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Čekoslovakijoj Paskelbta Pavojaus Padėtis
ČEKAI NUSITEIK? NEDUOTI SAVO TERI

TORIJOS VOKIETIJAI
800,000 Čekoslovakijos vyrų apginkluoti 

Vokietijos užpuolimui atremti
PRAHA, Čekoslovakija, rug

sėjo 18. — Čekoslovakijos val
džia sekmadienį paskelbė pa
vojaus padėtį visoj šaly.

Pavojaus padėtis suspenda
vo tokias konstitucines šalies 
garantijas, kaip spaudos lais
vę, asmenms laisvę ir susirin
kimų laisvę. Pavojaus padė
tis jvesta trims mėnesiams lai
ko.

Ją paskelbė parlamentas 
komitetas, kuriam pavesta lei
sti įstatymai po to, kai perei
tą ketvirtadienį tapo uždary
tas parlamentas.

Provincijų prezidentams šis

patvarkymas suteikė net dides
nių galią, negu centralinei val
džiai, elgtis kaip reikalaus ap
linkuma jų apygardose.

Proklamacija apie pavojaus 
padėtį rodo, kad čekai ruošia 
visą šalį kovai už nepriklauso
mybę. Rodo nusistatymą ne
duoti savo teritorijos Vokieti- • * • jai.

Apskaičiuojama, kad 800,0(10 
Čekoslovakijos vyrų yra apgin
kluotų ir prisiruošusių kovoti 
vokiečių įsiveržimą, arba su
stiprinti patrulius, kurie palai
ko karo stovį zudetų vokiečių 
apylinkėse.

Naujienų-Acme Telephoto
PRAGA GINKLUOJASI — Šis Radiopaveikslas atsiųstas per telefoną Londonan, 

o iš ten per radio New York a n, parodo Čekoslovakijos artelerijos narius statančius 
patrankas į poziciją gynimui Pragos nuo galimo puolimo. Kariuomenė ypatingai 
stipriai apginklavo Pragos priemiestį Motiol.

(Vokietijos kariuomenė žygiuoja Čekoslo
vakijos link

MUSSOLINI PAREIŠKĖ, KAD ITALAI KARIAUS VOKIEČIŲ 
PUSĖJE. VOKIETIJOS ŽYDAI DAKTARAI GAVO 

PASKYRIMUS ARMIJOJ.

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 18. — Ūkininkai praneša, 
kad vokiečių kariuomenė per paskutines .įris dienas žygiuoja 
Čekoslovakijos linkui. Kariuomenė pilnai^paruošta karui.

Manoma betgi, kad Hitleris nedarys agresingų žinksnių iki 
pasimatymo su Britanijos premjeru Chamberlainu arba jo pa
vaduotoju, kurs įvyks ateinantį antradienį.

VVASHINGTON, D. C., rūgs. 18. Užsienio reikalų sek
retorius Cordell Hull painformavo, kad čekų vyriausybė atsi
klausė jo, ar Jungt. Valstijos nesutiktų prižiūrėti Čekoslovaki
jos interesus Vokietijoj, jei tarp čekų ir vokiečių nutruktų 
ryšiai.

TRIESTE, Italija, ruąs. 18. — “Jeigu karas Ifils, tai Ita
lijos vieta bus šąlia Vokietijos”, pareiškė Mussolini sekma
dienį.

PRAHA, Čekoslovakija, rūgs. 18. — Pereitą savaitę vokie
čiai įveikė 40 čekų žandarų pasieny ir nugabenę juos į Vokie-

HENLEIN PASKELBĖ ORGANIZAVI
MĄ ZUDETŲ ARMIJOS

BERLYNAS, Vokietija, rug- 
sėjo 18. — Konrad Henlein, 
zudetų nacių vadas, šeštadienį 
išleido naują proklamaciją. 
Proklamacija kalba, jogėi “tūk
stančiai zudetų vokiečių", pa
bėgusių į Vokietiją, organizuo
ja savanorių pulkus karui su 
čekais.

Šie pulkai, pasak Henleino, 
organizuojami taip Vokietijoj, 
taip ir Čekoslovakijoj, zudetų 
srityse. Kadangi Henleino ka
riuomenė organizuojama ir t. . . ,t 7 ’ ,
Vokietijoj, tai, matyti, Hitleris 
šitokios kariuomenės organiza
vimui pilnai pritaria.

Prez. Rooseveltas 
prašo nominuoti 
progresyvų kan

didatų
VVASHINGTON, D. C., rugš. 

18. — Prez. Rooseveltas šešta
dienį ‘atsišaukė įMfr-tb' kongre 
sinio distrikto demokratus bal
suotojus New Yorko valstijoj, 
ragindamas juos nominuoti at
einantį antradienį kandidatu Į 
kongresą James H. Fay, Nau’-

FRANCUZIJOS PREMJERAS ANGLIJOJ
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

18. — Pereitą šeštadienį sku
biai pakviesti į Londoną Fran- 
euzijos premjeras Daladier ir 
užsienio reikalų ministras Bon- 
net. Sekmadienį jie jau buvo 
Londone. Jų konferencijai su 
Chamberlainu ir jo patarėjais 
stovėję klausimai: Ar leisti

Hitleriui, tokia ar kitokia for
ma, aneksuoti zudetų sritis ir 
gal būt pavesti Vokietijai kon
troliuoti visą Čekoslovakijos 
politinį ir ekonominį gyvenimą? 
Ar negalima surasti tokios taN 
kos formulės, kuri pasirodytų 
priimtina taip Hitleriui, kaTp 
ir čekams su slovakais ?

josios Dalybos šalininką. Prieš 
Fay kandidatuoja John J. O’ 
Connor, atkaklus liberalių re
formų priešas.

Japonai paėmė kinų

13 darbininkų pa
šauta

TOLEDO, Ohio, rūgs. 18. — 
Nuo balandžio menesio Federal 
Creosoting kompanijos įmonė
je čia tęsiasi streikas. Strei
kuoja ADF priklausą darbinin
kai. ' Penkt&jftenį - kompani j a 
atidarė .įmonę. - Darbininkų pi
lnėtai mėgino sulaikyti skebus. 
Kompanijos sargybiniai ėmė 
šaudyti į pikietus. Trylika žmo-

I 
I

nių sužeista, tačiau visi buvo 1939 m.

Lindbergh tapsiąs 
Rusijos civilės 
aviacijos vir

šininku
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

18. — Pasak laikraščio “The 
Londonu Sunday. Referee”, Šve
dijoj plinta gandai, jogei pulk. 
Charles Lindbergh tapsiąs Ru
sijos civilės aviacijos viršinin
ku pradedant sausio 1 diena

tiją areštavo.

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 18. — Vokietijos Iaiv*ų plau
kiojimas Elbos upe i Čekoslovakiją ir atgal sulaikytas šešta
dienį.

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 18. — Daug žydų daktarų, 
kuriems vyriausybė atėmė teisę praktikuoti, gavo paskyrimus 
tarnauji daktarais armijoj, jėi karas kiltų.

Lietuvos Naujienos

Vokiečiai apšaudė 
čekų muitinę

Du čekai sužeisti

plebiscito zu
detų vokiečiams

SELB, Vokietija, rūgs. 18. 
— Būrys vokiečių, apie 100 
vyrų, sekmadienį užpuolė če
kų miutinę miestely Neuhaus, 
kurs randasi ant Čekoslovaki
jos — Vokietijos rubežiaus. 
Užpuolikai apšaudė čekus ir 
mėtė rankines granatas į pa
statą. Du čekai, muitinės sar
gai, tapo sužeisti, čekai neat
sakė užpuolikams. Jiems ta
čiau greitai atvyko pagalbon 
žandarai ir kariuomenė.

Užpuolikai tuomet pabėgo ”į 
Vokietiją.

PRAHA, Čekoslovakija, rug
sėjo 18. — Čekoslovakijos 
premjeras Milan Hodza, kalboij 
pasakytoj sekmadienį ir trans- 
liuotoj per radiją, įspėjo klau
sytojus, jogei Čekoslovakija 
nesutiks paskelbti plebiscitą 
zudetų 'vokiečių apylinkėse.

“Plebiscitas, nežiūrint kaip 
jis pasibaigtų, neišriš nieko ir 
tik iškels eilę problemų, pana
šių toms, su kuriomis mums 
tenka dabar kovoti.

Britanija ir Francu- 
zija susitarė

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

Giedrėja; šalta; vėsus Ir 
tarpais apistipriai šiaurės va
karų vėjai; saulė teka 6:33, 
leidžiasi 6:55 valandą.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
18. — Oficialiai pranešta sek
madienį, kad Britanija ir Fran- 
euzija pilnai susitarė klausi
mais, kokios linijos reikia lai
kytis taikiam Čekoslovakijos- 
Zudetų klausimo išrišimui. Ko
munikatas sako, Francuzijos ir 
Britanijos vyriausybės tikffl, 
kad po likvidavimo Čekoslova
kijos problemos, galima bus 
eiti prie bendresnės Europos 
taikos.

Britų ir franeuzų ministeriį 
konferencija sekmadienį tęsėsi 
12 valandų. <

tvirtovę
SHANGHAI, Kinija, rūgs. 

18. — Japonų pranešimai sa
ko, kad jie paėmė Wusueh, 
gerai įrengtą kinų tvirtovę, ku
ri randasi 100 mylių nuo Han- 
kowo, laikinosios kinų sosti
nės. Be to, japonai sudraskė 
Wusueh užtvarą Yangtze upė
je, kurs sulaikė jų laivus nuo 
slenkimo upe Hankowo lin
kui.

Prez. Rooseveltas 
nupeikė gąsdin

tojus
WASHINGTON, D. C., rūgs. 

18. — šeštadienį prez. Roose
veltas pasakė kalbą ryšium su 
Jungt. Valstijų Konstitucijos 
Dienos minėjimu. Prezidentas 
nupeikė profesinius gąsdinto
jus, kurie lemia visokias ne
laimes, jei šalis eis reformų 
keliu. Jis nurodė, kad ir 1788 
metais, kai Jungt. Valstijų 
konstituciją teko ratifikuoti, 
netruko gąsdintojų, bijojusių 
žengti pirmyn, kaip kad jų 
yra šiandien, 1938 metais.

Maištai Ispanijos 
Morokoj

PARYŠIUS, Francuzija, rug
sėjo 18. — Čia gauta prane
šimų, jogei maište Ispanijos 
Morokoj, kurią kontroliuoja su
kilėliai, tapo užmušti 35 asme
nys. Daug areštų padaryta.

sužeisti lengvai.1

2,500 darbininkų nu
balsavo paskelbti

• streiką
NEW. CASTLE, Ind., rūgs. 

18. — Vietos automobilių dar
bininkų lokalo nariai šeštadie
nį nubalsavo paskelbti streiką 
Chrysler korporacijos įmonėje. 
Streiką nutarta pradėti pirma
dienį.

' 11
Varys propagandą 
už Garnerio kan

didatūrą
OKLAHOMA CITY, Okla., 

rūgs. 18. — William J. Cald- 
well, pasitraukęs iš biznio gro- 
serninkas, paskelbė suorgani 
žavimą National Democratic 
Club, Ine.

Klubo tikslas bus varyti pro
pagandą, kad 1940 metų rin
kimuose butų pastatyta vice
prezidento Garnerio kandidatu 
ra į prezidentus. Caldwello pa 
aiškinimu, jo suorganizuotam 
klubui pritaria pats Garner.

Karas nepagaus 
Jungt. Valstijų
• t

VVASHINGTON, D. C., rūgs. 
18. — Prez. Rooseveltas ir jo 
patarėjai pereitą šeštadienį 
dviejų valandų konferencijoj 
svarstė karo pavojų Jungt. Val
stijoms. Neoficialiomis žinio
mis, jie priėjo išvadą, kad ka
ras šaliai negrumoja, nes ji 
yra gerai apsaugota. Adminis-

Karui stoka med-
žiagų

MILWAUKEE, Wis., rūgs. 
18. — Pereitą savaitę čia įvy
ko Amerikos chemikų draugi
jos suvažiavimasi Tarp ko ki
ta suvažiavimo nurodyta, kad 
Europa veikiausia neįsivels i 
didelį ir ilgą karą, nes karin
giausioms valstybėms dabarti
niu . laiku trūksta žaliavos rei
kalingos karui vesti.

Suomiai pareiškė 
protestą rusams

HELSINGFORS, Suomija, 
rūgs. 18. — Suomijos vyriau
sybė užprotestavo dėl to, ka«J 
rusų lėktuvai lekiojo Suomijos 
teritorijoj pereitą šeštadienį.

Rumunija prisiruo- 
šusi mobilizuoti 

moteris
BUCHAREST, Rumunija, 

rūgs. 18. — Valdžios oficialus 
organas pirmadienį paskelbs
vyriausybės įsakymą, pagal ku-I 
rį moterys galės būti imamos 
karo tarnybai, jeigu karas kil
tų.

NAUJI LĖKTUVAI PAVA-
DINTI DARIAUS-GIRĖNO 

VARDAIS.

LIETUVOJE PRASIDĖJO RU-
DENS DIDIEJI KARIUOME

NĖS MANEVRAI.

KAUNAS, rugsėjo 12 dien..
_  • Lietuvoje prasidėjo didieji 
ti Dariaus ir Girėno vardais du rudens kasmetiniai karinome- 
nauji vidaus susisiekimo lėk-, nes manevrai.
tuvai. Krikšto tėvais buvo mi
nistras pirmininkas kun. Mi
ronas, p. Stanišauskienė, pro
fesorius žemaitis, p. Gustaitie- 
nė.

KAUNAS, rugsėjo 13 dien 
— šiomis dienomis pakrikšty-

LENKAI KONFISKUOJA 
ŪKIO DRAUGIJOS 

TURTĄ.

BIRŽĖNAI PRAŠO PERRINK-
TI ANTANĄ SMETONĄ IKI Draugijos turtą.

VILNIUS, rugsėjo 13 dien. 
■ Lenkai konfiskuoja Ūkio

GYVOS GALVOS.

KAUNAS, rugsėjo 11 dien.
• žemės Ūkio ministras J.

KAUNO MIESTO DEVYNIŲ 
MILIJONŲ LITŲ PASKOLOS 

SERIJA.
Tūbelis su palydovais dalyva
vo jaunųjų ūkininkų šventėje 
Biržuose. Biržėnai prašė per
rinkti Antaną Smetoną prezi
dentu iki gyvos galvos.

DAINŲ ŠVENTĖ UKMER
GĖJE.

KAUNAS, rugsėjo 12 dien. 
— švietimo ministras Tonkū
nas Ukmergėje atidarė rajoni
nę Dainų šventę, kurioje daly
vauja per 1700 dainininkų.

Valdžia siūlo planą 
kooperavimui su 

bizniu

KAUNAS, rugsėjo 13 dien.
— šiomis dienomis išleidžiama 
pirmoji Kauno miesto paskolos 
lakštų serija devynių milijonų 
litų sumai.

NEW YORK, N. Y., rugsė
jo 14 dien. — Ligšiolinis Ge
neralinio Konsulato New Yor- 
ke Sekretorius Anicetas Simu
tis nuo š. m. rugsėjo 1 dienos 
paskirtas Attache (prie ko? 
prie ministerio Washingtone?
— Red.).

G. K. 
New York City 
1938/IX/14 d.

Prašys įsteigti svei- Washin^Td. c., mgs. 
katos ministeriją 118. — Komercijos departamen- 

---------- - tas paruošė planą valdžios ko- 
CHIŲAGO, III., rūgs. 18. — operavimui su bizniu. Pagal 

Jungt. Valstijų daktarų asocia-planą šalies pramonė bus pa- 
cijos atstovų butas (the house dalinta j dvyliką grupių. Kiek- 
of delegates) nutarė prašyti, į vienos tų grupių atstovai tu- 
kad valdžia įsteigtų viešosios rėš reguliarius pasitarimus su

tracija tik dabojanti, kad ša- sveikatos departamentą, ku- valdžios atstovais pramonės 
lies nepagautų karo isterija, riam vadovautų medicinos dak- interesuose. Valdžia teiks pa- 
panaši tai» kurį įvėlė Jungt.1 taras ir kurs butų ministerių ramos biznieriams, kai šie pra-
Valstijas į Pasaulinį karą. kabineto narys. šys jos.

RUGSĖJO MĖN.
(September)

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

O
SESTADIENIAIS nuo 8 
ryto iki 6 vaL vakaro.

NAUJIENŲ ADM.
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Kenoshiečių 
Nemejunų Vedy
bų Sukaktuvės

Iškilmingai šventė 25 metų 
Jubiliejų

KENOS1IA, Vis. — Liepos 
31 d. susirinkom pas drg. Ne- 
nicjunus atšvęsti 25 metų su
kaktuves jų vedybų gyveninio. 
Padedami Maldų suprašėm a- 
pie 200 jų draugų. Patiekėm 
svečiams gerus pietus ir vaka
rienę.

Tai buvo netikėtumas d.d. 
Nemejunams. Diena pasitaikė 
labai graži, tad baliavojom iki 
vėlaus- vakaro. Drg. Nemejli
nam įteikėm gražią dovaną — 
naujausios mados “living room’’ 
setą ir pinigais, kad patys nusi
pirktų ką norės. Duktė nuo sa
vęs nupirko gražią dovaną. 
Daugiau dovanų nupirko gimi
nės ir draugai.

Turime tarti širdingą ačiū p. 
p. Bariukams, kurie davė pro
gos tokią brangią dovaną nu
pirkti ir atidavė ją- su didele 
nuolaida. O ir pats Į). Bertulis 
su penkine prisidėjo su mumis 
dalyvavo pas Nemajūnus, su vi
sa šeimyna — žmona ir dukre
le. Labai malonus žmonės. Mes 
visi pamylėjome p.p. Berlulius 
ir pasižadėjom kada baldų rei
kės važiuoti pas p. Bertulį, 2310 
W. Boosevclt Bd., Chicago, III. 
Džiaugiamės ir gęažią lempą 
pigiai nusipirkę pas p. Bertulį.

Musų draugas VVaukegąne

Ambrozunas p.p. Bertulį pirko 
elektrikinį šaldytuvą.

Drg. Nemajūnai nepamirš do
vanos per daugelį metų.

Padėka Dalyviams
Širdingai dėkavojame visiems 

musų draugams už prisidėjimą 
Ir dalyvavimą. Tariame nuo
širdų ačiū bučeriahis Parna
sams už davimą troko ir siinui 
už atvežimą dovanų it stdlų su 
suolais, taipgi padėjimą dirbti 
prie gėrimų; p-iai Krepienei iš 
VVaukegeno už paskolinimą sta
lų; p. Dauderiiil Už keksus ir 
duoną ir duonkepiui Maldai, 
kuris iškepė pokilio keksą, o 
Maldos sunps gražiai jį išdeko- 
ravo. Ačiū Maldai už tokį gra
žų keksą. Ačiū B. Malelienei už 
padėjimą į stalus nešti. Ačiū 
p-lei S. Konciukei už nešimą į 
stalus. Ačiū draugėms už pagel
bėjimą man pietus išduoti. Dr- 
gei Kuzmienei, dr-gei Menutie- 
nei, drg. Butvinskams, už padė
jimą. Ačiū drgg. Ambrožiu- 
nams, Petkams, Bakšiams, Bas
čiams, ŠaltimieramS' iš Wauke- 
gano, buferiams iš Kenosha. 
Tris bučerius turėjome. Tas ro
do, kad alkio kęsti nereikėjo. 
Du bekeriu turėjom, tai duonos 

| ir pyragų buvo užtektinai.

