas Empakarus pereitą 
savaitę buvo atsilankę nepra
šyti svečiai, du jauni vyrukai, 
apię 11 valandą vakare ir pa
ėmė iš registerio apie $18.00. 
Neprašyti svečiai buvo nervuo- 
t.i ir skubėdami pasiėmė vie
toj bonkos degtinės, bonką 
“džindžirel.”

;—Para pi jonas.

Čionai Lietuviai Perka!!!
APŠILDYMĄ — PLUMBINGĄ — MALEVĄ 

LINK-BELT STOKERIŲ CENTRAS

Pirkite kur visi Lietuviai Perka!

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

VISI TELEFONAI — ATLANTIC 4290 — VISI TELEFONAI

Čia Lengva Nusipirkti Naujus Rakandus

Seklyčios Setai po $49.00 ir aukščiau

Miegamųjų Setai po $49.00 ir aukščiau

nepakėlėme savo kainų, 
pakilo, 

ir jums

Mes 
nors urmo kainos ir 
Mes rendos nemokame 
ją atiduodame.

Musų lengviausios 
padės jums padaryti i 
mus kaip palocių.

Visi žino, kad pas 
lengviausia pirkti, kad par
duodame pigiausia ir patar
naujame sąžiningai.

Mes neimame palūkanų. Tą

sąlygos
savo na-

mus yra

mes darėm per 40 metų. Tūk
stančiai namų turi musų ra
kandus ir džiaugiasi, kad pi
giai pirko.

Pinigas šiose dienose yra 
brangus draugas. O pirkda
mi pas mus jus neišleisit daug 
pinigų. Visuomet užtikriname 
patenkinimą ir pinigų sutau- 
pymą.
40 metų toj pačioj vietoj ir 

tie patys šeimininkai.
RAKANDŲ PIRKTI EIKITE 

VISUOMET PAS:

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE” .

COHEN BROS.
FURNITURE COMPANY

1401-3-5-7-9 SOUTH HALSTED STREET
Krautuve atdara utarninko. ketvergo vakarais, o taipgi nedeliomis.
Pinigai Maloniai Grąžinami, Jei ne Patenkinti.

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

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

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

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 

... . ........................ i, ■ —✓

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

• FOTOGRAFAS
CONRAD 

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

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

-u-_r j— . n r~j~_nj-u~Lr~ii~_rij~irLr~irw~ii—o*"*—11—I~r~~

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $12-50
GYDYMAS / SRfl.OO
LIGONINĖJE ....................
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje -----  $15-00
RAUMATTZMAS <9.00

greitai palengvinama .........“
VISAS LIGAS GYDOMA $1 nn
Ekzamihaciją |skait. vaistus ■

DOUGLAS P ARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Ave^ Chicago. 

Tel. Lawndale 5727.

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

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

75% Coarse ______________ $7.75
Illinois Nut ------------------------ $5.00
Rex Egg --------     $7.50
Black Band Lump__________ $8.75
Mlllers Creek Lump ________ $9.00
Chestnut Hard Coal ______ $13.00

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980.

OKSAS EXPRESSING
440S BO. PAJBHBLD AVK.
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Rytoj Roselando 
Lietuvių Labdary 
bes Piknikas

Golfininkų Sąjungos 
Užrašų Knygą 
Pavarčius

Oak Forest Prieglaudos Lie 
tuvių Senelių Naudai

(Penkiems Metams Praėjus)

Taipgi bus “Blipd hogey”, 
“Longest drive”, “Low net”, 
“Low gross”, “Highest score” 
ir kitokių dovanų.

Bankietas sąjungos penkių 
metų gyvavimui paminėti ir 
dovanų išdalinimas prasidės 6 
vai. vakare. Po bapldeto bus 
šokiai ir pasilinksminimai. Ti-

Mabio
* V • .

Dainuos Naujos
Gadynės Choras

PERSONĄL 
Asmenų Ieško

Knygoj randu 
Chiųįgos Lietuvių
Sąjunga nutarė rengti turna- 
jnentą rugąėjo 24 d., Kinsman 
aikštėj, prie 143 ir Parker Rd. 
Tai buvo 1933 metais, kada 
sąjunga buvo tik ką įsistei
gus. Apie čempijonatą nieko 

gavo atstovus, kurie susirinkę neminima. Ir aišku, dėl ko. 
tarėsi kaip ir kokiu budu su-[Pirmais metais ir narių buvo 
daryki tam tikrą Fondą, iš ku
rio butų galima kaip nors ap 
dovanoti tuos suvargusius se
nelius kurie baigia dienas Oak 
Foreste. Sutarta parinkti aukų 
pas geros valios žmones ir su
rengti pikniką. Nutarta—pa
daryta. Aukos plaukė gausiai 
ir prie pikniko rengiamasi sku
biai, nes jis įvyksta rytoj, sek
madienį, 11-tą dieną rugsėjo, 
Rossi Grove, prie 130 tos ir 
Cottage Grove Avė.

Trokai nuveš ir 
tui. Pirmas trokas 
vai. po pietų ir veš 
žmonių. Jis sustos 
tinęs svetainės, 10806 So. Wa- 
bash Avė., ir prie Darbininkų 
svetainės, 10413 So. Michigan 
Avė.

Bus daug visokių laimėjimų, 
nes turime daug suaukotų do
vanų, ir visi laimingi svečiai 
turės progą ką nors laimėti. 
Net ir su įžangos bilietais, ku
riuos visi svečiai gauna veltui, 
turės progą laimėti 25-dolerių 
vertės dovanų, tik turi būti 
ypatiškai piknike. Komisija 
taip šitą pikniką sutvarkė, kad 
visi atsilankę svečiai turės pro
gą linksmai laiką praleisti. 
Taipgi bus ir trumpas progra
mas su dainomis ir muzika. 
Darbininkų Aido Choras ir ša- 
kar Makar moterų choras pa

mainuos keletą gražių dainelių. 
’Todel visi lietuviai, ’Rošelan- 
do ir kitų kolonijų, kviečiami 
dalyvauti šiame piknike, nes 
tai yra labdarybės darbas, ku
rį pridera paremti kiekvienam 
geros širdies žmogui. Taigi, va
lio visi į Labdarybės Pikniką.

