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Francuzai ir Čekai Atmetė Hitlerio Ultimatumą
HITLERIS NEGARANTUOJA RUSIMU 

ČEKOSLOVAKIJOS RUBEŽIU
M————d—II 

*

Britanijos parlamentas susirinks antradie
nį. Gal išleis mobilizacijos įsakymą

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
25. — Premjeras Charmberlain 
ir užsienio reikalų sekretorius 
Halifax sekmadienį gavo Fran- 
cuzijos ir čekęslovakijos pra
nešimus. Abiejų šalių praneši
mai sako, kad Hitlerio pasku
tinis ultimatumas yra joms ne
priimtinas.

Hitleris reikalauja leisti vo
kiečiams tuojau užimti zudetų 
sritis Čekoslovakijoj. Jis betgi 
negarantuoja busimų Čekoslo
vakijos rubežių neliečiamybės. 
Kitaip sakant, jis stato reikala
vimus, bet savęs prižadu suvar
žyti neketina.

pačiu laiku Čekoslovakijos pa
siuntinys Britanijai, Jan Masa- 
ryk, painformavo užsienio rei
kalų sekretorių Halifaxą apie 
Čekoslovakijos valdžios nutari
mų.

Britanijos ministeriai sekma
dienį turėjo du nepaprastus su
sirinkimus. Tarpe susirinkimų 
premjeras Chamberlain atlan
kė karalių Jurgį. Manoma, kad 
britų ministerių kabinetas svar
stė mobilizacijos įsakymą, ši
tokiam įsakymui reikia kara
liaus užgyrimo, taigi Chamber- 
lain ir pasimatęs su karalium.

Britanijos parlamentas susi-

Acme-Naujienų Telephoto
PUOLA ČEKOSLOVAKIJĄ — Būrys “savanorių”, kuriuos Hitleris suorga

nizavo Vokietijoj Čekoslovakijos puolimui ir vadavimui sudėtų nuo čekų “te
roro.” j

I VARŠUVOS POLICIJAI IŠDALINTOS 
KAUKĖS

LENKAI IMA Iš BANKŲ SAVO SUTAUPĄS; UŽDARYTI CE- 
KŲ-LENKŲ IR VENGRŲ-ČEKŲ RUBEŽIAI. HITLERIS 

KALBĖS PIRMADIENĮ

VARŠUVA, Lenkija, rūgs. 25. — Varšuvos policijai tapo 
išduotos kaukės nuo nuodingų dujų apsiginti. Lenkijos gyven
tojai pradėjo pulti bankus, norėdami savo sutaupąs atsiimti. 
Gyventojai krauja maisto reikmenas atsižvelgdami į karo pa
vojų.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 25. — Nužiurėdamos, kad grei
tu laiku gali kilti karas, jaunos poros skubinasi imti vedyboms 
leidimus. Dalinamos ir dujų kaukės.

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 25. — Po Hitlerio ofisais Ber
lyne pabaigti įrengti skiepai, čia Hitleris galės pasislėpti, jeigu 
priešai atakuos Berlyną iš oro. Skiepuose yra vietos 3,000-ms 
žmonių.

PRAHA, Čekoslovakija, rūgs. 25. — Uždaryti Lenkijos-če 
koslovakijos ir čekoslovakijos-Vengrijos rubežiai.

rinks sesijai veikiausia antra
dienį. Jam gal ir teks mobiliza-

Francuzų ministerių kabine
to nutarimą premjeras Dala- 
dier pats atvežė į Londoną. Tuo cijos įsakymą išleisti. Gibraltaras karo 

padėty
DARBININKŲ ORGANIZACIJOS PIL 

NĄI PRIPAŽINTOS ŠVEDIJOJ
HITLERIS REIKALAUJA ATIDUOTI 

ZUDETŲ SRITIS TUOJAU
PRAHA, ČekęsJpvąĮiįj^rugs. 

25.-— Hitleris įteikė Britanijos 
premjerui Vokįetijos Teikalavi- 
mus ryšium su čekoslovakijoš 
krizių. Hitlerio nota reikalau
ja: .

1 — Tuojau ištraukti visą Če
koslovakijos kariuomenę iš zu
detų sričių į šalies gilumą. Pa
šalinti Čekų civilės valdžios tar
nautojus iš zudetų apylinkių.

2 — Tuojau leisti vokiečių 
armijai užimti tokias zudetų 
apygardas, kuriose 75 nuošim
čių vokiečių gyvena, ir dar to-

kias, kuriose vokiečių gyvento
jų yra apie pusė. A ,,

3 — Padaryti plebiscito bal
savimus maišytose srityse bė
giu trijų mėnesių, kad išspręsti 
klausimą, ar jos pasiliks prie 
Čekoslovakijos ar pereis į Vo
kietiją.

4 — Patenkinti reikalavimus 
Lenkijos ir Vengrijos, kurios 
nori pasiimti Čekoslovakijos 
lenkų ir vengrų mažumas.

Šitiems reikalavimams 
dyti Hitleris davė laiko 
dienos spalio mėnesio.

GIBRALTAR, rūgs. 25. — 
Vietos dokų darbininkams įsa
kyta užbarikaduoti kelią į 
uostą ir sustiprinti fortus sau
gančius laivų kiemus. v
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Francuzija padarė 
daliną mobilizaciją

iki 1

Painformavo rusus 
kad čekai kariaus

—t--------—-

MASKVA, Sovietų Rusija, 
rūgs. 25. — Čekoslovakijos pa
siuntinybė Maskvoj šeštadie
nio vakare painformavo ru
sus, jogei čekai nepriims vė
liausiųjų Hitlerio reikalavimų 
zudetų vokiečių klausimui iš
rišti. Čekų manymu, dabar 
prieš Hitlerį stovi klausimas: 
paskelbti karą ir pralaimėti 
jį, ar paleisti kariuomenę, ku
ri buvo sumobilizuota pulti 
čekus?

Rusų spauda savo skiltyse 
šeštadienį davė daug vielos 
Litvino pareiškimui, jogei So
vietų Rusija gal teiks laisvu 
noru Čekams pagalbos, 
čiau kokios pagalbos 
duotų, tai nepasakyta, 
spauda neminėjo, kad 
butų oficialiai įspėję
jogei jie nutrauks nepuolimo 
sutartį su Lenkija, jeigu len
kai puls Čekoslovakiją.

Įspėjo amerikiečius 
išvažiuoti iš

Čekoslovakijos
WASHINGTON, D. C., rūgs. 

25. — J. Valstijų užsienio rei
kalų departamento žiniomis, 
Wilbur J. Carr, Amerikos pa
siuntinys Čekoslovakijai, įspė
jo amerikiečius tuojau apleisti 
Čekoslovakiją. Aplinkuma 
centralinėje Europoje susi
dariusi tokia, kad bet kuriuo 
laiku Čekoslovakijos rubežiai 
gali būti uždaryti. Kitos žinios 
sako, kad jie jau uždaryti.

PARYŽIUS, Francuzija, rug
sėjo 25. — Francuzija paskel
bė daliną mobilizaciją pereitą 
šeštadienį. Tuoj po mobilizaci
jos paskelbimo įvyko vyriau
sios šalies apsaugos tarybos 
konferencija. Vyriausybė iš
leido įsakymą, pagal kurį ar
mijai šuteikiama pirmenybė 
vartoti visas šalies susisieki
mo (transporto) priemones.

lizacija pasiųs i koncentraci
jos punktus 380,000 rezervistų 
armijai sustiprinti. Visas skai
čius jau apginkluotų francuzų 
dabar siekia 2,000,000.

Lenkijos rezervai 
šaukiami tarnybon

Ta- 
rusai 
Rusų 
rusai

lenkus,

Chicagai ir apielinkei tede
ramo oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Niaukiasi; šilčiau; lengvi ir 
vidutinio stiprumo rytų vėjai, 
pasikeičią j pietų vakarų vė
jus; saulė teka 5:40, leidžia
si 5:43 valandą.
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VARŠUVA, Lenkija, rūgs. 
25. — Lenkija paskelbė mobi
lizaciją rezervų technikų pe
reito šeštadienio vakare. Mo
bilizacija bus padaryta į 24 
valandas.

Lenkija reikalauja apduoti 
jai tas Čekoslovakijos sritis, 
kuriose dauguma gyventojų 
yra lenkai. Miestely Teschen, 
Lenkijos-čekosloYakijos rube- 
žiaus, įvyko susirėmimų tarp 
Čekų kariuomenės ir lenkų ci
vilių gyventojų. Keletas lenkų 
ir čekų žuvo. Daug sužeistų.

Reguliari lenkų armija pri
skaito 600,000 karininkų ir ka
reivių. Lenkija turi 900 lėktu
vų. Sovietų Rusija įspėjo len
kus, kad ji sudraskys Lenki
jos-Rusijos nepuolimo sutartį, 
jeigu lenkai užpuls čekoslova- 
kij,.

Audra padės pramo
nei atsigriebti

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
25. — J. Valstijų komercijos 
departamentas praneša, jogei 
pirklyba rodo sukrutimo Los 
Angeles, Chicagoj, Houštone, 
Detroite ir kituose miestuose. 
Apskaičiuojama, kad apie 
$300,000,000 teks išleisti staty
bai, rakandų Supirkimui, vieš
keliams, geležinkeliams ir til
tams taisyti tose apylinkėse, 
kurios nukentėjo dėl pereitos 
savaitės audros. Beiškia, audra 
taipgi padės pramonę išjudinti.

Įsakė šaudyti 
vagilius

WASHING^TON, D. C., rūgs. joj. Vienoj pusėj stovi stiprios 
25. — J. Valstijų valdžia šią unijos, priskaitančios kai ku- 
vasarą pasiuntė komisiją į Ang- riais atvejais iki 90 nuošimčių 
liją ir Švediją darbininkų-sam- visų pramonėj dirbančių dar- 
dy to jų santykiams tų šalių pra-, bininkų. Kitoj pusėj randasi 
monėj e studijuoti. Neseniai ko- ■ taipjau -^stiprios samdytojų ąso- 
misija pateikė prezidentui Roo-, ciacijos. ^.Samdytojai ir unijos 
seveltui raportą apie padėtį pabaro kontraktus darbo sąly- 
Anglijoj. Komisija nurodė, kad goms. Kontraktai dažniausia 
samdytojai nė nemėgina 
darbininkų unijų■ griauti arba ' rimą 
priešintis darbininkų pastan
goms organizuotis. Unijos pil
nai pripažintos kaipo darbinin
kų reprezentuoto jos kolekiyvė- 
se derybose. Dėka to Anglijoj 
pasireiškia mažiau streikų ir 
suirutės pramonės ginčuose, ne 
kad J. Valstijose.

Panaši padėtis yra ir švedi-

VARŠUVA, Lenkija, rūgs. 25. — Lenkija sekmadienį pa
reikalavo, kad Čekoslovakija tuojau atsakytų į jos notą Tes- 
chen apygardos klausimu. Lenkai reikalauja, kad Čekai tą apy
gardą atiduotų jiems, čekai pasiūlė lenkams derybas iškeltu 
klausimu.

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 25. — Vokietijos kariuomenė 
sekmadienį visą dieną keliavo Čekoslovakijos linkui. Kariuo
menė vyko Čekoslovakijos pasienin' per Austriją. Britanijos pi
liečiai kraustėsi iš Vokietijos.

Kontraktai 
ten apima ištisas pramones. Jei no- 

streikas ar lokautas pa
skelbti, apie tai reikia pranešti 
7 dienas iš anksto. Gavę prane
šimą, valdžios taikytojai mėgi
na nesusipratimą išlyginti. Šve
dijoj nėra įstatymų, kurie re
guliuotų pikietavimą, nes po 
pragaištingų įvykių 1931 me
tais Švedijos samdytojai skebų 
streikams laužyti nesamdo.

Stengiasi neleist 
Darbo Partijai sta

tyti kandidatus

Karui kilus valdžia 
išsikraustys iš 

Paryžiaus
SPRINGFIELD, III., rūgs. 25. 

—Warren Wright (iš Jackson- 
ville, III.), buvęs republikonų 
partijos kandidatas pereitose ■ davė suprasti, kad karui kilus 
nominacijose į Illinois valsti- valdžios departamentai ir kai 
jos iždininkus, šeštadienį užre- kurios kitos įstaigos bus per- 
gistravo valstijos sekretoriaus keltos iš Paryžiaus į Vichy ir 
departamente skundą, kurs tai- 1 
kosi atimti teisę naujai Illinois 
Darbo Partijai statyti pilną sa
vo kandidatų sąrašą rudens rin
kimams. Rinkimai įvyks lapkri
čio 8 d.

PARYŽIUS, Francuzija, rug
sėjo 25. — Valdžios atstovai

Angers miestus.

Lojalistai paėmė 
dvi kalvas

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 25. — Pinnadieri| Hitleris pa
sakys kalbą. Laukiama, kad jis dar kartą įspės čekus pasiduo
ti, ir pagrūmos sutrypti Čekoslovakiją, jeigu ji nepasiduos.

VINCENZA, Italija, rūgs. 25. — Mussolini sekmadienį pa
sakė kalbą. Pareiškė, kad jeigu kitos šalys nesiliaus mobiliza
vusios kariuomenę, tai ir Italija pradės mobilizuoti savo.

Iš Lietuvos Uždarys Nash auto

Darbo žinios. mobilių dirbtuves 
Wisconsine

RADVILIŠKIS. — Pasibai
gus durpyne bandomiems ma- RAGINE, Wis., rūgs. 25. —
šinų darbams, daug darbiniu-i Nash Kelvinator kompanija pa
kų liko be darbo. Durpių su-’skelbė, kad ji uždarys automo- 
kroviinas į štabelius i 
transportas 
mažesnio 
čiaus.

Stiklo pramonės pastatai ir
gi baigiami statyti. Jau greitu 
laiku prasidės mašinų įrengi
mo darbai, 
čius žymiai

LinkaičiuC 
vių rajone 
darbai, kur 
darbo darbininkai.

“Lietūkio” naftos produk
tams tankų statyboje darbas 
tebeina sparčiai, darbininkų 
skaičius nepasikeitęs.

atliekamas daug 
darbininkų skai-

fc- I

ir jų bilių įmones Racine, Kenosha 
ir Milwaukee, Wis. Apie 2,800 
darbininkų neteks darbo.

Pataria amerikie
Darbininkų skai- 
sumažintas. 
artilerijos dirbtu- 
prasideda nauji 
gauna nemažai

čiams grįžti namo
WASHINGTON, D. C., rūgs. 

25. — Amerikos konsulai visoj 
Europoj pataria J. Valstijų tu
ristams juo greičiau grįžti na
mo, j Ameriką.

Airiai mobilizuojami
Gyventojai bėga iŠ HENDAYE> Francuzija, rug- 

sėjo 25. — Ispanijos repubh- 
i kos valdžia pranešė sekma- 
Idienį, kad lojalistai paėmė dvi.

STRASBOURG, Francuzija,: tvirtoves aukštumose prie 
rūgs. 25. — Būriai žmonių, Manžanara, apie 8 mylias nuo 
daugiausia moterų, vaikų ir Teruęl vieškelio. Ebro fronte 
senių, kraustosi iš šio miesto, lojalistai atlaikė visas su'kilė- 
Francuzijos-Vokie'jjos pasie- ^1! atakas, 
ny, ir vyksta į šalies gilumą,! 
į tolesnes nuo rubežiaus apy-! 
linkės.

parubežio

BOSTON, Mass., rūgs. 25. — 
Vyriausybė numato, kad skai
čius žuvusiųjų žmonių pereitos 
savaites uragane pasieks 700. 
Nuostolių turtui Bhode Island, 
New Hampshire ir Massachu- 
setts valstijose audra padarė 
per $130,000,000. Massachusetts 
valstijoj, Cape CotT apylinkėje, 
prasidėjo plėšimai rezidencijų 
nukentėjusių dėl audros. Vals
tijos milicijos generolas adju
tantas Cole įsakė milicijai šau- o_ .r .__ „v_ __ _
dyti vagilius ir plėšikus. Čekoslovakijos į Vokietiją. |Tamb Mooney byloję.

170,000 zudetų pa-
\ ■

bėgo.

Svarstys Mooney 
bylą

Griaunami Seni Namai.
RADVILIŠKIS. — Miestelis 

yra gana turtingas senais gyv. 
/ namais, kurie savo laiką atsto

vėjo ir jų remontas jau neį
manomas. Dabartiniu laiku 
keli tokių namų savininkai 
yra verčiami savo susenusius 
namus nugriauti. Kai kurie 
namai griaunami prievartos 
budu.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
25. — Paskelbta mobilizacija 
reguliarių Airijos armijos re
zervų. Keletas airių gyvenančių 
Londone gavo pašaukimus grįž
ti į Airiją ir stoti kariuomenės 
tarnybon. Kokiu tikslu airiai 
mobilizuojami, nepasakyta.

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
25. — J. Valstijų Vyriausias 
teismas susirinks sesijai spalio 

25. —Naciai apskaičiuoja, kad ™ėn. 3 dieną. Manoma, kad 
170,000 zudetų vokiečių pabč-| tarp kitų bylų ši Vyriausiojo 
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SEIDENBERG, Vokie-JjU, i-.

• Lietuvos vyriausybei skirta 
komisija^ tyrinėja sąlygas, ko
kiomis kainomis šiemet bus ga
lima supirkinėti iš ūkininkų ja
vus. Dėl gero derliaus, pasauli
nėje rinkoje javų kainos krin
tančios ir dar gali labiau kris
ti. Taigi ir Lietuvos ukinin-

RUGSĖJO MEN.
(September)

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

go paskutinėmis dienomis iš! teismo sesija išneš sprendimą kams teks pasitenkinti žemes- 
-l.-. . : — .1^.1 . a nemis kainomis.