Buvo Daug Chicagiečių
Ačiū draugams už duosnumą 

pinigais. Gėrimų buvo užtekti
nai — trokšti niekam nereikėjo. 
Visi prisivalgė drg. Nemejunų 
švarioj farmoj. Po medžiais, 

'gražiame kieme turėjome tik
rai smagų , laiką. Ačiū Wauke-

NAUJOS RŪŠIES PIKIE- 
TININKAS — Įdomus pi- 
kietlninkas atsirado Hemps- 
teade, N. Y. 4% metų ber
niukas Martin Tienken pi- 
kietuoja mokyklą, reika
laudamas, kad jį priimtų į 
vaikų darželį. Mokyklos vir
šininkas nepriima berniuko1, 
kadangi jis esąs p«rj aunas.

gano muzikantams Norkui ir 
Greškai — smagiai prišišokom. 
Aš nuo savęs tariii širdingą a- 
čių visiems draugams Už prisi
dėjimą ir dalyvavimą, su jumis 
visi turėjome smagų laiką. Su
minėti ‘jUos visus nėra jokios 
galimybės, nes perdaug vietos 
užimtų. Ačiū chicagiečiams už 
tokį skaitlingą atsilankymą. A- 
čiu Nemejunienės švogeriamš 
žižiunams, Kubeliunienei už su-

Mes, rengėjos, Bodavič ir Ma
ldos linkime draugams Nema
jūnams sulaukti auksinio jubi
liejaus, kad galėtumėm vėl 
drauge pas jus susirinkti tokioj 
malonioj nuotaikoj.

K. RadaviČienė

Vasara Benton, III. 
Graži it Derlihga

k- . ■

Darbai Kasyklose SilpUfti Eina
BENTON, ILL. — Pas mus 

šįmet vasia^a litavo labai graži 
ir derlinga. Kartais palydavo, 
bet karščių, tokių, kokių turė
jome kitais metais šįmet nebu
vo.

Daržovių liek užaugo, kad 
žmonės neturi kur jų dėti.

llarbą8 anglių kasykloje eina 
btogdi. Kompanija turi kelias 
kasyklas, tad per mėnesį laiko 
Vienoj anglį kasa, kitą mėnesį 
— kitoj ir taip toliau. Kasėjai 
per du mėnesiu laiko negauna 
daugiau dirbti kaip 9-ia« die
nas. Kai kasyklos dirba, tai ir 
biznieriams šiek t iek geria u, 
bet kai Užsidaro, lai pasidaro 
sunku. Kostumeriams reikiė 
duoti kreditas, nes jie nemoka 
ir negali mokėtt Per vasarą la
bai sunku išsilaikyti.

Vertos iri $10!
Bet “Naujienas”, visgi 

gaunam. I
bet galėtum mokėti ir $10.00, 
nes jos to yra vertos. Tai, tur
būt, geriausias darbininkų laik
raštis Amerikoj. Randi jame 
žinių iš viso pasaulio, jis nieko 
neslepia. Kai nęturi pinigų, tai 
“N.” palaukia su prenumerata. 
Tikrai, visi lietuviai turėtų 
“Naujienas” skaityti.

Skaitau “Naujienas” daugiau 
kaip 20 metų laiko ir jokiu bil
du su jomis nesiskirčiau. Tai 
musų geriausias' draugas, kuris 
mums viską praneša — kas de-

čia
Kainuoja tik $5.00,

dhsi ChicagOj, už Ciiicagos, Lie
tuvoj ir visilbse pasaulio kam- 
plioše. A. Paulavičius

Graži Baltimores, 
Md. Lietuvių 
Šeimyna

H. Jagminas 
Binghamtone 
Rugsėjo 23

A. ir M. Braziai
BALTIRLORL, Md«—Pas mus 

yra graži lietuvių šeimyna. Tai 
Antanas ir Marė Braziai, 1804 
West I^ayette Street. Juos rei
kia pasveikinti už gražios šei
mynos išauklėjimą.

Pp. Braziai turi tris dukteris: 
Elžbietą, kuri jau Ištekėjus, ir 
Butą su Maryte. Jos abi yra ga
bios ir gražios šokėjos. Abi ne
seniai Šoko Hippodroine Teatro 
scenoj Ir buvo gražiai, parekla
muotos anglų sįaudbje.

Marijų jUU yta baigusi aukš
tus ihokslus ir turi šokimo ir 
girrihastikoš pažyntėjimtis. Ji, 
kartu su sesute Riita, priklauso 
prie lietuviško chord. Prie jo 
taipgi priklauso ir seshtė Elž
bieta.

Beje, prie W. Fayette gatvės, 
ties numeriu 1510 gyvena ir ki
ta lietuvaitė, Helda Džuliutė.

—J. M.

BINGHAMTON, N. Y. — ža
lioji vasara jau praūžė. Ilgėja 
vakarai. Tie vakarai. Tie vaka
rai labai tinka šušlrfnkfmums, 
prakalboms. Kaip tik ir įvyks 
prakalbos — Amerikos Lietuvių 
Laisvamanių Etinės Kultūros 
pirmininkas H. Jagminas kal
bės mus mieste penktadieni, 
rugsėjo 23 d., Lietuvių Svetai
nėje, 315 Clinton St., 7:30 vai. 
Vakare.

DR. BERTASH
756 West 35th St

. cor. 6t 35th And Hauttd 8te. . 
Ofiso valandos i>uq 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedėllomte pagal sutartį.
RME. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

TeL Kenwood 5107
......... --- ....... - —

, BaMeiu«^f.i.VUI£VEkLrUU

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHlRbUGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir nuO 6—8 vaL vakaro 
Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMONt aVB 
Valandos —9—10 A. m. 
Nedalioj pajual silUrtį

utį f Ali

KAIP ŽUVIS BE 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ” 
NETURĖTŲ BŪTI.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Tel. PdrtsmoUth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.50
(Scte^ąed) Tekias .... ............. v

^SMULKESNES DAUG'piCrESNfiS ’
• y Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

Ši KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

Kur Jautiesi Tikrai 
Kaip Lietuvoj!

Apie šiaurės Wisconsiną

norit pamatyti gražiq*‘Viėtų:' 11-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

Moterys-žiurėkit!
JUS GALIT LENGVAI ĮSIGYTI

ROGERS SIDABRĄ
"BĮ M*DE >i ONEIDA ltp.Į 

fl0lLVW00DV«ž.

NORITE.

6 ŠMOTAI 
AUKŠTOS RŲŠIES

1 Peilis
2 šakutės
1 šaukštas
2 šaukštukai

SU 6 KUPONAIS 
TIKTAL

Taupyki!
Kuponus

Kitur 
Kainuoja 

$2.75

GALIT GAUTI TIEK SETU KIEK

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ

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

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme- 
niai pristatyti j ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso >1.14. Užsakant dSž« paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c.

Siunčiu ............... kuponus. TaipJd pinigais .............. ......................

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

Vardas ................ —..........~........................... ~............. .—........... .........

Adresas .....«......—.

Miestas ................. --------------- ............---- Valstija —...... . ................
- - —____—________________________________________________________

Kalbėtojas iš tolimos Chica
gos. Jis dėstys laisvos minties 
reikšmę ir svarbą, iis norės su
sipažinti su Šio miesto senais 
laisvamaniais ir su visa plačia 
ir gyva šio miesto lietuvių pu- 

[ blika. Todėl visi Binghamtono 
ir apylinkės lietuviai kviečiami 
atsilankyti ir pasiklausyti pra
kalbos! Įžanga, nemokama.

ADVOKATAI
K. P. GUG1S

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephonei Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwėll St 
Telephone: Republic 9723

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, K-RAT 

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

A. Montvid, M. D.
West Towh Statė Bank Bldg. 

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

TeL Seeley 7330 ...
Namų telefonas BruHswick 0597

Office Mhd Res. Phone Cftlntnet 7472 
Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

3103 South Halsted st.
Res. 3261 So. Halsted Street

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

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

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

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

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

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

eglių, beržų, paparčių; visokių 
uogų, grybų, voverių ir visokių 
paukščių, — tai važiuokite į 
VViseonsino šiaurę!

O kiek ten ežerų ir ežerėlių 
žvejams!

Mes ten buvom tik keturias 
dienas ir sugrįžome namo kaip 
nauji žmonės. Teh žmogus gau
ni naujos sveikatos ir jautiesi 
tikrai kaip Lietuvoj.

Reikia važiuoti į šiaurę apie 
300—400 mylių nuo Milwaukee. 
Ten no civilizacijos užkampis, 
bet yra daug gražių miestų ir 
miestelių.

Ten yra ir stebuklų — di
džiausių akmenų laukai, uolos, 
aukšti kalnai, o ant tų kalnų 
akmenų auga aukštos pušys.

Aš esu labai dėkinga savo 
brangiems draugams Ugens- 
kiams ir giminėms Kričaus* 
kams, kad jie mane ten nuve
žė. Kadangi jie turi geras šir
dis — tai man teko pamatyti 
stebėtinai gražias šiaurės Wis- 
consino vietas.

Sutiktuvės
Rugsėjo 11 d., bažnytinėj sa

lėj įvyko didelis parengimas. 
Tai buvo sutiktuvės kun. Mar- 
tučiui (?) sugrįžusiam po trijų 
mėnesių atostogų ir kelionės 
Lietuvoj. Dalyvavo apie 110 
žmonių. Tikietai buvo po 50c., 
už kuriuos svečiai gaVo skanią 
naminę Vakarienę ir pasišoko.

Kun. teko liet du 'kartu kal
bėti — lietuviškai ir angliškai, 
nes buvo ir svetimtaučių. Lie
tuva jam patiko, gražus kraš
tas, bet ten tekę daug pėkščiam 
vaikščioti, nes nebuvę automo
bilių.

Jisai yra malonus, draugiš
kas žmogus, nevien parapijo- 
narris, bet ir kitiems lietuviams.

Corištance Marka

Remkite tuos, kurie 
garsinasi. .

“NAUJIENOSE”

, ' ..į i.L-.. --L
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

. AMBULAN0Ė;
. ■ , DIENĄ IR NAKtl "

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
.......................................... I' 'I » '>>■ .. ..........................-...h ,

1 Aįi-ta.-š. 4 koplyčios visose
JL_? 1 Chicagos dalyse

m ......... t . ...................................... i ........ m

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

P. ŠALTIMIERAS.
MM

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos,

Cicero
Lietuviu 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Amhulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME
, KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

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

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 SO. Weštern Avė. Phone Virginia 0883

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 Lituanicp Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 $o. Westęrn Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th CouYt Čfcero Ph6ne Cicero 2109• ■ • ’ • - *

J. LIULEVIČIUS
4348 So. CalifoPrtia Avenue Phone Lafayette 3572

4 p. j. Ridikas
.3354 S6. Halsted Street YARDS 1419

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

. r,. S. P. MAŽEIKA
*3319 tlfuanlca Avenue

Yards 1189
Yards 1138

KAL & ZARETSKY 
, LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

' Pąnedėlį, Utamlnke ir Kėtverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare. 

Sėfedoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 V.v.
Subatoj nuo 12 iki 6 v.v. 

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metą praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
nio, 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 
be 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

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

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
NpdflHomfR nacral sutarti.

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
gydytojas ir chirurgas 

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

Seredomis ir ftečfel. pagal sutarti 
Re*. 6631 86. California Avenue

Telefoną* Repuhlie 786R

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2808 West 63rd St

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—f 
vakarą trečiadieniais ir i«kmadie' 

niais pagal susitarimą,^ 
Telefonas HEMLOCK 8111

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENHSTAS

4645 So. Ashland Avė.
.. arti 47th Street

11 Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

_____ KiU Lietuviai Dak tanM_____

Dr. W. J. Kirstuk
PHISICIAN and SURGEON 

4309 W. Fullerton Avė. 
(Rtsidence &. Office) 
TEL. CAPITOL 2828

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

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susritaruš 
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IS RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

TeL Canal 8116
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHTCAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

Nuo 10 iki 12 vai? ryto, nuo 2 iki 
4 vai. po pi et ir nuo V ild 930 VaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2889

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo 10 Iki U dienų, 2 iki 3 *
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Iš Lietuvos

KAS KA VEIKĖ SU 3-Č10 NAKTINIAME 
IŠVAŽIAVIME

(Tęsinys)

Reporterio Nuotykiai
Palikęs tą musų veikėją “be- 

romansuojan” su delegate, kaip 
kad esu praeitą kartą minėjęs, 
ir pasižadėjęs, kad apie tai ne
rašysiu ir niekam

niekur negalįs gauti druskos. 
Patariau eiti prie baro, gal te
nai jis galėtų gauti. “Tai Tams
ta pabandyk prie to baro, tai 
žinosi kaip tenai dalykai deda
si” — atsakė p. Dargis.

Priėjus prie ugnies, žiūriu,
nesakysiu, • ka(] įįe]as maišas keptų kornų 

(to prižado jūsų Reporteris ir, ruošiama ncSti prie baro, bet 
aikosi), emu prie baro ir ban-(pjrm ne§jmo p-įa Bakanienė 

c au gauti keletą keptų kornų. ren]<asj kornus savo Šeimynai, 
Bet kur tu žmogelis prisigrusi, skaitliuodama maž daug seka-
reikia stoti į eilę ir laukti savo mai: “šitas bus Marthai, šitas

Baro biznis šiek tiek apsira
mino, reiškia jau svečiai ir vieš
nios šiek tiek yra pasisotinę, 
pradeda rinktis į būrius ir ban
do dainuoti. Pirmiausiai su dai
nomis pasirodo Soho “Choras”, 
vadovaujant p. Marijonai Šin
kūnienei su savo “garsiom- 
sioms” dainoms. Detroitietė Dr. 
Palevieiaus žmona bando suda
ryti savotišką chorą iš chica- 
giečių, pittsburghiečių ir kitų 
kolonijų lietuvių. Bet tam sudė
tiniam chorui tiek tesiseka kaip 
Amerikos lietuvių sudėtinei 
krepšinio komandai nuvykus į 
Lietuvą. Reporteris

(Bus daugiau)

Zapyškio girininki
joje išdegė apie 110 

ha miško

.......................... ■■■ 1 ■——■■—i ■ ■— $ 

iš Kauno. Esant didelei saus
rai, nuo jų šaudymo galėjęs 
kilti gaisras; kiti kalba, kad 
nuo papiroso ir t.t. šiandien 
gaisras jau užgesintas.

GRAŽĖJA MIESTELIS

Buvo pavojus Ežerėčio 
durpynui

d.,

kaleinos. Sugalvojau, kad gal Gertrūdai, šitas Al., šitas Blan- 
aš turėsiu geresnio pasisekimo!
eidamas aplinkiniais keliais. Ei
nu prie ugnies, kur yra kepami 
komai. Manau sau gal tenai pa
vyks gauti keletas kornų. štai, 
sutinku Lietuvių Radio progra
mos vedėją p. Povilą Dargį ne
šantį pora keptų kornų ir ieš
kant druskos. Dargis skundžia
si, kad jisai turįs kornų, bet

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ

GAUSITE

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.
GYVASTIES

Raštinėje per
A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St
y

Raštinė atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. 

po pietų.

chiai, o Povilui nereikia, jisai 
jau savo dalį yra gavęs”. Pasi
rodo, kad p. Bakanienė ir drus
ką jau buvo iš anksto pasirū
pinus.

Kiek toliau paėjus, sutinku 
chicagietį Saliamoną Tilviką. Ji
sai žvalgosi tai į vieną, tai į ki
tą pusę ir vis gėrisi Pittsbur- 
gho apylinkė kalnais. Ir jokiu 
budu negali suprasti, kad Pitts
burgho apylinkėje nors ir į 
mišką išvažiavus netenka susi
durti nė su uodais, nė su kito
kios rūšies vabaliukais, kurie 
Chicagos mieste, vakaro sulau
kus, piliečiams neduoda ramy
bės.

Štai, SLA vice-prezidentas J. 
K. Mažukna atsivežęs didelį bū
rį Northsidiečių daro pažintis 
su svečiais delegatais.

Skautų atstovė p-lė Marijona 
Bartkiutė vos spėjo grįžti iš Lie 
tuvos, bet jau ir ji buvo šia
me naktiniam išvažiavime. Pa
sakojo savo įspūdžius iš Lietu
vos skautų suvažiavimo. Jokiu 
budu p-lė Bartkiutė negali atsi
gerėti gražumu Lietuvos miškų. 
Didžiausio įspūdžio skautų at
stovei padarė tasai miškas, ku
riame buvo Skautų stovyklos.

Bendrai, Skautų atstovė turi 
parsivežus daug gražių įspū
džių iš Lietuvos ir jai ims lai
ko iki ji galės jais pasidalyti 
su visais Pittsburgho lietuviais.

Grįžo iš Lietuvos
Plaukikas Albertas
Bikinas

Rugsėjo 11 d. grįžo iš Lietu
vos Pittsburgho lietuvių sporti
ninkas plaukikas Albertas Biki
nas. Parsivežė iš Lietuvos ne 
tik gražių įspūdžių, bet ir 4 
auksinius medalius, kuriuos lai
mėjo kaipo plaukikas Lietuvos 
Tautinėj Olimpijadoje.

Kelionė visur gerai klojosi ir 
pasisekimais musų Albertas yra 
pilniausiai patenkintas. Papasa
kojo daug visokių įdomių įspū
džių iš viešėjimo Lietuvoje. Ki
tą kartą apie tai parašysiu dau
giau.

Sekmadienį, rugpiučio 21 
11 vai. iš Juros miškų gais
rams stebėti punkto buvo pa
stebėtas gaisras Zapyškio giri
ninkijoj. Tuojau apie jį buvo, 
pranešta kaimų seniūnams ir 
policijai. Buvo pradėta šaukti 
žmones gesinti gaisro. Bet, de
ja, sunku buvo žmones suras
ti, nes buvo sekmadienis ir jie 
iš namų išvažinėję. Tuo tarpu 
gaisras vis plėtėsi. Pūstelėjus 
rytų vėjui, ugnies liežuviai 
pradėjo slinkti Ežerėčio dur
pyno ir kaimo kryptimi. Buvo 
pavojaus, kad gali užsidegti 
didžiulis Ežerėčio durpynas ir 
padaryti milžiniškų nuostolių. 
Tačiau vėjui nurimus, tos ne
laimės buvo išvengta, nors ug
nis nuo durpyno buvo tik už 
600—700 m., o nuo kaimo apie 
1 km.

Degė daugiausiai beržynai, 
jaunos pušaitės, bet pasitaiky
davo 
gal 
viso 
kas 
apie
lizuotas. Jo gesinti buvo su
šaukta kelių kaimų gyvento
jai, viso apie 200 žmonių. Ge
sinimo darbai buvo nepapras
tai sunkus, nes nebuvo arti 
vandens. Reikėjo kastuvais že
mę kasti ir ja gesinti. Tik vė- 
iau ugniai prisiveržus prie 

ežero, jau buvo galima panau 
doti ir vandenį. Iš gaisro vie-j 
tos, bijodamos ugffies, pradėjo 
bėgti daugybė gyvačių, žmo
nės kastuvais daug jų užmu
šė. ■ :•

Gaisro priežastis aiškinama. 
Yra visokių nuomonių. Vieni 
mano, kad ’ hiišką padegę me 
džiotojai. Sekmadienį J tą miš
ką buvę atvykę 4 medžiotojai

ŠIAULIAI — Buvusiam Šiau
lių kalėjimo viršininkui Iljase- 
vičiui, nubaustam sunkiųjų 
darbų kaJūjimo už išeikvbji- 
mus, likusioji bausmė dovanota 
ir jis iš kalėjimo paleistas.