Su pagarba, jūsų
Adomas D.

dieną, 
Šven- 
10806

ROSELAND — Per suvirš 
šešis monęgiug laiko buvo dar
buojasi tarp Roąeląndo ir apy
linkės draugijų. Darbas nepali
ko be pasekmių, peš prie šia 
lab^ąringo darbo prisidėjo 18- 
ka organizacijų. Išrinko jos

užrašyta:tį bankietą galima gauti 
Golfininkų pas bile vieną sąjungos valdy-

bos narį Dr. G. I. Bložis

Lygietis Lankėsi 
Pas Kitus, Prašo 
Dabar Atsilankyti

parveš vėl 
išeis 1-mą 
kol tik bus 
prie bažny-

mažai, neturėta dovanų (tro
fėjų), nebuvo kam ir už ką 
rungtis Tačiau sekančiais 1934 
metais, sąjunga jau gavo do
vanų ir pirmu sąjungos golfo 
čempijonu buvo Z. Pošiulpas. 
Oficialė sąjungos golfo žaisma- 
vietė buvo Gleneagles Country 
Club. 1935 metais są-gos golfo 
čempijonu buvo J. Diksnis, 
1936 metais J. Mileris, o 1937 
m. S. Tranas. Kiekvienais me
tais augo sąjungos narių skai
čius ir kasmet kiti golfininkai 
paversdavo čempijonatą.

Mokina Golfuoti
šiemet Amer. Liet. Golfinin

kų Sąjungai minint penkių me
tų gyvavimo sukaktį, daugelis 
stato klausimą, kuris narių 
bus čempijonu. Pernykščiai 
čempijonui ’yra galimybės ir 
šiemet laimėti, nes jis yra pro 
ir mokina golfą lošti prie 79 
ir Cicero gatvių; Tačiau tur- 
namentui ruošias ir kiti golfi
ninkai, sąjungos nariai. Dėl to, 
pramatoma, kad šių metų tur- 
namentas bus labai įdomus.

Čempionė
ir moteris 

pasakyti,

Rytoj Ruošia “Vasaros Užbai
gimo” Išvažiavimą

P. S. Jeigu lytų tą 
tai parengimas bus Visų 
tų bažnytinėj svetainėj, 
So. Wabash Avė.

RED. ATSAKYMAI:
Adomui D. — Tamstos 

troji korespondenciją ; 
penktadienį, tad suvartoti ne
buvo galima.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

t an - 
atėjo

Mileriutė—Moterų
Apie merginas 

golfininkes reikia 
kad ilgą laiką jų čempijonė bu
vo Mileriutė. Tik praeitais me
tais kaž kaip įvyko—ar savo 
score negerai ąužymėjo, kad 
nieko nelaimėjo.- šiemet* ji -4rgi 
turės didelę kampe ticiją, nes 
Sylvia Kiras-Brenza priklauso 
sąjungai, ir, girdėjau, rugsėjo 
2 d., Olympic golfo lauke 
mėjo čempijonatą moterų, 
lio, poniai Brenzienei!

Rytoj Turnyras
Noriu pabrėžti, kad sekantį 

sekmadienį, rūgs. 11, nei vie
nas golfininkas, sąjungos na
rys, ar narė, nepamirštų atva
žiuoti į Kinsman 
St. ir Parker Rd. 
turnamente.

Moterys, kurios 
fo, galės kortomis 
vai. po piet. Golfo
prasidės 9 vai. ryto.

Be trijų labai puikių dovanų 
(trofėjų), bus dar visa’eilė do
vanų, kurias gaus vienas iš nok piknike dalyvavo nemąžas
kiekvieno forsome. būrys žmonių.

lai-
Va-

aikštę, 143 
ir dalyvauti

nelošia gol- 
lošti nuo 2 

turnamentas

Rytoj Lietuvių Moterų Pilie 
čių Lyga padarys pirmą ban
dymą piknikų rengimo srityj. 
Lygos narės ruošia “Vasaros 
Užbaigimo” įšvažiavimą Lie
pos Darže (buvusiam Kučins
ko) netoli Lietuvių Tautiškų 
Kapinių. Pradžia 1-ma valan 
da po pietų.

Lygietės labai dažnai lankė
si pas kitus, kitų organizacijų 
parengimuose, tad butų labai 
malonu, kad tie “kiti” atsilan
kytų pas mus ir parodyti! 
mums savo pritarimą, kad ši 
organizacija galėtų toliau dirb
ti visuomenės naudai. Ji sten
giasi moteris vesti prie pilie 
tiško susipratimo ir gerovės.

Lyga praeityj suruošė daug 
ekskursijų į įvairias įstaigas 
ir davė progą moterims supra
sti kaip tos įstaigos tvarkosi. 
Žadama šį rudenį daugiau to
ki ekskursijų surengti. Jose 
gali ir yra kviečiamos dalyvau
ti visos moterys, narės ir ne- 
narės. Taip pat kviečiam vi
sas moteris atsilankyti šiame 
išvažiavime. Bus gero alučio, 
lietuviško kumpio, gardžių de
šrų ir kitokių valgių. Gera or
kestrą gros įvairius lietuviškus 

baigti šios vasarėlės smagu 
mus. Visus kviečia,

Komisija:
P. Buožienė, O. Neniškis, M.