ŠEŠTADIENIAIS nuo 8 
ryto iki 8 vaL vakaro

NAUJIENŲ ADM.
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Nūdienės civilizacijos 
pūzrai

t.» ,

1

(TęšmyšU
VadizmasRldlkūs šiandieninis žmonijos gyvenimas, nesuprantami žiiib- gaus elgesiai. Štai rodos dar tik vakar lebekurė naudingą darbą, 

Šiandien jau kūdikiškai ŪUšitei- 
kęs, stengiasi viską išridikinti. 
Vakar jis ptevardŽiojO kituš tt- ziatais vadindamas, šiandien jis pats virto dvasios nuoskura, barbaru-vandalu; naikina meno, literatūros pažibas, naikina savo sūnų mokslo ir triuso pėr-

lieps it vis. tSYyMs naudai.
Tad, fifešiSteb’ėti, kad šiandien siaučia karas Ispanijoje, nes tenai užplūdo atgimę senosios Romos vandalai, tiėšis’tebėti; kad Japonai užpuolė taikią kino azfedas plėšikas. Švaistosi HHterlšj JMih hūsilehkč galihga 

Anglija it Ftftrtcijd. Jie ŠiąŪ- dieti kojdrriiš sutreihpę kūltū-
rytoj štisi- Len- jeisenųjų dievų ir savo tėvų, kad jie į juos tikėjo, aukavo jiems aukas ir lenkėsi, šiandien jis lenkiasi prieš savo pagimdytus dievaičius, jiems aukoja savo geriausius su nūs, dukteris, aukoja ir savė. Jis lėtlkiasl ir prieš jo bizUrią. Gtįžiha sehUs dievus.Nuostabu, kad žmogus sugebėjo sukurti tokią aukštą civilizaciją, išvystyti tokį puikų meną, literatūros brangenybes, technikos stebuklus, bet nesugebėjo iš savęs išnaikinti vandalo prigimties, tigro ir beždžionės.Nuvilk šiandien rusą, pama-mis jo aziatiškomis savybėmis, nuvilk vokietį — pamatysi kryžioką, barbarą ir panašiai. Užtenka sušukti kokį nors nudėvėtą tėvynaihišką šūkį, tasai kultūringasis vbkietys, kaip irtamsusis rusas pilis, griebs, žū- rito, bėt nežino iš kur ateis. Pa- dys ir darys ką vadas tik pa- daCyny m'atbine smarkaujantį

žodį, pavesdami vilkams sudraskyti Čekoslovakiją, it agrešorio likimo gal lauks Lietuva, poryt kija ir taip iki galo,ir toliau žmonija snaus, jei gyvens, nerasdama savyje susipratimo diegų, bendros žtnoniš- kdš kalbos. Jis tai atgimęs kryžiokas, kurs nežino kas yra žmogaus krdtijas, žaizdų skausmai, tiaŠldičity ašaros, jų vdr- gai.Taigi, žmohija pašuko ne kūrybos keliais, bet savęs išnaikinimo keliais. Romos meno perlus išnaikino atėjūnai vandalai, bet šiandiėhirtės civilizacijos brailgenybes haikina savi valkai. Vadas, fiureris, duče populiarus vardai. Prieš juos lenkiasi milijonai, lenkiasi veidmainiai dėl hšihehinės garbės, lenkiasi tautos išgamos, silpnas slepiasi dvasios
lenkiasi ir tvirtas, nors po juo budelis, galvažudis, paliegėlis.yra žmonijos šiandieni-Tokshis dvasios stovis. Ji bevilčiai žiuri Į rytojų, ji laukia išgany-

iššigltedj Hitlerį; tdlfš dėl heiį cho gdrbės ųešidroti grūžitofei galvą tiukiršu ir, kfiivihį kir- vj pakabinęs; taiifę išgerti. Ma- toiiie l^Ūssolirii išdidžiai fiusi- teikusį prieš šitrtttis tukštaflčių išžudytų nekėliu etiopų ir dti- bar žudomų ispanui matome ir besišypsantį Staliną prieš sušaudytų revoliucionierių; bolševizmo įkūrėjų, sdvb Hraiigų lavonų krūvas, matome ir visą pasaulį drebantį prieš rvtojų.Ir taip,, tad, likb v|ėh lik tiiš- itiiiia. Milibndi iėrikiaši iš baimės įii'iėš klėštą, tiki ^adįĮ ddn- giŠkiėibš pažadams. Jie šaiikia Gloria vadams, bet patys ir neįsigilinę į Šukio prasmę. Jie virto stabais besmegenų, klatfšb vado iiiigtdkb paspattdlihb. Jų protas Užihigdytdš Vddb Danijos hiphožti.
ijesitetkėijoš vaisiusDingb gdliimų dvasia, didžių vyrų rHoliiičiohierių kaulai jau seniai $iil kaptids nlibalę. Ar tikėjosi jie, kad jų vaikai ir vaikų vaikai išhiekinš jų žygdarbius, jų kdričias už ką žmonija kentėjo ir ar būtų jie tiek padėję vargo, atikų, jei bUt žinoję-Galiinė šiandien spėti, kad šiandieninės nelaimės priežastimi yra tik laikinas masės apsvaigimas, galime šakyti, kad lai faršas ir neilgai trukūs praeis, masė kaip po šūprto pabus, kad tiiose kraštuose kur įsigalėjo tasai hipnozo svaigulys y- ra tik inuŽbš visuomenes dalies vaisius, bet faktai regimi, kad ir masė nepateisinamai pasyvi, be pasiryžimo sau teisių reikalauti. ' * •'Galinda pateisinti rusų liaudies nelaimingą revoliucijos galą, nes ji laisves nepažino, buvo popų burtais penima ir didikų dvasiniai slopinama, — ji už tai lengvai galėjo ir įtikėti lengviems pažadams. Vienok, nepateisinama yra''italuiir vokiečių pasielgimas. JuYd’mėbuvč krašto kito su tokiu" ' kultūros palikimu kaip Italija, mažai tu-

valgote pietums ir vakarienei? D'horid, mfcšM,. b’tilves? Tad ftė-
bd, ktfl turitė vldutliį Už

kietėjimą; galimas daiktas, kad 
RėgKtttfdtė irafta . ~Hrųptlįtia$”.dat nereiškia Klok valgote, tai- reiškia tą maisto šį, kuris viduriuose sudaro minkštą “rupią” masę. Ta tad masė padeda jūsų viduriams veikti.

BėtSU- rų-
kaip tik duoaėt tą reikalaujamą “i'ųjpdrną” ir, bėtb, viduriams Gamtos did| toniką, vitaminus BĮ. Valgykite tuos gruzdžius, toustytus javinius kasdien, ger- gyvenimasAll-Elteri dardriuls Kėllogg in Battlė Creėk. Parkuodamas visose kraŪtuvCSė.
Iš Lietuvos
Žaliajame Kalite Jlačiai 

Buvo Pardavinėjami 
^Litlbčikai”KAUNAS — Ąžubiytle, Mie- ijfjb sode ir kt. vietose, Idir buriąs! daugiau žmonių, čigonės vaikščioja bardamos kortas ir spėdairios žmonių laifnę. Iš publikos atsiranda nemaža lėn- gvapėdžitį, kūne, jslgeidę sužinoti savei ateitį, tiki čigonių tuščiomis kalbbnlš ir už tai pinigus ihokh. čigonės ir čigo- hittkai bė kortų “varažijiino” dar pašoka ir už tai teprašo pridėti 10 centų. rfačiau Žaliajame kalne čigb'nė Ona Micha- lauskienė savo veikimą gerokai praplėtė—ji ne fiik ateitį -------- —

spėjb, bėt dabar piadljb jaunėms rtierglrioms piešti pdtin- kkirius jotus vyrūš. Kad tiori- thą vyrą būtiį galima pfivi- lioti, čigonė paretevinejb su- džipvitituš karklų ar bėtžo la- pėliūd; tvirtinddfria, kdd tai esą “Liubčikąj”,. kuriais galima esą privilioti kurį tik panorėsi vyrą.Nešusiptatūšioš merginos, darbininkės, tarnaitės Ir kt., norom, tuos “Liub£ikus” pirko riiokėdūinos už vlėną “pdtėi- ją” pd kėlia aė bet kėlidllkį lilų-Tanisioš it priėtaHiigbs merginos pirko “Liubčikuš” uždavinėjo tariamoms aukoms, bet aukų vis tiek neatsirado, niekas joms nesipiršo.Čigonė siūlydavus “porcijas” pakartoti; pirmoji “porcija” gal buvus ūudukus.Viena kita lengvapėdė kartojus, pakartotinai čigbnei sumokėjo už “Liubčikūs”, bet vis tiek nieko nepadėjo.Nusivylusios merginės čigone ir vedybomis pasijuto apgautos ir nusiskundė policijai.Kriminalinė poličljei čigonę O. Michalauskienę suėmė ir Uždarė į kalėjinią. Čigbnei Mi- , chalauskienei iškelta byla už sukčiavimą.

smarkiau paleidžia motorą ir tuo sukelia nepakenčiamas dulkes. Esą, tik labai retas šoferis žmoniškas ir tempą sulėtina. Ūkininkai prašo, kad toks šoferių elgėšys tūtų sudraustas, nes dėl to ne tik tenka alšdbti ilgą laiką dulkėmis, be*i gali Įvykti ir auto katastrofų.

dr. Bruno j.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St

. niaiš pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6LUL- .

DUODAME PINIGUS

Stidraustinas Aitto Sun
kvežimiu Šoferiu 

Elgesys

o ————

b Jeigu reikia atnaujinti 
ihorgičių;

• Jeigu norite taisyti na-
mą;

• Jeigū norite pirkti namą;
® Jeigu norite būdavot! na

mą;
• Kreipkitės j Naujienų

Šptilką. Gausite ant len
gvų išsimokėjimų leng
vomis sąlygomis.

LITRUANIAN BUILDING 
LOAN AND SAVINGS 

ASSOCIATION
1733 So. Halšted Street.

Atidarą kasdieną, išskyrus 
nedėldienius nuo 8 ryto iki 

8 vai. vakare

. Oftoė TeL ttartri MSI

DR. BERTASH 
756 West 35th StCor. of 35th and Halsted Sts.Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 Nedėliomis pagal sutartį. . .

Rez. 4910 80. MICHIGAN BLVt).
TeL Kėnw<xrf 5107 A

ua’&TO’A
DR. T. DUNDULIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUEOfiso valandos: nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 
Valandos —9—10 A. M.............. Nedalioj pagal sutartį.

Resi

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS-CHIRUKGAS, X-RAY 

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

A. Montvid, M. D.West Tdwn State Bank Bldg. 
2400 WEST MADISbN &TRĖET Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 ak

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

KAUNAS — Redakcija gavo keletos ūkininkų pasirašytą nusiskundimą, kad auto, sunkvežimiai, važiuodami vieškeliais, lenkdami važiuojančius vežimais ūkininkus, tyčia
ADVOKATAI

LAlbOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
r* ‘ > J * t f -r A X K « »

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. Kahib. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 Namų ofisas — 3323 So. Halsted St. Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 
Telefonas YARDS 0818.Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— pagal sutartį.

Office ahfl Rėš. Phone Calumet 7412
Office Hours: 2-4 p. m, 7-8:30 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
Physiciah knd Surgeoh 

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

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGASOFISAI

4302 S. Fairfield Avė. Lai. 8014Valandos nuo 2 iki 4 vai. p. p.
4735 S. VVestern Blvd. Laf. 0361-8016 Valandos:7—9 vakare kasdien. Ned. 9—12 r.JOSEPH J. GRISK

Lietuvis advokatas 
Telephone: Yards 1001 

4631 SO. ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. RockweU St Telephone:. Republic 9723
A. A. SLAKIS

, ADVOKATAS
7 So. DėarbOrri St. 

Roofti 1230Ofiso Tel. CENTRAL 1824 Namų Tel.—Hyde Park 3395

AKIU SPECIALISTAIMADE BY ONEIDA LTD
4MI u

Laidotuvių Direktoriai 
_ L JI • r.A -LOHi; '•C.iAk'TlI. K W ;W .,->4 K it< ..........

KAIP ŽUVIS BE

L

Klausykite musų Lietuvių radid programų .šeštadieriib Vakarais
7 vai. vakaro iš W. H. F. Cį, stoties (1420 K.)—Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAŠ.

LIETUVIAI

S. P. MAŽEIKA
381S Lifuanicd Avenue

GYDYTOJAI & ŪENTlSTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

632Ž So. Westerh Avė.VALANDOS:Panedėlį, Utarrynke ir Ketverge nuo 2 iki 9 vai. vakare.Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v.v.Subatoj nuo 12 iki 6 v.v.
Tel. Prospect 1012

crane coal company 
5332 So. Long Avenue 

TėL Portsmouth 9022PdCAHONTAS Mine Run - • " J $7.50 (Screened) Tonas ...................................................... _SMULKESNES DAUG PIGESNES 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

$1 KAINA Tjlt TRUMPAM LAIKUI

DALYSE

Yards 0782

YARDS 1419

A-

1410 South 49th Court

Moterys-žiureKit!
JUS GALIT LENGVAI ĮSIGYTI

ROGERS SIDABRĄ

Taupyki! 
Kuponus

6 ŠMOTAI
AUKŠTOS fcVSlES

1 Peilis ,
2 šakutė^
1 šaukštas
2 šaukštukai

ŠU 6 KUPONAIS
TIKRAI.

PER
SĖT

Kitur 
Kainuoja 

$2.75

GALIT GAUTI TIEK ŠfcTV fclEK NORITE.

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ

bėtgi, šiandien Italija valdoma didžiausio pasauly blioferio, Vokietija — išsigimėlio, protiniai sergančio žmogaus. Vienur 
U kitlir literatūros perlai sunaikinti, mokslas į ištrėmimą pasiųstas.Tiesa, kad tos tautos pergyveno nedį)sakomas karo baisybes ir jo pasėkas. Kad Pasaulinis I<aias, siautęs per ištisus ketverius metus, paliko lavonų laukus, griuvėsių ir pelenų krūvas, skurdą, badą, vafgiiš ir iširusius dirksnius. Visur ekonominis gy^ėnihidš buvo susmukęs, visiems į akis žiurėjo bado šmėkla; (lirfėjąs beviltis rytojaus likimas. Kas, nėra abejonės, buvo tos taip baisios desperacijos išdava- kad 1917 metą lapkričio rusai lengvai atsidavė intelektualų diktatūrai už žemes ir taikos pažadą, 1922 mętų italai apsivylę Versdlėš laikos sutartimi, komuniztno baime, nepakęsdami darbininkų intrigų* su kapitalu, patikėjo MusšblihiUi, kurs tik parriėg- džiodamas Napoleoną, pažadėjo žemes ir grąžiriti llalljdi Bnmos didybę. Gi 1933 metų inflacija, nepakeliamą karo reparacijų našta, Ve! komunizmo baimė, kdto kailininko gėda priveda išdldžiiis vokiečius prie desperatiško žygio, staiga atsižadėti pernelyg apsunkintos demokratijos ir atsiduoti Hitleriui kurs nū tautą, nes Japonuose tebetu- tik pažadėjo grąžinti faterlan- dui prieškarinę didybę, ją apginti nuo Maskvos vasalystės ir išlaisvinti iš Versales jtihgo. Bet ar jbs laimėjo ką?(Bus dfliigiau)

GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ” 
NETURĖTU BUTL

ŠEkiAiisjiA ttė DIDžtiuŠIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

. AMBKj L ANCE :'•
dieną ir NAKTĮ

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

Tfel.! LAFAY,įxtfe, ........... /...

r—\x -| > -4 4 koplyčios visose 
JL^ <s3L 1 Čhicagos dalyse

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas, 

'Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. ■, Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 * vak. Nedalioj pagal susitarimuOfiso Tel.: YARDS 4787.
Namų Tel;: Prospect 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENtlSTAS

4645 So. Ashland Avė. arti 47th Street 
Tel. Yards 2246Valandos nuo 9 iki 8 vakaro Seredoj pagal sutarti.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų ir nuo 6 iki 8 vhkaro Šventadieniais tik susitarus 

Phone YARDS 7299

NARIAI
Čhicagos,

Citėto
Lietuvių 

Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos •<

Ambulance
Patarnavi
irias Dieną
it Naktį

TURIME
Koplyčias

VISOSE, MIESTO

Yairds 1139Yards 11Š8
LACHAWICZ IR SŪNUS2314 Węst 23td Place Phonė Candl 2515

sOfeltlŠ: 42-44 East 108th Stfeet Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. XVesfen Avė.

ANtANAŠ M. PHILLIPS
3307 Litūanicd Avenue Phohe Yards 4908

ANTHONV B. PEfKUS
68Š4 So. Westęrn Avė; Phohe Gtovėh'ill 0142

Cicero Phone Cicero 2109

j. LIULEVIčIUS
4348 So. Califorliia Avėhūe Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
335.4 So. Halsted Street

1646 Wėst 46th Street
L L ZOLP Phone Yards 0781

DR. VAlttTSK, DPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, u . ,, jūsų garantavimas. 
Optometrically Akių Specialistas Falengvina akių įtempimą, kuris esti priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, akių aptemjtnot nervuotu- fno, skaudamą akių karštį, atitaiso ttumparfegystę ir toliregystę. Prirengia teisingai akinius. Visuose atsitikimuose egzaminavimas daromas šti elektra, parbdafiČla mažiausias klaidąs.. ^pečiąlė atyda. atkreipiama į mokyklos vaikus. Kreivos akys atitaisbtrioš.VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akihių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

Tel. Offifce Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų Ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.Valandos 1—4 po pietų, 7—8 ,vak. išskyrus seredomis ir subatorriis

KITATAUČIAI

Phone Virginia 0883

DR. G. SERNER
lietuvis aRiv gydytojas

TeL Yards 1829PritMko Akinius Kreivas AkisIštaiso
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 

156 West 35tn St. kampas Halsted St Valandos: įjuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
N^dėĮiomiš pagąl sutarti,

Phohe OANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir chirurgas 

2201 West 22nd Street

Rez. 6631 So. California Avenue 
Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN
IŠ RUSI JOSGerai lietuviams Žinomas per 31 mejus kaipo patyfęs gydytojas chirurgas ir akušeris.Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, moterų ir vaikų pagal naujausius njetodus X-Ray ir kitokius elektros prietaisus.Ofisas ir Laboratoria

1034 w. I8th st., netoli Morgan st Valandos nuo 10—12 pietų ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.
Tel. Canėl 3X10, Rezidencijoj telefonai: . .... 

Superfor 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sėgal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

Nuo 10 iki 12 vai ryto, huo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 fld 8:30 VaL 
vakaro. Nekėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDVVAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Šalin
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso vaJtanddSNa0 id ritt 12 inenn. i nį i ?
pietų, 7 Iki 8 vaL.NM. iWo 16 iki 11

Rea. Telephone PLAZA >«M



Chesterfield Cigare
tų Radijo Valanda ĮI KORESPONDENCIJOS
Dalyvauja pagarsėję artistai.

Iš Draugijų VeiKimo
u

nepasako, tik, kaipo didis ko
munistų vadas, pasitenkina par 
sakymu, kad taip — ir atliktas

Pirmadienis, rūgs. 26, 1938

Draugijų Sąryšis Šaukia 
Draugijų Atstovų 
Suvažiavimą.

PITTSBURGH. Pa. — šiomis 
dienomis Pittsburgho ir apylin
kes Draugijų Sąryšio sekreto
rius drg. J. Gataveckas išsiunti
nėjo Pittsburgho ir apylinkės 
Draugijoms pranešimus apie 
draugijų atstovų suvažiavimo, 
sekamo turinio:

K

“šiuomi pranešame, kad 
Pittsburgho ir Apylinkės Lietu
vių Draugijų Sąryšio konferen
cija atsibus spalio (Oct.) 30 d. 
1938 kaip 1 vai. po pietų, Lie
tuvių Mokslo Draugijos svetai
nėje, 142 Orr (St., Pittsburgh, 
Pa.