JŪŽINTAI — Po įvykusių 
didelių gaisrų Jūžintuose 1930 
ir 1933 metais, dabar vietoje 
sudegusių atstatyti nauji dai
lus trobesiai. Kitų metą mano
ma pradėti ir a. a. garbingojo 
južiintiškio J. O. Sirvydo na
mų statyba, kuriems sklypas 
gautas labai gražioje vietoje, 
miestelio centre.

i

Gražiausias South Sidėj

Marlyn’s Restaurant ir 
Cocktail Lounge

118 E. CERMAK ROAD

Puikus ir Nebrangus Valgis ir Gėrimai

Atsilankyki! ir klauskit lietuvaites S. Bernotaitės, kuri 
yra manadžerio pagelbininke. Ji jus tinkamai priims

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

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

Evergreen Avė., tel. Belmont 
7678; John Kuprevičius—vice-plr- 
mininkas, 8446 W. Pierce Avė.; 
Anton Lungevicz—nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; S. Buneckis—finans rašt, 
3247 Beach Avė.; A. Zillius—ka
sierius, 8327 Le Moyne St.: T. 
Kubilius—maršalka, 3222 Pierce 
Avenue.

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

3141 So. Halsted St; P. Pauzolis 
—pirm, pagelb.. 3427 So. Halsted 
St; S. Kunevičia—nut rašt, 8220 
So. Union Avė.; F. Kasparas — 
fin. rašt., 8534 So. Lowe Avė.; 
W. Dulevičia—kont. rašt, 812 W. 
33rd St.; J. Balčiūnas—Kasierius, 
3200 So. Lowe Avė.; J. AriŠiu- 
nas—apiekunas kasos, 3623 H So. 
Emerald Avė.; F. Kunevičia — 
apiekunas kasos. 3201 Green St.; 
K. Valaitis—apiekunas ligonių,
7104 So. Emerald Avė.; W. Dule
vičia—korespondentas. Laiko su
sirinkimus kas mėnesį pirmą pen
ktadienį. 7:30 vai. vakare. Crica- 
gos Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted St.

Jonas Goodmanas 
Pralaimėjo

Šią savaitę Pittsburghe Oak- 
mont Country Club buvo golfo 
rungtynės, kuriose dalyvavo ir 
garsusis lietuvis golfininkas 
John Goodman. Jisai buvo pri
sivaręs prie pirmenybes,. įjęt ga
li linuose lošimuose pralaimėjo.

—S. Bakanas

Mirimai
Pittsburghe

ir didelių senų pušų. Pa- 
girininko apskaičiavimus, 
išdegę apie 110 ha. Miš- 
degė dar ir vakar, nors 
14 vai. jis jau buvo loka-

T

Čionai Lietuviai Perka!!!
APŠILDYMĄ PLUMBINGĄ — MALEVĄ 

LINK-BELT STOKERIŲ CENTRAS

■

w®-

S

Pirkite kur visi Lietuviai Perka!

South Center Plumbing & Heating Supp.y Go., Ine
N. W. kampas State ir 55th St.

VISI TELEFONAI — ATLANTIC 4290 — VISI TELEFONAI

HTMOŽ .

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGI
JOJ SKlidAUS ROSELANDO LIE
TUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS įvyko, 

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

ŽAGA RIEČIŲ KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Pirmininkas—Pet

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

Pasimirė Jurgis Lukošaitis
CARNEGIE, Pa. — Rugsėjo 

10 d. staigiai pasimirė senas 
Carnegies gyventojas ir SLA 
128 kp. prezidentas Jurgis Lu
košaitis. Buvo palaidotas rugsė
jo 14 d. be bažnytinių apeigų, 
gražiose Chartiers kapinėse.

Laidotuvėse dalyvavo gražus 
būrys velionio draugų ir' pažįs
tamų. Velionis Jurgis Lukošai
tis buvo dar jaunas vyras, tik 
54 metų amžiaus ir atvyko į šią 
šalį 1909 metais. Carnegie išgy
veno virš 25 metus laiko. Paėjo 
iš Lietuvos Jurgiučių kaimo, 
Meškučių parapijos, Šiaulių ap
skričio.

Velionis Lukošaitis paliko di
džiausiam nubudime 3 seseris 
ir vieną brolį; tik viena sesuo 
tesiranda šioje šalyje, Marijo
na Katilevienė, kuri rūpinosi ir 
laidotuvėms. Kitos seserys ir 
brolis Lietuvoje.

Jurgis Lukošaitis buvo neve
dęs, nuolatinis Naujienų skaity
tojas per daugelį metų. Priklau
sė prie SLA 128 kp. ir prie LDS 
143 kp., kuri pirmiau buvo 
APLA kuopa.

Lai bus jam lengva šios ša
lies žemelė.

MIRĖ JONAS KAZLAUSKAS, 
BAGOČIENĖS TĖVUKAS

Rugsėjo 16 d. pasiekė šių žo
džių rašytoją liūdna žinia, kad 
tą dieną pasimirė vienas iš se
niausių Pittsburgho Lietuvių 
Draugijų organizatorių ir dar
buotojų, Jonas Kazlauskas, S. 
L.A. prezidento adv. F. J. Ba- 
gočiaus žmonos Tėvukas.

Kitą kartą parašysiu daugiau.
Bakanas

•“* ■ ’• >'• ■■ ~ .........»■■■■■■ ■ — • < ' w

DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 193R METAMS:

. John-Jackas— pirmininkas, 6504 
SO. Bockwel] St.; Adam Subaitis 
—vice-pirm., 1947 String St.; 
Gasper Pakelti.*?—nnt. rašt., 4019 
Ramašauskienė, 1218 South Inde- 
pendence Blvd., Chicago, III.; Ka- 
sierka—F. Ambrozienė, 11731 S. 
Indiana Avė., Ch’go; Maršalka— 
William Putris, 4730 So. .Spring- 
field Avė., Chicago, III,; Kores
pondentas — Juozas Balakas, 1414 
So. 49th Court, Cicero, III.; Ka
sos Globėjai—Juozas Keturakis, 
1525 So. Blst Avė., Cicero, III.; 
Steponas Niprikas 852 West 83 
St., Chicago, III. '
Susirinkimai laikomi vieną sykį 
į mėnesį kas ketvirtą nedėldienį 
pirmą valandą popiet Hollyvrood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St, Chi- 
cago, TU.
So. Artesian Avė.; Frank Micklin 
Jr. — finansų rašti., 4917 South 
Komensky Avė,; Frank Medalins- 
kis—kasierius, 3159 Emerald Av.; 
Frank Margevičia—kontr. rašt., 
4348 o. Washtenaw Avė.; B. J. 
Jakaitis — Auditorijos atstovas, 
826 W. 34th PI.; A. Subaitis, A. 
Tamevičia ir P. Augustinas — 
Trustees.

Atsilankykit Pamatyti Šį GRAŽŲ 26-šių ŠMOTŲ 

“Rožių ir Lapukų” 
Sidabrinį Setą

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

Gaus šį puikų sidabrinį setą (h
TIKTAI Už...........

CHICAGOJ NAUJIENOS METAMS
26 šmotų Setas......................... ........
“Naujienos” Metams ir Setas ...... ....

$8.00 
$4.00 

$12.00

Kitur, Suv. Valst. ir Kanadoj
NAUJIENOS Metams.............................. $5.00
26 Šmotų Setas su persiuntimu ___  $4.50
“Naujienos” Metams ir Setas ......  $9.50

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

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

Adresas

Miestas

GILUS 
BLIUDAS 

IR DVI 
TORIELKAITES 

KOMPOTUI

DEZERTUI
PADUOTI

INDAMS KUPONAS
IKI RUGSĖJO 24 D.

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

• eis kas savaitę.
SU ŠIUO KUPONU 

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

Be

1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI

Vardas..

Adresas.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠALPINIO 
KTJUBO VALDYBA 1938 M. r Pirm.

George Medalinskas, 233 Central 
Avė.; Pirm. Pagelb. Frank Sta- 
nionis, 3950 Gladys Avė.; Prot 
Rašt Mary Medalinskas, 283 So, 
Central Avė.; Fin. Rašt. ChaB. 
Kattalo. 4676 W. End Avė.; Kont 
Ttešt. Vincentas Manikas, 17 So. 
Snringfleld Avė.; Kasos Grobėjai: 
Mike Davidonis, 8917 14th St., 
Juozas Bruchas, 8887 W. Polk St.; 
Kasierius Mike Kaziunas, 3508 
Gunderson Avė., Berwyn, TU.; 
Maršalka Juozapas Zubovus, 
530 So. Lawrence Avė.; Kliubo 
gydytojas: Dr. Margeris, TeL 
Boulevard 8483; Korespondentas 
—Joe. Gardauskas.

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

ka, Pirmininkas, 2419 W. 43rd 
St., Tel. Lafayette 5424; J. Va- 
linckas, Pirm.-Pagelb., 3423 So. 
Morgan St.; Paul J. Petraitis, 
Nutarimų Rašt., 4223 So. Wells 
St., Tel. Victory 8770; Holen 
Gramontienė, Kasierius, 4535 S. 
Rockwell St., Tel Lafayette 2418; 
Frances Wittis. Fin. Rašt, 4489 
Archer Ąve„ Tel. Lafayette 1374; 
F. Krasauskas, Kontrolės Rašt. 
4353 So. Maplewood Avė.; J. 
Jesunas, Kasos Globėjas, 2440 
W. Pershing Road; Dr. A. J. Ma- 
nikas, Daktaras Kvotėjas, 4070 
Archer Avė., Tel. Lafayette 3051; 
A. Saldukas, Teisėjas, 4038 Ar
cher Avė. Susirinkimai laikomi 
kiekvieną trečią sekmadienį, kai

cago, m.
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Kas Sprendžia Karo 
Klausimą Sovietų 

Sąjungoje?
r

i

Karas ar taika?

—-..........-y

ROOSEVELTAS NORĮS KUR
TI NAUJĄ PARTIJĄ

i ' ITT-'

Šis klausimas tyręs, būti išspręstas trumpu laiku.. 
Dar yra vilties, kad1 karo nebus.

Svarbiausia, kad čekai yra pasiryžę su ginklais ran
kose atremti nacių puolimus. Krašto viduje respublikos 
valdžia jau padarė tvarką, per trejetą dienų numalšin
dama, hitlerininkų maištus Sudėtų krašte. Heinleinas 
turėjo bėgti i Vokietiją.

Tvirtas valdžios nusistatymas davė jai ir daugiau 
reikšmingų laimėjimų. Slovakų nacionalistai, kurie bu
vo sudarę sąjungą su sudėtais* jau nutraukė ryšius su 
naciais ir stojo ginti respubMką. Slovakų atstovai, gal 
būt, įeis ir į vyriausybę.

Pačiuose Čekoslovakijos vokiečiuose prasidėjo skili
mas — po to, kai Heinleinas išleido savo išdavikišką 
manifestą, kurstydamas sudėtus atsimesti nuo respub-t 
likos ir dėtis prie Hitlerio reicho. Dalis sudėtų ėmę ąr* 
ganizuotis į naują vokiečių partiją* ištikimą respublikai. 
Reikia, čia pastebėti* kad vokiečiai socialdemokratai Če
koslovakijoje visą laiką rėmė respubliką ir jų atstovai* 
dalyvauja valdžioje.

Yra vilties, kad ir lenkiškoji mažuma Čekoslovaki
joje stos už respublikos gynimą* nes jau leukaį pra
deda susivokti, kad jiems butų baisiausias pavojus, jei
gu šitoje kovoje laimėtų Hitleris.,

Atsakymas į klausimą* karas- ar- taika, dabar- pri
klauso nuo didžiųjų valstybių. Francuzija* Anglija ir 
Rusija galėtų Hitlerį sulaikyti nuo karo, jeigu jos griež
tai* nusistatytų nepasiduoti jo šantažui irf tairjam aiš
kiai pareikštų.

Su Rusija* atarodo* yra blogiausia,. Jos. užsilaiky
mas yra toks neaiškus, kad niekas šioje valandoje ne
gali: pasakyti* ar ji iš viso dėl Čekoslovakijos eitų į ka
rą. Tu.o tarpu sklęidžiąma žinios, kad Stalinas bijo, duo
ti savo kariuomenęi ginklus, kurie yra laikomi GPU 
kontroliuojamuose sandėliuose. Gal būt, tai yra. prasi
manymas, bet tokius- gandus sunku atremti* kuomet so- 
vietų valdžia, nedaro jokių viešų pasiruošimų karui.

Taigi ųuspręsti kaw arba taikos klausimą ir Čeko
slovakijos likimą tęnka Anglijai ir Fr^udįai. Koks 
bus jų sprendimas, netrukus paaiškės^ Kai. šie žodžiai 
yra rašomi, Chamberlainas jau hm papasakojus, save 
ministeriams apie konferenciją su Hitleriu; dabar pra
nešama, kad Prancūzijos premjeras Daladier ir užsie
nių reikalų ministeris Bonnęt yra pakviesti atvykti į 
Londoną, šitame dviejų valdžių pasitarime bus nutarta, 
kas paryti su vokiečių “fiurerio” ultimatumu: priimti, 
atm.esti ar siūlyti toliaus derėtis.

Atrodo, kad Hitlerio ultimatumą priimti anglai ir 
francuzai negali, nes tai. reikštų visišką kapituliaciją 
naciams. Bet ar jie turės drąsos jį griežtai atmesti? Ir 
jeigu ne, tai kas tuomet?

Tačiau, kol Čekoslovakija tvirtai laikosi* tol jo& lįr 
kimas dar nėra be vilties.

Viso pasaulio demokratija šioje valandoje linki tai 
drąsiai, kultūringai respublikai, kad tvirta valia ir pasi
tikėjimas savim, jos neapleistų. Jos pasisekimas šitoje 
didvyriškoje kovoję- su Vokietijoj barbarais bus milži
niškas laimė$mąs visoms tautoms!

- ■" 1 ir,
Seniaus, kai lietuviai komu

nistai Buvo nusistatę prieš 
“buržuazinę” demokratiją, ta j 
socialistai veikdavo arba vienį, 
arba susitardami su kitomis 
srovėmis, dažniausia su sanda- 
.riečiąis* Po, gruoždio perversmo 

m.), pavyzdžiui, socialisr 
tąi daugelyje vietų rengė bend
ras prakalbas su sandariečiais^ 
neidami protestus prieš tauti
ninkų diktatūrą ir rinkdami 
aukas Lietuvos demokratinių 
-partijų pagalbai* Visoje eilėje 
,’SLA. sėmių socialistai ir san- 
jdariečiiai bendromis pastangor 
•mis. pravedė (prieš komunistų 
“revoliucinius tezius”) rezoliu
cijas, pasmerkiančias diktatūrą 
•Lic tavo jie ir reikalaujančias der 
įmokrątinęs santvarkos atsteigi- 
’mov. : '

Tačiau, laikui bėgant, sanda- 
riečiai nusirito pas dešiniuosius 
tautininkus ir pradėjo pusti į 
jų dūdą, SLA. seime Cleve- 
:landė jie jau atvirai balsavę 
prieš demokratinę rezoliuciją 
(už tai Kaunas juos paskui apr 
dąlin.o medaliais),. O tuo pačių 
laiku komunistai pakrypo į de
mokratijos pusę. Kuomet san- 
dariečiai ėjo a tol, į reakciją, 
tąi komunistai darė pažangą, 
Žengdami į demokratijos fron
tą. To rezultate sandariečiai at
sidūrė bendrame fronte su fa
šizmo gynėjais, o komunistai 
pasidarė talkininkai tų, kurie 
prieš tą atžagareivių frontą ko
voja* Susivienijime Lietuvių 
Amerikoje šitas “tautiškas” 
frontas tapo, sumuštas dėl to,; 
ląd socialistai mokėjo susitar
ti su komunistais ir demokra
tinio n.uusištatymo nepartiniais 
nariais.

Mes neabejojame, kad pana
šiose aplinkybėse butų tokią 
pat taktiką’syartpję ir Danijos 
arba jšvedijj0s socialistai. Bet 
pas juos, .aplinkybės kitokios^ 
(tai (a'ktį^ą jų kitokia. Fašiz-' 
'jų# pavojaus; tose šalyse, gali
ama sakyti, nėra.

O pažvelgsite į Francuzijos 
^socialistus;. Kai tenai pavojus iš 
fašizmo pusė8> pasidarė didelis, 
tąi susitarę bendrai veikti ne 
tiktai socialistai sų komunis
tais,. bet. ij; radikalai (kurie tik
rumoje yra liberalai). Išpanįior 
je pilietinis karas ir fašistų in
tervencija privedė prie dar plą- 
tęsw» fronto”: tenai į
iręspiabhkąs vaWk>§ koaliciją 

‘tauR’U»kų valdžia Lietuvoje iįęiųa (respublikonų
/-c Bomunis-

įtak aMarchorsmd^abistais ir 
iBaskų katalikai !|

Ar* p^ $aiBvydas apie tuos da
lykus nėra girdėjęs? Jeigu ne, 
tąj jisai, gal būt, žino bent tąį, 
kas dedasi musų lietuviškuose 
dirvonuose. Sakysime, Brook- 
lyne pereitą pavasarį, kai L.en-» 

įKija pradėjo grąsinti karu Lie
tuvai, sudarė bendrą komitetą 
visų srovių, laikraščių atstovai. 
Į tą komitetą įėjo ne tik socia
listai ir komunistai, bet ir ka
talikai su> tautininkais.

. Tokiu budū Vytauto širvydo 
^“klausimas” socialistams rodįp, 
kad. jisai arba apsimeta žioplu, 
arba iš tiesų yra toks.

Radio stoties WEVD žinių 
komentatorius Bryce Oliver sa
ko, kad prezidentas Roosevel- 
tas nori sukurti naują partiją, 
ir sudaryti koaliciją su farme- 
rių-darbininkų partijomis. Ji
sai mano, had šituo tikslu 
Rooseveltas kovojo prieš kon
servatorių kandidatų nomiim- 
vimą įvairiose valstijose — 
South Cąrolinoįę,. Marylande, 
Georgijuje ir Litui?.

“Sakysime, kad preziden
tas Rooseveltas galėjo tiku
tis,. jpgei Maryląndą turi šio
kią tokią progų laimėti Da- 
vid. L Lcwis prieš kęnsęrvą- 
torių Milardą E. Tydingsų”, 

5 rašo Oliver. <ABet nėra jokia 
i paslaptis, kad jisai numatė, 

jogei George ir Smith tikrai 
bus nominuoti.