Strisko, P. Burbienė, L.
Vyšniauskienė ir valdyba

Progress Krautuvės Bendro
vė rengia gružą ir domų pro
gramą, kuris įvyks regulįąrįų 
laiku rytoj, sekipądienį l’l-įą 
valandą prieš piet, iš stoties 
WGES. Daug naujų ir gražių 
dainų padainuos Naujos Gady
nės choro nariai, kuriems va
dovaus Jurgis Steponavičius.

Prie to bus graži muzika ir 
adv. K. Gugio naudingi pabari
mai bei svarbus pranešimai 
duos daug malonumo smagiai 
ir įdomiai praleisti valandėlę. 
Malonėkit nepamiršti pasiklau

IEŠKAU APSIVEDIMUI mergi
nos ąrba moters 80-45 metų am
žiaus, kad turėtų šiek tiek turto. 
Rašykite 1739 So. Halsted St., Bok 
872.

SITŪATION WANTED

PAIEŠKAU DARBO
Penterjs ir popieruotojas iš vi

daus, iš laukę Ir Storuose, 10 ipetų 
patyręs, darbas užtikrintas. Chica- 
goj ir priemiesčiuose apkainavimas 
dykai.

J. AUGAITIS,
160ą S. 50th Avė., Cicero, CIC. 2633

flELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

—Rep.

MERGINA AR JAUNA moteris 
bendram namų darbui, nuolatinė 
patikima ypatą tiktai, savas kam
barys, geri namai.

Jųniper 10570.

Budriko Radio 
Programai

REIKALINGA PATYRUSĮ mo
teris arba mergina dirbti už baro.

1701 W. 43 St. tel. Yards 0056

Pirmyn Koncertas 
Spalio 2 d.

Pirmyn Choras praneša, kad 
pirmą rudens sezono koncertą 
rengia spalio 2 d., (sekmadie
nį) Chicago Sokolų salėje, 2424 
South Kedzie avenue.

Labor Day sekmadienį (rug
sėjo 4 d.) Sunset darže įvyko 
gražus Choro piknikas. Nors 
švenčių proga daug ęhicagie- 
čių išvažinėjo atostogoms, vie-

a

Pirmoj eilėj iš dešinės i kairę: S. Šidlauskas, W. Hudy, J. Sirtaut, J. Pavilionis 
kapitonas, John Kruc. Antroj eilėje* P. Genis, J. Petreikis, T. Donibrauskas, J. Nor- 
vainis. Trečioj eilėje: P. Gegžuas, treneris, J. Labžentis menadžeris; J. Šilius, J, 
Gronsikis, G. Pavilionis, J. Meškis, S. Lachawicz, rėmėjas.

Tai gabi baseball komanda, kuri gražiai šįmet pasižymėjo. Ji yra finansuoja’ 
ina žymaus Westsidės graboriaus S. Lachawicziaus.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai 

^^^^*^^**>?***«^<*^^**** ,̂^^^^«*N**^^^^**^^^*^^^*

RENDON 2 miegami kambariai, 
apšildomi; yra garažas. Su arba be 
valgio. 2842 West 40th Place.

RENDON KAMBARIAI vaiki
nams karštu vandeniu šildomi, su 
arba be valgio. 3312 So. Union. Tel. 
YARDS 2935.

RENDAI KAMBARYS su valgiu 
ar be valgio, prie mažos šeimynos. 

3408 So. Lowe Avė.

KAMBARYS ANT RENDOS su 
visais patogumais, 2 lubos iš užpa
kalio. 2257 Magnolia Avė., Diver- 
sey 9251.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai 

RENDAI 3 ir 4 kambariai, švie
sus ir švarus. 3 kambariai $11.00 
—4 kamb. $13.00.

913 W. Cullerton St. 
buvusi 20 gatvė.

5 KAMBARIAI TINKA daktarui 
arba advokatui—visi patogumai,
vietoje. Pigi nuoma. Kreipkitės 

3354 So. Halsted St.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimai

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

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

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

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

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

40 AKRŲ ŪKIS, 7 kambarių na
mas, elektriką, geras vištininkys- 
tės įrengimas, kiti budinkai. 8 ak
rai obelų, vyšnių, 7 mylios nuo 
South Haven.

T. E. TAYLOR, 
Bangor, Michigan.

Iš WCFL—970 k., sekmadie
nį, kaip 7:30 vakare, Chicagos 
laiku, bus girdimas gražus lie
tuviškas programas dainų ir 
muzikos, leidžiamas Juozo F. 
Budriko Krautuvės, 3409 So. 
Halsted St., Chicago, Dainuos 
tenoras Kaminskas ir gros di
džiulė orkestrą. WCFL stotis 
eina 
taip 
ra^u 
toli.

Pirmadienį ir penktadienį iš 
stoties WAAF—920 k., Inter
national Pot-pourri kaip 4.30 
po pietų.

Ketvirtadienį nuo 7 iki 8 vai. 
vakare, bus gražus muzikos ir 
dainų programas su svarbiais 
asmenų ir Idtaugijų praneši
mais iš stoties WAFC—1420 k.

MERGINA prižiūrėti kūdikį, nė
ra sunkaus skalbimo, nė virimo, 
geri namai, būti.

Tel. Buckingham 0308.

RENDON STORAS Campbell ir 
63rd St. Tinkamas dėl Cleaner, 
Beauty Shop arba kitokio biznio. 
Apšildomas.

KAZYS URNIKAS, 
4708 So. Western Avenue.

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

ir trumpomis bangomis, 
kad su nauju radio apa- 
stotį galima gauti labai

REIKALINGOS PATYRUSIOS 
popierio sortuotojos. Gera alga tin
kamoms moterims.

THOMAS PAPER STO.CK CO. 
860 W. Evergreen,

1 blokas į šiaurę nuo Halsted ir 
Division.

RENDON 5 KAMBARIAI 3 bed- 
roo,ms 
PI., Canal 5848.