“Todėl yra kviečiami Pitts
burgho ir apylinkės visi: klu
bai, draugijos ir kuopos išrink
ti delegatus į virš minėtą kon
ferenciją. Kiekvienas: kliubas 
draugija bei kuopa gali rinkti 
po du delegatus, ir dar nuo 
kiekvieno 50 narių vieneto po 
vieną delegatą.

“Pittsburgho ir apylinkės Lie
tuvių Draugijų Sąryšio tikslas 
yra kovoti: už Lietuvos nepri
klausomybę, už atsteigimą de
mokratiškų teisių Lietuvoje ir 
už išlaikymą demokratiškų tei
sių čia, Amerikoje.

“Todėl, kiekviena draugija, 
kuopa bei kliubas, kurie tiktai 
pritaria demokratijai, stoja už: 
žodžio, spaudos, ir susirinkimų 
laisvę, turėtų prisidėti prie 
Pittsburgho ir apylinkės Drau
gijų Sąryšio.

“Kiekviena draugija,r kuopą 
bei kliubas moką metini^ duok
lių vieną dolerį, jei ne turi‘"dau
giau 50 narių, du dolerius į 
metus, jei yra daugiau 50 na
rių.

“Visas draugijas, kuopas bei 
kliubus kviečiam išrinkti dele
gatus ir dalyvauti virš minėtoj 
konferencijoj.

“Pasirašo: P.A.L.D. Sąryšio 
Komisiteto pirm. F. Rodgeris ir 
sekretorius J. Gataveckas.

“Pasarga: jei katros draugi
jos norėtų daugiau, informacijų 
apie Pittsburgho ir Apylinkės 
Draugijų Sąryšį arba jei kas* 
butų neaišku iš šio pranešimo, 
lai kreipiasi į Sąryšio Komite
to sekretorių, šiuo adresu: J. 
Gataveckas 109 Paul St., Car- 
negie, Pa.”

į

1

Vin. Janonis.

7

SLA 3-čio Apskričio 
Bankietas ir Organiza
torių Suvažiavimas 
Atidėtas

Kaip jau buvo rašyta Pitts
burgho Naujienose SLA 3-čias 
apskritis žadėjo šaukti organi
zatorių suvažiavimą rugsėjo 18 
d., taip pat tą pačią dieną reng
ti ir Bankietą pagerbimui skau
tų atstovės grįžusios iš Lietu
vos ir organizatorius pradedan
čius SLA Pažangos Vajų. 

> • ■ •
Tiek organizatorių suvažiavi

me, tiek Bankiete buvo numa
toma turėti ne tik “Tėvynės” 
redaktorių gerb. Kl. Jurgelionį, 
bet ir keletą Pildomosios Tary
bos narių. Mat, apie tą laiką 
buvo numatoma, kad įvyks Pil
domosios Tarybos suvažiavimas 
New Yorke, tai SLA iždininkas 
adv. K. Gugis ir iždo globėja 
p-lė E. Mikužiutė buvo pasiža
dėję, vykdami į New Yorką, su
stoti Pittsburghe ir dalyvauti 
parengimuose.

Del tūlų priežasčių Pildomo
sios Tarybos suvažiavimas bu
vo atidėtas tolesniam laikui, 
gal iki spalio 17 d. Tad apskri
čio Komitetas atšaukia organi
zatorių suvažiavimą ir bankie
tą atidedami jį vėlesniam lai
kui, spalio 16 d.

Tai yra numatoma, kad spa
lio 16 dieną organizatorių su
važiavime ir rengiamam ban- 
kiete tikrai dalyvaus tie gar
bingieji svečiai iš Pildomosios 
Tarybos ir “Tėvynės” redakto
rius Kl. Julgelionis.

Prie to, apskričio komitetas, 
turėdamas daugiau laiko rengi
mui bankieto ir organizatorių 
suvažiavimo, galės prie visko 
tinkamiau ir geriau prisirengti.

O jei nebūtų atidėtas Pildo
mosios Tarybos suvažiavimas ir 
nebūt buvęs atšauktas organi
zatorių suvažiavimas ir bankie- 
tas, tai apskričio parengimai 
butų susidūrę su tam tikrais 
nesmagumais, nes tomis dieno
mis Pittsburgho apylinke buvo 
aplankius negailestingoji mirtis. 
Nėra abejonės, kad ji butų at
siliepus ir į bankieto linksmą 
nuotaiką. Nes tik pora dienų 
pirm rengiamo bankieto, pasi
mirė senas SLA darbuotojas Jo
nas Kazlauskas, SLA preziden
to adv. F. J. Bagočiaus žmonos 
tėvukas, o rugsėjo 10 d. pasi
mirė SLA 128 kp. prezidentas 
Jurgis Lukošaitis.

Nėra mažiausios abejonės, 
kad negailestingos mirties švais- 
tymasis tarpe SLA veikėjų ne
teikia niekam jokio smagumo.

Apskričio komitetas tikisi, 
kad spalio 16 dieną nieko pa
našaus neatsitiks ir kad rengia
mi parengimai turės turėti 
riausio pasisekimo.

ge-

Lietuvių Balsuotojų 
Lyga Indorsayo Visą 
Demokratų Tikietą

N. S. PITTSBURGH, Pa. — 
Rugsėjo 22 d. Lietuvos Sūnų 
svetainėje įvyko Lietuvių Bal
suotojų Lygos susirinkimas, 
kur buvo tartasi apie besiarti
nančius rinkimus ir kaip lietu- vietoms labai “piktai” aprašyta 
viai balsuotojai turėtų laikytis apie LDS Seimą, tai p. Bimba

Paul Whitbman 
Kiekvieną trečiadienio 

vakarą 
George Gracie
Burns Allen

Kiekvieną penktadienio 
vakarą

Per visus C.B.S. Stotis

Eddie Dooley 
Futbolas Svarbios Žinios 
Kiekvieną ketvirtadienį 

ir penktadieni 
52 svarbiausius 
N. B. C. Stotis

Su
... butu galima 

aprūpinti laivyną
jūreiviais is 
vaikiną kurie 
šiądien prašo 
Chesterfields!”

M ilijonai rūkytojų užsira
šo su Chesterfields... linksmi 
rasti cigaretų kuris turi ko jie 
pageidauja...

gaivinantį LENGVUMĄ 
geresnį SKONI 

malonią A ROMĄ
Ir štai kodėl... Chesterfields
jums teikia geriausius sudėti
nius kokius cigaretas gali turė
ti... lengvus nunokusius taba
kus ir gryną cigareto popierą.

su DAUGIAU MALONUMO

ir už kokius kandidatus balsuo
ti.

Po karštų diskusijų visais 
balsais prieš 2 pasisakyta už 
demokratų tikietą, nes daugu
ma balsuotojų susirinkime da
lyvaujančių, buvo tos nuomo
nės, kad demokratų kandidatai 
vistiek yra artimesni darbo 
žmonėms negu republikonų.

Kai kurie biznieriai drūčiai 
stojo už republikonus, bet re
publikonų šalininkų ir viso su
sirinkimo tik pora teatsirado, 
o kiti visi buvo už demokratus.

Lietuvių Balsuotojų Lyga ne 
tik kad pasisakė už demokra
tus, bet nutarė ir aktyviškai 
darbuotis jų tikieto naudai.

Lietuvių Radio Progra- 
mo Vedėjas P. Dargis 
Ligoninėj

PITTSBURGH, Pa. — Rugsė- 
jo 22 d. Lietuvių Radio Pro- 
gramo vedėjas Povilas Dargis 
atsigulė keletui dienų į St. Fran
cus ligoninę pataisyti savo svei
katą. Buvo jam padaryta ton- 
silų ir nosies operacija. Už ke- 
letos dienų gerb. Dargis vėl 
grįš prie savo kasdieninio užsi
ėmimo ir bus sveikesnis negu 
kad jis buvo pirmiau. Operaci
ja buvo sėkminga ir ligonis ge
rai jaučiasi. —R.

Dėlei Užkliuvimų 
Už Liežuvių

Didysis komunistų vadas An
tanas Bimba rašo “Laisvės” No. 
216 sekamai: “Nesuprantu ko
dėl Pittsburgho Bakanui už
kliuvo už liežuvio Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimas. Jis tos 
organizacijos seimą labai ne
gražiai ’ir vietom^*- labai/ Jabąi 
piktai aprašė.” . •'

Bet kas buyo “negražiai” ir

NAUJIENOS, CMcago, II

aprašytos

Lačiau Bakanas visai nesijau
čia, kad jis, rašydamas apie L. 
D.S. Seimą, butų turėjęs kokį 
nors piktumą ar norą aprašyti 
seimo eigą kitaip, negu ištikrų- 
jų lenai buvo. Žinoma, Baka
nas, aprašydamas LDS Seimą 
nesekė “Laisvės” pavyzdžiu, 
kad tik viską girti, apsisilen- 
kiant su teisybe ir falsifikuo
ti net kalbėtojų kalbas. Duo
kim sau, 
delegatų kalbos, pasakytos ati
darant seimą (B. šalaveičiko ir 
S. Kuzmicko), buvo tiek pagra
žintos, kad jie vargiai galėjo ir 
pažinti jas.

Gal būt, komunistų lyderiai 
tikėjosi, kad ir Pittsburgho Ba
kanas taip rašys, kaip “Laisves” 
reporteriai, visai nepaisydami 
jokios teisybės. Bet Bakanui 
rūpėjo teisybė ir parašyti apie 
tokius dalykus, kuriuos komu
nistų reporteriai bandė paslėp
ti arba pagražinti. Tai tame, 
tur būt, ir bus visas Bakano 
prasižengimas prieš jo didybę 
Antaną Bimbą.
Užkliuvo už liežuvio Bakanas 

ir “Tiesos” redaktoriui
Taip sakant, Bakanas užkliu

vo už liežuvio ne tik p. Bimbai, 
bet ir LDS organo “Tiesos” re
daktoriui ir vis dėl to paties 
Seimo aprašymo.

Tačiau pasirodo, kad “Tie
sos” redaktorius yra daug są
žiningesnis negu Vadas Bimba, 
jisai nurodo kas buvo Bakano 
negerai parašyta.

“Tiesos” .redak^driui nepatin
ka Bakano pasakymas, kad L. 
D.S. veiklesnieji nariai yra dan

tiškoms ide- 
aternalizmui.

giau atsidavę ;p
joms, negu r
“Tiesos” redaktorius bando už
ginčyti Bakano ^puompnę ir 
tvirtina, kad tie žmones, katrie

....;'___ ■_____

(Penktadienį, rugsėjo 30 d. 
pirmą kartą įvyks Chester- 
fjeld Cigaretų Radijo Paroda. | 
Dalyvauja Tony Martin, Ray1 
Nobelio pagarsėjęs Amerikoj 
muzikos žinovas, orkstras, 
Paul Whiteman, Eddie Doo
ley, George Burns, Grace AL 
len. Radijo pranešėjas bus 
Paul Douglas.

Šie programai eis kas penk
tadienį visu Columbia radijo 
tinklu. Bet be šių programų 
kas trečiadienį bus dar ir kiti, 
kuriuose dalyvaus Paul Whi- 
fiemano piuzika ir jauna mu
zikos ir dainavimo žvaigždė 
Joan Ędwards, paskui ritmo 
kvarteto keturi Modornaires ir 
kiti.

Nebus aplenktas ir sportas. 
Kas ketvirtadienį ir penkta
dienį Eddie Dooley suteiks vi-
sas sporto žinias iš 40 žaismių • East st. Louisą teriša su
per 52 N. B. C. stoties. Tikrai 
tai bus didžiausia sporto mė
gėjams naujiena. Paminėtina, 
kad Eddie Dooley yra mėgia
miausias Amerikos futbolo 
autoritetas.

(Skelb.)
?!....... 1 ....... ......... ~ .......

ZARASAI. — Apskr. s-bė jau 
gavo iš Amerikos keliams tai
syti mašiną. Viena mašina per 
metus normaliai galima patai
syti apie 200 km. kelio. Maši
na s-bei kaštavo -30,000 lt.

daugiau yra prasilavinę politi
koje, daug geriau supranta ir 
organizacijos reikalus.
' Bet Bakanas ir nesakė, kad 
jie nesupranta, tik sakė, kad jie 
yra daugiau atsidavę politiš
koms idėjoms negu fraternaliz- 
inui. O kad LDS vadai yra dau
giau atsidavę politiškoms idė
joms, tai, nėra jokia paslaptis 
nė prasimanymas, bet tikra ir 
šventa teisybėm ......•

O jei teisybės pasakymas ne
patinka “Tiesos” redaktoriui, 
tai ne Bakano kaltė.

ĮDOMI IR JUDRI LIETUVIŲ KOLONIJA 
- KAST SAINT LOUIS

Lietuvių Diena” — “Pirmyn” Choras 
Kiti Svečiai — Jaunimas

E. St. Louis ir Amerikos » 
Lietuviai

“Lietuvių Diena” jau praėjo,

kinių lietuvių mintyse gražius 
įspūdžius ir atsiminimus. Bet ji 
turės ir daug praktiškos vertės 
vietiniame gyvenime. Kast St. 
Louis ir jo priemiesčiai, kartu 
ir St. Louis, yra toli nuo dides
nių lietuviuku centrų ir jis dėl 
to nefiguruoja Amerikos lietu
vių bendram gyvenime, kaip ki
tos kolonijos. Nėra tampresnių 

kitais Amerikos lietuviais SLA, 
kurio čia yra dvi kuopos, viena 
“senių”, kita — jaunuolių.

Taigi, gal šis parengimas su
bendrins musų vietos skirtingų 
organizacijų veikimą ir užmegs 
didesnį draugiškumą, o naujos 
pažintys su chicagiečiais lai 

jį Amerikos lietuvių gyvenimą.
Vietos lietuviai nemažai vei

kia tarpusavyj ir palaiko lietu
višką ugnelę savo širdyse. Bet 
tuo nepasitenkina. Kuomet kitų 
kolonijų lietuviai daugiau lei
džia laiko bendram lietuviš
kam veikimui, tai čia pašven
čiam savo laiką “amerikoniš
kam” veikimui. Palyginamai 
mažas vietos lietuvių skaičius 

kos vietos valdžioj ir viešam 
viso miesto ir apskričio gyve
nime. Šia yra ir lietuvių ugnia
gesių, ir policistų, ir valdininkų. 
Vietos politikai ne ateina pas 
lietuvius’„tik. tada, kada rinki
mai artinasi, bet su jais visuo
met skaitosi ir jų nuomėnę ger- 

| bia. Lietuviai kai kur ir pava-
. Bakanas duoja, jų nepaniekins vietos

spauda, o ir radio stotys mie
lai suteiks progą pasinaudoti jų 
bangomis.

Čia galima jausti lietuvius ir 
jie figūruoja kaipo didelė spė
ka, nepranykusi miesto gyven
toj ų tirštumoj. Senoji karta 

liu” mėgsti, jaunoji karta tęsė 
toliau, tą darbą žymiai pastū
mėjo priekin, suteikdami lietu
viams ir įtaką ir autoritetą.

Vietos Jaunimas
Bet šiai įdomus dalykas. Mu- 

;ų jaunimas eina į viešą ameri- 
kiet.š|<ą gyvenimą, bet tuo pa
čiu sykiu jis nutolsta nuo lie
tuviško judėjimo. Tas ameri
kietiškas gyvenimas stato viso
kius išlautėjimo pavojus, savo 
didumu ir galimybėmis vilioja 
jaunimą nuo savo tėvų tautos, 
bet mūsiškių neištautino. Prie- 
ingai, jie lietuvišku gyvenimu 

vis daugiau interesuojasi. Kad 
ir lietuvių dienoj — jaunimo 
buvo labai daug. Čia jaunuoliai 
turi SLA kuopą, kuri į trum
pą laiką išaugo į bene didžiau
sią jaunuolių kuopą Amerikoje 
ir • vis tebeauga. Galiau, jauni
mas, didžiumoj iš tos SLA kuo
pos, “Lietuvių Dienai”, kaip jau 
minėjome, vadovavo, po seno
sios gentkartės, J. Bulotos ir ki
tų veteranų, globa ir iniciatyva.

Iš visko, kas buvo pasakyta 
galima padaryti išvadą. Pasiro
do, kad jaunimas eidamas į a- 
merikiečių tarpą nebūtinai turi 
ištautėti. Senoji gentkartė min
tinus gyvena Lietuvoj, o jauni- 
mąs,„piągimęs, žino liktai Ame
riką. Yra natūralu, kad Ameri
kos gyvenimas juos vilioja ir 
jie jame dalyvauja. Musų jau
nuoliai gal mažai težino lietu
vių kalbos, kalba beveik išimti
nai angliškai, bet jie eina į a- 
merikonišką gyvenimą kaipo 
lietuviai, nežiūrint to, kad mes 
jų “sulietuvinimui” didelių pa
stangų nedėjom. Jie nenutrau
kė ryšių su saviškiais, bet juos 
tampriai palaiko ir budi, kad 
lietuvių vardas ir interesai bu
tų apsaugoti.

Mums netenka perdaug Skųs
tis jaunimo ištautėjimu. Tegul 
jis ir nekalba lietuviškai, tegul 
daugiau rūpinasi tuo, kas ame
rikoniška, bet argi neužtenka 
to, kad tie jaunuoliai jog 
jų gyslose teka lietuviškas 
kraujas ir kad jie saviškių ne
užmiršta? Guldami į kapus mes 
busime ramus apie ateitį, nes 
žinome, kad lietuvybė čia nenu
mirs su senąja karta, ir kad 
musų organizacijos ir veikimas 
gyvuos ir toliau, gal truputį ki
tokioj, bet vistiek nuoširdžioj 
lietuviškoj dvasioj.

Tuo tarpu mes džiaugiamės 
turėję gražų parengimą, progą 
Pirmyn Chorą ir kitus svečius 
pamatyti ir tikimės, kad vėl 
gal teks mums dainininkus iš
girsti ir turėti kitą bendrą su
sibūrimą.

Atėjo Nauja 
Kultūra No. 8

TURINYS;
Gamtiniai moralės principai — P. 

H. Holbach.
Astronomijos tikslas ir reikšmė — 

Dr. V. Mejeris.
Kalendoriaus reforma — V. A.Ro- 1 

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

t. t
KAINA 45 CENTAI.

Galima gauti 
NAUJIENOSE
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Jeigu kiltų karas

Tuo tafpu hačiai, kurie turėjo viso tiktai du atsto
vu Švedijos apskričiuose, prakišo abidvi vietas.

Komunistai pravedė 26 atstovus (palyginkite su 866 
socialdemokratą atstovais!). Konservatorių partija, ku
ri turėjo 392 atstovu, nusmuko ant 287.