“O betgi jisai jiems prieši
nosi”
Priešinosi* esą, tiktai dėl to, 

kad. Roosęvęltui rūpėjo tose 
vąjstijosę suorganizuoti savų 
Šalininkus. Tose valstijose pre
zidentas jau dabar turįs, savo 
politines “naašinas’L Jisai* be 
to, stengiąsis susitarti su Min- 
neso tos f armer ių-darbininkų 
partijos vadais, su AVisconsiųo 
progresistais ir su pažangiomis 
darbininkų unijomis-
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NAIVUS KLAUSIAS'.
: / 

J i n -1 1M M*

; V>t,j širvyda.& džiaugiasi,, kaip 
geležėlę radęs, kad įkJai užda
vė lietuviams socialistams 
“Klausimų” : kodėl jįe giria Da
nijos m Švedijos, sociąjdemn- 
kratus, kurie nesideda į bend
rų frontą sų koiuunistais, bet 
patys “tokiame bendrame fron
te su musų komunistais daly
vauja”? šitas, “klausimas” buvo 
atsakytas seniariP'daugelį kaiį! 
(ųx ir jeigu p. Sirvydas but|ų 
abiem akis, (o ne tik vien tąją, 
kuri žvairuoja į fašistų pusę) 
skaitęs* ką “Naujienos” rašo,, 
tai jam nebūtų reikalą nei 
klausti.

Visų-pirma,, “bendro fronto” 
tarp lietuvių socialistų ir ką- 
mumslų n^ra, o yra tiktąjį su
sitarimas bendrai veikti tam 

i f

tikrais reikalais. Pirmiausia bu
vo, susitartą Lietuvos vidujinės 
santvarkos klausimu — kąįų

LAIŠKAS REDAKCIJAI

“Naujienų” Re-

duoti atsakymą 
Kilo ginčas tarpe

Gerbiama 
dakcija:

Malonėkite 
dienraštyje,
dviejų draugų karo įeikalę. De
mokratas sako, kad Rusija ga
lį paskelbti karą be parlamen
to, o komunistas užginčiją ir 
tvirtina, kad pagal dabartinę 
SSRSs konstituciją turi būt šau
kiamas kongresas. Mes turėjo
me dideles diskusijas, bet ne
priėjome prie jokios išvados^ 
tad nutarėm kreiptis į “Nau
jienas”, kad mums išaiškintų^ 
kaip yrą ištiktųjų, įr tėinysimę 
Jūsų atsakymą.

Su pagarba
J. Povilaitis, 

3025 W, 38 SL, Chicago, UI.

REDAKCIJOS ATSAKYMAS
Atsakysime į gerb. J. Povi

laičio klausimą, pasiremdami 
naujosios, “staliniškos”, SSRS 
konstitucijos patvarkymais.

Kons,titucij,os straipsnis 14 
nurodo^ kurie reikalai yrą
SSRS žinioje. Po raibe b. sako
mą,:

“Karo ir taikos klausimai”

Taryba (parlamentas), bet ir 
jos “Prezidiumas”, kaj Vyriau
sieji Taryba nėra susirinkusi.

Konstitucija nesako* kad ka
rą klausimų! išspręsti Prezidiu
mas turi sušaukti Vyriausios 
Tarybos sesiją, jeigu ji tuo lai
ku neposėdžiauja. Priešingai, 
ji duoda galią Prezidiumui,, ka> 
Vyriausioji Taryba yra išsi
skirsčiusi, skelbti karą, neat
siklausus Vyriausios Tarybos 
priturimo,.

Tokiu budu, pagal “staliniš- 
ką” konstituciją, karo ir taikos 
klausimas Rusijoje yra f akli
nai išimtas iš parlamento ga
lios. Nes parlamentas laiko dvi 
sesijas per metus- (str. 46),. ku
rios tęsiasi tik po kelioliką die
nų. šiemet SSRS, parlamentas 
jau atląikė abidvi sesijas — 
vieną sausio, mėnesį ir antrą 
rugpiučio. menesį, ir kiekviena 
jų tęsęsi tik po 1.2 dienų, Iš 
365, dienų per metus per 3.41 
dieną sovietų, parlamentas “ilsi
si”. Aiškus dalykas,, kad karas 
gali įvykti greičiau 
nors bėgyje šitų 341 
kai Vyriausioji Taryba 
siskirsčiusi, negu per
dienas, kuomet ji posėdžiauja.

Amerika, kaip ir kitos de
mokratines valstybės, laikosi 
šitame dalyke visai kitokios 
tvarkos. Čia karą paskelbti ne
gali niekas kitas, kaip tik Kon
gresas (parlamentas). Jeigu 
Kongresas butų atostogose, ki
lus klausimui apie karą, tai 
prezidentas turi sušaukti nepa
prastą Kongreso sesiją.

Bet kas yra tasai Prezidiu
mas, kuriam SSRS konstituci
ja paveda tokią milžinišką ga-

Tai reiškia, kad teisę skelbti 
karą ir daryti taiką turi Sovie- 

o ne atskiros res- 
kurių ji yra suda-

ji vykina per “sa-

Is Lietuvos
LABAI DAUG, PRAŠYMŲ 

GIMNAZIJA

Vyriausios Tarybos 
Prezidiumas

Žodis “prezldium* reiškia 
tuos žmones* kurie susirinkime 
.sėdi prie pirmininką stalą,, V y» 
pirmininkas, įo padėjėjai (ar
ba padėjėjas) ir sekretorius.

Rusijos parlamento prezidiu
mas yra platesnis: jisai suside-: 
da iš pirmininko, keturių vice
pirmininkų, sekretoriaus ir 31 
nario, taigi — iš 37 asmenų. 
(Žilu;, konstitucijos sfr., 48.)

Prezidiumą renka Vyriausio
ji Taryba bendrame abiejų bu
tų (Sąjungos Tarybos ir Tau
tų Tarybos) posėdyje. Reiškia, 
apie 1,100 atstovų išrenka iš 
savo tarpo 37 asmenis ir pave
da jiems vykinti visą parlamen
to galią per 48 savaites metuo
se.

Tas prezidiumas šaukia Vy
riausios Tarybos sesijas ir pa
skiria joms laiką; jisai gali pa
leisti Vyriausią Tarybą, dąr ne
išsibaigus jos terminui (ketve- 
riems metams), ir paskelbti 
naujus rinkimus; jisai gali duo
ti sumanymus referendumui ir 
pats tuos referendumus prave
dą; jisai skiria ir atšaukia 
SSRS pasiuntinius svetimoms 
šalims; jisai priima svetimų 
valstybių pasiuntinių įgalioji
mus;. ir,, kaip matėme, jisai per 
341 dieną metuose turi karo ir 
taikos sprendimo galią.

Vadinasi, tikrumoje “vyriau
sią galią” sovietų Rusijoje tu
ri ne parlamentas, bet parla
mento valdyba. Tokią tvarką 
Stalino konstitucija padarė, ži
noma, tuo tikslu, kad diktato
riui butų lengviau viską laiky
ti savo saujoje. Tas sovietų 

• “parlamentas” yra tik dėl svie
to akių.

I

kuomet 
dienos, 
yra iš- 
tas 24

tų Sąjunga, 
publikos, iš 
ryta.

Šitą teisę
vo augščiausius galios ir vals
tybės administracijos organus”. 
Dabar — kas yra tie organai?

Straipsnyje 30-am. pareiškia
ma, kad “aukščiausias SSRS 
valstybinę^ galios organas, yra 
SSRS* Vyriausioji Taryba (Ver- 
chovny Sąviet)”, kitaip sakant, 
visos Sovietų Sąjungos parla
mentas. •<

Tobaus^Msstfaipsnyje 3t-am 
^nurodoma, kad SSRS Vyriau
sioji Taryba vykina visas tei
ses, kurias pagal straipsnį 1.4-ą 
turi SSRS, — išimant: tuos at
sitikimus, kur pati konstitucija 
paveda tam tikras, teises, kom
petencijai organų, atsakančių 
prieš SSRS Vyriausiąją Tarybą^ 
atseit, “SSRS Vyriausios. Tary
bos Prezidiumo* SSRS Ljaur 
dies Komisarų Tarybos ir SSRS 
'Liaudies Komisariatų,”

Valstybės; ir* administracijos 
; organai

r
1 Kitaip sakant, SSRS teises, 
tarp jų ir karo bei taikos klau
simo sprendimą, gali vykinti 
Vyriausioji. Taryba (t. y. SSRS 
.paidamentas); arba, jeigu kon- 
rStit.UiCija leidžią, tai vienas iš 
aukščiau^ paminėtųjų trijų or- 
ganų:; Vyriausios Tarybos Pre- 
zįdjųmąs, Liaudies Komisarų 
Taryba (t'. y7. ministerių kabi- 
nętąjs)) arba kuris nors Liaudies 
Komisariatas (ministerija)..

. Kuriamu gi iš. šitų trijų orga
nų kojistitucija leidžia vykinti 
:koro skelbimo ir taikos dary
mą teisę?’ Vyriausios Tarybos 
;Pręziidiuraiu.
2 Konstitucijoje nėra ne vieno 
paragrafo, kur butų pasakyta, 
•kad Karąi skelbti gali Liaudies 
,Komisarų; Taryba (minis terių 
kabinetas)) arba tam tikras (sa- 

ikysime^ krašto, apsaugos), ko-. 
mijsariatas». Bet Straipsnyje 
49-am, kur eina kalba apie

Vyriausios Tarybos Pre*> 
zidiumą, randame tokius para
grafus:

“j. Tarpuose tarpe SSRS
Vyriausios Tarybos sesijų* 

. skelbia karo stovįs atsitikus 
» ginkluotam užpuolimui prieš

Lietuvos
M. K. Čiurlionis - 

Muzikos Genijus
nauja didesnio dėmesio. Jo ku 
ryba turėtų būti įtraukta į 
'Europos koncertų repertuarą.

Girdi, dalis šio genijaus kū
rybos esanti surinkta Kaune, 
Čiurlionio galerijoje, o kita 
mažiaus vertinga šio lietuvių 
kompozitoriaus kūrybos dalis 
turinti būti viso kultūringo pa
saulio nuosavybė, Tsb.

Mikalojus Kostantinąs Čiur
lionis ir savo krašte ir užsie
niuose yra laikomas dideliu 
meno genijumi.. Jis išgarsėjo 
savo kūrybos nepaprasto spal
vingumo, gilios minties bei 
grožio, paveikslais. Mažiau, yra 
žinomas Čiurlionis kaip muzi
kas. Prieš keletą metų kompo
zitorius St. Šimkus, tvarkė di
džiulį Čiurlionies muzikos ku
rinį “Jurą”. Tada St. Šimkus 
pareiškė, kad gali būti M. K. 
Čiurlionis yra nemažesnis mu
zikos genijus, kaip meninin
kas. Įdomu, kad ir lenkai ke
lia Čiurlionio muzikos genijų, 
Lenkų laikraštis “Mysl Pols- 
ka” įdėjo straipsni vardu 
“Čiurlionis ir lietuvių muzika”* 
Jame, be ko kita, rašoma, kad: 
dažnai atsitinka, kad genialus 
meno atstovai peraugą savo- 
didžiu talentu ne tik artimiau
sią aplinkumą, bet taip pat ir 
visą epochą. Girdi, Lietuva, 
dar nesenai atskirta nuo len
kų siena, turinti muzikos sri
tyje asmenį, kurį straipsnio 
autorius priskiria prie genijų. 
Tai esąs Mykolas Čiurlionis, 
įapie kurį, atsižvelgiant į ję la
bai Vertingą ir charakteringą 
kūrybą, esą labai maža žinių.

Toliau straipsnio autorius 
trumpai aprašo svarbiausius 
lietuvių muzikos bruožus, ki
taip sakarnt, atvaizduoja dir
vą, kurioje vystėsi musų geni
alaus muziko talentai.
1^ Paminėjus Čiurlionio biogra
fiją, autorius pažymi, jog šis 
menininkas nei savo kompozL 
įcijos populiarumu, nei pelnu 
nesidupinęs. Daugumas jo kū
rybos likę rankraščiuose. Dėl 
to Čiurlionio 
,gerai žinoma 
bet taip pat 
■valstybėse.

Tą spragą
čiausiai reiktų užpildyti, nes ir 
jo kūrybos originalumas ir pa
saulinio masto šio muziko in- 

taįką, gglt ne tiktai Vyriausioji I strumencija visiškai užsitar-

SUNKVEŽIMIO KATAS
TROFA

ROKIŠKIS — Rugp. 20 d. 
Karkaso sunkvežimis iš Pužo' 
nių plytinės vežė plytas į Pa
nemunėlį. Vežinojant ties Ruo- 
piškio km., per Nemunėlio tit 
tą, tiltas neišlaikė ir sunkve
žimio užpakalis įsmuko į upę. 
Nedaug tereikėjo, kad butų bu 
vę ir žmonių aukų, nes sunk
vežimiu važiavo ir darbininkės. 
Sunkvežimis lengvai apgadin 
tas. Tiltas statytas tik prieš 
keleris metus. Statė vienas ran
govas. Tilto pagrindas ir visi 
stulpai buvo cementiniai, balkės 
geležinės. Balkės iš stulpų iš
sitraukė ir sulinko, o tilto pa
grindas apiro.

Tilto statyba kaštavo apie 
4000 Lt. Taigi, čia kaltas til
to statymo prižiūrėtojas, ir rąnr 
govas. Reikėtų įstatymo, kad 

netikusią statybą atsakytų 
asmenys, kurie jį. statė.

ėmė šaudyt! ūkininkui 
m.), kurie kovojo dėl sąvą 
būklės pagerinimo. Ponas Š i r-, 
vydas stato mums už pavyzdį 
Skandinavijos šalis, bet ar tose 
šajyse valdžia ūkininkus šaudo, 
kai jie reikalauja aukštesnių 
kainų, už savo produktus?

Danijoje, Švedijoje ir Norve
gijoje socialdemokratai yra sur 
darę koaliciją su ūkininkais ir 
tuos kraštus bendrai valdo*. Q 
Lietuvoje socialdemokratams 
yra atimtos teisėse jeigu, kurie 
jų drįsta pareikšti savo nuo
monę, tai valdžią juos areštuo
ja br sodina į kąlėjlmąi arba 
koncentracijos stovyklą. Dau,- 
gelis socialdemokratų veikėjų 
buvo priversti bėgti į užsienius, 
gelbėdami savo gyvastis, Visos 
socialdemokratų organizacijos 
uždraustos, jų spauda uždary
ta.

• Tokioje pat beteisėje padėty
je yra ir komunistai Lietuvoje. 
Kol komunistai buvo priešingi 
Lietuvos depriklausoinybei ir 
demokratinei, santvarkai, (visi 
.žipp, kad jie tam buvo priešin
gi) * tol’ socialistai kartu su jais 

’vęiktj Lietuvos klausimais ne
galėjo -r- ir neveikę. Nes soęia-r 
listai visą laiką stoj|O už, Lietu
vos nepriklausomybę ir demo- 
.kratjįą. Ręt kuomet komunis
tai priėmė socialistą poziciją 
šitąis klausimais, tai susidarė 
galimumas veikti šu jais kartu 
— su tikslu padėti Lietuvos 
žmonėms iškovoti laisvę.

uz 
tie

ANTRĄ KARTĄ ŽYDI
VY$NK)S

nebus lemta patekti gimnazi
jom jei šešių skyrių pabaigi 
mo- pažymėjime įrašytas, trę 
jjetukąs iš lietuvių kąįbos.
!paršežerk> EŽERE PRI 

GĖRĖ TRYS BROLIAI
RIMKAI

« ■

R0KW Pernai metais 
į Rokiškio kam. Tumo-Vaižgan
to gimnaziją būvą priimta be-, 
veik pusantro šimto mpkipių, 
tad per visus mokslo metus 
gimnazijoje, veikė trys pirmo
sios Nors ginųwijos
rymai didęlj, bet jau pernai 
labai unku buvo. sutalpinti 14 
klasių, šiemet yra vėl apie 150 
prašymų b pirmąja kląnę. Dau-. 
gelis tėvų baiminasi, kad ją 
vaikams dėl vietų stokos gal; ir

KAUNAS — Aną dienų trys 
broliai Rimkai iš Vaitkaičių 
km., Laukuvos vals., Tauragės 
apskr. į Paršežerio ežerą nu
vedė arklius maudyti. Vienas 
brolis pateko. į duobę- ir pradė
jo skęsti. Tada du kiti broliai, 
buvę arčiau krašto, šoko skę
stančiojo gelbėti, tačiau ir pra
dėjęs skęsti ir abu gelbėtojai 
nuskendo.

Kas Pirmas Prade j®. 
Vartoti Dantims 

Šepetuką?
Šiandien, padorus, ir- šviesins

žjno^us negali nepasišveisti sau 
dhptių bent dų kajrių. paroje — 
rytą ir vakarą. Seniau to nebup 

tvo* i# šepetukas dantims valyti 
yra visai dar naujenybė, suly- 
gįnu^ su kitąjs išradimais. Pip
iras žangus, pradėjęs, vartotu 
,šępe(iuką dantims buvo William 
'Adjdiš jils ltZ8@ i»- padirbo 
piumją šepetuką ir pats pradėįo 
jįj vartoti. Iš viisoi dantims še
petukus pi/adėjn plačiau, vartą- 
tį apįe pusę praėjusio, amžiaup, 
ir painieji šepetukai atrodė,, 
kad ir šepetys dažams, o n^ 
dauthiJS!

KYBARTAI — Kybartuose 
šiemet jau antrą kartą pradė
jo žydėti vyšnios.

Antrosios avietės šiais ma
tais dar kartą jau baigia žydė
ti ir jų užsimezgė gana daug.?
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ĮRENGS KANALIZACIJĄ

Skelbia visuotinų arba 
dalinę mobilizaciją.

“L Ratifikuoja tarptautines 
sutartis.,”’
Taigi skelbti, karą, ir daryti

muzika nesanti 
ne tik lenkams, 
ir visose vakarų

girdi, kuo grei-

TELŠIAI — Sekančiais me
tais mieste numatoma praver
ti kanalizacijos 2 šakas. Bus 
pertvarkytos aikštės, išlygintos 
ir išgrįstos reikiamos gatves 
ir k. Darbų, sąmata sudaryta 
per 
lėšų 
šųjų

30C tūkstančių. Didesnę 
dalį tikimasi gauti iš vie* 
darbų fondo.
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*ĘXFAND CLASSES IN FOREIGN 
LANGVAGES TO holu PUPIL’S

“Wider tastfuction in modern 
foceign* languagea this year will 
be a means of keeping thę ohHd- 
ren in sehool longer, officials of 
tha b©ard of edueation believe» 
Coursea m. Fxen«h, Gtrman, Ita- 
ilan, Spanish, Folish,. Ęphemian, 
and modern Greek are being 
taught and. other classes will be 
started whe»ever 100 studente re- 
quest them.
“ ‘Metbers and fathers of foreign 
birth will have a better undęr- 
standing of theia cbildren if the 
latter leajm. something of their 
parents’ natlve language/ said 
Superintendent of Schools Wii- 
liam H. Johnson. ‘This instruction 
wilU tead ta more interesi at, 
homet and wo will have the pa
tente’ belp when. we try to in- 
duce the children to remain in 
schooF;”'
From The Chicago Daily Tribūne, 

Saturday, September 10, 1938.
William H. Johnson, Esq., 
Superintendent of Schools, 
Board of Edueation, 
228 North La Šalie Street, 
Chicago, Illinois.

Dear Mr. Johnson:
I. read with great interest the ar- 

ticle in the Saturday,, September 
lOth, Chicago Tribūne, regarding 
the expansion ot tareign language 
classes in Chicago schools.