PARSIDUODA FARMA 120 ake- 
rių su gyvuliais ir mašinom arba 
išsimaino ant vištų farmos. Toles
nių klausimų klauskite per laišką. 
Mike Grigalius, Carney, Mich. R. 1.

Bath tub. 717 W. 21st FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

RENDON FLATAI 4% kambariai 
ir 3 kambariai — naujai dekoruoti 
—naujam name—šiluma, ne bran
giai. 7127 So. Washtenaw Avė.

Legionieriai Rengia 
Šaunų Rudeninį 
Pikniką p
Jie Nepasiduos Nei Blogam 

Orui.

Dariaus Girėno Postas 271 
of the American Legion kvie
čia lietuvišką 'visuomenę atsi
lankyti į jų rengiamą pikniką, 
rytoj, rugsėjo litą d., Suhset 
Parke, 135th S t. ir Archer avė. 
Lemont, III, Pradžią 10tą yal. 
ryto.

Bus įvairių žaidimų, puiki 
orkestrą ir šokiai, o prie, to 
dar bus išdalinta laimėtojams 
daug brangių , dovanų ir pri 
zų.

Šis Legionierių piknikas tu
rėjo įvykti birželio 26tą d., ta
me pačiame darže, bet dėl blo
go oro tapo atidėtas iki sek
madienio, rugsėjo lltos. O jei
gu ir tą dieną ištiktų blogas 
oras, tai visas pikniko progra
mas ir šokiai įvyks Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd S t.

Nepamirškite atsilankyti šiam 
linksmam Legionierių piknike, 
nes turėsite ^erą laiką. Galė-; 
site pagrybauti, pariešutauti ir 
linksmai pasišokti. Lauksime 
jūsų atsilankymo.

Frank Krasauskas, Kor.

>■■■ "'"j1" '.' ■ '■ ",........... .

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

--------- ---

RENDON 5 KAMBARIAI, 3 bed- 
ruimiai ir toiletas viduj. $10.00 mė
nesyje. 1906 So. Union Avė.

Sukaktuvės

BUSINESS CHANCES 
/ Pardavimui Bizniai

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

IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 
ČEKIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikčenus dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
ice baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

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

CALumet 5269.

BRIGHTON PARK. — Amia 
Irwin (Kunevičienė), uošvienė 
laid. direktoriaus Povilo J. Ri
diko, šįvakar švęs pirmas vedy
bų sukaktuves. “Parė” įvyks 
jos ir antro vyro p. Irwin ali
nėj, adresu 2819 West 38th st. 
Visi draugai 'yra kviečiami 
silankyti. —VBA.

PARDAVIMUI TAVERNAS, 6 
metai tuoj vietoj. 372 E. 71 St.

at-

MODERNIŠKAS ŠTORAS šiaur
vakarinis kampas, prie 69th ir 
Rockwell gatvių. Pigiai. Silverman, 
2345 E. 71st St. Dorchester 0700.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

Tonys Lukošius 
Drabužių Valytojas

Tonys Lukošius pradėjo ru-

turi 25-kių metų patyrimą, tad 
ir darbą atlieka gerai, greitai ir 
pigiai.

Apart drabužių valymo, To- 
nys pertaiso ir senus drabužius 
pagal naujausios mados. . Jo 
antrašas 2555 W. 43rd St. Te
lefonas Lafayette 1310.

nose’’ kas šeštadienį.
Steponas.

Dabar Laikas 
Taisyti Pečius!

Nelaukite kol oras visai 
vės. Tuojau apžiūrėkite

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

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

Kreipkitės 5878 Archer Avė.

NAUJUTĖLIS MŪRINIS NA
MAS, naujoj ir gražioj apylinkėj, 
kampinis, 2 po 6, karštas vanduo, 
elektrikinė ledaunė, dvigubas ga
ražas. Tiktai $8900. Kreiptis antras 
aukštas 5701 S. Sacramento.

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

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

3420 So. Lituanica.

at- 
pe- 

čius. Jeigu jis geram stovyje, 
tai žinosite, kad žiemą nešal
siu Jeigu reikia taisyti—tai 
tuojau šaukite Northwęstern 
Stove Rępair Company, 662 
West Roosevelt Roąd> kur ga
lite gauti visokiausias dalis ir 
gerus mechanikus remontui. 
Kainos labai žemos. (Sk.)

BRIGHTON PARKE prie Archer 
Avė. ir California Avė. 2 flatų po 
4 kambarius. Visi įtaisymai, augš- 
tas cementuotas beismontas, pirmas 
flatas apšildomas, garadžius, kai
na $3750. Turim apie 100 namų, 
galima pigiai pirkti arba mainyti 
ant bile ko jus turite.

C. P. SUROMSKIS 
2502 West 69th St. 
Tel. GrovehiU 0306.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimoi

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY 

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

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

Nepirkite naujo ar vartoto ka
ro tol, kol nebūsi matęs musų 
parodos kambarius. Mes užtikrina
me, kad sutaupysime jums šimtus 
dolerių.

Visi karai turi musų 90 dienų 
garantiją ir 10 važinėjimo bandy
mą. Jums nereikia ir grynų pini
gų, mes priimsime jūsų senąjį kai
po rankpinigius, o jus galite pa
siimti dviem metams išsimokėti.

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY 

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

PARDAVIMtlI 5 kambarių mū
rinis bungalow, karštu vandeniu 
apšildomas. Pigiai. 7140 S. Maple- 
wood Avė.

DAUGYBfi VARTOTŲ KARŲ 
B UI CK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
806 West 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

.ŲVLllUV Visas Pasaulio

KVIETKININKAS 
Gėlės Vestuvėms. Bankiniam* 
3316 &>. Halsted ^Street

Tęl. TAROS 7303_____

Ponams GalskiamsM Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ran- 
kietams, Laido
tuvėms, Papuoši
mams.