Kadahgi apskričių tarybos Švedijoje renka aštuntą 
dalį augštųjų parlamento rūmų, tai socialdemokratai; 
dabar galės pravesti daugiau savo atstovų ir į tuos rū
mus. Jiems toliai tiktai 9 balsų trūksta iki daugumos. O 
žetfibosiudse parlamento runiuoSė jie turi jau lygiai pu
sę (115 iš 230).

Švedija tokiu budu gali pasidaryti pirmas kraštas 
Europoje su absoliučia šbcialistų dauguma abiejuose 
parlamento butuose.

Tiesa, hbsoliučią daugumą socialistai turėjo Rusijos 
Steigiamam Seime, bbt bolševikai tą seimą išvaikė. Ab
soliučią daugumą turėjo sbčialdemokratai ir Gruzijos 
respublikoje, bet tą respubliką bolševikai Užkariavo ir 
jo demokratinę valdžią išžudė.

BaugU tiktai, HitlėfiS dabar gali pabaigti tą “tautų 
liuosaVimpKb darbą, kurį anąmet pradėjo “didysis” Leni
nas !

letuvos margumynai
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Per paskutines tris difenas karo pavojus vėl padi
dėjo. Iki antro Chamberlaino skridimo atrodė, kad tai
ka Europoje bent laikinai bus išgelbėta, nors ir neapsa
komai didele kaina demokratijai ir mažųjų tautų sau
gumui. Bet kai Hitleris pastatė didesnius reikalavimus 
Anglijos premjerui, ir žmonės Anglijoje ir Francuzijojė 
pradėjo suprasti,, kur ta nuolankavimo politika veda, tai 
Godesberge padaryta Čekoslovakijos pardavimo sutartis 
beveik suiro.

Dabar gali būti visaip. Sakysime, kad prasidės ka
ras — kas tuomet?

Mums, gyvenantiems Amerikoje, reikia susiorien
tuoti, koks turėtų būti musų nusistatymas.. Ar mes no
rėtume, kad į tą karą eitų ir Jungtinės Valstijos?

Ne, ir dar kartą ne!
Milžiniška dauguma žmonių Amerikoje yra priešin

ga šio krašto dalyvavimui kare. Priešingas yra kongre
sas, priešinga yra vyriausybė. Mums, kaipo šio krašto 
piliečiams, butų neišmanymas, tiesiog beprotystė, eiti 
prieš šitą visuomenės ir valdžios nusistatymą.

Bet ir mums patiems praeities patyrimas sako, kad 
Amerikai kištis į Europos ginkluotus konfliktus nėra 
prasmės. Vieną kartą Jungtinės Valstijos jau bandė 
“padaryti pasauli saugų demokratijai”, o ką jos už tai 
gavo, ir ką jos tuo feavo žygiu pasiekė? “Gavo” kelis bi- 
lionus dolerių skolų ir šimtus tūkstančių sunaikintų gy
vasčių; ir vietoje demokratijos saugumo, Europa susi
laukė Hitlerio, Mussolinio, Stalino — ir naujo karo pa
vojaus. (

Šiandie mes nesame tokie naivus, kaip kad daugelis 
buvo musų tarpe 1914—1918 m., kurie šaukė, kad “dar
bininkai neturi tėvynės” ir todėl ginti savo kraštą dar
bo žmogui esą kvailumas arba išdavystė. Šiandie mes 
visi žinome, kad už savo kraštą, kai jisai būna užpultas, 
o ypatingai kai jį užpuola pikti despotai, — darbo žmo
nės kovoja drąsiau, negu kapitalistai ūrba aristokratai; 
ir mes žiūrime dagi su panieka į tuos, kuttoiiiš irhkštd 
pasiryžimo atremti užpuolikus.

Bet Amerika nėra užpulta! Jokie diktatoriai dar 
nesikėsina apiplėšti Jungtines Valstijas ir uždėti niums 
savo jungą. Todėl, kilus karui Europoje, ttitisiį Uždavi
nys butų rūpintis, kad į ji neįsiveltų Amerika.

Tai, žinoma, nereiškia, kad mes turėtume atsisaky
ti nuo savo simpatijų tai kariaujančiai pusei, su kuria 
mus jungia idėjos arba giminystės ryšiai. Savo drau
gams ir savo viengenčiams, patekusiems į riėlaiitię, mėš 
teiksime tokią pagalbą, kokią galėsime; neišeidami iš įs
tatymo ribų.

Mums darosi šiurpu, pagalvojus, kad tidujUitib Eūtb- 
pos kare gali būt sunaikinta musų senoji tėvynė Lietu
va. Bet kaip tos nelaimės jai išvengti, inėš nėįalihiė jai 
patarti. Viena tiktai yra aišku, tai — kad nuo gręsian
čių pavojų gintis ji galės jdo sėkmingiau, jdd įtoatešhiūiš 
liaudies sluoksniais remsis josios valdžia* Taigi visa šir
dim mes linkime, kad Lietuvoje butų atstėigt^ dėihdki’ą- 
tija.

Bet kokią poziciją turi užimti Lietuva; kilus visuo
tinam karui Europoje, galės geriausia hutarti job žmo
nės. Jeigu Lietuva ras galima išlaikyti riėitralitėtą; kar
tu su Skandinavijos šalimis, Belgija ir Holandija, tai 
mes tik pasidžiaugsime.

sla Pažangos Vajus

Netrukus prasidės SLA. “Pa
žangos Vajus”, kurio vyriausib 
vedėju ir organizatorium pre
zidentas F. J. Bagočius pasky
rė redaktorių Kl. JurgelionĮ. 
Jam padėti paskirta 21 gene- 
Ralihiš orgūnižatorius. Jų Var
dai paskelbti pereitos savaitės 
“Tėvynėje”.

Tai daugiausia veiklus ir pa
sižymėję SLA. darbuotojai. Rei
kia 
žai

tikėtis, kad jie gaus nema
nau jų barių Susivienijimui.

“BENDRO FRONTO 
ĮSTATYMAS

kad

“Naujienose” buvo pažymė
ta, kad Brooklyno komunistų 
kuopa išmetė iš savo narių 
tarpo ir iš komunistų partijos 
Jonų Buivydų — už tai, 
jisai raši nė j o ’ “Keleiviui”.

Komtiriistų laikraščiai šitą 
faktų griežtai užginčijo, saky
dami, kad J. Buivydas yra iš
mestas ne už bendradarbiavi
mų socialistiniame laikraštyje. 
Bet J. V. Stilsonas “Nauj. Ga
dynėje” nurodo, kad tas komu
nistų užginčijimas yra be pa
grindo, nes koihunistai turi 
taisyklę, kad bėildradatbiavi- 
mas socialistą spaudoje yra lai- 
koiriūs “ndšidėjimu”; už kurį 
pUrtiJbš riafyš thri būti išmes
tas lauk.

Komunistiį “Ldlso” miiii. 
1-ain, 1929 hiėtų, sdko jišdl; 
buvo įdėtas sthUipsnis po ailb 
rašto: “tjž kų mešt iš Partijos”; 
ir tbhai pareiškiairia:

“Už bendraflalbiaviitilį btto- 
žtiazinėj ir abėlridi ttiiisą 
priešų spaudoj, idriiė škdiČiii- 
jė to sbcialdėtobkrdtą špaii- 
doj.”
Tdigi nėra abejonės, khd taš 

buvo 
lifetgi 
ftbii-

komunistų “įstatyhidŠ” 
prlthikytas Buivydui. G 
jie šneka apie “bčridrų 
tąb;

VifesdLAs pADAKė NUDšid- 
LIŲ MARiANAPOLto 

KOLEGIJAI

Prošvaistė

Kai Ėuropą yra apgulu tamsus debesys, yra malb; 
nu pastebėti, kad tenai dab ne višūf žitioftės lėhfci&si 
smurtui ir reakcijai. Vienoje SkŪhdiiiaVijbš šalių — 
ŠVėdijoje — tižpereitą sekmadienį įvykd Vietinių šūvi4 
valdybių rinkimai.

Situose rinkimuose šočialdemokratai laimėjo milži
nišką* pergalę, padidindami savo atstovų skaičių apskri
čių tarybose 150 naujais mandatais* Dabar tdsb įštki^o- 
se socialdemokratai turės 866 vietas iš 1521 vietų visa
me krašte. Reiškia, Švedijos apskričiuose socialflėhidk- 
ratai jau užkariavo absoliučią daugumą.

Kitose vietose dėl šitos bai
sios audros ir kilusių iš jos 
potvynių žuvo nemažai ir žmo
nių gyvasčių.

Rdiši aitdra, kūH vldiky pe
reitos savaitės siūtitė “Natijb- 
joję Anglijoje, pdddbė ddtig 
nuostolių it lietuvią MdrijOrią 
Ultitli; kUriamė stovi frtal&iia- 
polio kolegija, ThonipšOiife; 
Cdhn. Apie tai praneša kuri. J; 
NdVibko telegrama, kuri skarn- 
bai

“RUgšėjb 21 d.‘ baisus vie
sulai (Uraganas) sunaikino 
Marianapolį. Visiškai nUšlavė 
įiarfcų, nepalikęs nė Vieųd 
IriedŽib. Apgriovė arbd višl^ 
kai sunaikino keletu phstdtą; 
Nuostoliai labai dideli.’*
KtūfiahdĮtoiyjb būvį kelios 

grUžids trobos ir puikus sodas 
šb bfatigldis retų rųšių me
džiai ir miškeliu.

TOKIA “PAGALBA”, KAIP 
KINIJAI

“koks buržuazijos sUkliuri- 
mas! Koks begėdiškumas!” — 
šaukia R. Mizaraj rašydamas 
apie anglų ir franeuzą nusilen
kimų Hitlerio šantažui. Visai 
kitokia esanti sovietų Rusija. 
Girdi:

“Sovietų Sųjunga duosniai 
remia Ispaniją; ji duosniai 
remia Chinijų. Panašiai da
rys ir su Čekoslovakija, jei 
pastaroji nusitars nepasiduo
ti Hitleriui-ChamberlainuL 
Dalandierui.”
Tai šitdipi?

. r • • ' ' '

Vadinasi,^ jeigu Čekoslovaki
ja bus užpulta; tai sovietų val
džia duos jai panašių pagalbų, 
kaip Ispanijai ir Kinijai! Ret 
kokių gi pagalbų ji šitoms ša
lims duoda? Į Ispanijų bolševi
kai pasiuntė būrį lakūnų ir 
davė (ar pardavė) lojalistams 
kelis šimtus lėktuvą ir itoiiū- 
statytų kiekį gihkltį bei amu
nicijos. O kiiiijd gdUtid iŠ So
vietų VdidžiOš iRgt diiiUiiibijų, 
lėktdVUš ir gHiklūšj pdslaRUb- 
jd iaikti> kiii būvb iš kihijbš 
dlšdtikti Vbkiečią gbiiėbdiui, Ibi 
MdškVU “ĮiUškbililb” kiiiiėčidUiš 
da ii* tiiih llkbų škdičiiį kai’ihlh- 
ką. Tūi k viskdš. •

Iki šbViėtą iitisija ViSMi ilė- 
bafidė siųsti į tas šalis šaVb dt- 
hiijdš* į IšĮiUhlją šiųšli drhiijų 
jdi, gdl ilUt; bUltį šUhkit, liČŠ ji 
hėlUH štijiFUUŠ kdbb iaiv^ho. 
TdČidU kiiiijii yi*d viski W 
SŠRŠ šbiib; b bėlgl iie viėhds 
šovibtij kdi’iūbiiiėhės įiulkdš iiė- 
jo pudėti Kihijdi. Dflėšiugdi; 
sbvkty valdžia ddug karty

kd ji šitoji* iuMjfc teh

Jbigu tik šitokią tidgdlbą kb- 
iiiuuislą valdžia dubią čėkortb- 
vakaUiš; kai juos užpultą Mil- 
lęHs, tai h. MlžaHt hėluri ma- 
židtlšib pagrindo didžiUOli^; Nėš 
argi šitokia pagdlbk ČėkbslOvU“ 
kijd gdll UUo Vbkiėtijbš alsi* 
giiiti? i^ėiikioiikdš Uiiliouą gy- 
Vfeiitoją kbdštas pHėŠ 75 milto- 
uą ktdšlą I

ttešiį Miždi-d sako, kad Aiig- 
lijd to Kmuturtja patodė savo 
“bumUžliiĮ šUkliUHiiią^ ii‘ “be
gėdiškumą”) dlšlsdkydUmoš pa
sipriešinti Hitleriui to aįiginii 
Čekoslovakiją. Bet jo paties lito 
rodytas pavyzdys; kaip Mdšk- 
vos kpmilhistų valdžia “ditiU” 
Kini jų, leidžid iiidriyti; kad ko3 
tnhnistiškds ^šukliltrtthda” ir 
“bėHdiškumas” yra nekilk ne 
mažesni.

Tik pas Londono ir Pary
žiaus buržujus yra daugiau at
virumo. Jie tiesiog pareiškė: 
“Nękariausime ir nepatariame

Nors ir krepšinis dar palygi-(1 
namai Europoje jauna sportb 
Šaka, bet jau giliai įleidusi šak
nis. Didelių sporto žinovų tvir
tinama, kad krepšinio žaidimas 
ėsųs mažiausiai žalingas kūnui 
ir geriausia linkus jo mankštai.

Kaip jaū žinoma dabar Ėu- 
ropoje krepšinio meistru yra 
Lietuva. Eiriant tarptautinėmis 
iaišyklėiiliš lldujos pirmenybė
mis įgyti Varžybos tūri vykti to
je valstybėje, kilti turi meistro 
vardą. Taigi, sekančiais metais 
Lietūvoje įvyks tai’ptautinės 
krepšihib varžybos sekantiems 
nietdiriš riiėistro vardų įsigyti.

Šiose varžybose dalyvaus su 
virš dvidešimts Europos valsty
bių. Jos greičiausiai bus pabai
goje gegužės, ar pradžioje bir
želio mėnesio Kaune.

Jau dabar tuo reikalu eina 
pasitarimai ir pasiruošimai. Eu
ropos valstybes, kurios nusista
tė jdu tuose žaidimuose daly
vauti jau dabar daro savų ko
mandų atrankų ir jas treniruo
ja, moko.

Lygiai stipriai tuo pačiu rei
kalu ir Lietuvoje susirūpinta, 
mat; nenorima prarasti Euro
pos meistro vardų. Gal svar
biausiai tuo tikslu Lietuvoje ap
sigyveno pasaulio krepšinib 
meistras P. Lubinas, kuris iki 
šiam laikui advokatavo Los An
geles.

Pr. Lubinas labai gerai sbši- 
gyveno su Lietuvos sportinin
kais ir kaž kaip ją tarpo tiesiog 
gyte prigijo.

Krepšininkai airiėrikiečiai lie
tuviai Jurgita, Btidrunas, metus 
išgyvenę sū viršūrii Lietuvoje 
vėl dlgal grįžta į Ainerikų. Su 
jais kartu išvyksta ir Chicagos 
advokatas K. Saviškis, kuris čia 
seniau darbavosi sportininkų 
tarpe, pdšktti Vėl bitvo išvykas 
į Chicagų ir šiemet alvykb 
Kaitrių pažiūrėti taūtiriės olim
piados.

Bet ir viešėdamas Lietuvoje 
keletas kartų čia dalyvavo krep
šinio žaidimuose. Iš amerikie
čių lietuvių atvykusių daly- 
viūiš į tŪiilinę olimpiadų tik vie- 
iiaš RiižgŪS pašilikb Lietuvoje 
ii* čiū cįaūgidūsiai darbuosis 
sporto srityje, krepšinio žaidi- 
hiŪiiiš kilęs Sūirianyirias sūda- 
Ryti višai ndują Ūikštę; ktiribje 
galėtą tilpti bėiit kokia pėiikiaš- 
dėšiiritš liikšldiičią žiūRbvų.

Šibji iiikšle jaū norima sė- 
kdiitiėhiš iiiėlitrris įrėiigti, kad 
toje gdičltį jdū eiti IdipldUtinidi 
ki’ėpšiirib žaidiiiidi.

Mdhbiliii jų pdddtyti dengtų, 
kad bibgdiil oriii ištiktis, Vis 
dėltb žaidimui gdlėlų vykti. 
Mdl, dabūr ėsaiiioš sporto dik§- 
tėS daūgiūtišidi prttdfkiiitoš fui- 
boliii žaisti, b krėpŠiiiiui labai 
iriažd vietos pdilkiū, betgi krep- 
Šliilš pdstdtaištoiš laikais kaip 
lik datigidūsia žiūrovą Sūtrdu- 
kid Ir jie visi iiėgdti .toliais Sii- 
tilpli, b be to blbgdfii orui išti
kus, jdikšlėjė vlsUi iiegdliirid 
žaisti; PdčiUbse sporto ruirittb- 
sė krepšinib žaidžiant pažiūrėti 
gali lidūgiŪUšid SUšlriiikli tūks- 
taritiš žiURbvą. SupRdhtdiiiU; 
tUbiriėi ir bižiliš ihėiikds ir žiU- 
rbVdi iiėpUtonkiiiti. Todėl jaU 
kilįš SUiliUiiyriidS pddaryti di
džiulį Šįtoėialiai ktėbšiniūl žais
li skirtą dikstę.

Lili LletuvU šokančiais melais 
EuRbpbš sportiliiiikų tarpe buS 
dėiriešib centras. Visiems bus Į- 
dbiiiU pamatyti kaS likš'ateičiai 
kroįižinid riieištrū* AiŠRU, di- 
džlbsios VdlštybėS žUt biit tas 
ptoinenybes hoRės laimėti, juk 
tai jų spdrtiriiliką preštyžo 
kldUšimūs.

Lietuva tūrČS Stipriausius

konkurentus iš prancūzų ir ita
lų pusės, be to, latviai šio spor
to šakoje, taip pat neabejotinų 
paždhgų yra padarę. Kaip Kas 
Lietuvoje svajoja busimus 
ttios krepŠiriio žaidimus veik 
padaryti pasauliniais ir į juds 
beht Š. Amerikos krepšinio 
žaidėjus pakviesti, bet ar šitaip 
bus padaryta dar tikrų žinių 
neturima ir tokio sprendimo 
nėra padaryta, lai helerių pa
skirų asriienų sumanymas, bet 
kiltis turi daug šalininkų.

1940 metais įvyks pasaulinė 
sporto olimpiada. Šioji olimpia
da tūrėjo būti Japonijoje, bet 
dabar nukelta į SUomijų.

Suprantama, kad Lietuvos 
Sportininkai ir toje olimpiadoje 
dalyvausiu. Jau dabar pasiruo
šimai eina. Greičiausiai daly
vaus krepšinio, futbolo, teniso, 
šaulių ir raitelių komandos.