Said article, as you recall, stated 
that:

“Courses in French, German, Ita- 
lian, Spanish, FolishH Bohemian, 
and modern Greek are- being 
taught and other classes. will be 
started wherever 100 students re- 

o qu«^ thęm.7.*-*. (
Tn reading the article and your 

valued statement therein, I wąs 
pondering why the Lithuanian laū- 
guage was npt included in the Itat 
of other, languages.

The Lithuanian language is be- 
tag spoken, ta. Chicago. by about 
100,000* Lithuanians out of which at 
least 10,000 are school children. Pa- 
rents of most of these children are 
immigrants anet cepsequently they 
desire and pray that their children* 
lesu-n their language and» theiebyv, 
as you stato, bring them to a bet
ter understanding and as a resujt 
tbereof encourago them to* taduce 
their children to remain in schoolst 
longer.

The Lithuanian language is one* 
of the oldest living languages andt« 
akeady is being taught in many* 
American antį European Collegeš 
and Universitie& H is recognized by 
foremost authorities as one of the 
most beautiful and valuable lan-. 
guages for educationak purposes.

To support my foregping, state
ment I take greąt pleasure in quot-. 
ipg the foRowing authorities;

Mr-. kee%writes:
“Harmcnious, rieher in*. effectior 

nata and cajoling diminutives. 
than any other of the languages 
of Europe, Lithuanian* possesąes. 
the senority of Latin and Greek;; 
the primitive* ąualities of San- 
scrib; and the softnesa and mu- 
sicallity of ItąJian* So. well have' 
some of* the primitive character- 
isties o$ thta beautifuli language. 
been preserved* in the undisturbed 
backwatars. of Lithuania^ that, if 
it possible for the Bcmans*. 
and Greeks to rise from their ’ą^ason. 
gvaves*. they would have- little 
diffteulty in underątanding whole 
šen te neės as- spoken by the- Lit- 
huanian today, whilst these could 
jusi as easily understand. some of 
th»! phrasęs of tfte Sanscrit.” 
C< M. Wr;ight, referring tp* the 

Lithuanian Lettigh languages, says;
“ta 1837 Pątt dempnsirated that 

the LettoUpjthųatac: languages 
form an. independent group—the 
Baltic family — whieh should- be 
placedi next tp. tfie* Slauvonic and 
Garmamc familieą ta. teg^id. to 
inde^endesMtaK nndf hafpr.e them 
with regard to antiąuity.

“Later philotegiete, without 
gxception, have conftamed thta 
View. A Meillet, for instance, cen

In Ehse Rečius QG.eographic Uni 
verselle/* it is stated:

“Of all Eujęopean languages, 
th© Ljįthuaniąn hąs the greatest 
number of affectionate ahd: di- 
minutives m»re than the Spar 
nish or Italian, even the Russian. 
and thoy b» muJLtiplied. at
mest indefititely by adding them 
to verbs and adverbs as well as 
to adjectjves and nouns. If the 
vajue of a nation in the totai 
sum, of hujnaanity were to be 
mea^ured by the beąuty of its 
language, the Lithuanians ought 
to have the fjrst place among 
the nations of Europe.”
Prof. Meillet of the College de 

France, says:
“If you wish to hear from hu^ 

man lips some echo of what the 
language originally common to 
the Indo-European may have> 
been, go and lįsten to- Lithuar 
nian peasant talking.” 
Prof. Benjamin D. Dwight, in 

‘Modern Philology” has written:
“Lithuanian is a language of 

great value to. the philologist. It 
is the most antique in its form oi 
all living langyag.es of the worldy 
and most akiifc its subatėlė 
and spirit to the- primevajl San- 
scrit. It is at the šame time- sq 
much likę the- Latin and the 
Greek as to oceupy the ear c$ 
the etymologistr in the place ot th<£ 
interpreter, witth its face fixed on. 
Latin and its hand pointing back- 
wards to the Sanskrit.”
The famous phiJpsopher įmina- 

nuel Kant, in W preface to, his 
Lithuanian Grammr, ivriteąc

“She (Lithuanian) mušt be pue- 
served, for her topgue. possesses 
the key whįęh opens. the enig- 
mas not onl$ of philplpgy,.. kuA of' 
history.” t J
Prof. Fortunatbff^ ėrfamoua Rw- 

sian philologist^ statės, that: the rich~ 
ness of the Litbmniahi languag.e is. 
comparable to that O# ępghsh> pos>, 
sessing more than words^

Under separate eoveir I- ąjn, sendr 
ing to you Severai booklets about 
Lithuania and the Lithuanian la»- 
gjuage.

j In concluding my brief remarks, 
I; beg leave to suggest that the Lit
huanian language be included in 
the list of the above mentioned 
languages. z

Sincerely yours,
P. Dauzvardis,

Consul of Lithuania.

Acme-Naujienų Telephoto
Johnny Goodman of Omaha, left, defending Champion, con- 

gratulating. Pick Chapman of Greenwich, Conn., playing in hta; 
first national amateur meet, after the newcomer toppled him, 
from his throne with a 2 and 1 upset at Oakmont, Pa.
, 1 v. v,-- .. ......
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R e q u i e m
Trees were geptly bowing,
The sky was very
■Vjrhen I waiked m ą> ąuiet garden, 
Living, and- dead were dreaming there.

Jį had never been in this pla&e before..
Tve- never seen love for anyone dead»
And: the ones. that S© visiting the loved ;one,
Khen he lives- in hta earthy- be<&
Kneeling beside that mound. of teafr staincd ground, 
They pl-ant ftowers on. the sacredi spot.
At lašt I know glorious, pasta live- qni, fprever 
In a. cemetary lot>.

voty and beautisM ^om
iKaujm W tta W at 
the ©t the and
Nensmas bttses
laerce W ae Wer
bijais; take tamugh
beatutBuift bethers
irk tM a»d otataebgg mtabied 
aįwng tae ©ifctaft ©f 
One ned tae tfveir
i$ taAk o# tae ©Miata <2tafeftan

ita the taufliftL ^Wher
he ta ajfttak or
b^tam mvv, $wta nwaw?e and 
lives- iinoKpensively žn » eiVilized 
lapd, Ohe. hiay ąrrive there by 
trai-n through Poiand and- Germar 
uy.;. or by eswursk>n from New 
Yąiik ųiader the- eseoot of Mip. Waltr 
e« Mu«ingkas. of. thą Swdisb. Amer
ican. Line% LUhuania is a, counĮtry 
where one has an enj'oyąble, au 
interesiing. and reftteshtag vifeit, 
and finom whicb> one depkrts with 
the pleasantest of memories. and 
the knowledge that the expense of 
the j'ourney has been amply re- 
paidt

A scout celebration waa on hand. 
It was inspięing^ tp. watgh- the 
groups of bpys and girią fronj the 
Baltic and Seandinavian eountries, 
fęom Engįland, Holland and Amer
ica, march, singing,. down the Lais^ 
vės alėja, and beyond» the ehurch 
of Saint Peter and* Sai-nt Paul.. 
When they came to» a hklt. F špoke 
to the Lithuanian Giri Scouts, and 
was delighted to* find T could- talk 
to them in Ępgjish,.

I Personalities of Interest
Would that v«e were kids ©u losi tijre. H* “steps
just learnin’ how to. hold a peni, ouf” with bis son, Benetf, and 

j “datas” his Itttlte daughter, Rober
tą* 5V®BY evening!

r Jo^ Tames* Maotype. aaa» ot «m- 
. geniali nafcir^. emMM at
ĮSfibuH High. f©r FQŲR evening^ a 
,week to study Engiish and Phjotp- 
•graphy. (Somebocty toki him that 
the class in Photogrephy asaigmd 
some mighiy interesiing hoiaevork, 
.sitph as, tafcing photoą ot aU the 
pretty girte one knew. Ąnd does

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

-r-Eady Lutu.
’=r-r’,- ......  ........ ................................v;.? ......

A TRIP TO LITHUANIA
(ML L„ T.< DuBoi£M American^ jonsnaltai* sailąd ta Lithuania on Mį S» 

“GyipshoJm” Jujy L. 1938 with> the LMbuanian excursion.)
f By L. < W '

$ępt. 9th pirmyn held-, its. imr 
portant annual meeting and elec- 
tion of officers. Re-elected unanir 

(mou51y by pnp.ular. demand was our 
president Anthony Vaivada, and 
our Treasurer Mike Oksas. 
other.s 
.lows< 
> Ist 
Faiza 

< 2nd 
ler. į ;
. Secretąfieę;, 

■ Financial —

The 
newly el’ected are as. folr

VicerĘresident — Anthony

Vice-President—George Milr

■■ ■■ y » w

• Flash to Birutes friends and 
members! The date of Perikola has 

ubeen changed from November 27, 
1938 ta Vecember 11, 1938 at the 
šame hall, Sokol Hali, 23rd and’ 

’Kedzie Avenue.
S

j So, folks, remember the date. It’s 
the llth of December and not Nq- 
vember 27th.

• Birutė stapted> the Fall seaąon 
with a han$ Septembeu 9 and there 

•,was a, nice tum>-out. A lot; of new 
faces, which means a lot to us 
members, and they are sure wel- 
come for we always likę ta seę 
nąw faces at
That does not mean tar- you, old» 
members, to stay home. Let’s all 
'cpme down, new and old, and start 

i the bąli rolling for Birutė’s coming

Birutė’St rebeansato*

SJav could understand a word of 
įfitttah, or Lithuanian, Neverthe- 
lesfl>. certain, yplįtiotaojį hąve not

ant the Lithuanians as Slavs.”

• We ha ve a new teacher, and' 
what a teacher! She reminds us 
of a cheer leader at a football 
game, and that’s what we need, for 
she sure knows how to pep up the 
songs and the membegs to sing the 
songs with a swing. And
is none other than Mfeft well 
knovvn to all Lithuaniąpfr- a& a star 
ger and playwright. Lp<$ ąjft COmft* 
down and give her a< 
Mr. Byanskas is away\

• And now for a littįfc 
news on the Pratt boyąų;

It seems that one of thą qlan is 
kind of low down and mqody. V 
wonder what is the mątter? I dpn’t 
think it could be a giri by thg 
name of “Robertą” and her birth- 
day party? ;

By the way, Esquiye>, Jį njtotoe- 
that the Spinach is su**% spaoutipgi 
fast, and the little gta^į ta 
fluttering.

• What is this we hean about

■\Ybat stories we were gonna. 
write

beside a flickering candle-light;
5yhat documents we planned to 

sign
’soon’s we could siay on dbMed 

kne;
And, glory be, when we were 

mąn,.
we’d own a nice, big fountain 

pen!
Well, kids, with tauntata-pens seems tb»t every member of F®R- 

apd all, ’tis back at scbpol? you be,! MYN Chorus is attending schflpl 
fqr it is fall (hey-hey, enpugjl of,these eYetangs. Each nomūm tar 
rhyming we say!). Į'office declined the honor and* du-

< Charming and cheerful Genevieve ties with> the excuse* that he or she 
Atakstan of Marquetta Perk is atį wa« atttendHftg “mghtf* schoolt $U£h 

.Ųrbana. now-a-days s.winging herjtjįurst tar knowledge! 
pen at the Sthoo! of Commerce of 
the University* of Illinois.

Bruno. Petraitis, alsą, of Marqu#tte 
remained in Chicago to fili his 
fountain-pen at home and study at 
tae School of Medicinų, University 
'of Ųlinpis.

“Louie”
;school: hopin’ he’Il' make the grades 
jagaJn, for- though he may be the 
(AlLCity tackle, neverthetass he 
(ha& ta study a little in. order tas se- 
eure that diplomą from Tilden Tech 
High.

Būt, here’s a lad who did not 
have to cross the classroom thres- 
hold this autumn: 
kis, whose 
a diplomą 
ceived his 
University. 
youth crosses other thresholds,... 
•of fame, by scoring touchdovms. for 
,th« Chicago Bears,, for instance, in 
Providpnce, R. L, against the All- 
Stars.

Ben Lenkart of the Northside of 
good, old Chicago, is now starting 
to teach his son a few things so 
that he would be a wise, little 
fellow when he enrolls in the 
school where his mama used to 
teach when she was Miss Eugenie 
Roges. For a number of years Pa- 
pa Lenkart had to toil during the 
night sh'ift at the Post Office, būt 
now that he has been transferred 

.to the early-rising class, he ta- cat-

IJfoe know them!?>??>
Įi Speaking oi •vening schooJ, it

Or, is that the good influenjce 
that the triy to Lithuania had on 
them?

Miss Genevieve Neffas,. we hear, 
is. yielding to the temptation and 
certain gpod influpnces to reroain 
another year in Lithuania (tst- 

or “karinin
kas’* will agąin have won a fair 
damsel from our mietet?)

i Miss Sophie- SUhga has escaped 
,the- winsome chamas of the- conti- 
nent and is sailing from 
on the 28th.

For a whole year now 
‘vadas have been sailing 
blessed matrimony and shall cele- 
brate their first vvedding anniver- 
sary on the 21st of this month. 
Many more years likę that!—say 
we to Anthony and “Mildute”, 
who> believe it or not, have not 
had a single quarrel these twelve 
,by-gone months. A fine record for 
a very fine coupla.

Mr. Audy Norbuf is a thinkin’ 
of beginning that kind of a record, 
too, būt no date is sėt as yet. Per
haps, he wants to wait and first 
build up some reserves to finance 
a honeymoon, now that he has be- 
come an instructor at Wurlitzer’s. 
Good luck, sir!

And good luck to all the read- 
ers who will read next week’s an- 
'riouncement! If you have 
guesses, send ’em in to

New»y.
enough to make Carrie Nation 
to drink. For the pedesfcmn, 

>is. king, crosses. the- stoeete- a t 
time and. place the fancy strikes 

(him — ai the cost of the motorist’s 
nerves and. dispositioa, Then too 
the red>-green lights- — there are 
no yeltow onea — are hung in all 
išpilta of unexpected slaves — on a 
laropost, on the corner of a. build- 
ing, and on the girder of the “L.” 
Besides, since many of the streets

Rimkus, too, is back avtst, a “pulkininkas’

Chuck”' Apols- 
palm was crossed with 
lašt year when he re- 
degree from De Paul 
Now, that Roseland

England

the Vai- 
through

anyAl Mickevičius. 
Recordiin& — Johnny Rukstala. 
Sočiai. — J-udia Kazlauskas. 
Business — Christine Krisčiunas.

i Chataman of the Sočiai' Commit- 
i.tae

All of the previpus officers gavę 
reports and short speeches.

• After the eleetibns- there were 
such. things discussed as Pirmyn’s 
coming Concert to be, given at Sor 
kol Hall Oct. 2nd,. the Concert Pir
myn will give in Easb Št. Louis, Hh 
Sept.. 18th*„ and other Concerta in 
the near future that will take Pir- 

'myn ta the San Franoisco world’s 
Fair and. to the New York World’s 
Fair next spring. (-(.Pirmyn will al
so give concerts in Cleveland,. O., 
Detroit, Grand* Rapids, Michigan, 
and elsewhere.)

* lt* was aggreed and* voted by 
all the members that. tickets, for 
Pirmyn’s Concert Och 2nd will be 
50 anet 75c.

< 4 new members were intro- 
duced into. the chorus. They were 
Gedminas Tumas, Frank Alis (AU- 
sauskas), Wan<&. ą»dL araotbąr 
member. Yours truly is sąrry he 
did not get the name. We are very 
glad to have them and may they 
enjoy thpir stay* with- Pirmyn.

, • The- chorus members took a 
vote op whęther. ta. keep Raskey 
Huey- as offieia? chorus correspend- 
ent or* not. The members* voted to* 
keep yeuRs tauly, so here- I* am 
ppunding aw*ay at. the typewriter 
once agaip.

' The annual meeting ended 
with. Movies that were taken at 
Dambrauskas Fa«m and at. the 
Lithuanian National Cemetary Me- 
morial Day. A toast finished* the 
evening for the success of Pirmyn 

.ąnd* taft ncw*ly, ctacted. offiąąrs. for 
;Wk

* Due to thą many Concerts Pir- 
;myA is now undertaking it well 
necessary ta. havh tw.o reheąrsals a 

-Wąek, TuąBdąys- and Fridays.
į % Heedquartars are štili Neffaą’’ 
Kata 2435 S Leavitt Sta the time 

o’ctoek. Sharp,. So, jn order to 
;kee$, Pirmyn up on top- we ask all 
&£ yoU; to pitąh in and work haraL

• Pirmym ta uėąlly ant organizą- 
tipn*. of volupteers, Members volun-. 
teer to beepme part of the organi- 
zą-ttan. If, oq jpjning, they- diseover 
that. hąttan,. ffitandlJer a^sociatjons- 
ean> be taund elsėwhere> they are 
free to- learce. Eut white they are 
members of tjta choęus, they are-

/ejjpected. to follow certain. r.ulas, 
'?and re^iiiatfon*

, 4 • Thp- mpst important one is, re*. 
Uk Ji B.'bus and. enjoy the baihing in. lt>-igular abtendance* afc rehearsals. Is-

Now that most of Europe has.t dąnpee — therę are rites štili hekj 
been taavelled over, one* seeks. a- 
ląnd beyond the beaten path, where 
the novel may superced^ the banal. 
Such a country is, Lithuania. It has*. 
recently been brought to attention 
by the arrival 
United States 
boy and one 
extraction, for 
local Olympic 
letes made o good showing. Some 
of them may represent Lithuania 
in the Olympic games to be hed in 
Finland in 1940.

In this Baltic republič an. un- 
known language lends piq.uancy, 
and the American never feels him- 
self to be a stranger. Upon hearing 
of theij: relatįyes scatter.ed through- 
out the States. 
Lithuanians. are “one of us,” and 
receives every courtesy from this 
handsome, blond r.ace. He notes 
their instinctjve refinement and' 
absence of rovvdyism.

Myriads qf flowers, pld houses. 
with artistjc wood ęarving and, 
st»ep> sloping roofs, togjąther* with 
vtmdmillis and roądside crosses, 
g^ve the- landseape an, indefinable 
charrm There is. the bright green 
of the meadows, the deeper colour 
of the. tre.es about the farmsteads, 
the- blagk gf.een ofr the fpreąta of 
tieU; Iminės.. These were the WQQd6. J Ėroudi of their independence re 
loved* by Mickevičius, the great ‘ -- i*-
Lithuanian poet.

Farm animals and flocks. of geese 
straggle about the barn. yards,. and. 
the gardens. of the coutry homes 
are a riot of brilliant flowers. Here 
and there horses work or grąže in 

htb£. ftalds,. Q£ stop, to. quench. their 
thbjsti at the- rwer bąnks-,

Erom the tiny windpw in. ąp 
attta noof,. a. child. may taisą it& 
godfcp Apd the Wd .Ipver 
caaj» dtacover- ąjaiet retreats- whpre 

5thq nightingaTe’s song. is. heard'.‘ 
' Tb* foodi ik well ceoked and tas- 
ty;; Mgijta fflesK dglicioųs. breadj būta

- X.'*. ' ■ '“•'t .