GĖLININKAS 
4180 Archer Avenae 
Phone LAFAYETTE S8W>

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

MEDINIS 3 pagyvenimų 2 po 6- 
—4 kambariai, pirmas aukštas, 
karštu vandeniu šildomas. Parduo
siu pigiai arba mainysiu ant ma
žesnio. 7135 So. Rockwell St.

Gal mažai kas težinojo, kad 
p. Petras Galskis jau yra ve
dęs trisdešimt metų atgal. Ta
čiau draugai tatai žinojo ir tą
ja proga surengė siurprizą. Bū
tent, surengė pokyliuką ponų 

trisdešimt metų vedy-
gyvenimo paminėjimui.

Pokylyje dalyvavo ponai 
Stasiūnai, Degučiai, Slauteriai, 
P. Ruchai, Charles Ruchas, Al
dona Galskis ir Vytautas Gal- 
'skis.

Pokylis praėjo labai smagiai 
ir gėrę j e nuotaikoje.

Ponąi Galškiąi gyvena adre
su 4476 Kasąon Avė.

PARSIDUODA MARQUETTE 
PARKE kampas, oktagon frontas 5 
fletų, cementinis beismentas, apšil
domas, 4 karų mūrinis garažas, tik 
$13,000.

6-flatis dubeltavas octagon fron
tas, apšildomas. Matyk namą ir 
pirk už savo pasiųlymą. Labai pi
giai.

CICERO— duflatis po 5 kamba
rius, karštu vandeniu apšildomas, 
garažas $3,500. Arba mainysime ant 
Chicagos namo. Savininkas dirba 
Chicago. Kas mainys gaus gerą pu
sę maino. Rašykite.

CHAS. URNICH (Urnikis)
56 W. Washington St. Room 514.

BUSINESS SERVICE
Biznio Patarnavimas
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.

COAL—WOOI>—OIL

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

PARDAVIMUI NAMAS ir lo
tas, šeši kambariai, namas freimi’
nis— stoginis popierius išorėje ir 5 
lotai. 3529 W. Wh PI., Chicago. .

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

EGG ____
NUT ..........
BIG LUMP
MINE RUN__________  $5.75
SCREENINGS  $5.00

PIRKIT DABAR! — SAUKITE 
DIENA AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975
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REIKĖS PAKLAUSTI JUOZO VAŠKIO KUR Įdomi Gėlių Paroda 
TA STEBUKLINGA KRAUTUVĖ RANDASI Ciceroj šiandien
■H 'Ir Rytoj
Didelė Laimė Jam Nusišypsojo Kai Vaikai 

Langą Išdaužė
At

Laimingas žmogus yra tas 
Juozas Vaškis!

Jis gyvena adresu 1441 So. 
Sangamon Street. Tas nieko 
bendro neturi su laime, bet 
toj apylinkėj nėra parkų vai
kams, tad jie žaidžia gatvėj.

Pasitaikė taip, kad aną die
ną lošdami baseballą, vaikai 
paleido sviedinį) į J. Vaškio 
buto langą ir jį sudaužė.

Dabar, Juozas Vaškis yri 
labai ekonomiškas ir taupus 
žmogus. Vaikai išdaužė stiklą, 
tai reikia naują dėti. Bet nau- 
ją šmotą stiklo pirkti nesino
ri, labai brangiai kainuoja.

Tai štai ką Juozas Vaškis 
padaro. Nueina į “senštorį”, 
išsirenka didelį paveikslą, su 
rėmais, stiklu ir piešiniu, ir 
paklausia,

“Kiek?”
“25 centai,” atsako krautu

vininkas.
“Alrait.” Sumoka Vaškis 

dvidešimts penkis centus ir pa
siėmęs paveikslą eina namo.

Parėjęs namo pradeda pa-

veikslą ardyti. Nuėmė rėmus, 
išėmė stiklą, ir kągi jus ma
note jis rado? Už piešinio bu 
vo užkištos trys naujutėlės 
auksinės banknotos. Trys bang
uotos ir visos trys — dešim
kės!

Už 25 centus Juozas Vaš- 
kis

pataisė langą
Turi didelius, gražius rė- 
paveikslui
Turi ir gražų paišini, ir
Išvažiavo atostogoms, ku- 
nepaprastai smagiai pra-

2.
mus

3.
. 4.

rias
leido, panašiai kaip ir kiekvie
nas butų jas praleidęs, žino
damas, kad jos nieko nekai
nuoja!

Juozas Vaškis yra senas vie
tos gyventojas ir gabus muzi
kantas. Labai gerai moka vai
dyti smuiką ir kornetą.

Pakartojame jo adresą, 1441 
S. Sangamon street, jeigu no
rite nueiti ir paklausti kur ta 
stebuklinga nepaprastų barge- 
nų krautuvė randasi.

M. K.

3 Lietuviai Sunkiai 
Sužeisti Nelaimėj 
Prie Davenport, la.
Važiavo Chicagon iš Omaha, 

Nebraska

Chicagon atėjo 
jauni Chicagos

žinia, 
lietu •

Maplewood

19 m. a., 
Avenue, ir 
nuo 2432

Sunkiai Serg-a 
Frank Pulsuckis

apsimoka, 
O kasgi jų

svečiai bus

Kitos žinios iš Cicero 
Gyvenimo

CICERO — Gėlių paroda, 
šiandiena ir rytoj vietos gy
ventojai turės progą pamatyti 
ir susipažini su įvairių rūšių 
gėlių darželiai. Parodą rengia 
Čekoslovakų Kliubas, Cicero 
Sadiume, 19 ir 52 Avė. Įžan
ga 25c, be pilnai 
kas mėgsta gėles, 
nemėgsta ?