Tai tų sporto šakų dalyviai, 
kurie jau tose srityse yra la
biausiai pasižymėję. Tai tokios 
naujienos iš Lietuvos sporto. 
Reikia pasakyti, kad sportas 
Lietuvos gyvenime dabar dau
giausiai įneša gyvumo ir dau
giausiai visuomet sutraukia žiū
rovų.

O busiamieji tarptautiniai 
žaidimai daugiausiai sukėlė vi
sų rūpestį ir eina tiems busia- 
iniėms žaidimams kruopštus 
pasiruošimas.

ČekošlbVakijal kūrtdUti!” O bol
ševikų valdžia kūrštb čekus ne
pasiduoti ir nėva žada jiems 
padėti, bet turi galvoje tiktai 
tokių “pagalbų”, kokių ji duoda 
Kinijai.

Į Lietuvų iš Phiiadeiphijos at
silankė DešRyS ir čia jam teko 
sunkiai susirgti plaučių uždegi
mu, bei jau dabar pasitaisė ir 
neužilgo grįžta į š. Ainerikų. 
Taip pat ilgai sirgo ir vienas iš 
sportininkų, būtent Vizgirdas, 
bei jaii dabar ir jis pasveiko ir 
greitai išvažiuoja atgal į š. A- 
ineriką.

Vizgitdtii ilgui teko dūlėti 
valstybinėje ligoninėje ir jos 
tvarka jis liko nepatenkintas. 
Tai visai nenuostabu, nes Lie
tuvos valstybinė ligoninė talpi
nusi visai sehuoše ir ligoninei 
nepritaikintuose namuose, be 
to, teitais tvarka buvo visuomet

Dabar Kaune statoma didžiu
lė tikrai moderniška ligoninė 
Ji bus pritaikinta ir medicinos 
fakultetui, kur galės studentą 
atlikti savo praktikos darbus 
Šios ligoninės statybos projek 
lūs sudarė Prancūzijos inžinie 
riai architektai. Kaunas išvis< 
buvo labai reikalingas didelė: 
ligoninės, nes esamos ligoninė 
visuomet būdavo kimštinai pri 
kimštos ir ne visuomet ligoniai 
kad ir sunkiai susirgę, galėj< 
rasti jose liuosų vietų.

Pastačius naujų ligoninę šita 
klausimas bent laikinai bus su 
tvarkytas. V. D. uriiversitet< 
medicinos fakultetas deda visa 
galimas pastangas, kad busią 
moji naujai statoma ligoniu 
visais atvejais butų tinkamai j 
rengta ir atitiktų visiems medi 
eilios mokslo reikalavimams.

Reikia tikėtis, kad ji tikra 
tokia ir bus.
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KĄ IšKASlNlAl PASAKO 
APIE DANTŲ SKAU

DĖJIMĄ

Iš senovės iškasinių sužino
me, kad ir seniau žmonės skųs
davosi dėl dantų. Tyrinėjant iš
kasi n i us iš senojo Akmens Am
žiaus, prieš 100,000 metų, suži
noma, kad ligi 20% suaugusių 
žihonių turėdavo sugedusius 
dantis. Naujame Akmens Am
žiuje, kaip skelbia New York 
American, dantų sugedimas lie
tė ligi 45%. Apie 6000 ligi 7,- 
000 m. taip pat žmonių dantys 
nebuvo sveiki. Irano gyventojai 
(dabartinėje Persijoje) ligi 90% 
tiirėdavb sugedusius dantis. 
Aukštesnio nuošimčio neužeina
me ii' tūrį) naujoviškos civili
zacijos žiilbhių. Iš tų duomenų 
iiiūtonib, kdd dantų ligos nėra 
iidhjas dalykas, atsiradęs su 
mūšų Civilizacija.

AR YiiA kuii Nrtlts BIBLIJOS 
hANkttASdV OfttGINALAS
(IHgiriato lieta. Life rankraš

čiai, apie kūHubs kalbama, bu- 
vb vertiinūi, būleiit: (1) Žydų 
Setibjo (štolymo liuotašo rank- 
tašliš iš Š-to amžiaus; (2) Grai
ką rililktaščitii Naūjojo Istaty- 
Ūib iš 4-lb ariižiatiš; (3) Graikų 
Seiitijb |šlūtyiiio Rankraščiai, 
vertiniai iŠ lifebtriją kalbos, pa
liūty Ii apife 227 in. prieš Kris
tą ii* hiihišyti dpiė 4-tų amžių. 
Viši tie Rahktaščiai yra beveik 
vienodi, iš kO šprendžiama, kad 
vis tik jife turėjo būti nurašyti 
hito viėhb Originalo.

AR AUKSAS IR DEIMANTAI

VISADA BUVO LAIKOMI

BRANGIAIS DAIKTAIS?
Ne visada. Kiekvieno daikto 

vertybe priklauso tbj ar ir kiek 
jo rėlkūlaujama. Senovės Inca 
indėnai pietų AmeRikoje turėjo 
daug aukso, būt j te jo neverti
no, lig: atėjo ispahai ir pradė
jo ieškoti ir reikdlauti aukso. 
Taip pat buvo ir sd platina, ku
rios Iiica iridėhdi turėjo. Pietų 
Afrikoje hėgrai deimantais šau
dydavo įiatikščius, ir tik balta
sis žmogus, pradėjęs rinkti ir 
vartoti deimantus, sudarė aukš- 
tą jų vertybę, AiHkdje.

Kur Yra Laisvės 
Varpas? -

Laisvės Varpas, kurs buv 
amerikiečių lietuvių paimtu 
modeliu ir Lietuvos Laisve 
Laisvės Varpui, yra Philadc 
phijoje, prie Valstybės Rumi 
Chestnut Strecte. Valstybės Ri 
niuose yni garsioji Nepriklai 
somybės Sale, kur 13-ka kol< 
nijų šiaurės Amerikoje atstovi 
pasivadino “Amerikos Jungi 
nių Valstybių Didžiuoju Koi 
gresu” — čia jie priėmė ncpr 
klausomybės deklaracijų, kui 
visų šiandien pripažinta gn 
žiausiu ir svarbiausiu žmogau 
teisių dokumentu. 1776 m. li<

dėjo skambinti, skelbdama 
kad nepriklausomybes deklan 
ei jų ratifikavo visos 13 kolon 
jų, kurios sudarė Jungtini

pas buvo užsakytas 1751 n 
Londono Robcrl Charles varp 
liejykloje. Jis turėjo sverti 1 
000 kilogramų ir buvo susitai 
ta, kad kaštuos apie 100,000 s' 
st., arba aukso kursu apie 5 
000,000 litų. Ant varpo pašali 
turėjo būti išliedintas parašai 
“Pennsylvania provincijos užst

Rūmams. NDCCLH”. Apačioj 
turėjo būti kitas parašas 
“Skelbk visame krašte ir vi 
siems gyventojams laisvę’ 
Bandant, varpas įskilo Phik 
dclphijoje. čia jis buvo dar kai 
tų perlicdintas, pridėjus pei 
daug vario; iš Londono atvežt 
varpo balsas buvo per plonas- 
per daug jdhie buvo sidabre 
dabar, perliėdinus, jo garsa 
pasidarė per storas. Ir dar kai 
tą jį pcrliedino. 1937 m. 15 
metų nepriklausomybės sukak 
tuves minint, Pbiladėlphijo 
biit-mistfas; su tam tikromis R 
kilmėmis, skambino Laisve 
Varpu 13 kablų — tiek buv 
valstybių, pasirdšiušių nepri 
klausomybės deklaracijų. 178 
m. varpas dar kartų įskilę 
skambinant vyriausiojo teisėj' 
Maršhallo laidotuvėms.

Rerrikite tuos, kurie 
garsinasi 
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The Sudėten Area
Ali German; 
and History

Botdet- Not
Dėscriptibri

of Disputed Region

Society 
of land

Sudeten

Society

Sudeteh 
a shott

none of the region now 
as the Sudeten area was 
part of Germany. Before the 
War all of this territory was

Of the 
district’s 48,000 inhabitants, 

cent were Czechoslovaks and 
lent German.
frontier that the Sudetens

length by woodeh mountain
While not as high nor as 

as our Appalachians, these 
command the rich centrai

AMERICAN FIRST - LITHUANIAN ALWAYS

Aj S. Vaivada

German elehient in 
is one of a half

Grient, is the basiš 
intėresting home ih-

Prewar Gerrriari inhabitants rė- 
maining in the citie,s after the gov- 
erning and governed reversed 
places, štili influences Karlsbad 
(Karovy Vary), PilŠen and Briiri 
so strongly that their German narnės 
mėy be more familldr to outsiders 
than the dzėcH tidhiės for the šame 
places.

Getiriatiš Ifl fhdustry.
In the bbrdėr riiri Vrherė the hVo 

nationalities arė so closely intėr- 
mingled, the fatmiri^ and gražing 
tands are mįįinly bccupiėd by 
Czechs, while the Germans are most 
numerous in the industrial regions. 
Textile mills are especially numer
ous, for spinning cotton and wool.

Alšo importarit ainorig the indus- 
tHal activities of the Sudeten areas 
are leather, paint, šoap, rug and 
glašs manufaėtlire. Glass making, 
n the form of beadš mairily fbfr 

export to thė 
’br one of the 
dustries.

The Sudeten
Czechoslovakia 
dozen islands of Gerinan-spėaking 
population isolated throughout Eu- 
rope by the postwar flood of new 
nations. Germans form minorities 
in Italy, Yugoslavia, Hungary, 
mania, Lithuania and Poland.

At Marąuette 
Park

Ru-

SOCIAL DANfclNG

Marąuette Park will continue 
vveekly sočiai dancing every Wed- 
nesday evening. A new member
ship drive is to be iriaugarated on 
Wednesday evening, Šept. 28th 

’or a biggen and better Martįuette 
Park Sočiai Club and an interfest- 
ing program planned.

its

INDOOR ARCttERt

Indoor Archery ulasseš will be- 
gin Sat., Oct. Ist, 7:30 P. M. Martin 
Johnson President of Marąuette 
Aarks Archery Club has issuėd a 
call for new members. Young and 
old are welcome to join this fine 
activity. Archery shooting will be 
ield every Sat. at 3:40 P. M. and 
7:30 P. M.

(Due to the interest in America 
in the Sudeten crisis, which may 
yet result in ari armed conflict be- 
tween Czechoslovakia and yerma- 
ny, we give here a bulletins from 
the National Geographic 
on the controversed strip 
demanded by Germany.).

WASHINGTON, D. C. —
may be a new name to diplomats 
and politicians, būt it is an old one 
to geographers, so old, in fact, that 
its original meaning is unknown, 
the National Geographic 
points out.

The geographic term 
properly applies only to
range of mountais along the north- 
ern border of Czechbslovakia. Ger- 
mao-speaking people of this region 
organized a political party whoše 
program was adopted by most of 
the other German-speaking inhabi
tants of Czechoslovakia.

Common usage spread the name 
Sudeten to all German-speakirtg 
people around the western end of 
the Czech rėpublic.

By a sort of špohtaneous agree- 
ment, this border rim has come to 
be known as “the Sudeteh area.” 
Prague, the Capital of Czechoslova
kia, lies in the center of this wesi- 
efn lobe.

Germans in Interior Also.

The principai areas in which Cefr- 
mans fbrm 90 per cent of the po- 
pulation, such as the region around 
Karlsbad, from eight extensive pat- 
ches and two small bnes distribu- 
ted along the border, with inter- 
vening fingers where,.thę Qzechs 
are more numerotis. Although it is 
within the narrow border Hm that 
the Sudetens are strongest, they also 
constitute between 30 and 50 per 
cent of the population around some 
cities of the interior. Germans form 
more than a fifth (22 per cent) of 
the totai population.

Except for a very few sąuare 
miles, 
know 
ever 'a 
World
a part of Austria-Hungary except 
the small Hlusin district of 110 
sąuare miles, which Czechoslovakia 
obtained from Germany under the 
1919 Treaty of Versailles. 
Hlucin 
82 per 
16 per

The
dominate is largely a natūrai one, 
being defined almost throughout its 
sinuous 
rangės, 
rugged 
rangės
plain, many urban industrial cen- 
ters, and most of the roads and 
railroads into the country from the 
north, west and southwest. The bor
der and numerous passės through 
it from Germany are reported to 
have been well fortified by the 
Czechs.

Throughout Czedhoslovakia’s rim 
of Sudetens, strongly Germanio 
patches alternate with areas in 
whiuh half or two thirds of all the 
people are Czerhs, surh as the area 
just east of Budejovide. \

Centuries of Ihfiliration.
Present problems give tise to the 

ąUestion of how so many people 
of German speech and customs 
found their \vay insidė Czechoslo- 
vakian borders. The majority of 
them are the result of four centu- 
rieš of infiltration, fostered by the 
common allegiance of ancient Bo- 
hemia (modern Czechoslovakia) and 
northern Germany to the Hapsburg 
dynasty of the Austro-Hungariart 
Empire. Prague was then the Cap
ital to which Berlin was subject. 
German eolonization was encour- 
aged by German nobles in the prov- 
inces of Bohemia, where Czechs 
wėre govemed as a subject people.

At the breakdown bf Hapsburg 
adthority in the Austro-tiungkrian 
fempire during the World War, the 
Czechs and Slovaks declared their 
ihdependence. The Versailles Treaty 
added to the area of the neto na- 
tion a small šection of Germany’S 
Silesia about 110 miles sąuare, in 
thė nofthėm mountainš arouhc 
Hlūfcih.

ART CRAFT PUPPET SHOW

The Marąuette Children’s Art 
Craft club is proudly displaying a 
sign with a huge gold seal at- 
tached, denoting that their exibit 
at the Second Annual Chicago Gar- 
den Show won first awafrd in the 
special exhibit division. Their exhi- 
jit of leaves, leaf prints and gar- 
den photos formed a background 
for their miniature landscape. Mills 
and valleys, a winding stream, rus- 
tic benches and btldgėš were in 
perfect scale with thė tihy grow- 
ing plants and shrubbėfy, enclosed 
in a five by seven fbot sand box.

—P.S.

Where is the 
Winner?

MONDAY, SEPTEMBER 26, 1938

Group bf Sudetens in naiive garb. (See The Sudeten Area.”)

PIRMYN
SHARPS AND FĖATS

• Pirmyn’s Concert, October 2nd

at Sokol Hali is būt one week 
away. The finai dusting and brush- 
ing up will take place Tuesday, Fri- 
day and probably just before the 
concert’s presentation, Sunday.

Therefore, to keep Pirmyn up on 
top, all of you members mušt work 
hatd and energetically in order to 
present a favorable concert. We 
ask all of you members to please 
co-operate with our director Charles 
Štephbns.

• After all, .a chprus. is a place 
whfere one can enjoy himself pr 
ierself, būt one mušt not forget 
;hat, aš chorus members, we mušt 
::ollow certain rules and regulat- 
ions. Attending rehearsals regular- 
y is one of the main reąuirements 

of a good rriember. Good attend- 
anc.e savęs the time of teaching a 
diffėrent group of people eVery 
wėek and progress is reached only 
where there is good attendance. 
Naturally, everyone profits by it. 
they learn something about sing- 
ing, acting and at*the šame time 
enjoy themselves and make friends 
with young people.

The 1939 sėason is now upon our 
heels and Pirmyn mušt make the 
best of everything that they under- 
take. Pirmyn’s Concert Tours will 
take them to all parts of the 
United States. Sept. 18th St.,Louis, 
Mišsouri Wdš the first in which 
city Pirmyn presented a concert 
since the rėturrt from Litluiariia.
A rėturn eng^geinehf t6 St. Louis

Mo. will take place again.
• Here are 

where Pirmyn 
certs. namely, 
Detbbit, Grand
Kenosha, Wisconsin; 
Rockford, Illinois, i*ittsburgh, Pa. 
All members are asked to please 
keep their weekends open for these 
coming concersts.

• Pirmyn’s membership 
brought about 9 new members 
our midst. One member a Miss 
din, a former Pirminyte has 
turned.

• Among the new tnembers 
Wanda Z., Frank Alis, Gedminas 
Tumas, Al Putris, Mr. Rubin, and 
Severai others. Narnės of other new 
members will appear as* soon as 
yours truly does a little more in- 
vestigating. We welcome these new 
members and m#y they be with us 
for many motė years to cotnė.

• As per Ušual if the mėmber- 
ship iš large h get-dcquainted party 
is usually arrariged. As yėt there 
has not beori vėry much discusšibn 
about the party. Būt there will be 
onte soori.

• Sept. 19th the tecOption com- 
hrittbe held a meeting at NOffa’s 
tvHef-e thby settled unfinished busi- 
nfeSs of the banąuet and picnic of 
Pirmyn.

• Nbt forgotten is the Pirmyn 
Recebtioh and FUhčĮ Committee 
who wdfrked so hard and did a 
splfendid job of sending the chorus

...1.. . .............  .1,, Į------i... ... i’. Ą.I.U AJ

some other cities 
will present con- 

fclėteland, ..Ohio; 
Raplds, Michigan;

Waukegan,

THĖ LitftŪANIAN DAILY riEWt? 
:--------

Annotiticėrtienl of Inlėrėst
budies and GenikttiėH, stfiPfes yelldw- Wd 7 red.

Or, do a little research tfork to
. disclose thė fascinatltfng histoFy

Gillčkly, no\V, without looking it Or romantic significance of ariy 
up in any history ot i-ėferbncė bbdk dihbfr ėrtitliėm that Kas stobd fbr 
or ašking any of those fortunate caušfe bf bėiief dėėr tb Llthufiniaite. 
personalities who have been ab-| start now. Ask your parėtlte, 
road, tell us the meaning and sig- ybrif fHeridŠ, youfr libfrfcriari; ThėFe 
nificance of the emblem gracirig are a number of pamphlets thkt 
our page on the uppėfr right-hand you ftiįly ŠėfcUfė ėt Uiė cbtiaulatfes 
corner. whir‘h šiibntv

Young and Grown tijj!

Start now. Ask your patente,

If you cannot, cheer up anyway. 
We asked one bright individual 
who has visited Lithuania, whėthėr 
br not he saw thė “Gtetėš bf Gedi
minas.” (Veš, thait’š what the ėmB- 
lem is.)

Bė didh’i think sd, — said he.
Now, what do you think? — say 

we.

The emblem represents three coH- 
neeted towei,š dnd tb hištoHans it 
bears reference to the 
bentufry whėn Lithuania 
panding as Hitler would 
to.

Bdt, whėre wėre these
ėates? Somewhere, sometime, you 
nave probably heard that the ati- 
ėient capitol df Lithuania, Vilnidš, 
had five major gates proteeting irh- 
į>ortant roads that lėd to the 
Of the thriving city. Were the 
bf Gediminas one of these?

thirteenih 
was ex- 
now likę

towers br

Ih some little town far away?
. Among the members of the LUC? 