;bevera<eiWAs ta duainį. eostums y»nd taach- their chjjdren the naiįvę . 
i^ąparh from the talk. songs and įtongue, They support a, large army t

j —• įnertu čM[e uivj> suh

;Qn. Itambynas. įilį in memory of

in Kaunas from the 
of the team of 25 
giri, of Lithuanian 
participation in the 
g,arnes. These ath-

THE WORLD AT 
' A GLANCE
by Etai, E. CL Petens

take 
who 
any

to t-he 
and stą-r 
mocteijn 
houses

k

the anąient weuship of Perkūne*, 
God* of ThudneHįK and other pagąn 
įdeities. ,< .y.
> Kaunas, the ęrovisiona.l capitoUof 
the nation, has grown from asm&U 
town to a busy metropolis of 1}4^- 
000. In striking contrast 
“White Swan”, its ancient 
tely town hall, it has 
theatres, moving pieture
and apartments. And in one of the 
new museums - are paintings of 
scenes from the days when Lithu- 
ania’s borders extended from 
Black Sea to the- Baltta.
.Lata-vėa alėja,, has g<?od shops 
Lasivės alėja, has good* shops 

’ ‘•ą. conąjant st-ream( of vehtales 
he suspects the pedestrians. A stroll there or. albng 

the river banks affords an enliven- 
ing and ever changing scenąsį 
American, ears. are noticeable, jret 
there are also droshkies likę thoąe 
in Russia. Indeed, Lithuania h$s 

i the fascination, of -Rusąia, together 
w-ith. the comfort an$ gayety* qf 
^demoeracies; Considerable Engiish 
fara^į Russian are*- sppken>, and Ger
mani is generalini? undorsiood. The 
mjaąiip ta. of the bąsfi, and, in the 
late evening there are entertainers 
in the dintag rooms of the leąd- 
i»įg hotelsį

the

and 
and 
and

ten and* eggs, and uniąue, national:

•gaihėd; at the close of the Worl|d 
War, Lithuanians hastened home 
from the far corners of the earth. 
The insignia on their coins and 

!elgąwhe^e ta 9< an ąrmouned, ktagbt 
on horse back. This represents a 
messenger who, in by gone days, 
.cąrrtod. the. ataria, at, night qI the.. 
^uflhreak of war., Today the light 
<at the- unkno.wn soldier’s grave 
castp i to uęfle.ction ta> the bearta 
and mipdsi oi the peoptey and ta 
the sbrine ©f- their. deep rootedį 
natipnaJįsiTi. They reeąlį former 

Isufferipgą. undfer alien, rule whe.n 
imothers, seated at theta looms», 
idared defy thą conąuerors.’ ediet

/to. bnaintain the- fr-eedpm-i purchased, 
;a>. suąh. terrifio oosL.

Ęrom* the- port of. ĘdaiR^da. steam- 
’er-Sc ply to* resprte among. the sftnd- 
dunes and pine groveą of the Ko* 
pos distript. There fisftermen with 
odd skiffSt add to the unįąueness 
of fihe scena. Ąt Nida* Thomas 

_ _ _ Manru hąą a hjomp< And one čaifc
iąt Sandara. ai R F. M>. Till’ftrayeh iin tM opposite direction by« 
then, as ev©«; ■

Aidima « gping down tbafc fasneits- 
ąislr to. thfr futyrę with some- 
body fpom.. w»oit. V<hat.’s the mat- 
'ter> with the- Chicago, Boys, A, 
" * Let’s hemą more from youi 
.m^mbeiįs, and, until thpn, I’U. be 
’ąąeing yoų> all Friday at ęeh£ar$d»

A mhLWesterner Looks at 
N«w York

To a midrWeąierner in New York
for a few days, thesė things about' have no* traffic signale, the autoist 
that metropolis stand out į mušt be guided by the l«gW> on the

New Yorkers are certainly non- seeond Street ahead of him. And 
chalant about clothes. If their city when somaone violates a traific re- 
is the P&ris* of American fashions, gulataon, such ak* drivmg against a 
the ordinary inhabifanta turn up' r©d lighfc the policemao tams the 
their nose at. dame fashion. For in-' otherway.
formality is the keynote of the New' N*ew York i& oversold. Hence, to 
Yorkąr’s summer rainment, whether the mid-Wesiem after Chicago, the 
on Broadway at, Times Square, on.' eastem metropolis is dtatimitiy dis- 
Wall Street, amid the money bags, fappointing, in- spHe of ita many tall 
or at Battery Bark at the lower tip skyącr&pers, Perhaps the wst lik-
of Manhattan. On a warm August 
day about the only men wearing 
hats are tourists, while doffing coats 
and ties, fprgettjng; presą in trou- 
sers are very common.

‘ Būt New Yorkers are ‘ eager 
enough for the shekels. Save for 
certain eating places and the five- 
cent fare on the subway, the mid- 
Westerner, findą. high prisės tacked 
on most things. Perhaps typical of 
this money touch are the high 

’rents, $1 .10 to go to the top of the

aMe trato about the greaisat city in 
the W e storu Heraispere i§. the es- 
sential leisureness and1 the ftiendly 
taformality or the people.

Off to University of 
Mtehigan

GRAND RAPIDS, MICH. — A 
farevvell party was givąn for MiSs 
Melen Jasaitis of Grand Rapids,•renis, v au io go to uie top ui mc, . *

lEmpire State building, and 35c to' Mich Fnday evening Sept. 9, te
sės the RCA building in Radio City.l'^e Lithuanian Art Chorus. Migs 
Incidentally, five cents to ūse a toi-; J»sa'“s f 
tat in that. RockefeUer building is."' 
symbolic of the Oil King’s genero-1 
sity — wherever possible putting a

kj'to attend the Univeisily of Mitab- 
Į igan where she will study. nursing 
at the Unįver^ty HespitaJ,

There was dancing and games 
we»e played; Refreshments w«re 

Ne?^riTouįTto Ūn^ove' ita Uai Mtaft Jasaitis was pres-
fic systam Mptorfag to* that eity fe rented. a desk sėt, a gi t from tie 

.easy. enough, bui drivtag there is
5 , Those- who. afetpnded were Agafia
: ' H ■« di, i imu miini-r ųf T k Jeąęitta, Albina Barth, Al Jasaitis,
fegularity on the part of- even. one Etorence- and Efeanpre Delmfek, 
member makes for detays, itjten- Ruth. GilbecK Bfcith Gasper? Justin 
juptioos and unnecessary hardshjpa Antanaitis, Nettie an< Matildą Ka- 
for other members. ’

• We vvoulcl likę to, see mare- of talaitis, Dorethy Kryanoff, Luoy Zi- 
r Aldona* Grigonis, Eleanore Lileikis, Jinskas, Aldona and Virginia Vic- 
Ray* Mickevičius, Pete Kitahąs, Lil tarąvinh, M® Mrs. Charles Ky- 
Stupar, Veto, Eelta, Bron. Tarnu- l-ouskas, Mrs. An»a Maurice, Mrs. A.

• D.

With tho* World Fair next year,

masauskas, Kteąnove aad< Viplet Ma-

liom Puta, and Severai others who* Schueksiis, and Mrs. F. Edkins, 
have* not: beept steedy in attendance f. —

i • N<w* that the new season is
;in fuU wing letta roU up °ta! atei
ves go to work wiįh oun di^ 

“recton Charles Stephena, says

langyag.es
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kiek laiko sunkiai su- 
Maryte Vaidžiuniene, 
Jono Vaidžiuno, savi-

operacija pasisekė. Guli Uni- 
versity Hospital, 432 Wolcott 
S}. Kambarys 607. (Lankymo 
valandos 2-4 po piet.)

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT, 
1739 So. Halsted St, Chicago, 111.

Ko- 
yra 
su-

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

VOLJ SMAI I MAVE TMS TREAT
- ‘ I

AhJP BP2.ISJO. TWS

Tai puiki parama, a&u au
kavusiems. Draugas Viešįs 
perduos pinigus Lietuvos poli
tinių kalinių komitetui.

Dalyvavus.

Svečiai išsiskirstė apie 
vai. ryto, labai paten- 
nuoširdumu.

Klajūnė.

chicagos: didžiausia ir moderniškiausia 
RUSIŠKA IR TURKIŠKA MAUDYKLĖ

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

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

Naujas Chicagos Sunkumo Kilnojimo Klubo Namas.

.75

NAuJIeNu$, CMcafifo, Ifl.

Diena Is Dienos
-

jų. Jie linkėjo Milaševičiams 
daug gero, laimingo ir ilgo gy
venimo.

Pagerbė Milaševičius 
Sukaktuvių Proga

Draugų Milaševičių penkio
likos metų ženybinio gyvenimo
sukaktuvės įvyko praeitą sek
madienį. Virš penkiasdešimts 
žmonių, — jų geri draugai — 
surengė jiems “Surprais parę”. 
Juos užklupo bevalgant pietus. 
Ištikrųjų nustebo pamatę tiek 
daug draugų, šaukiant “sur
prais”, “surprais”. Visai neži
nojo apie tai.

Vėliau gaspadinės parengė 
puikiai stalą visokiais skaniais 
valgiais. Linksminos visi ir su 
teikė drg. Milaševičiams pui
kią dovaną brangų Silver se
tą.

Draugai Milaševičiai išreiš- 
kė dėkingumą visiems dalyva
vusiems. Buvo keletas kalbėto-

Ištikrųjų drg. Milaševičiai 
yra labai draugiški ir geri žmo
nės. ‘

pa-

Draugas B. Galvidis kalbė
damas, prisiminė ir apie Lie
tuvos politinius kalinius, 
prašė draugus sudėti aukų tam
tikslui. Tuojau visi sutiko. Au • 
kuotojų vardai seka:

Milaševičiai 
Galvidžiai 
Palioniai . 
Pašeliai .... 
Dr. Grunt 
Gustainiai 
Tipšai .....
Veželiai 
Kalpokai . 
Sagadinai 
Matuliai ... 
S. Rugeri 
Viešini ....

. . $15.0 
.... 1.00 
..... 1.00
..... 1.00 
..... 1.00 
... 1.00 
..........50 
..... . .50 
..........50 
...........50 
..........50 
...........50 
.......... 50

Viso $10.00

I AUME-NAUJIENŲ Koto J

MINISTERIS ČEKOSLO
VAKIJOJ. —Wilbur J. Carr, 
USA ministeris Pragoj, kur 
dirba dieną ir naktį infor
muodamas prezidentą Roo- 
seveltą apie įvykius galva
trūkčiais nešančius Europą 
prie karo.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Serga Marytė 
Vaidžiuniene

Vaicekauskas ir 
Bagužis Biznyje

Bridgeportiečiai ir bendrai 
visi lietuviai! ar jus žinot, kad 
po adresu 3203 So. Hdlsted 
Street atidarė biznį Leo Vaice
kauskas ir Stanley Bagužis ? 
Du jauni vyrai pilni energijos. 
Kas dar nesate buvę, patarčiau 
apsilankyti. Aš manau, kartą 
atsilankę, užsuksit ir dažniau.

Berods, šį šeštadienį turės 
tikrai lietuvišką muziką. Tai 
kas dar negirdėjo arba kas pa
siilgę jos, tai nueikite, užgirsi-1 
te ir žinoma, skanaus “šlitzo” 
alučio paragausite

Prieš 
sirgo 
žmona 
ninko moderniškos bučernės 
Archer Market, 4214 Archer 
Avenue. |

Pereitą penktadienį Univer- 
sity ligoninėj jai buvo padary-! 
ta opi vidurių operacija. Ligo
nė, kaip paprastai po sunkios 
operacijos jaučiasi silpnai, bet

DABAR EINA
Vienai Savaitei Tiktai!

Statant Naująją Rusiją
“JAUNUOMENES

MIESTAS”
Dramatinė apysaka apie meilę ir 

drąsą, statant “Komsomolsk.”
Son^tonp66 E-Van BurcnUVitVLVllU Pradžia 11 A.M.

25c iki 1 P. M. išskiriant 
šeštadienį ir Sekmadienį

• Jeigu reikia atnaujinti
morgičių;

• Jeigu norite taisyti na*
mą;

• Jeigu norite pirkti namą;
• Jeigu norite budavoti na

mą;
• Kreipkitės į Naujienų

Spuiką. 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

Ji E II A O ft A ““ Rakandų, Parlor Setų, II! III 1811 KarPet ’ Elektri- l|)nr O y U U U ■ O U nių Ledaunių, Skalbyklų,

D. L. K. Vytauto Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks ant
radienį, rugsėjo 20 d., 7:30 vai. vakare, Chicagos Lietuvių 
Auditorijos svet., 3133 So. Halsted St. Susirinkimas yra 
svarbus, todėl kiekvienas draugas privalo būtinai pribūti, 
nes turime svarbių klausimų apsvarstyti, taipjau kurie 
esate pasilikę su mokesčiais būtinai pasirūpinkite apsimo
kėti. —P. K., sekr.

UŽ MAŽUS PINIGUS JSIGYSIT GRAŽI] IR 
BRANGU INDU SETĄ

Kasdien per savaitę taiko, nuo šeštadienio iki šeštadieniui 
Naujienose tilps skirtingos rūšies kuponas. Su tuo kuponu 
gausit kupone pažymėtus indus.

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu 
mokėsit Naujienoms su kuponu, Išsikirpkit kuponą šiandien ii 
pradėkit rinkti gražius SeMem* arba 12 asmenims setus.

ĮDOMIAI NUMEGSTA STALTIESĖ.

FILET CROCHET PATTERN 1P51

No. 1851 — Vienas gražiausių motivų staltiesei.

Vaišės Pas 
Gadeikius
. .Brighton Parke, po adresu 
4109 So. Montgomery Avė., pas 
p.p. Gedeikius, rugsėjo 11 die
ną įvyko jų sunaus krikšty
nos. Pakrikštytas Geraldo ir 
Jurgio vardu. Krišto tėvais bu
vo: p. Gedeikienės sesuo ir p. 
Gedeikio geras draugas, Leo 
Vaičekauskas, neseniai į biznį 
išėjęs.

Matėsi ir daugiau biznierių 
kaip, p. Kazįukaitis; p.p. Saut- 
kai, ir p.p. Jakunai. Iš jauni
mo buvo keletas Jaunimo Kul 
turos Ratelio narių, kurie pa
dainavo keletą gražių daine- 
li'J- i ...

> i it i ■ ■ i i '

Smagu buvo baliavoti su to
kiais žmonėmis; jautiesi esąs 
kaip prie tikrų draugų.

P.p. Gedeikiai labai malonus 
žmones.
2—3-čią 
kinti jų

Jonsts
Sunkiai Susirgęs

Randasi County ligoninėj 
Psychopathic skyriuje, antram 
augšte. Labai gaila žiūrint, 
kaip žmogus kankinasi, pririš
tos rankos, kojos, nepažįsta sa
vo draugų, kalba vienas sau, 
bet negalima suprasti.

Atrodo labai sumenkęs.
T.

01d Timers 
Nite

| Vardas

I Adresas

ir pavardė

Miestas ir valstija

PETER PEN .

Irs

tlOLLV*

PUPCJISJO

Šių metų New Century 
mitetas, kurio pirmininku 
senatorius Richard Daley 
ruošė Old Timers Nite penkta
dienio vakare, rūgs. 9 d., Mark 
White Sąuare. Kaip ir pirmiau, 
taip ir dabar buvo įvairus ir 
įdomus programas. Buvo ir žy
mus miesto viršininkai.

^JLJST

Turi Būt Išparduota 
Žemiau Kainos

Gražus Indai Ii 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

USB

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

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

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING 
PerkraustoiĄ; 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

Parlor Setai ranku darbo padaryti, Įvairių madų ir spalvų po 
S27-50 iki $129-00

Stalinės Lempos, vertės $2.00, po................................... 79 centus
Paduškaitės vertos $1.00, ................................... 3 už vieną dolerį
Didelės mieros karpetai, verti $20.00, po ............................ $9-50
R. C. A. Victor Radios, Zenith Radios 1939 m. šiame išpardavime 

po $49-°°
Midget Radio Emmerson, vertos $16.50, pa ..

Jos.F.BudrikJnc
3409-21 S. Halsted St.

MAV EACM MAKE A. 
WlSW E. <

AFRAID
SNJACZ. IS
WISMING

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

CONRAD 
FOTOGRAFAS

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

420 W. «3rd Si 
Tek ENG. 5883-5840

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TO N SI LAI IŠIMAMI $12.50
UŽ ... L. ----- 7---------- T - ■ ■■

GYDYMAS SRA.00
LIGONINĖJE ---------------
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

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

greitai palengvinama ....... “
VISAS LIGAS GYDOMA $*fl
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie AVe„ Chicago.

Tel. Lavndale 5727.

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

75% Coaree __________
Pocahontas Mine Run,West 

75% Coarse ---------------
Illinois Nut---------------------
RcxErg ...... .......... ...............
Black Band Lump____ ___
Millers Creek Lump_____
Chestnut Hard Coal _____

ir kitokias anglis pristatom. 
Pašaukit: Latoyette 8980.

OKSAS EXPRESSING

17.00

is
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Tarp Musu Skaitytoju Į
Amerikos Lietuvių Laisvamanių Etines Kultu* 

ros Draugijos 1-mos Kuopos Pareiškimas
Rugpiučio trečios dienos [ti. Tai centro vadovybe (žino- 

“Naujienų” laidoje tilpo J. J. 
P. straipsnelis po antrašte: 
“Naujienų redakcijos pastaba 
netiks Laisvamanių Centrui.” 
Tame straipsnely J. J. P. pri
simena “Naujienų” apžvalgą, 
tilpusią liepos 26 d., kurioj 
laikraščio apžvalgininkas kal
ba apie dr. J. šliupo išverstą 
ir Lietuvos Laisvamanių išleis
tą svarbią laisvamanišką kny
gą ir pataria Amerikos Lietu
vių Laisvamanių Etinės Kultū
ros Draugijos kuopoms tą kny
gą paskleisti tarpe Amerikos 
lietuvių.

J. J. P. pasiskaitęs “Naujie
nų” sveiko patarimo, ne iš šio 
nė iŠ to sako: “Matyt, ‘Naujie
nų* Redakcija nėra gerai pain
formuota apie Laisvamanių 
nusistatymų, ypač centro vado
vybės.” Na, ir po to imasi “N.” 
redakciją informuoti. “Savo in
formacijose” J. J. P. tikrina, 
kad be centro komiteto kuopos 
nesiima didesnių darbų, atseit, 
platint pakariamą knygą, nes, 
anot J. J. P., “peržengs centro 
vadovybės nusistatymą.” Savo 
“informacijos” parėmimui, J. 
J. P. net pavyzdį parodo, kaip 
po Laisvamanių suvažiavimo 
buvo atsikreipta į “Laisvos 
Minties” Administraciją Lietu
voje, kad prisiųstų L. M. pasi
baigusias prenumeratas tom, 
kad Laisvamanių kuopos savo 
kolonijose galėtų jas atnaujin-

te kas centro vadovybe?—Jag
minas) užprotestavo, “kad ne 
musų tai darbas, tai liuosno-* 
rių.”

Mes, A. L. L. E. K. D. pir
mos kuopos nariai, norime pa
reikšti, kad tai, ką sako p. J. 
J. P. nėra jokia informacija, o 
tikiai pikta nesąmonė. Musų 
kuopa ir mes nariai, ankštai 
susirišę su centro komitetu (ir 
tai dėka p. H. Jagminui, nes 
jis nešalina eilinių narių, bet 
juo daugiau jų kviečia lanky
ti centro komiteto posėdžius), 
ir todėl gerai žinome ką cent
ro komitetas veikia ir kokis jo 
nusistatymas. Dėl tos pačios 
priežasties žinome ką kalba 
Jagminas ir kokis jo nusista
tymas, o tai ką mes žinome, 
visai nepanašu į p. J. J. P. in
formacijas. Nei centro komite
tas, nei p. H. Jagminas niekad 
neprotestavo ir nekliudė rėmi
mą Lietuvos Laisvamanių 
draugijos, neigi sakė, kad “Lai
svosios Minties” prenumeratų 
atnaujinimas ne musų darbas, 
kaip p. J. J. P. teigia.