Visi atsilankę
supažindinti kaip užlaikyti gra
žius darželius, o tai puiku. 
Prieš trys metus John Siau
bei*, Western Electric darbi
ninkas, atsišaukė į savo tau
tiečius čekoslovakus organizuo
ti gėlių kliubą. Pradžią padare 
iš trijų ypatų, o šiandien narių 
priskaito 1100. Narių mokes
tis $1.00 metams su doleriu i- 
stojimo, o nariai gauna iš 
kliubo gėlių sėklų vertės $7.00. 
Prie to kas menesį susirinki*- 
mosi yra supažinami su įvai
riomis gėlėmis. Tą atlieka pa
tyrę žmones. Pats Mr. J. Stau- 
ber per kelioliką metų studi
ja vo-praktikavo gėles ir jisai 
drąsiai sako, kad kiekviena gė
le atskirai reikalauja tam tik
ro maisto ir užlaikymo, taip 
kaip by gyvūnas. Jisai sako, 
kad kiekvienas gyventojas prie 
savo namo lengvai gali turėti 
darželį su mažoms išlaidoms.

Trąšos lengvai pagaminamos. 
Lapai ir žolė nupjauta neturi 
būti deginami. O kiek nema-

MARQUETTE PARK. — Pa
vojingai serga širdies liga Fr. 
Pulsuckis, 6231 So. Rockwcll 
Avė. Guli namie. Jau šešias sa
vaites išbuvo lovoj.

Simus Dr. F. Pulsuckis -Le^ —
Vari deda visas pastangas, kad JonumM ir durnų pridaro pa- 
tėvuką išgelbėti nuo sunkios ' tiems ir kaimynams, lo viso 
ligos. Yra vilties, kad ligonis'galima išvengti ir patiems nau- 
greit pasveiks, nes paskutinė-'dą turėti, štai receptas ir tai . - . • . - * iii_  19 9“bunk”.

9 1b. Lime Powder; 7

tarta lošti bolę ir ne veltui
ąbi pusės stengėsi pasirodyti; * v41l<l UI vllldlH 111 
geriausiai kaip galima. Bet 
chicagiečiai jaunuoliai toli at
siliko ir niekaip negalėjo pri
lygti prie Ciceros Jaunuolių 
R R Kliubięęių. Skaitlinės ne
meluoja, 27 prieš 6.

Iš kliubiecių atsižymėjo To- 
ny Rockauskas. 2 Home runs, 
3 triples ir 1 \valk. Tai nieko 
sau rekordas.

Brolius Chicagos 
Žematius

Musų Skaitytojai

Minkštos bolės sezonas jau 
baigiasi.. Jaunuoliai jau galvas 
suka apie basketball ir nėra 
abejonės, jog jie sutaisys genį 
grupę. Linkiu geriausio pasi
sekimo, progresuokite jaunuo
liai.

“Misteriškos” Atostogos
Frank ir Mare Danauskai, 

1346 S. 50 Avė.,, niekam nie
ko nesakė, tik pašnibždėjo į 
ausį savo “manadžeriui” F. 
Barčiui, “Mes išvažiuojam ke
letui dienų, žiūrėk kad viskas 
butų tvarkoj.” Ir praėjo 9 die
nos kol jie grįžo Ciceron. Jų 
naujas Buickas nieko nenuken
tėjo. Padare apie 2,000 mylių. 
Kur jie buvo, ką veikė, niekam 
“ne biznis”, tik sako, 
vom keletą valstijų, 
gražiausia Minnesotos 
Tai platus laukai.

Nieko sau atostogos,
užsibaigė. Oriįs atvėsta, 
kia užsidaryti namuose žiema-

Bet P. Danauskas ir žie- 
laiku nesibijo 
yra reikalas.

apvažia
is visų 
laukai.

bet jau
rei-

“Anėj netur veinybes”
Ašai daug kartų dūmojau 

kap rėk sutraukte žematius į 
veiną kupetą. Ameriko yra 
daug žematių, bet anej netur 
veinybes. Daug žematių jau 
yr ištautėję ir nebemok čysta 
žematiška rokovteis. Unskaties 
aš atsimenu kad muna mama 
ir papunis tep puike rokavos 
žemaitiška. Anej liub puike ir 
su šiaulytes susirokuvte.

Muna razumu mes žemate 
turėtumėm susieiti visi į ku 
petą ir sutverti žematių kliu
bą. Tasgaties, paveiziekit, da
bar kad mes nesam strošne 
stipre ir tik dėlto kad netu- 
rem veiną didelį kliubą. Un 
skaties mes čia Ameriko tu 
rem pikeliškių, leckaviškių, lai
žuviškių, tirkšliškių, žemalie 
niškių, sediškių, kalvariškių, 
ukriniškių, židikiškių, ilakiškių, 
skondiškių, plungiškių, žarie- 
niškių, loukiškių, palangiškių, 
varniškių, rietaviškių, lauka- 
viskių, kaltincniškių, tveriškių, 
alsiediškių ir tryškiškių.

Ir, matot, su toke didele 
peta žematių mes galem 
daryt veinybę. Znočijes,
rėk papbravoti ir viskas iš- 
es gera. Mes Žemale turem 
kou pasididžiuvte. Jug mes tu 
rėjom daug didvyriu. Unska
ties Vytauts, Gedmins, Keis
tutis, Birute. Anej visi būva 
Žemale.

Tap tat, jegut Jus Žemale 
mislinat kad toks kliubs butų 
rėkalings tujaus atrašyket 
mun grometą. Jeigu aš gro- 
metu daug gausiu, tujaus 
šauksiu susirinkimą.

Su didele pavožone
Jums pasilieciavojęs

— Stapons
4353 So. Talman Avė 

Chicago,

CICERO JOKŪBAS TIKRAS VYRAS

ku
pa
tik

Voti. 
mos 
jeigu

važinėti,
D.

Automobilių
Nelaimės

ningai prasiplepėjo yra rastas 
neteisingu.