One of PIRMYN’S voyagers?
In BIRUTE’S faithful crowd?
Amidst the BIJŪNĖLIS lights? 
One of the KR’s?
Ar will it be one of NAUJOJI 
GADYNĖ members?
Some wise professional?
An ambitious high school 
student?
Anyone can try; anyone riright 
win the prize by entėring the 
contest that Newsy telis about, 
in this page.
Further particulars iii the next 
issue; meanwhile, if you have 
any ąuestions, ask them.
And start preparing your article 
NOW.

“SVEIKAS”

of health, rehders,. to a 
friend of the ENGLISH 
Mr. K. Augušt, who has 
home for a goodly num-

A toast 
very good 
SECTION: 
been iii at 
ber of days.

On the eidtorial staff of NAU
JIENOS, Vice-President of the 
Chicago Lithuanian Sociėty, Treaš- 
urer of the Lithuaniafi Building, 
Loan and Savings Ass’n. and ac- 
tive in a number other lines,

to Europb. Pirmyn sends its votė 
of thanks to them. These people 
who gavę their time and aid arė 
Mr. and Mrs. Stupar, P. Olšauskas, 
L. I. Grichius, Anthony Vilis, V. 
Deveikiute, K. Kriščiūnas, M. Ok- 
sas, I. Grigonienė; V. Ascilla, A. 
Vaivadą, J. Kaiičauskas, Walter 
Neffas, G. Norbutas, V. Navickienė, 
and our maestro Mr. Charles Step- 
hens.
• Joe Žukas and Frances Mateku- 
nas would likę to know who thb 
writer of this cdlumn is. As a rule 
the past writers of this column 
were unknowm and will remain so 
fn the future in order to avoid any 
embarrasment tb the writer. Pron
to; besides there is more fun in 
not knowing your correspondėnt.

• With the wĮięels of the chorus 
spinning and the time growing 
short, Pirmyn’s gala Concert looms 
before us. October 2nd promises to 
be a, gala event to go
Pirmyn’s History. Friends of Pir- 
inyn don’t ’ forget! Pirmyn’s Con
cert at Sokol Hali 2345 So. Kedzie, 
says— • Raskey Huey.

A GTA.NCE
by Br. E, G. Peters

down in

Call For Musicians, 
Šingers and Ballet 
Dancers at 
Sheridan Park

The Mills of Progress 
Dišfratichising Reliefėrs

had to revive the 
sort of a modified

heart
Gatės

gatės,Bėšidėš thiš ehiblbth bf thė 
you have seen the Double-Barred 
Crosš, fbr instance, on the shield 
of thfe famous Vytis who seems to 
be riding gallantly to protect soihe 
rioblė cause. Who knows the origin 
of the ctoss?

Just what is the history of this 
knight in armour, which makes 
such an attractive and ipmressive 
emblem?

drįve 
into 
R«~ 
re-

are

An excellent opportunity is offe- 
red instrumcntalists, vocalists and 
Jallet dancers to bring their talent 
to the- attention of the public in a 
musjs festival to be held in Sheri
dan Park, Polk and Aberdeen Sts., 
Wedriesday, October 5th, at 8:15 
P. M.

The object of this festival, which 
is sponsored by The New Gene- 
ration, in conjunėtion with the Chi- 
cago Park District and Chicago’s 
New Cėntury Comittee, is to sti- 
mulate interest in musical activities 
and bring out in competition the lo- 
cal talent.

Entry blanks may be obtained at 
Sheridan Park fieldhouse and at 
the New Generation office, 1016 S. 
Morgan Si. Auditions will be gi- 
ven Wednesday, September 28th and 
contestants will be notified of the 
time to appear.

Ali contestants participating ih 
the program will be awarded me- 
dals. —1*.

Johnson, made a

by the 
Demo- 
Senate. 
winner, 
178,000

nomination for the 
Walter George, the 
only 141,000 vote to 
two opponents, Eugene Tal-

Mr. Augušt, we kndw, is ndne too 
happy being corifihed in bed.

If wishėš cėn bring you a špėėdy 
reęoyęry, sir, we. send thęm to yod 
manifold. —Eds,

TREASURE UNDER- 
GROUND — IN ILL.

Released by the Stale GeOlogical 
Survey through the Illinois 

Chamber of Cbmmėrce.

The Mills of Progress

The mills of progress likę thoše 
of God grind slowly. Būt they do 
grind even in backward regions of 
the South where the “bloody shirt” 
of statė rights and white suprem- 
acy is štili frantically waved by re- 
actionary politicians when they seė 
their position and power threaten- 
ed’ by the. ,march of 20th century 
ideas.

To secure the Democratic nomi
nation in South Carolina “Cotton” 
Ed Smith, who has been in the 
United States Senate for more than 
a ątiarter of a century, had to ring 
the changes on statės rights and 
saving sacred Southern wboman- 
hood. He even 
“Red Shirts,” a
Ku Klux Klan. Smith’s opponeni, 
Governor Olin 
good fight and raised goose pimplbs 
of fear on the back of the deferi- 
ders of the old order.

In Georgia, too, the politicėl 
dėeps were stirred mightly 
three-cornered fight in the 
cratic 
Poplar 
polled 
for his
madge and Lawrence Camp. Though 
Camp had Roosevelt’s approval, 
Talmadge is “Georgia’s Huėy Long,” 
promising to give the voters thė 
moon on a silver platter.

Heretoforė, George, a Democrai, 
a gentleman, and a scholar, waš 
returned to the Senate as a merė 
courtesy. Būt in this primary there 
was a real political issue — choicė 
between the exttėme conservatism 
of George, the radicalism of Tal
madge, or the New Deal progres- 
sivism of Camp. If the progressivėš 
and the radicals had united, they 
would have beaten the conserva- 
tives.

Wheh asked how he felt over the 
victdry of Senator Smith in South 
Carolina, 
deep 
takes 
catch

Ali 
tions
fermenting, real issues are being 
diščušsėd, and the political deėps 
are stirred as thfey have nevėr been 
sinCė reconstruction ddyš. Thdugh 
the redciidnaries won office tihš 
time, eveh in thosė backward fe- 
gibns thė mills bf progresš are 
grindirig slowly. Būt they are grind- 
iiig out the new liberal leadfers of 
tomorrow.

štėpMoYher of

It has long been sald that “riOces- 
sity is the rhotbfer of invention”. 
This is probably truė in considėr- 
able degrefe; especially so when we 
refer to mahkind’s lohg and succes- 
sfiil struggle to attain riiastery over 
nature arid over the enemies that 
riature placed in his path. Modern 
man, though, faces no such pro- 
bletns—and yet, the fate of ihvent- 
ion increases steadily. Our race 
Would contlnue to survive without 
fbuntain peris, radioš, automobiles, 
elėctric lights of air conditioning; 
būt we want thošo thirigš. We want 
more comfortdble and enjoyable

&

What a fine design for a frater- 
nity pin ih the Coat of Afrmš 6f 
Vytautas. — tvith huriible apologieš 
to thai herb-bf-old for bur brazėn, 
selfish šUggėstibns. Bbt, bėidre jrou 
can usė it that way, you’ll hėvė tb 
discovėi* whdt that Coėt bi Arrtis 
represerits ivith its ihterestihg trio 
of syrrtbois.

Anothėr ehallėhgė to oUr readėfš: 
describe the intėreštirig tiag that 
Lithuariiaris hčive fl6wn ih addi- 
tion to thė dhė that prohdiy bėdfrš 
the ndtional colors in thtėfe hbrl-

Roosevelt replied with: 
historical insight: “It often 
a long time for the past to 
up with the present.” 
through the backward sec- 

of the South new idėas are

................... 1 ......... 1 — 
f '

livės. Wė want a higher and higher 
Standard of living. ll is thiš desirė, 
more than hctual necessity, that 
stimulates modern irivėntive genius 
to find new and better usės for 
the mineral raw materials that arė 
the foundation of modern civilizd- 
tion. For that reason mineral re- 
search will cdntinue tb go fOrtvard 
and its accbrnplišhmėnts tvill cdn
tinue to please us, evėh thoUgh 
odt desires will never bė fcomple- 
tely satisfied.

arid ėisė^kbfė, whidh mty ŠUpply 
ydU Wlih iriteftiittikm tHMt triariy 
hdvb H6t IbMd. Ari horib Mt ihė lih- 
raty Will jtoii iri MHiėe 
thėf wiii ėtiiigkteh bot bhi> frbufr- 
seii fedi ymit Fėėdėt-ii-iėHaš.

fcvėri tribrigh jrbli riiiijr Hot feėl 
cabaMb jbUrriallstlc hdėhc^, 
wHiė ahytfrMy. Vbdi' fMcte MHH ifleas 
mMy wih bVėi* tthbtHėFŠ ši^ib. f t is 
WHA1' ydų toilt hdVė tb šay, nbt

feėrid ybUr ar lietęs lo ftėwsjt, a t 
NAŪJtfcNdš; as Sodri aš you haVe 
vvritiėh thėm. Yėš, ydU may ^triie 
as Hiafiy aš ybii vtrish. Wė šhall bub- 
lisli aš thfllhy aš ^rit fiavė ėriyihirig 
wdMHwiiilė tb say.

Bdi, bf cbtttšė, driiy Obė will 
WIN TfiĖ ČRižE.

Everybody is eligible. All are iri- 
vited to participate in this contešt 
thdt haš aimdSt no limitdtions, šince 
the tbpičš fdr your articles are vė- 
ried and riumerods, — in fact, as 
numerous as your knowledge or rė- 
sėslrch will provė.

Only one reštrietion. Try to štay 
within the 500-word limit. Būt, evėh 
here, if you really have somethirig 
yood to‘ write about, and it thkės 
more vvords thari that, go to it.

If you should likę any further iri- 
fdrmation, write to

—Newsjr.

UTIUAMABS
THE! IDE 900,000 ŠTROMO OVED KĖDE

Art They Ealiiigftflfl,Wearifę

grai 

i———

tin ttWTB UUI0 Misi. IL
«tt.jaa.fi;,a.- • iri - n iiiaarifmrtii. n t

Bita for Your Scrapbook
bkoM Art fetdNbMič MtštORičAL outLibfe oi3

ttbhtihbėd frbm lašt wH&)

LlfhbANtA by P. židėlht

Rcstitution of the ReptibliC 
of Lithuania

V^taiitaiS, tlife Hšt bf the powėriul Liihuanian watriors 
died with the wish that Lithuanid be ah ihdėpend- 
ent sovereign statė forever. Follovving this idea bf 
Vytautas, in 1905, there assembled in Vilnius (Vil
na) the Great Congress of Lithuania which de- 
manded a broad autonomy from the Czar. The 
second Seimas (Conference) of Lithuania assemb
led, again in Vilnius, in 1917 at the time of the 
military occupation by German troops. This second 
Conference considered the problem of the inde- 
pendence of Lithuania ripe and attainable, and had 
instructed the Council of Lithuania (Taryba), elect- 
ed by the Conference, to demand the independ- 
ence for Lithuania at the earliest posšitilfe ofjpoftu- 
nity. The Council of Lithuania did this on Feb- 
ruary 16, 1918, by proclaimlng thė Dfeclaration of 
tndependėrice as folloivjs:

“The Council bf Lithuania, as the šblfe repte- 
sentative of the Lithuanian people, ih čonform- 
ity with thė rehbgriižėd Hght tb ndtibnhl self- 
dfetermination, and ih aččordance with thė tė- 
solution of thė Conference of Lithliania held in 
Vilnius, Septembei* 18 to 23, 1917, hereby pro- 
čiriiins the restituiion of the independbrit State 
of Lithuania, founded on demofcratit pHnciples, 
with Vilnius as its Capital, and deblareš the Hip- 
ttirė of all ties whjch forrrierly botind this State 
tp other riations.”

Dile to thė bh.stecies ctfcated by ihė Getmftti iniliUry 
adthbrities the first Cabinet was hot formed uritil 
Novėmber 11, 1918—Afinistice Day. On the.šame 
day a nucleus was organised of the Lithuanian 
Army which was destinėd to play a mOšt difficult 
būt succęssful part in defehding the ihdepėhdericb 
of tėstltuted Lithuania. (Tb bė cbht.)

M



CHICAGOS DIDŽIAUSIA IR MODERNIŠKIAUSIA
RUSIŠKA IR TURKIŠKA MAUDYKLE:

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

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

Naujas Chicagos Sunkumo Kilnojimo Klubo Namas.

•a
r

—.................Y A N A S —
MES TURIM PLUMBINGO REIKMENIS, UŽLAIKOME STIK
LUS, VANDENS PER VADAS, PARDUODAM GROTAS (grates) 
RENDUOJAM SANDING MAŠINAS, UŽLAIKOM VISKĄ, KAS 

JUMS PRIE NAMŲ REIKALINGA

2817 West 63rd Street
TEL. PROSPECT 1297

— —TAETTTVTŲ KRAUTUVĖ—

200 PEČIŲ
Reikia Šulinių

(Skelb.)
Senas pečius priimama mainais,

Siunčiame

Ir Į Kitus Kraštus

FURNITURE CO Darbas, Taupa--Gyvenimo Palaima
Tel. Yards 3088 100

INSURANCE
(APDRAUDA)

DIRECTORY
NAMŲ NUO

No. 1597 UTHUANIAN BUILDING, 10AN ANB SAVINGS ASS’N
įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Vardas ir pavardė

TELEFONAS, CANAL 8500Adresas

Miestas ir valstija

PETER PEN

Petroleum 
Carbon

LIGONINES 
HOSPITALS

VICTOR 
$99.50

pataisom už
Yards 3088.

GYDYMAS
LIGONINĖJE
RAUDONGYSLfiS

diena ligoninėje

Žiemos šalčiams 
besiartinant

Comb xxt
ONCB,/

BlXXV/ ,

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ
LANGŲ.
GYVASTIES

Gražus Indai Ii 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

TUesti

50 Rūšių Anglių
Už PINIGUS
ar Išsimokėt

Pinigus

Lietuvon

ŠIEMET EKSPOftTtfOTA
JUODŲ SERBENTŲ

oi Yoi n 
MlVrtTMtNT

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.

liūs kiekius juodųjų serbentų 
į užsienį išvežti, bet nebuvę, 
uogų. Juodųjų serbentų ekspor
tas pradėtas tik šiemet ir tai 
rodo, kad į juod. serbentų au
ginimą Lietuvos sodininkai tu
ri atkreipti tinkamą dęmesi ir 
juod. serbentų auginimą kul- 
lyvuoti.

just LjOOk L 
aav SA/ONJOepaFUL.

MR. AHmSi;

Jūsų senas radijas
50 centų. Pašaukit

Naujienos savo skaitytojams 
suteikia tokią progą. Pasinau- 
dokįt 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 rųšįes Ro- 
gers sidabrinius setus.

____  $13.00 
įrišta tom. 
s 8980.

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

Žiemai besotinant reika
las visiems pasirūpinti ir kuo 
apsidengM.
1713-15 So. Hajsted st. jums 
daug gali padėti. Jei pas juos 
nupirksite plunksnas ar pū
kus, jie kaldras ir pagalves 
pasiųs belaukiant ir, kas svar
biau, tuo pačiu sykiu jus gali
te patirti kokias plunksnas su
deda.

Be to, jie išpurena ir išvalo 
senas. Reikalui paskambinkite 
telefonu 5555.

GYVAI VAROMI NEMUNO 
VAGOS REGULIAVIMO 

DARBAI

siunčiame pasiuntimo 
kvitas ir pinigų pasiun- K
tirno ratas.

Šiemet Lietuvą Aplan 
kė Per 800 Užsienio 

Lietuvių

Leidžiamas žymus programas ne- 
dėliomis iŠ stoties WCFL—970 k 

kaip 7:30 vakare

Paštu ir Telegrama už 
prieinamą kainą. Siun
tėjui pristatome kvitą 
su gavėjo parašu.
Ant pareikalavimo iš-

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

po pietų.

Rudeninio Sovietų Paveikslų 
1938-1939 atidarymo šventė 

2. dideli paveįksląi.
Pudovkino

“MOTINA IR SŪNŪS”
ir Anton čekovo

“MEŠKOS”Naujos, gražios 1939 Radios
ZENITH, RCA. 

po $12.95 iki

DAILY
BUSINESS

PILNĄ APDRAUDĄ AU 
TOMOBILIAMS.

APDRAUDĄ
UGNIES.

APDRAUDĄ
APDRAUDĄ
APDRAUDĄ
APDRAUDĄ

GAUSITE

ijžžžjė

Raštinėje per 
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St.

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA 
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

Naujienos
1739 S. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

Užtikrink savo indeliams tikrą apsaugą 
ir pelną

Čia visų INDELIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

ii manai pirkti na- 
padėti, pirma ateik į 

nieko nekainuoja

Čionai Lietuviai Perka!!!
APŠILDYMĄ — PLUMBINGĄ — MALEVĄ 

LINK-BELT STOKERIŲ CENTRAS

MĖGSTA KAPA LOVAI
>!Į' Vlkk

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Vė
lam į fa imas ir kitus miestus. 
Žema kainą. Musų Darbas ga- 
antuotas. Taipgj pristatom an
glis į visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St.

šaukit Tel. YARDS 3408

— Per Lazdijų 
ežero teka nedi

delis upelis, kuris neišdžiusta 
ir vasarą. Arti miesto nėra jo
kio pliažo, dėl to vasarą šim
tai žmonių maudosi šiam upe
ly. Nors ir kiek toliau už mie
sto šitas pliažas yra, tačiau 
vis tik upelio vanduo yra la
bai nešvarus. O per turgavie
tę tekąs šitas upelis dar dau
giau užteršiamas ir nuo gyvu
lių. Tačiau čia pat turgavietėj 
vietos gyventojai semia iš upe
lio užterštą vandenį ir naudo
ja maistui, nes neturi šulinių. 
Būtinai reiktų iškasti keletą 
šulinių.

SONOTONE Teatre
66 E. Van Buren

25c iki 1 P. M. išskyrus šešt. i 
Sekm.

X UP TO 
0*000. y

UIEUL-O/ 
BIZ.-Z.V !

\ UP? >

Nemuno vaga. Iki Su- 
jų pastatyta visa eile 
jų tolimesnė statyba fę- 
Jurbarko kryptimi. Bu

KAUNAS — DULR turimo
mis žiniomis šią vasarą iš š. 
ir *P. Amerikos ir kitų kraštų 
ekskursijomis ir pavieniai į 
Lietuvą buvo atvykę per 800 
lietuvių. Vidutiniai kiekvienas 
jų Lietuvoje išgyveno po 2 
mėn. Dalis svečių jau iš Lie
tuvos išvyko, o kiti išvyks tik 
apie gruodžio mčn.