Jei už sukliudymą L. M. pre
numeratų kas kaltas, tai J. 
Pranokus. Jis be centro komi
teto žinios, bet centro komite
to vardu, tų prenumeratų ant
rašus išgavo iš L. M. administ
racijos ir pasitraukęs iš Ameri
kos Lietuvių Laisvamanių Cen
tro sekretoriaus vietos, tuos 
antrašus pasilaikė. Reikėjo net 
protestą iškelti, kad antrašus 
atgauti.

Mes turim pasakyti, kad p. 
H. Jagminui rekomenduojant, 
centro komitetas yra nutaręs 
už kelis desėtkus dolerių nusi
pirkti Lietuvos Laisvamanių 
draugijos išleisiu brošiuraiČių. 
^es neabejojajn, kąd jis. reko
menduos ir f)r. J. Šliupo vers
tos knygos kiek bus galima ko
pijų nusipirkti. Musų draugi
jos įstatai nurodo, kad mes 
glaudžiai bendradarbiausim su 
Lietuvos Laisvamanių draugi
ja, .tad p. H. Jagmino reko
mendacija nusipirkti Lietuvos 
Laisvamanių išleistų brošiurai
Čių kaip tik rodo, kad jis lai

No. 4801 — Labai elegantiška 
Šilkinė arba aksominė išėjimui su
knelė. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 
20, taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 
colių per krutinę.

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

ONA PAVARODNIKIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rūgs. 17 d., 12:10 vai. ryto, 
1938 m., sulaukus 60 metų 
amž., gimus Šeduvos mieste.

Amerikoj išgyveno 24 m.
Paliko dideliame nuliudirtie 

vyrą Praną Pavarodniką ir su- 
nų Juozapą Cipulskį; marčią 
Mary ir 3 anukus, 2 seseris 
Rose Dargužienė ir Pranciš
ką PetruŠienę ir brolį Joe 
Pulsuškis, De Kalb,3 seseris 
Lietuvoje.

Kūnas pašarvotas Sycamore, 
R. 1, p. Koše Dargužienės na
muose.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
rūgs. 20 d., 8 vai. ryto iš na- 
mų į šv. Marijos parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į šv. Marijos kapines.

Visi A. A. Onos Pavarddni- 
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, sūnūs, marti, sese

rys, brolis ir kitos 
giminės

kosi musų draugijos įstatų ir, 
nori, kdd mūšų draugija ben
dradarbiautų su Lietuvos Lalš^ 
vamaniais.

Pagalinus, mes norim pa
reikšti štdi ką: musų kUopd 
parūpino draugijai įstatus, o 
suvažiavimas juos priėmė. 
Musų kuopa rekomendavo p.

i H. Jagminą išrinkti draugijos 
pirmininku, o Dršnckų sekre
torium. H. Jagminas mus dar 
nei karto nesuvylė ir musų įs
tatų neperžengė. Jo darbai pa- 

j deda laisvamaniškas idėjas 
skleisti. Tuo tarpu Pranckus 
ėjo prieš įstatus ir savo nuola
tiniai nepamatuotais užsipuldi
nėjimais ant draugijos aiškiai 
padeda klerikalizmui ir daro 
mums, pirmos kuopos nariams 

. gedą, kad nežinojome kokį 
žmogų rekomendavome suva
žiavimui rinkti į centro sekre
torius.

A. L. L. E. K. D. pirmos kuo
pos valdybos parašai:

IPirmininkAs Stanley Vitkui. 
Iždininkas S. Dėnibro.

Cicero Mokyklos 
Pasižymėjo
Laimėjo Daug Prizų Parodoj

CICERO. Septintus metus 
paeiliui Cicero viešosios moky
klos gražiai pasižymėjo švieti
mo srity Illinois valstijos pa
rodoj, Springfielde. Iš 11 kla
sifikacijų, lokalės mokyklos lai
mėjo septynius pirmus, tris 
antrus ir vieną trečią pri
zus.

Pirmus prizus laimėjo:
Dailėje, 
Gražrašyboje, 
Istorijoj ir Geografijoj, 
Aritmetikoj, 
Pilietybėj, 
Mokinių Veikime, 
Kalbose.
Antrą vietą laimėjo;
Gamtos studijavime, 
Sveikatoje, *■..

- Namų šeirmmnkyfetėjei-
Trečią vietą laimėjo: 
Ihdustrinėje dailėje.

Parodą stiriiošė principalaš 
B. W. Hunsoker. Jam padėjo 
Miss Ann Mourek ir Miss Mil- 
dred Kucera.

Mokyklų tarybos prezidentas 
Frank V. Svoboda praneša, 
kad Cicero Viešosios mokyklos 
jau yra prisiruošusios prie at- 
einančių mokslo mėtų. Tėvai ir 
draugai kviečiami aplankyti 
mokyklas ir susipažinti su mo
kytojais ir prihcipalAis.

Ciceroj yra 14 pradinių vie
šųjų mokyklų..

Waukegario policijos virši i 
ninkas Blaylock įspėjo perdaug 
anksti pradėjusius sąryšy su 
Raganų Naktimi vaikus, nes jie 
pakilusią į bėdą.

šiaurinėj miesto daly jie iitėį 
plėšė 15 “stop” iškabų ir jas 
iškišo po gyventojų porčiais.

Jau Taiso 52 Avė., 
Greit Žada Pradėti .
Taisyti Ir 16-tą

LOVEIKIS SS 
Dalis. 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Banldetams 

Ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

. TeL VARDS 7308

Hnni Gėlės Mylintiems 
|U U Vestuvėms, Ban- 

||jU kietams, Laido- 
w 1 • 1 ■ tuvėms, Papuoši

mams.
GĖLININKAS

4180 Archer Avenue

šių metų balandžio 12 dieną 
tapo nominuotas cicerietis Ni
ekalas Dendritas į Čook pavie
to miestų komisionierių Urėdą, 
Tai yra labui svarbi Vieta ir tai 
svarbiai Vietai tapo parinktas 
Nlcholas Hendrikas.

Nicholas liehdrikas yra di
delių gabumų žmogus ir pusėti
nai liberalių paž valgų. 1932 
metais tapo išrinktas į cicero, 
miešto tiništištUš. Būdamas 
truslisfu savo sumanumu pra
vedė daug naudingų sumany
mų Cicero gyventojams, o 1936 
metais tapo Išrinktas miešto 
klerku milŽiUiŠku balsų dau
guma. Tas parodė, kad Nlcho< 
las Dendrito turi didžiAUsį 
pasitikėjimą tarp Cicero gyven
tojų. Per tai ir tapo nominuo
tas į tokią • atsakomingą vietą 
—į pavieto įtomisionierius ir 
yra daug šanįįų, kad N. Hend- 
rikaš išeis Usnėtoj u.

■ *7‘ ’ -t ’• ' • ,.

Apie Gatvių Pagerinimus
Aną dieną patinku Henry 

Schwarzel. Užklausiau kaip 
apie “impru&rnentus”, kurie 
būvo numatomi daryti, tai y va 
10 gatvę ištaisyti, ir 52nd Avė. 
pravesti j norius nuo Rooše 
velt B d. skėriai Northwesterii 
gelŽkelį. Ir štaĮi, Henry Schwar- 
žel su ŠypseŪ^tojsako, kad dar
bas ant 52ndAvė. jau pradėtas 
ir sparčiai varomas pirmyn. 
Užklausius kaip su 16-ta gat
ves taisymu, gaunu asakymą,, 
kad ir 16 gatvė tuojaus bus 
pradėta taisyt, gal būt dar 
Šiais metais galėsim suspėt, 
sAko Henry Schwarzel.

Labai gerai, nes jau seniai 
buvo žadėta šitie du darbai pa
daryti. Taigi, kaip atrodo; Ci
cero Namų. Sav. Kliubo reika
lavimas nenueis niekais.

Al. Rudirtskas
-" -...... "■ ;.......

4 Chicagiečiai 
Sužeisti Ispanijoj

Keturi chicagiečiai savano
riai iš 22 amerikiečių, sužeistų 
inušiuose SU Sukilėliais, išplau
kė namo iš Paryžiaus.

ChicailėČiAi yra Rūbeli Tėš
kė, Darei Leavi'tt, Alesandėr 
McKhėė ir negras Osuar Hun • 
teri jų adresai nėžlhdmi.

Pilietybės 
Mokykla

MoWell Neighborhood House, 
1831 S. Racihe Avė., skelbia 
atidarymą pillėtybeš mokyklos^ 
Vedamos mokyklų tarybos. Da-; 
mokos bus antradienių iV ket
virtadienių vakarais 7 vai. ir 
trečiadienių Ir pėnktadienių 
rytmečiais 10 Vai.

lioWell HoUše yra labai rei* 
kalinga *’tAggėrių” dėl spalių 
3 d. naudai kūdikių mokyklos, 
vaikų darbelio. Jei kas galėtų, 
padirbėti bent porą Valandų 
prašoma pranešti Howell 
House, 1831 So. Racine Avė., 
tel. Monroe 0800. B.
. » ..Oi..,.....................................  ■ -* 11 ■■ ^*1 1 »■

Garsinkitės “N-itose”
s

Reikia Ir Apie 
Gerus Darbus 
Parašyti

Ta. £ * ' **" Z **

Si Moteriškė Daug Kam Gero 
Padarė

Paprastai, jei kas padaro ką 
blogo visuomenei, tai yra ar ką 
pavagia, sumuša ar užmuša, tai 
žiūrėk, laikraščiai didžiulėmis 
raidėmis tokį blogadarį išgarsi
na. O jei žmogus ką gero kam 
padaro, tai apie tai visai ma
žai kas teprisimena, arba ir vi
sai itieko nerašo. O taip beturė
tų būti. Jei kas kam ką gero 
padaro, ar tai paviėniems, ar 
visuomenei, apie tokius žmones 
reikalinga butų ką nors, para
šyti.

Todėl tąja mintim vadovau
damasis, aš ii' sumaniau para
šyti apie vieną asmenį, kuris 
gyvėha jau daug mėtų Bridge- 
portb kolbhij'oj. Taš ašftiuo yra 
daug getd padaręs. Todėl ir rei
kia apie lokius žibones, kurie 
patys nesigiria, ką nors para
šyti.

čia nariu pabirėžtį keletą žo
džių Apie seną blzbierę, politi- 
kiebę ir daug gero padariusią 
Sofiją GapŠienę. jinai per dau
gel metų gyvena po adresu 3326 
S. Halsted St., ir yra žinoma 
visoje Chicagoje.

Aną dieną užėjau netikėtai. 
I<aš nAbjo, sakau? “O kaip ir 
visados sėni šmoteliai”, atsako 
p. Gapšis. Tiek tik, sako jinai: 
“Ką tik gAvau vienam vargšui 
žmogeliui pagalbą iŠ miesto ‘re- 
lief* organizacijos. Tas žmoge
lis išvaikščiojo dienas į 1545 W. 
35tb St.,..miesto ‘relief’ stotį ir 
vis negalėjo gauti jokios ‘ro
dos*. Jie vis žada duoti ‘relief*, 
o kaip neduoda taip neduoda. 
Žmogelis visai sergąs. Turi re
umatizmą, negali visai kojomis 
pavaikščioti. O ‘relief’ Stotis jį, 
vis šeria per keturis mėnesius 
pažadėjimais. Kreipės net ir į 
11 wardos aldėrmano ofisą. Ta
čiau iš tėn jokios pagalbos ne
galėjo sulaukti”. Todėl sako ji: 
“AŠ pasiėmiau jo reikalą į sa
vo rankas. Ir tikėsi ar ne, į vie
ną diedą aš gavau jabi ‘relief’.” 
Taip pareiškė p. Gapšeiiič.
Gavo Pašalpą į 24 Valandas
“Ne tik tas žibogelts gavo 

“relief” į 24 valandas, bet aš 
jafn išgavau nemokamą dakta
rišką patarnavimą iš Vienos li
gonines”, pridūrė p. Gapšienė.

Na, sakau, kaip to žmogaus 
pavardę ir kur jis gyvena? “O 
štai jo laiškas, kurį jis man pa
rašė! Tačiau, aš nenoriu jo nie
kam skelbti, nes dar jo priešai; 
gali jam pakeikti,** pridūrė ji.

O gal tu manai į laikraščius 
parAŠyti apie tai? Oh, no, aš ne
ndrių, kad apie tai rašytume! į 
laiktAščius, neš žmonės sakys, 
kad aš noriu apie tai pasigirti”. 
Tai jau sakau, buk be baimės. 
Aš apie tai visai nemanau į 
laikraščius rašyti. 0 tik taip 
šau nnriu apie tokius dalykus 
žinoti.

Dėt kaip matote, neiškenčiau, 
štai Ii* pabrėžiau. Nors tiesa, ji
nai VisvieO nežino kas parašė. 
Nės savo pavardės tyčia riepa- 
sirašttU.

Tačiau, kaip hebiitiį, o reikia 
pripažinti, kad p. Gapšienė yra 
nevienam žmogui pagdbėjusi. 
Tai žiūrėk, vienam darbą su
randa, kitam ligoninę “išsipro- 
ja”, trečiam ką kitą paėaro. To
dėl ir nutariau ką nors apie tai 
parašyti.

Prie to, reikia pažymėti, kad 
jds stmuš Gapšis dabar yra 
printing bizny su ponu KAuia- 
klU, toje pat vietoje 3326 S, 
Halsted St Teko nugirsti, kad 
biznis jiems sekasi, palyginus 
su kitais bizniais, labai pUikiai.

Stėnas Draugas

• Edward DeYoung, 27 m. 
ir jo motina Johanna, 62 m. 
sunkiai apdegė eksplodavus ke- 
rosininiam pečiui jų namuose 
8730 Princeton Avė.

V;
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..................  į ii

AUTOS-TRUCKS—MISCELLAN. 
Automobiliai ir Trokai—Bendrai

NEREIKIA IMOKESNIO—30 MĖNESIŲ IŠ
MOKĖTI. Visiškas peržiūrėjimas, malė- 
vojimas body, fenderio darbų, baterės, 
radijo ir priedų. Freimo, alų stistlpriAl- 
ni^s. Viskas nuo viržaus Iki talrų. 16 
rhetų patyrimas, musų garantija. Atdara 
vakarais, sekm. Apskaičiavimas, towin< 
dykai. Taipgi pilnas pasirinkimas naujų 
Ir vaYtotų karų. Be (mokėjimo pinigų.
2606 MILWAUKEE AV. Bdlrtioilt 4844.

irti iijmiB.Si si Į "
SITUATION WANTED 

Ieško Darbo
PAIEŠKAI! DARBO

Penteris ir popieruotojas iŠ vi
daus, iš lauko ir Storuose, 10 metų 
patyręs, darbas užtikrintas. Chica- 
goj it priemiesčiuose, apkainavimas 
dykai.

J AUGAITIS
160'8 S. 50th Avė., Cicero’, CIC. 2633

HELP VVANTED—FEMALB 
Darbininkių Reikia

REIKIA KELIŲ jaunų netekėju
sių merginų išmokti mezgimo dar
bo dirbti prie pagadytų drabužių; 
turi būt patyrusios su adata dirbti. 
ADAMS WEAVING COMPANY

209 Sodth State Street

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

ANT RENDOS STORAS tinka
mas dėl taverno ar kitokio biznio. 
Archer ir' Califomia. Gali pirkti ir 
namą. 4071 Archer Avė. Atsišauki
te po 6 vakare. 4023 Montgomety 
St., 3 lubos. Urbonai.

Į.gįrtMM.Jrt. Į.jf.rtĮ.rt.J.Į 

FURNITURE-FIXTURE FORSAVĘ 
Rakandai ir {taisai Pardavimai 

. n Irti

IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 
ČERIUS 1938, visokio didžio tu 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Što- 
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
Skaitant svarstykles, registeriui ir 

e baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

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

CALumet 5269.

HELP WANTED—MALĖ
Darbininkų Reikia

PLAČIAI ŽINOMA GYVYBĖS 
APDRAUDOS bendrovė atidarė vy
rams 30-45 lietuviams apdraudos 
išdirbtą biznį Chicagos teritorijoje. 
Rašykite kvalifikacijas ir dabartinį 
finansinį stovį. 1?39 So. Halsted, 
Box 875.

REIKALINGAS porteris. Atsišau
kite tuojaus. 3800 Armitage Avė.

PARTNERS WANTED

REIKALAUJU PUSININKO į 
taverno biznį. Nedaro skirtumo ar 
moteriška ar vyras.

3300 So. Halsted St.

BUSINESS CHANCES 
_______Pardavimui Bizniai

PARDUODU BUČERNĘ ir gro- 
sernę, biznis išdirbtas per 20 me
tų, nebrangiai. Atsišaukite greitai.

4530 So. Wood Street.

PARDAVIMUI ar priimsiu pusi
ninką į Taverno biznį. Man vienai 
per sunkti. Mrs. Suzanna Adomai
tis, 1825 Wabansia Avė.

AUTOS-TRUCKS FOR SALE 
AutomobiliaiirTrokaiPardavtmiri

ATEIK i didžiausį 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 f938 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 nebusi 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 išsimokfiti.

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.

TAVERNAS PARDAVIMUI — 
5957 W. North Avė. Geras pirki
nys. Veik greitai. Merrimac 2009.

PARSIDUODA barberne už tei
singą pasiūlymą. Vieta seniai iš
dirbta. 4065 Archer Avė.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ 
BUICK & PONT1AC

MILDA AUTO SALES
806 Wes<t 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

I....KIOZ- FINANCIAL 
Finansai-Paskolos .

PARSIDUODA BIZNIAVA nuo
savybė, 2 flatis plytinis, taipgi, ta
vernas, biznis išdirbtas per 16 me
tų, nebrangiai. 739 E. 92 PI.

KRAUTUVĖ ir MĖSOS marketas 
flatas, garo šiluma. Bargenas. Ge
ra biznio vieta. 5906 So. Wentworth 
St. Tel. Normai 5793.

?? AR JUMS REIKIA PASKOLOS 
ANT NAMO ??

Mes darome parinktinas paskolas 
ant namų tik už 4% nuošimčius. O 
ilgo laiko paskolos už 5 nuošim
čius. Dėl daugiau informacijų krei
pkitės į z

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

Hemlok 0800.
SAVININKAS TURI atsipalai

duoti tuojau. 6 kambarių plytinis 
bungalow, modernas. Skirtingas 
bargenas. Lengvus terminai. HOLO 
finansai. 6019 So. Rockvvell 
St. Kreiptis S. Freedman 139 N. 
Clark. Dearborn 8428.

ŽIŪRĖK!! Naujas geltonų plytų 
6x5 kambarių apartmentas. Saulėti 
frontiniai ir miegami porčiai, refri- 
geracija. 5 karų plytinis garažas. 
Renda: $3,660—Kaina $16,000 Libe
ralus terminai.
FIRST STATE MORTGAGE CO., 

4752 Fullerton—Capital 3020

Atėjo Nauja 
Kultūra No. 8

TURINYS:
Gamtiniai moralės principai — P. 