Tad prie šio musų nuospren
džio dar pridedame sekančio tu
rinio rezoliuciją:

1. Mes žinome, kad “Nau
jienose” įvairių minčių pareiš
kimai nėra cenzūruojami, taip 
kaip kad daro Marijonų “Drau
gas”. Ir kad kiekvienas lais
vai gali pasisakyti. Užtai mes 
ir visi kiti “Naujienas” mėg
sta skaityti. Taip jau mėgsta 
su jomis ir bendradarbiauti. 
Užtai “Naujienos” įsigijo vi
suomeninio laikraščio vardą.

2. Nors “Draugas” Romos 
tikėjimo laikraštis, bet kuomet 
jame talpinami neskoningi raš
tai, tai jo skaityti niekas ne
mėgsta. Užtai iš pavydo ir ne
apykantos Romos agentai “N” 
vadina “šlamštu”. Mes katali
kai gerai tą žinom, kad “šlam- 
štyne” galima rast žemčiūgų, 
kurių “D.” skaitant dar nie
kas nėra radęs.

3. Kad Cicero Jokūbas tei
kia rimtas ir teisingas žinias, 
tą pripažįsta ne tik “Naujie
nų” skaitytojai, bet ir patys 
klebonai, kamendoriai ir baž
nyčių klapčiukai. Jie ir skaito 
“Naujienas”.

Kad iš New Yorko lietuvių 
airių vyskupas atėmė bažny
čią, to niekas neužginčijo, nes 
tai yra faktas. Kad dabar MiL 
waukee iš lenkų Romos Kata
likų padarė tik Romos Kata
likų bažnyčią, kurioje lenkiškų 
pamokslų ir giesmių nebus, 
bet viskas eis anglų kalba, tai 
yra faktas. Ir jei Cicero Jokū
bas apie panašius dalykus kal
ba, tai nėra nusidėjimas ir laik
raštis už tai negalima vadint 
“šlamštu”. “Draugo” agentai 
taip darydami turėtų sarmaty
tis.

Užtai dabar Milwaukee len- ' 
kai, šv. Barboros parapijonai, 
pyksta už tokį neteisingą sve
timtaučių vyskupų elgesį.

Atsiminkite, kad visos atei
vių bažnyčios po kai kurio lai
ko to pat susilauks. Nors kiek
vienos tautos žmonės manė, 
bažnyčias statydami, kad tai 
bus jų nuosavybė ir kad jų 
įstaigose pasilaikys jų prigim
ta kalba, bet klaidingai many
ta. Lietuvybę tik išliks tų lie
tuvių, kurie atsiskirs nuo R6- 
mos Bažnyčios ir arčiau glau
sis prie savo spaudos ir Romai 
nepriklausomų įstaigų — baž
nyčių, nežiūrint kokios pakrai
pos jos nebūtų.

Šį raštą ir rezoliuciją vien
balsiai užgyrė jaunuolių sam- 

įburis ir po jo pavedė pasi
rašyt šiems asmenims:

Jonas Bartuša
Petras Kuzmauskis.

Mihvaukee, Wis.

Mes Milvvaukee jaunų kata
likų grupė turėjome specialų 
sambūrį, kad patikrinti teisin
gumą Jokūbą ir Jokūbo Kai
myną. Kiek mums yra žinoma, 
Cicero Jokūbas yra Romos Ka
talikas, bet jis tik prieštarau
ja Romos Kat. Kunigams, ku
rie savo netaktų lietuvių tau
tai daro stambią žalą, bažny- 
čiuose nutautindami lietuvių 
jaunimą, naikindami lietuvių 
giesmes, ir lupdami už bažny
čios patarnavimus aukštas kai
nas. Kad paniekinti Cicero Jo
kūbą atsirado jo “Kaimynas”, 
kuris Marijonų “Drauge” rugp. 
26 ir 27 dd. užvedė Romiškai 
Katalikiškus ginčus. Jokūbo 
Kaimynas bando sukritikuoti 
Cicero Jokūbą, musų visų mė
giamą dienraštį “Naujienas” ir 
Ark. Geniotį. Su tokia nerim
ta kritika nesuprantama ką 
Jokūbo Kaimynas ketina at
siekti. Tartum jis su savo no- 
šia norėtų mėnulį nuo dangaus 
nukrapštyt, kuris ant žemės 
nukritęs net ir Romos balą iš
sausintų.

Tad pastebėję tokį ginčą 
“Drauge” ir mes negalėjome 
iškęsti neįsikišę. Bet po ilgo 
ir rimto pasitarimo, mes iš
sprendėme, kad Cicero Jokū
bas su visais savo apaštalais 
(Petru ir Jonu) yra teisingi 
ir logingi vyrai, o jų ‘“Kaimy
nas”, kuris tiek daug nesąmo-

® 30 metų bridgeportietis 
VValter Ostopovvįįcz, nuo 3109 
S. Morgan, buvo mirtinai su
trintas, kai trokas, kuriuo jis 
važiavo, apvirto prie Western 
ir 84-tos gatvės.)

• 83 metų Charles Slanskis, 
nuo 3337 Sixtielh Street, žuvo 
po automobiliu* f’prie 60-tos ir 
Kedzie gatvių kKinpo. Automo
bilį valdė 21 metų jaunuolis 
John Vicich, nuo 1460 W. Cul- 
lerton Street.