No. 1597 — Peteliškės dabins jūsų lovą, jei nusimegsit šią 
gražią kapą.

SVEIKATOS KLINIKAS
rONSJLA] IŠIMAMI

RAUMATIZMAS
greitai palengvinama 

VISAS LIGAS GYDOMA J 
Ekzami naciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Avė., Chicago.

Te). Lavmdale 5727.

KAUNAS — Šiemet Pieno 
centras Anglijon. eksportavo 
per 5 tonas juodųjų serben
tų. Butų buvę galima ir dide-

Sudargai — Pernai pradėti 
nuo pat Vokietijos sienos sta
tyti bunos, kuriomis reguliuo
jama 
dargo 
dabar 
siama 
nas butų galima dar sparčiau 
statyti, bet sunku pristatyti 
statybos medžiagą. Prie bunų 
statybos gauna darbo apie 
darbininkų, kurie uždirba 
dieną 4.20-4.80 Lt.

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

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

75% Coarse ---------------
Pocahontas Mine Run, West 

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

ir kitokias anglis 
Pašaukit:, Laiay<

OKSAS EXPRESSING 
MM SO. PADURKUI AVK.

Išpardavimas
Angliniai Pečiai, Gaziniai Pečiai, 
Oil Burners, Pečiai su anglimis 
ir gazu, Stokers, parduodami su 
didele nuolaida. Norge, Ameri
can, Quaker, Coleman Oil Bur- 
neriai po $29.50 ir aukščiau. 50 
galionų alyvos dykai. Garantuo
jami 5 metams.

Gražus Angliniai Pečiai 
po $12.50 ir aukščiau.

Pečiai su anglim ir gazu kombi
nacijos $69.50 ir aukščiau.

Black Band lump .... $9.50 
Poc. M. R. Coarse .. 7.50
Franklin Co. Stoker Nut 5.10 
III. Lump or Nut .........  5.75
Indiana Screening .. 4.25
Pocahontas, Small ... 7.50
Pocahont. Egg or Lump 9.50 
UI. Mine Run .................. 4.75

Vežimų Lotai (Plūs Taksai)

. . . visi jūsų rūpesčiai neturi pamato. Jei reikia pinigų. ..j 
mus . . . senus pataisyti ... jei turi pinigų ir nori kitiems 

NAUJIENŲ SPULKA. Patarimas ir patarnavimas čia

$12-50
$50-00

IŠIMAMA viena
$15-oo 

2-oo 
4 nn

LAZDIJAI.
Weisberg ir Co., turgavietę iš *r v > •

• FOTOGRAFAS 
ČONRAD „ 

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

420 W. 63rd St HKSZS 
Tel. ENG. 5883-584*

Pirkite kur visi Lietuviai Perka!

Scuth Center Plu Jibing & Heating Supply Go., Ine
N. W. kampas State ir 55th St.

VISI TELEFONAI — ATLANTIC 4290 — VISI TELEFONAI

tr?

i 1 J ųĄ-t * c

RADIANT COAL CO
YARDS 0830

35thMain Yard 450

CHICAGO'S ONIY 
YARD OFFERING

50 Varieties
OF PUALITY FUEl 4 

LaT mODERATE J
PRICES

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

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

Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

Bowlmg-Billiardai
20 Aslų — 10 Stalų

s •. ’ . ••

;■ --

•■•H | n
A spo i ; <
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Vyrams Nepasisekė, i 
Bet Jie Vėl
Bandys

Didelis Pavojus Gręsia IŠ 
Moterų Pusės

Užpraeitą sfekmadiertį, rug- 
sėjb 18 dienų thicagos Lietu
vių Vytų Choras buvo prisiren
gęs prie išvažiavimo į Jefferson 
girtas, bet kdip “ant nelaimės”, 
lietus viską sugadino. Tur būt 
girių išvažiavimai jau užsibaigė.

Bet, štdi, Vyrų choras rengia
si prie kitos pramogos, kuri į- 
vyks šeštadienį, spalio 1 dieną 
Sleffo svetainėj, 2435 S. Leavitt 
SI. Tai bus stipažinimo vakarė
lis, tad visus choro rėmėjus ir 
jjfi tdrėjtts prašom pasižymėti 
tą dieną. Įžangos tikietus gali
ma gauti pas visus choro na
rius, o kurie ir neturės įžangos 
tikietų — tai įrgi bus geri sve
čiai ir bus maloniai priimti.

Ruoš Koncertą
Dar reikia priminti, kad kon

certas Čhičagoš Lietuvių Vyrų 
Choro koncėrtaš ir vaidihimds 
{Vyks sekniddiehį, gruodžio 18 
dieną, Lietusių Auditorijoj, šia
me parengime marioms pasta
tyti gbriaušioš CHichgos rheho 
jėgos, kai ji tai Chlcagos Lifetii- 
vių Vyrų chorą, Naujos Gady
nės Chorą ir Pirmyn chorą. Tai 
kaip matoma, virš minėti cho
rai yra Chicagoj ne tik geriau
sios meno jėgos, bet ir šiaip jad 
jie yra giminingi.

Taigi, dėkų tiems dainų my- 
lėjams ir kultūros nešėjams; 
mes lietuviai ncatsiliekam ilud 
kilų kultūringų svetimtaučių, o 
gal nekurtais atvejais dar pra
lenkiame. Visų musų pažangių- 
jy lietuvių šventa priedermė y- 
ra remti menininkus, nes vie
nintelis jiems atlyginimas už jų 
sunkų darbą — tai skaitlingas 
atsilankymas jų phrengimuose.

Ras Reiigiaši
AtVMžiiiOti iš

siugus nelemtai politinei Kovai, _. a„ '

kuri tiek žalos pridarė lietuvių Jjį(įVtlV0£l .

Mano NėjjaŠidtibti Vyrams
Kadangi Čliicagos Lietuviui 

Vyrų Chorda, riors dalinai at
slūgus fielethlai pdliiihei kovėti

JUOZAPAS KVIETKAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rūgs. 23 d., 9:00 vai. ryto, 1938 
m., sulaukęs pusės amž., gi
męs Raseinių apskr., Kražių 
parap., Šventragiu kaime.

Amerikoj išgyveno 28 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Antaniną, po tėvais 
KuliŠauskaitė, 2 sūnūs Anta
ną ir Vincentą, brolį Jurgį, 2 
pusbrolius Stanislovą ir Al
eksandrą Kvietkauskus, jų 
šeimynas ir daug kitų gimi
nių, o Liet. 2 brolius FrančiŠ- 
kų ii Adomą ir jų šeimynas.

Kūnas pašarvotas randasi 
4533 So. Hermitage Avenue.

Lflid. Įvyks antrad., rūgs. 
27 d., 8.00 vai. tyto iš namų 
į ŠV. Kryžiaus parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Kviet- 
kausko giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nulivdę liekame, 
Moteris, sunai, brolis ir ki-

HELEN ŪOOLAN 
po tėvais Grish

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rūgs. 22 d., 6:45 vai. vak., 
1938 iri., sulaukus 32 m. amž.,
gimus Chicago, III.

Paliko dideliame nubudime 
mylimą vyrą Joną, tėvus Juo
zapą ir Anelę Grish, 5 bro
lius Joseph, Walter, John, Pe- 
ter ir Raymond Grish, seserį 
Mrs. Ann Hannon ir velionę 
seserę Stella Gorman.

Kubas pašarvotas randasi 
4453 So. Wells St.,

Laid. įvyks pirm., rūgs. 26 
d., 9:Q0 vai. ryto iš namų į 
St. Cecilia’s parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Helen Doolan 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnaviirią 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, tėvai, broliai, sesuo 

ir giminės >.

Laid. dir. J. F. Eudeikis, 
tel Yards' 1741.

Sons, tėl. Štewart ’ 9001,

M A D O Sj.

No. 4839, 4687 ir 4935—Mergaitėms suknelės eiti mokyklon. Būtinai 
pasiukit savo mergaitei naują suknelę. Sukirptos mieros 2, 4, 6, 8 ir 
10 metų amžiaus mergaitėms.

Norint gauti vieną ar dau-Į 
gidu vitŠ nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan-J 
kūtę arba priduoti pavyzdžio J 
liumetį pažymėti mierą ir aiš-į 
k i ai parašyti savo vardą pa-! 
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali- ! 
tė pasiųsti pinigus arba paš-> 
to ženkleliais kartu su užsaky
mu; Laiškus reikia SdreSiibti: 
Naujienos Matiem Dept.; 1739 
So- Halsted St., Chicago, III. J

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

čia Įdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdį No......... ....

Mieros .................... per krutinę

(Vardas ir pavardėj

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

pažangiai visuomenei, vėl pra
dėjo sėkmingai veikti, tai kai 
kurios mdtferys pradėjo jau 
svarstyti, Itad įlepasiduoti vy
rams.

Mat, daugėlis mbrigaičių ir 
moterų; buvusių Pirmyn chbto 
nariį, kurtas šehriynihiš gyve
nimas atskyrė nuo dailės per 
tūlą taiką, dabar vėl kaip teko 
nugirsti, mano grįžti prie savo 
palinkimo. Dabar jau jų šei
mynoj Išatiklėlos if debetą jdti 
taip fltirtStoš p'He iiathį, tad 
mano sttsibrganižubti į Motfertį 
Chorą ir ddt net grąsiha pta- 
lenkti it Vytų Chorą.

Labai butų pageidatijailid, 
kad lokįs surhahyirids butų įgy
vendintas, nes Vtaiėtrts ytd ži
noma, kad ir moterys daUg prt- 
sidčjo prie aukiejihib lietUviiį 
pažangdus killtiirtnio gyVeriiiiiO. 
Taigi, man, kaip daibį iiiyleto- 
jui, kibai butų ihalohu ihatyii 
ir Moterų Chotą, tokį kaip da
bar tdriUie ir Vytų. X.

Ruošia Įdoinų 
Koncertu — Naujų 
Dainų VakftFą

Ed. Janulis ii* A. Vaitkus
“Nuli j lėnų” laiVakdtčių šky? 

rius gaVo prdtieŠimą apie šių 
keleivių dokumentus važiavi
mui Amerikon:

y « V * i ’ ‘ •>

Edvardas Janulis^ Miškinių 
kaimo į Ųžpelių valsčiaus, ku
rio atvažiavimu rūpinasi Anta
nas Yodelis, 10507 Edbrook 
avė. Yra jau išpildęs aplikaci
jų. pdš Ahibrtkbš kbhšiildta ta 
šėkarilį riiėhėsį galės išvažiiibti 
Iš Ltaidvoš.

Aiitaitaš Vditkuš, iš PdŠkdi1- 
bių kdiftib, Kvėdarnos pašib, 
rtįitli,atjėš apskričio. Tutėjo dt- 
važltibii pas Jtižę Stasiulis, 3Š14 
S. tdiibri avė. Dar nežinia kada 
aivdžitioš, ries ari! Pakvietiriid 
alvdžihbti į fcauhą neatsiliepė 
lt dplė save jokios žihios riėdd- 
vė. — Natijiėiiį LaivdkbtČiįj

Škyrtds.

Išpildys it LietuVos kėiifeėrių 
, programą

JONAS CEtKAUSkAŠ

Persiskyrė sU šiuo pasauliu ‘ 
Rugsėjo 24 d., 12:15 vai. ry- / 
to 1938 m. sulaukęs 49 mėtų ’ 
amž., gimęs Ukmergės apskr. 
Taujėnų parap., šalnų kaime. '

Į Amerikoj išgyveno 30 . m.
Paliko dideliame nubudime • 

draugus ir pažįstamus.
Krinas pašarvotas randasi 

I. J. Zolp koplyčioj, 1646 W. 
46th St. Laidotuvės įvy^s < 
Rugsėjo 28, trečiadienį, 8:00 
vai. ryto iš koplyčios į ŠV. i 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Ka- ' 
zimiero kapines.

Visi a. a. Jono 
giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir, sit- 
teiktf jam paskutinį patarna- 

>‘4nmą ir atsisveikinimą.
Nubudę liekame,

Draugai ir Pažįstami.
Laidotuvėmis rūpinasi Sta

nislava Marcinkevičienė;
Laid. Dir. 1. J. Zolp, Tel. 

Yards 0781.

Tųkstahtiš pt6teš*jdhi| ir 
ėįilskbjtaiy pastorių vakar 
Chicagbs bažhyčibšfe laikę spe- 
ciulės pidiiiaidas Už taiką it už 
išrišiirią Čekoslovakijos-Vokie
tijos ginčo be kratijo praliėji- 
mb.

DOMINIKAS PETRAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

ka •UšeS 
rine-

čeikaųško

Rugsėjo .23 dieną,.$5;05 vai 
piėt, 1938 iri;, sulaukęs p 
atriž., Pakęru miestely, P; 
Vėžio apskr.

Amerikoj išgyveno. 30 m.
Paliko diaettam3 btatadime 

rnpterį Qn$| pč) tėvais Pas
kaitę, 4 surius Antaną, Ado
mą, Joną ir Kazimierą, 2 du
kteris Stanislavą it Bėrniče 
GrigartiVič, 2 bfoliuš Frąn- 
Čiškų ir Antaną ir žentą Mė- 
česloVą Grigąravičz it marčią 
Oną^ brolienes Antaniną Ityv 
Kazimierą, o Lietuvoj brolį ’ 
Kazimierą, seserį Viktoriją ir 
giminės. . s

, Kūnas pašarvotas 4823 Sb. 
Walcott St. Laidotuvės. įvyks 
trečiadienį, rugsėjo 28 d.,' 8:00 
vai. ryto, is namų į Šv. Kry
žiaus par. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos bariįaldos 
ųž^VeliOnib sielą, o iš ten' btiš 
nulydėtas ■ į šv. Kazimibro

. ą. Domihinko PėU 
riminės, ataugai įr 

_ -ėgat nuoširdžiai 
ii dalyvauti laidotu- 
sųteikti jam pąsku.ti-

CLASSIFIED ADS

Stanislovas yvoskis
Persiskyrė su. šiuo pasauliu 

rūgs. 22 d., 10:00 vai. vak., ■ 
1938 rii., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Tauragės apskr., Skau
dvilės parap., Pilsudų kaime.

Amerikoj išgyveno 25 m.
kaliko dideliame riiiliudime 

mylimą rribtėrį Kazimierą, po 
tėvais Mackevičiūtė, sūnų 
Raymondą, 2 pusseseres Bė- 
riigną ir jos vyrą Aleksandrą 
ir šeimyną Gimbutų, Alįm- 
pia, jos vyrą Feliksą ir šėim. 
Jaksibaga, gimines ir draugus, 
o Liet, seną motinėlę ir patė
vį Joną Milašių, seserę Jad- ■ 
vygą ir šeimyną Miriauskių, 
pus-brolį Alfonsą Milašių ir 
jo moterį.

Priklausė prie Keistuęio 
Paš. Kl., Jaunų Liet. Taut. Kl. 
Tiė kliubai prašomi dalyvauti 
laidotuvėse.

Kūnas pašarvotas randasi 
6929 S. Rockwell St.

Laid. įvyks pirm., rūgs. 26 
d., 1:30 vai. po piet iš namų 
bus nulydėtas į Tautiškas ka- I 
pines.

Visi A. A. Stanislovo Y- 
vaškio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie- I 
čiami dalyvauti laidotuvėse ir I 
suteikti jam paskutinį patar- I 
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, suiius ir kitos 

giminės
Laid. dir. J. Liulevičius [I 

tel. Laf. 3572.

LyVLIMU Visas Pasaulio | 
Dalis. !

KVIETKININKAS !
Gėlės Vestuvėms, BankietatnS 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street g

Tel. YARDS 7308

IMA Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban
ketams, Laido
tuvėms, Papuoši
mams.

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

kapiheš.
.Visi d. 

rausko g 
frąžtetamf 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ,ir suteikti jam pąsku.ti- 
h| x patarnaviirią ir atsisvėi- 
kmiirią.

. Ntaiiidę . iiekhme, , ■ i , 
Moteris, Šitaąi, v Dukterys ir 

kitos giminės.
. Ląid. Dir. L. Ežerškiš, Tel.

1>kNkiu , šlĖttt NtiitTifeš

, i žofijA 
LEŠČAUSKIENĖ

(Mirė ttagsejo 27, 1933)
Jau praslinko penki metą! 

kai negailestingoji mirtis at
skyrė tave, mano mylima 
motetį, ir musų myliiną ma
mytę iš musų tarpo.

Nors laikas skubiai bėga, 
musų ilgėsis nemažėja. Mes 
liūdim tavęs, kasdieną it pra
šome Viešpąties, kad suteiktų 
jums amžinybės šviesą.

Aimindarria tą jos liūdną 
prasišaliriiirią iš musų tarpo, 
užprašėme s v. Mišias ūž jos 
sielą, Antradieny, Rugsėjo 27 
d. 7:45 vdl. ryto šv. Jurgio 
bažnyčioje.

NuoŠifdžtai kviečiame visus 
gimines, dtąugus-es ir kaimy
nus dalyvauti šiose pamaldose 
Ir pasimelsti kartų su mumis 
už A. A. ZOFIJOS LEŠČAU- 
SKIENfiS Sielą. • J

NUltad^: LEščAŪŠkAl — 
vyras Juozapas, Duktėryš, Ja
dvyga ir Sophie, sutiiia —Jdd-

žėntas JValtef Simo- j

Sėkmadiėnį, spalio 2-rą die
ną, įvyks tatai įdonius paren
gimas, į kurį daugelis chicagie- 
Čių jau ruošiasi atsilankyti ir 
yra pusėtinai susidomėję jo 
programų.

Tai bus neseniai iš Lietuvos 
parvyktisib “PirUiyh” choro 
pitiridš iiiUžikaiiš pdtfengimas- 
kbhcėrtdš — pb sugrįžimo iš 
anos pusės varidehyrib.

Jo ptogtahias i)bs ypatingas. 
Choras, pb vadbVybe p. Stepo
navičiaus; išpildys kaip ir du 
kbhbėttU; PitUtasis bUs lygiai 
tėkš pdi kbHčėtta^ kPkį Pir- 
iiiyh Choras pildė Všižiriedamas 
po Llėtdvą, b aiitta dalis — 
tai UaujųjŲ iš Liėitivbs parsi
vežtų dairių progtarriaš.

PrbgrdftiUi ruošiasi ne vieii 
clibtašį bėt lt čiibtb solistai 
jaUriUdlįai Viktbtas tenderis, 
dniiks SkėvėtiUte, Al. Brazis, 
joitaš ĖUkštala, A. Galdikaitė, 
S. kitakaitė, Andrius Norbu- 
taš ir kili.