H. Holbach.
Astronomijos tikslas ir reikšmė — 

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

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

t. t.
KAINA 45 CENTAI.

Galima gauti 
NAUJIENOSE 

1739 S. HALSTED ST., CHICAGO.

{sake Suimti 
Vyrą

Sužinojęs, kad moteris ser
ga ir negali ateiti į teismą ir 
yra taip neturtinga, kad ne
gali pasisamdyti ambulansą, 
teisėjas Edward B. Cafeey pats 
nuvyko į Mrs. Marie Swanson, 
7135 Diversey Parkway namus; 
kur pasirašė warrantą -prieš 
jos vyrą dėl jos neužlaikymo. 
Jos vyras girtaująs ir jos nė- 
užlaikąs nors uždirbęs $63 į 
savaitę.

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—WO0D—-OIL

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

EGG _________________46.00
NUT __________  $6.00
BIG LUMP ___________ $6.00
MINE RUN $5.75 
SCREENINGS_________ $5.00

PIRKIT DABAR I — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975 •
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DARBO PARTIJA BUS VIENINTELĖ TRE
CIA PARTIJA ILLINOIS BALOTE

- - - — - - ‘ ‘ ---------- ■■

Socialistų ir Soc. Darbo Partija Ją Remia
I ■ ■ h ■ ... !■■■■!! iii

Illinois rinkimų baliotas šie
met neturės daugybės mažes
nių partijų. Vieton paprastai 
šešių ar astuonių kolumnų par
tijų kandidatų, kaip būdavo 
kitais rinkimais, išrodo, kad 
Illinois Darbo partija yra vie
nintelė nauja partija ieškanti 
vietos baliote.

Senoji Socialistų partija, ku
ri 1932 m. Illinois valstijoj su
rinko virš 60,000 balsų, sutiko 
formaliai remti Darbo Partijos 
tikietą. Dar senesnė Socialistų 
Darbo partija visai atsižadėjo 
pastangų patekti į baliotą su
lig 1935 m. įstatymais, kurie 
ne tik reikalauja surinkti 25,- 
000 parašų, bet po mažiausia 
200 parašų iš kiekvienos iš 50 
kalinčių. National Progressives 
ir Lemke Union partija, kaip 
išrodo, nedalyvaus 1938 m. rin
kimuose, bet ir nesidės su jokia 
kita mažesne partija.

Smerkia komunistus
Darbo partijos vadai aštriai 

smerkia Illinois Komunistų 
partiją, kuri stvėrėsi senosios 
taktikos suskaldyti darbininkų 
jėgas ir pasėti tarp jų nesuti
kimus. Tuo tikslu jie paleido 
klastingą savo vietos mažojo 
Stalino, savo valstijos sekreto
riaus Chelds peticiją Jungt. 
Valstijų senatoriaus vietai.

Darbiečių vadai sako, kad ta 
peticija yra klasta, nes visi ko
munistai ir jų rėmėjai negali 
rašytis po peticija, nes parei
tuose primaries balsavo už de
mokratų partiją. Jų tikslas su
mažinti skaičių galinčių pasi
rašyti Darbo partijos peticiją. 
Komunistai negali būti rimti 
darbiečių konkurentai, nes da
gi jų kandidatai negali pasira
šyti savo peticijos, kadangi jie 
save diskvalifikavo, sulig kd- 
munistų politikos per du me
tus balsuodami demokratų no
minacijose.

Komunistai ne tik įsakė sa
vo nariams ir rėmėjams pasi
traukti iš Darbo partijos, kas 
partijai išeina į naudą, nes nu
ramins priešingas komunistams 
unijas, kurias kontroliuoja 
Darbo partija.

Skleidžia gandus
Komunistai dagi pradėjo ne

pamatuotų gandų kampaniją, 
tikslu pasėti tarp darbininkų 
nepasitikėjimą Darbo partija.

Pirmas Suvis buvo Chicagos 
komunistų dienraščio paskelb
tas kaltinimas, kad Darbo par
tija skaldanti darbininkų bal
sus, nes pereitose nominacijose 
susilaikė nuo balsavimo ir. buk 
bandanti pakenkti Illinois La- 
bor’s Nonpartisan League. Abi 
organizacijos turi skirtingus 
siekius ir tik kelios unijos pri
klauso prie abiejų organizaci
jų. Tarp abiejų yra labai drau
giški ryšiai, jų neįstengė suar
dyti nei kdmunistų pastangos.

Darbo Partija ir Homer 
Martin

Dabar komunistai pradėjo 
naują melų kampaniją, šį kar
tą bandydami vienu šuviu nu
šauti du zuikius. Jie bando su
rišti Darbo partiją su savo ar
dymo kampanija automobilių 
darbininkų unijoje. Jie pasi
naudojo tuo faktu, kad unijos 
prezidentas Homer Martin kal
bėjo darbiečių viešame susirin
kime Chicagoje ir sukėlė gvol- 
tą. Jie tikrina, kad Homer Mar- 
tin suorganizavo Illinois Darbo 
partiją tikslu suardyti Labor’s 
Non-Partisan Legue. Bet daly
kas tame, kad Darbo partija 
susikūrė 1935 m., už metą 
prieš sumanymą kurti Non- 
Partisan League. Auto darbi
ninkų lokalai dar ir nespėjo 
prisidėti prie Darbo Partijos. 
Komunistų skleidimas melų nė 
kiek nekenkia Darbo partijai,

nes darbininkai gerai pažįsta 
tuos ardytojus ir skaldytojus 
Darbo partijos nominacijos pe
ticija yra skleidžiama 9 kaun- 
tėse ir tikimasi greitai surinkti 
reikiamą parašų skaičių.

Darbo partiją sudaro 121 
darbininkų organizacija, jų tar
pe geležinkeliečių brolijos, įvai
rios Darbo Federacijos unijos, 
C.I.O. unijos ir 35 įvairių tau
tų pašalpinės draugijos. (B.)

Trokų Reikšmė 
Susisiekime
Kai Kur Žmonės Išimtinai Al

si deda Ant T roką

Pasak Chicagos Motor Club, 
beveik 48,500 miestelių Jungt. 
Valstijose, ar daugiau kaip 
trečdalis viso skaičiaus, atside- 
da išimtinai ant trokų prista
tymui prekių.

Viso beveik 8,000,000 žmo
nių atsideda ant trokų prista
tymui maisto ir kitų reikme
nų.

Maine vartoja trokų trans- 
portaciją daugiau, negu kuri 
kita valstija, kur daugiau kaip 
pusė miestų ir miestelių nau
doja juos išimtinai. Sekama 
valstija yra Vermont, kur 28 
nuoš. gyventojų atsideda ant 
šių vieškelių traukinių.

Nebreska turinti mažiausia 
gyventojų, yra išimtinai aptar
naujama trokų. Kadangi ma
žiau kaip pusė nuoš. kornų 
skinėjų atsideda ant automo
bilių susisiekimui su išoriniu 
pasauliu. —B.

Laisvamaniai 
Ruošiasi Vakarui, 
Maršrutui

Iš Roselando 1-mos kuopos

ROSELAND. Liet. Laisva
manių Etinės Kultūros Dr-jos 
1-ma kuopa laikė mėnesinį su
sirinkimą rugsėjo 13 d. Po va
saros karščių lietuviai laisva
maniai gana pagyvėjo.

Šiame susirinkime prisirašė 
vienas naujas narys ir užsipre
numeravo “Laisvąją Mintį” net 
dviems metams. Kitas senas 
narys J. Griškėnas užrašė 
“Laisvąją Mintį” savo gimi
nėms Lietuvoj taipgi dviems 
metams.

Vakarų rengimo komisija 
pranešė, kad 1-mos kuopos pa
rengimas įvyks 20 d. lapkričio.

Lietuvių laisvamanių marš-1 
ruto direktorius A. Jocius pra
nešė, kad jau viskas tvarkoj 
ir kad norinčių laisvamanių 
kuopas organizuoti atsišaukė iš 
apie 20 vietų. Dirva organizavi- j 
mui numatoma gana plati ir> 
gal būt bus vaisinga. Maršru
tas prasidės pabaigoj šio mėne
sio. Tą užduotį apsiėmė atlikti 
H. Jagminas.

Toliau atsilankė iš laisvama
nių centro narys, kuris prane
šė, kad 25 d. šio mėn. centras 
su savo nauju Vyrų Choru ren
gia pirmą visų laisvamanių pa-į 
rengimą su gražiu programų 
Bridgeporto Mildos svet. Pa
kvietimas priimtas, nutarta da
lyvauti.

“Naudingas sumanymas”
Toliau prie naujų sumanymų 

S. Dambrauskas pranešė turįs 
gerą sumanymą, kuris labai 
bus naudingas ne tik pirmai 
kuopai, bet ir kitoms kuopoms, 
kurios tik randasi Chicagos ri
bose, vienok tam reikalui rei
kia ir pinigų, o kuopa tuo tar
pu perviršiaus neturi. Ir pasiū
lė savo planą, kurį visi su šyp- 

Įsena ir ačiū priėmė.
Stepukas.

Rado Drabužiuose 
$3,420

Miss Angeline Korncc, 40 
m., 3765 S. Hermitage Avė., 
atvažiavusi į vidurmiestį susi
kivirčijo dėl rakandų ir buvo 
policijos suimta. Kratant poli
cijos stoty jos drabužiuose ra
sta 3,420 grynais pinigais. Ji 
prisipažino tuos pinigus uždir
busi sunkiu darbu, o juos ne
šiojosi drabužiuose, nes tai 
saugiausia vieta, ir kad visuo
met su savim turėtų karferį.

Kada ją apkaltinta už smul
kią vagystę ir pareikalauta 
$500 kaucijos, tai ji pasišaukė 
profesionali bondsmaną, kurie 
paprastai ima nuo $25 iki $50. 
Ir dar turėjo gatvekariu par
važiuoji namo, kas dar kaina
vo 7c.

BŪKIŲ ĮSTAIGOJ APIPLĖŠĖ DU 
POLICISTUS

Plėšikai puolė bukius 533 W. 69th St. Policistai 
neteko savo žvaigždžių ir ginklų

puolė Biii’s Bevalydamas Skry 
.kibelę Sudegino 

Sankrovą

I Try plėšikai
Place, cigarų, mokyklų 
menų ir bukių sankrovą,
W. 69th St., kur užklupo du 
Englewood stoties policistus. Į Nepažystamas negras, 
Abu jie, detektyvas Anton To-'valdydavo skrybėlės ( 
pinką, 40 m., 7115 Cornell Ave.'Salzoni skrybėlių ir čeverykų 

,. . . r, i t i t | sankrovoj, 3208 W. 63 St., taiu ir policistas Frank Johnstone,' ...... . , . . *
. a a.-Ismarkiai dirbo, kad sudegino

4° m., 7913 Norma! Avė. Ate- sankrovą. Betrinant skrybėlę 
mė iš jų žvaigždes ir ginklus. pagj(jarė kibirkštis, užsidegė 
Neteko pinigų ir kostumeriai. valymo vanduo. Pasėkoj kilo 
Iš savininko gi Philip Wino- gaisras, kuris pridarė už $500 
grad atėmė $85.

, kuris 
Charles

nuostolių.

ATŠAUKTAS Iš PRAGOS — Lord Runciman, Anglijos arbilratorius, nusiųs
tas Čekoslovakijon keletą savaičių atgal išrišti Sudetų klausimą, staigiai buvo at
šauktas Londonan, kai Chambcrlain suįrižo po pasikalbėjimo su Hitleriu. Su 
Lordu Runciman eina jo pagęlbininkas Frank T. A. Ashton-Gusa'Jun.

Minia sutikusi iš Vokietijos sugrįžusį premjerą N. Chamberlainą Anglijos sosti
nės London Heston aerodrome. Chambcrlain yra 69 metų amžiaus ir tai buvo jo

Lietuviai Išlaikę 
Policijos Dept. 
Kvotimus

Kai Gabrienė Sėdo 
Laivan, Ne Kas 
Dėjosi Jos Namuose

Pereitą savaitę Chicagos po
licijos departamentas paskelbė 
rezultatus kvotimų, kuriuos lai
kė 30,000 Chicagos jaunų vy
rų, tikėdamies gauti policijos 
tarnybas.

Iš to skaičiaus kvotimus iš
laikė 3,261. Tarp išlaikiusių 
yra keliolika jaunų lietuvių.

Pereito penktadienio nume
ry] padavėm dalį kvotimus iš
laikiusių lietuvių, šiandien pa
duodame antrą sąrašą:

Grįžusi ras nekokį vaizdą
NORTHSIDE — Rūgs. 14 d. 

p. Gabris, parėjęs iš darbo na
mo, 1640 N. Leavitt Str., rado 
išvogtus visus drabužius nuo 
pat marškinių iki žieminių ap
siaustų, kaip jo, taip jo žmo
nos. Dingo brangus “furkau- 
tas.” Taipgi pas p. Gabrį buvo 
ir p. Neffo visi drabužiai, ii 
tuos išnešė. Neffas šiuo laiku, 
berods, dirba South Bend, Ind., 
bet gerieji drabužiai buvo pa-

ISTORIŠKAS SUSITIKIMAS — Šis įdomus paveikslas parodo istorišką įvykį, kuris suju
dino visą pasaulį pereitą savaitę. Vokietijos diktatorius Adolfas Hitleris, patikęs Anglijos 
premjerą Neville Chamberlainą, prie savo vilos laiptų, Berchtesgadene, eina su juo vidun. 
Chamberlain’as viduryj, o iš dešinės eina Vokietijos užsienio ministeris Joachim von Reb- 
bentrop. Chamberlain ir Hitleris atlaikė trijų valandų konferenciją Čekoslovakijos klausi
mu.

Urban, Anthony S., 2136 W. 
24th Street;

Olis, D. B., 714 W. 72nd 
street;

Panush, Chas. J., 1617 S. 
Morgan Street; .........................

Žukas, George R., 3441 So. 
Leavitt Street.

Leppa, Peter P., 3206 So. 
Halsted Street;

Jučus, Sanley, 7312 S. Ma- 
plewood Avenue;

Urbas, J. J., 861 E. 87th St.:
Janus, Benedict, 5725 S. Mo- 

zart Street;
Leppa, Edward J., 3134 So. 

Lowe Avenue;
Kriaučiūnas, F. L. 4614 So. 

Paulina Street;
Bendis, Edw. G., (?), 3125 

S. Wallace Street;
Kulekowskis, Louis, 4058 

Brighton Place;
Gira, Bernard, H., 5109 Ra- 

venswood Avenue;
Šokas, Daniel, 5127 S. Arte- 

sian Avenue;
Chernauskas, Edward, 3124 

S. Lowe Avenue;
Balchunas, M. J, 6824 So. 

Rockwell Street.

Apiplėšė Brangmenų 
Pardavėją

Policija bando išspręsti 
$100,000 brangmenų plėšimą 
pačiame vidurmiestyje.

Plėšimo auka buvo Samuel 
Kamsly, New Yorko brangme
nų pardavėją. Jį plėšikai pa
stvėrė dienos laiku prie Ran- 
dolph ir Wabash gatvių ir įsi
sodino į savo automobilį ir iš
metė jį prie Hubbard netoli 
Jefferson gatvių.

Plėšikai gerai žinoję savo 
dalyką ir nuodugniai jį iškrė
tė. Paėmė ir geležinkelio bi- 
letą į Californiją.

Pakliuvo 
Kalėjimai!

Charles Vervoille, 3537 N. 
Paulina St., medžių gydytojas, 
gavo kontraktą išįkirsti me
džius palei Irving Park kelią, 
nes tą kelią norima platinti. 
Pasisamdęs 8 darbininkus pra
dėjo darbą, pats gi atsistojo 
patogioj vietoj darbą prižiū
rėki ir komanduoti.

Ta vieta buvo Ben Okum 
vaisių standa, 4202 Irving Park 
Blvd. Bestovėdamas prie stan- 
dos ir benaumodamas vaisius, 
jis šukavo darbininkams, dar 
užsigerdamas degtine. Okum 
įspėjo neliesti jo vaisių. Ver- 
ville Iki nusijuokė. Okum ne
beiškentė ir pašaukė policiją, 
kuri Verville ir jo degtinę nu
sivežė belangėn, o jo darbinin
kai liko be prižiūrėtojo.

Užmokėjo 
Politikieriaus 
Pabaudą

William H. Malone $5,000 
pabauda už nesumokėjimą pa 
iamų taksų sumokėjo jo bro
lis George, 816 N. Dearborn 
Street.

Malone, buvęs Illinois taksų 
komisijos pirmininkas be to 
yra nuteistas dviems metams 
kalėjimam

Sumokėjus pabaudą jis ga
lės išeiti iš kalėjimo ateinan
čiais metais vasario mėn.

likti pas Gabrius. Net ir pagal 
vių apvilkalai nuimta. Nepali
ko nei bahikų.

P-a Gabrienė turėjus labai 
daug lininių paklodžių, staltie
sių, rankšluosčių ir daug audi
nių iš Lietuvos namų darbo. 
Viskas išnešta.

P-a Gabrienė dar nėra par 
grįžus iš Lietuvos, kur viešė
jo nuo gegužės mėn. 14 dieną 
šio mėnesio ji sėdo į laivą ir 
dabar pluduriuoja AtUntike. 
Kaip tik tą pačią dieną, kai ji 
sėdo ant laivo grįžti namo, 
vagis viską iš namų išnešė. 
Ji už kokios savaitės bus jau 
namie, bet, ras liūdną padėtį.

Vageliai išpiovč lango stik
lą iš verandos ir sulindo per 
langą apie 3-4 vai. po pietų.

K. č.

Vienas mirė, 
82 apsinuodijo 
Maistu Ar Vandeniu
Neišaiškinti Susirgimai Pasi

reiškė Elmivood Parke
Vienas žmogus mirė, o 62 

susirgo Ehnwood Parke, užsi
nuodiję ar tai maistu ar van
deniu.

Valstijos, kauntės ir prie
miesčių sveikatos departmen- 
tai stengiasi nustatyti jų susir
gimų priežastį. Miręs yra Earl 
Bennison, 52 m., 2732 N. 76 
Avė. Jis mirė bevežant iš na
mų į Oak iPark ligoninę. Ke
turi jo šeimynos nariai taip
jau sunkiai susirgo ir patal
pinti ligoninėn. Nužiūrima šo
koladinius piragaičius, nes ap
sinuodijimas įvyko kepyklos 
apielinkėj. Kepykla betgi yra 
sanitariška. Galėjo apsinuo
dyti ir vandeniu. Priemiestis 
vandenį gauna iš Chicagos, to
dėl vanduo yra sveikas. Te- 
čiaus antradienyje pratrukus 
vandens pervadoms, vanduo 
dvi valandas buvo uždarytas. 
Po to vanduo ilgą laiką bu
vo purvinas ir gyventojai bu
vo įspėti vandenį virinai. Tad 
ir vanduo galėjo užsikrėsti, pa
skui užkrėsti priemiesčio gy
ventojus. Vandens pavyzdžiai 
liko pasiųsti į Springfieldą a- 
nalizui. Analizuojami ir pira- 
gaičiai. Kiti apsinuodijusių 
serga lengviau ir gydosi na
mie.

i-------- ;---------------
Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

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

Naujienos
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL.
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