šu
Grįžo Iš 
Wisconsino

BRIGHTON PARK.----- P-ia
Morta Chernauskienė, 4131 S. 
Fairfield Avė. šiomis dienomis 
gržo iš atostogų, kurias pralei
do Wisconsine. Ji buvo išva
žiavus kelioms dienoms pas sa
vo sesutę ir švogerį Lešinskus*, 
kurie turi ūkį apie 300 mylių 
nuo Chicagos.

mis dienomis pradėjo kiek ne 
vaikštinėti. Visa šeima labai 
rūpinasi ligonio sveikata ir po Amonium Sulphate. Mix 1 
jų priežiūra jisai turėtų pilnai Tablesalt. Grass clipping 
pasveikti. Jam to nuoširdžiai Peat moss layer sprinkle 

with soil?” Atspėkit kas iš to 
mišinio išeis? Kas įdomaujasi 
gali kreptįs į kliubo susirin
kimus, kas trečio antradienio 
vakarą, C?yde Park Commu- 
nity Hali, 2761 Cicero. Gali 
ateiti ir nepriklausantieji prie 
kliubo. Nariai susideda iš į- 
vairių tautų. Yra keletas ir 
lietuvių, kaip vyrų taip ir mo
terų.

Suplie/rė “Pirmyn” Tymą
Raudonos Rožės Kliubo jau

nuoliai minkštos “bolės” lo
šėjai atsižymėjo praeitą sek
madienį, Sunset Darže, Pirmyn 
Choro Piknike. Iš anksto susi-

linkou. —M.K.

Suėmė Lietuvi Už 
Lietuvės Apiplėšimą

Vakar 
kad trys 
viai buvo sunkiai sužeisti au
tomobilio nelaimėj, kuri įvyko 
prie Davenport, Iowa, naktį iš 
antradienio į trečiadienį.

Sužeistieji yra: ,
Stanley šūkis, 23 mettį dfti- 

žiaus, nuo 6930 S. 
Avenue;

Ray Kalinauskas, 
6922 So Maplewood

Earl Rūbas, 20,
West Marąuette Road.

šūkis ir Kalinauskas tebegu
li Davenport, Ia„ ligoninėj, o 
jaunuolį Rūbą motina jau par
vežė namo, Chicagon. Pirmi du 
yra labai sunkiai sužeisti ir 
turės išgulėti lovoj ilgoką lai
ką.

Automobilyj buvo dar trys 
keleiviai, bet jie išliko sveiki. 
Tai buvo Jonas Šimkus,

Raymond Pudzvelis 
Walter Raginis.

Jaunuoliai važiavo 
iš Omaha, Nebreska, 
buvo nuvykę Labor Day šven
tėms lošti baseballą su vietos 
Vyčių komanda. Chicagiečiai 
yra Marąuette Park Vyčių kuo 
pos komandos nariai.

Nelaimė įvyko ant vieškelio! 
U. S. 30. Prie Davenporto jau
nuolių automobilis susidūrė su į 
didžiuliu sunkvežimiu (trokuj.

tų pienininką, Edward Macį, 
nuo 4528 S. Rockwell Street. Jo 
nuosavybėj rado du revolve
rius ir moterišką ridikiulį. Jis 
tą ridikiulį pavogė nuo 43 me
tų moteriškės Mrs. Kasimir Ku- 
bovas, užpuolęs ją prie Bishop 
ir 50-tos gatvės.

Tai esąs vienintelis Macio 
prasižengimas, tad bausmė jam 
tur būt busianti dovanota.ir

Scenos

R.

Chicagon 
kur jie

ligoni 
Ema- 

ligoni-

Vakarienė 
K. Baronui 
Spalio 9 d.

Roselando Lietuvių 
Mylėtojų Ratelis ir kiti ren
gėjai vakarienės pagerbimui 
sergančio naujieniečio Kazio 
Barono praneša, kad parengi
mas įvyks ne spalio 2 d., kaį) 
buvo ankščiau pranešta, bet 
spaEo 9 d. Vieta palieka ta 
pati — Stanciko svetainė.

Buvęs Michael Resse 
nes vyriausias daktaras 
nuel Friend paliko tai 
nei $800,000. Pinigus paskyrė 
pastatymui ir užlaikymui svei 
katon grįžtančių ligonių poil
sio namų.

Dr. E. Friend pasimirė lie
pos 19 d.

lb. 
oz 
G” nį.

Užmušė Žmogų 
Ir Arkli

Lietuviai Republiko 
nų Piknike

Royal Oaks darže, 87th ir 
Kean avenue, rytoj įvyks 13-o 
Wardo Lithuanian Republic- 
an Club remiamas piknikas. 
Rengimo komisijoj yra Adams 
Juraška Jr., Enoch Yunevich, 
VValter Yuška ir Mary Tuma- 
sonis. Kalbės žymesni republi- 
konų kandidatai.

Perkūnija vakar anksti 
nutrenkė 35 metų vyrą Frank 
Williams ir arklį Hawthorne 
arklių lenktynių laukuose, prie 
Cicero.

Perkūnija užėjo su labai 
smarkiu lietum ir pridarė la
bai daug nuostolių. Trenkė į 
naujo pašto rūmus, kelis ka
minus ir gyvenamus namus. 
Lietus užliejo daug skiepų 
Southsidėje. Kai kur gatvės bu
vo tiek patvinusios, kad reikė
jo nutraukti komunikaciją.

rytą Du Jaunuoliai 
Piktadariai

Šitie du jauninai piktada
riai apiplėšė 30 automobilių. 
Vienas yra 9 metų Herman 
Grudžiau, nuo 4312 Drum- 
inond Place, antras — 10 me
tų Harvey Hazelfeldt, nuo 
4307 Schubert streeh Abu yra 
parapijinių mokyklų moki
niai. Dabar jie yra jaunuolių 
teismo globoj.

Siunčiame

“DARBO ŠVENTĖ” LIETUVOJ — Vaizdai iš Darbo Šventės, įvykusios Kaune šių metų-rugpiučio 14, 15 d. Viršuje vidaus reikalų ministras pik Leo
nas kalba keliasdešimt tūkstantinei miniai darbininkų; apačioje—iš kaires į dešinę: vidaus reikalų ministras pik. Leonas sveikina medaliu apdovanotą dar
bininką, šventėje dalyvavusių darbininkų klubų vėliavų dalis, darbininkų plastika.

Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

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

Naujienos
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL.
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