Bilietai kbiičeHui yrė po 50 
centų. Juos bUs galihia gauti 
prie Šokbių salės, 2343 South 
kėdžiė, kur šis pirmas rudens 
sezb’no muzikdlis parengimaš

AUTOS-TRUCKS—MISCELLAN. 
Automobiliai it Trokal—Bendrai

NEREIKIA JMOKĖSNIO—30 MftNESlV IŠ
MOKATE ViaiSkae peržiursimas, male- 
vojimas body, fenderio darbų, baterfis, 
radijo ir priedų. Freimo, a6ų sustlprini- 

M mas. Viekas nuo vir&aus iki tairų. 15 
metų .fiatyrlmas, musų garantija. Atdara 
vakarais, sekm. , Apskaičiavimas, towingr 
dykai, i Taipgi pilnas pasirinkimas naujų 
ir vartoti! karų. Be įmokSjimo pinigų. 
2500 MiLWAUKEE AV. Belmont 4844.

SITilATiON WANTED

PAIEškAU DARBO
Venteris ir popieruotojas iš vi

daus, iš lauko ir štoruo.se, 10 petų 
patyrus, darbas užtikrintas. Criica- 
goj ir priemiesčiuose apkainavimas 
dykai. , .

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

HELP WANTED—FEMALE 
-rų Darbinirikių Reikia L 
RElklA Fibre FlovVėr dirbėjų, 

patyrusių namų v darbams. Nu-Dell 
Manuf. Co., 430 W. Erie St. 4 aukš.

HELP VVANTED—MALĖ
_______Datbininkų Reikia_______

feLAlVŪS it TEISINGAS vyras 
iiž bartėnderį arba į groc.-bučernę. 
J.. E. Bores, 1737 So. Union Avė., 
Chicago, III.

> - * o | p /r į . *r. , « < «■ m i.ii ............
FURNISHED ROOMS—TO RĖNT 

- Gyvėnimtii Kambariai

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žetnėPardavlnitil

PARDAVIMUI mūrinis 3 pragy
venimų 2 po 5 ir 4 kambariai. 
$3,000 cash, kitus ant mortgičių, sa
vininkas 4436 S. California Avė. s

FARMS FOR SALĖ 
Ūkiai Pardavimui

80 akrų geros žemės 1% mylios 
Ėlčho—be budinkų, 1 mylia ežero 
rezortas, dalis dirbama—% kainos; 
$850.00 pinigais. Savininkas Box 
464, bolton, III.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai tr įtaisai Pardavimui

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

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

CALumet 5269.

Kambarys dėl vaikino, šviesus, 
apšildomas, 2 augštai, su valgiu 
hr be. Mrs. Pazėr, 4445 So. Wash- 
tenaw Avė.

RENDON frontinis miegkamba- 
ris vhikiniii ar merginai—su ar be 
valgiu. Prie mažos šeimynos be 
vaikų. 3525 So. Lowe Avenue.

FOR RENT-—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

Kiit Galima Gauti 
Bilietus Kazio 
Batono Balikietui

3 Vz kambarių flatas, karštu van
denili apšildomas, maudynė ir visi 
parankumai. Geras dėl vyrų ar 
ženotos poros. 1818 S. Halsted St.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI tavernas, gyve
nami kambariai užpakaly. Biznis 
gerai išdirbtas. 1932 W. 63rd St. 
Prospect 2274.

(Bdilkietą tingia savo 
gdhčib šbtib itaHb, veikėjo ir 
“N.” rėitąkcijbs iidtio K. Baro- 
lib pdgėbbiiiitii Rbsfelando Sce- 
hos Mylėtąjį itaUllŠ ir draugų 
bubeliš. Jiš įvyks spalio 9 d. 
Štaiičikb salėj, kbšfeiande.)

Bilifeius gdlifiid gdiiti pas ren- 
glitib kbiiiltatb iidrttis ir pas ki- 
iuš žeititati stiiiiihčtus asmenis, 
ttaiiitta iižšakyihtts duoti ir te-

ser-

RlfeĖLANb
J. ŠiitJkhs, 1()225 Pcrry avc.; 

bdil; 596Š.
A. Ndrbtllaš, 1033 W. 1031h 

Št.
ii. Gaiievičia, 57 W. 112lh; 

Piiii. 4554.
Ii. Ludkevlčia, 1Š4 E. UOth; 

tom. 1185.
fc. i^alšiii, 31 E. 101 SI.; 

t’tiil; Š559.

l’tlli; O.
Kuėiiis'kas, 45 E. 98th St.
Danibtadskas, 56 E. 101

St.
Š. bilids, 10752 Prdirle Avė. 

lt pils Rdtėlib harids.
MAiiŲuĖtTfe PARK

j. btyljdš, 6923 Artėsiari Avė. 
BĖb. 1598.

BiliGiitON pARk
k. Stėplfėiis, 4142 Arcliėt A- 

vendfe, LAFayėite 7572.
VaizdŽluh'Ui, 4131 S. Kiožatt, 

LAFayette 4139.
GAftFlELD PARk

J. kUČiriskas, 3857 Polk ŠI.; 
NEVada 2061.

CICERO
Mt. it Mts. Stupar, 227 Š.

Clcfero Avė., AUstiri 7071
Viktorija betėikis,
A. Vilius, 1646 N. Bell Avė.
J. A šerta, 1833 Evergreen A- 

ve.
P. Page, 6116 S. Catpehtfer, 

WENtworth 6693.
BRIDGĖPORT

Mr. ir Mi's. Giedraičiai, 3227 
EmerąĮd Avė., VICtofy 2837.

S. Valančius, 5702 S. Emer- 
ald Avė. NORmai 0959;

MG ii Mrš. PtO, 7010 Eūc- 
lid Avė., HYDe Park 3440.

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė. Moderniški įrengimai. Elek
trike refrigeracija. Paršiduoda pi
giai arba mainysiu į mažą namą. 
246 S. 13 Avė., Maywood, III.

AUTOS—TRUCKS FOR SALĖ 
Automobiliai ir Trokai Pardaviniai

ATEIK į 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 1938 me
tų karą už tik $395 ir 1937 karą už 
tik $295, Ne daugiau. Taipgi se
nesnių modelių karai už taip pi
giai kaip $35.

Nepirkite naujo ar vartoto ka
ro tol, kol nebusi m&tęs musų 
parodos kambarius. Mes Užtikrina
me, kad sutaupysime jums Šimtus 
dolerių.

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

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

Atdarh kaš vakarą iki 9:30 P. M. 
ir visą dieną sekmadienį.

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

REAL ESTATE FOR S AL 
Nainai-žeinė Pafdavimtii

iE

SAVININKAS TURI atsipalai
duoti tuojau. 6 kambarių plytinis 
bungalow, modernas. Skirtingas 
bargenas. Lengvus terminai. HOLC 
finansai. 6019 So. Richmond St. 
Kreiptis S. Freedman 139 N. Clark. 
Dearborn 8428.

kainos kįla. Pirk šį naują gel
toną plytinį 24X4 kambarių apart- 
mentai ir 2 krautuves. Garas, refri- 
gėracija. Renda $11,290. Kaina tik
tai $30.000. Liberalus terminai. 
FIRST STATE MORTGAGE CO. 
4752 Fullerton Capitol 3020

Savininkas parduoda anglišką 6 
kambarių rezidencija, tiktai 2 me
tų senumo. Pilnai įrengta, aliejinis 
Šildytuvas, automatiškas vandens 
šildytuvas, maudynės, uždaryti 
porčiai pusryčiams valgyti, 2 karų 
garažas. Nebrangiai. 2349 North 
Rutherford. Merrimac 8758.

MARQUETTE PARKE — kaina
vo $8700—dabar už $4300—parsi
duoda 5 kamb. beveik naujas mū
rinis bungalow. Randasi ant 70-tos 
netoli Western Avė. Kas norite pi
giai pirkti arba ką nors 
mainyti, kreipkitės pas

C. P. SUROMSKIS 
2502 W. 69 St.

Tel. Grovęhill 0306

turite

PARDAVIMUI
2jų aukštų kampinis namas. Karš

tu vandeniu šildamas. Ąžuolo tri- 
mihgai. Lotas 50x125. Arti Mar- 
ųuette Itoad. Kąina $4750. Dalis į- 
mokėt, o likusius lengvais išmokė
jimais. Ir šiaip kitų bargenų. PIR
KITE DABAR.!!

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

Hemlock 0800.

AttTl MARQUETTE PARKŲ (5 
kambarių didelis bungalow, 30 pė-

kaitant 5% palūkanų.
DVlĖJŲ apartmentų plytinis 6 

ir 6 kambariai, bungalow stogas, 
gatu šildymas, 33 pėdų lotas. $850

F. k. HALVERSON CO 
3145 West 63rd St.

Pamėtė Bombą 
Tarpduryj

Nežinomi piktactatiai numė
lę bombą į tafrpdurį adresu, 
2529 N. Pulaski avenue. Ji su
daužė dilrts it visus namo lan 
gtta.\ Ten \ ofisą turi American 
Neon Servicė Co., bendrovė.

Mfih

18 APYLINKĖ
Nddjieno’š, 1739 S. HalStėci

St., CANal 8500. J. P.

DAUGYBE: VARTOTŲ KARŲ 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
806 Wes<t 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

BUSINESS SERVICE 
. . Biznio Patarnavimas -

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

COAL—WOOD—OIL
__ Anglys—-Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

$6.00 
$6.00 
!6.00 

5.75
5.00

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

PIRKIT DABAR 1 — ŠAUKITE
DIENĄ ar naktį 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975

Gaukit naudos maksimumą iš 
aliejinio pečiaus, “Arrow Stovo!” 
yra geras kuro abejus. Švarus, be- 
smšrvės, ekonomiškas. Greitas pri
statymas visur. Telefonas Vincen- 
nes 4300.

JEI TURIT
KĄ PARDUOT 

pagarsinki! 
NAUJIENOSE

JEI lĖškOt 
BARGENŲ

NAUJIENAS

Pflžritiktt ftttfti tūOjftti'

CANAL 850d
Apgarsinimų kainos pri- 
ėinanibs. Už pakartoji- 
fnuš gausit nūoiaiaą.

%25c5%25a1toruo.se


’> s <f . >

’S 1̂ 
wūJįH. < IV*

NAUJIENOS, Chicago, ffl.

I - '

' Pirmadienis, rūgs. 26, 1938

GelžkeliųWASH1NGTONAS ATMETĖ CHICAGOS PO
ŽEMINIU TRAUKINIU (SUBWAY) PLANĄ Darbininkai
Duos Pinigų Statybai, Jeigu Miestas Su; 

tiks Vykinti PWA Inžinierių Planų
Nori Streiko

galu-

Žemiau paduotą žinią para
šius, iš Washingtono atėjo ki
tas pranešimas, kad Chicago 
“subway” gal ir galės gauti.

PWA administracijos paskir
ta keturių inžinierių komisija 
surado*, kad Chicagos inžinierių

miestas negali gauti, nes abi 
linijos yra receiverių rankose 
ir tokių sutarčių negali daryti.

Kad gauti paramą, meras 
Kelly fiiiri įrodyti P. W. A. 
viršininkams, kad požeminiai 
keliai bus arti baigimo liepos

Šiandien žada paskelbti 
tinus balsavimų rezultatus
Neoficialės žinios iš gelžke

lių unijų sako, kad didelė di
džiuma 900 Amerikos gelžke
lių darbininkų pritaria strei-' 
kui. Neseniai 
balsavo, ar priimti 15% algų radėjui $10.

ntimušimą'ar išeiti streikuoti.!
Tikri balsavimų rezultatai 

fte^inomi, bet jau išanksto 
rnatvti, kad darbininkai nori 
streikuoti. Galutini balsavimų 
rezultatai bus paskelbti šian
dien po pietų.

Pavogė $600 Nuo 
! Lietuvio Antano 
Valinčiaus

pagamintas planas yra netikęs, , (] 1!M0 Bet to negalima pa- 
ir padarė visą eilę savo reko- daryli, nes New Yorko patyri-
mendacijų ir pakeitimų. mai įrodė, kad požeminių ke-

Chicago galės., gauti pinigu lil} negalima pravesti į ma- 
» PWA “subway” kasimui, jei-jžiau kaip du ar tris metus.
gu sutiks vykinti projektą, ku
rį tie keturi inžinieriai paga
mino. Jų planas yra daug pla
tesnis ir ..suteiktų ..požeminių 
traukinių patarnavimą dides
niam gyventojų skaičiui, negu 
miesto planas.

Washingtono žiniomis, Chi-; 
cagos požeminių 
jektas atpuolė, 
buvo sugalvojęs 
trumpus kelius 
kuriais galėtų naudo’js gatve- 
karių ir elevatorių linijos. Tuo 
tikslu iš P. W. A. administra
cijos buvo prašoma paskirti 
$14,328,000. Pats miestas butų 
pridėjęs $17,512,000. Miestas j minius kelius, vieną S‘,ate gat- 
gali ir butų gavęs pinigus, nes ve, nuo II gatvės, kitą Wash- 
valdžia ėmė rimtai svarstyti. ington gatve nuo tiunesio po 
suteikimą paramos ir tuo tik
slu prisiuntė į Chicago savo 
inžinierius peržiūrėti tų kelių 
planus. Inžinieriai peržiurėjo 
ir rado, kad planas kelių yra 
neužtektinas Chicagai ir nevy
kusiai paruoštas, neatsakantis 
miesto reikalams.

Nori Planus Pakeisti.

Tikimasi, kad apie susmuki
mą plano bus paskelbta dar 
šią savaitę, nes jis nevykusiai

N. Y. Gauna Ką Prašo.
Chicago turėjo gerą progą 

gauti pinigus, bet dėl politi-
keliu pro-^ierių nesugabumo jų negau- 

Rniivjna. Ncnv Yorko meras La Gu- 
ardia verk visuome*. 
prašo, nes jo planaividurmiesty,

gauna ką 
būna ru- 
taip, kad

juos galima įvykinti į paskir
tą laiką.

Mero Kelly planu buvo pro
jektuojama pravesti tris poįe-

upe iki Grant parko, trečią— 
Jackson bulvaru, nuo Van 
Buren gt. tunelio iki Grant 
Parko. Bet dagi nepasirūpin
ta tuos kelius tinkamai su
jungti. —B.

Tikras Lietuviškas 
Robaksas

L. Jaunimo Kultūros Rate
lis rengia šokius spalio 23 die
ną Hollyvvood svetainėje, 2417

Inžinierių nuomone, tuos 
planus reikėtų pagrindiniai 
pakeisti.

Nors meras Kelly prieš kelis 
mėnesius tikrino PWA virši- W. 43rd street. šokiai bus tik-
ninkams, kad visuomenes ap- ri lietuviški, kitaip sakant, J^iis 
tarnavimo įmonės (elektra, tikras lietuviškas 
gasas ir telefonas) iškeltų iš Kaip žinote, jie jau turi cho- 
po gatvių pervadas ir vielas rą, kuris padainuos kelias dai- 
savo lėšomis, tečiaus jis netu-, neles. Prie to dar ir sekstetas 
ri jokių kontraktų tarp miesto žada padainuoti.
ir kompanijų paremti savo! Kas atsilanko jų parengi- 
tvirtinimą. I muose ,niekas nesigaili. , Tat

•Pirm prasidės požeminių ir jus pamėginkite atsilanky- 
kelių statyba, miestas turi pri- ',i. Pamatysite kaip smagiai 
duoti P. W. A. išnuomavimo galima laikas praleisti su tik- 
sutartis su gatvekariais ir ele- rai lietuvišku jaunimu, 
vatoriais. Bet tokių sutarčių —- Balių tetirvinąs.

“robaksas”.

SUSIRINKIMAI
Svarbus Town of Lake Namų Savininkų susirinkimas įvyks 

antradienį, 
svet., 46th 
Kviečiame
sančius prie kliubo. Užkviečia Kliubo Valdyba.

rugsėjo 27 d. 8 vai. vak. šv. Kryžiaus parap. 
ir Wood Sts. Bus gėrimų ir užkandžių veltui, 
visus namų savininkus, o ypač dar nepriklau-

gatvės gatvekaryj
Arthur Anderson,

Michigan, rado 
vergės šėrų. Moteriš-

Užpuolė du ginkluoti 
dariai.

pikta-63-čios 
jaunuolis 
307 North 
$10,000 
kė Mrs. Erances Ward atsi- tės pabaigoj prarado $600 pik- 

tje darbininkai šaukė, serus atsiėmė ir davė tadariams.
Jį užpuolė du apyjauniai,

CICERO. — Cicerietis Anta
nas Valineius pereitos savai-

revolveriais apsiginklavę pik- 
'jadariai.

Abu buvo automobilyj. Pa
matę A. Valinčių važiuojantį 
automobiliu ir, matyt, žinoda
mi, kad jis su savim turi di
delę sumą pinigų, piktadariai 
privarė jo mašiną prie šali
gatvio ir pinigus atėmė.

Tai įvyko prie 19-tos ir 
cero avenue, Cicero.

A. Valinčius (Valintis)

Didžiulė Čekų ir 
Slovakų Demon
stracija Chicagoj
Dalybavo apie 80,000 žmonių.

Ci-

laiko
1600

už-
alinę Ciceroj adresu 

So. Cicero avenue.

Automobilių
Nelaimės

mi-

Naujienų-Acme Radiophoto
SUDETUOSE — Būrys Čekoslovakijos kareivių pa'.roliuoja sudėtų miesto 

Reichėnbergo gatves. Tenai vakar vokiečiai, pabėgę Vokietijon ir suorganizavę 
“Savanorių Korpusą”, užpuolė muitinę ir kelis žmones sunkiai sužeidė. Čeko
slovakijos kareiviams pasisekė puolikus atremti. Hitleris tuo tarpu skelbia, kad 
Čekoslovakija “puola Vokietiją.”

• Evangelical ligoninė] 
rė 21 metų jaunuolis Thomas 
Reid, 5146 South Halsted 
Automobilis ji suvažinėjo 
sunkiai sužeidė prie 47th 
Sangamon gatvių.

O St. Anne’s ligoninėj mirė 
automobilio sužeista 44 metų 
moteriškė Louise Tessitor, 
nuo 1231 So. Callifornia ave- 
venue. Nelaimė įvyko prie 
Kilbourn ir Division s’ireets, 
velionei einant iš darbo.

• Prie Pulaski ir Archer 
avenue kryžkelės Indiana 
Harbor Beit Line traukinys su
daužė automobilį. Sunkiai su
žeidė g2 metų Mrs. Lottie Ked- 
zeys, nuo 6010 So. Ki Įdare 
avenue. Jos vyras, kuris auto
mobilį valdė, išliko sveikas. 
Moteriškei buvo nulaužtas 
sprandas. Ji guli University 
ligoninėj.

st. 
ir 
ir

Čekoslovakija dabar žino, 
kad ji turi labai daug draugų 
Chicagoj.

Vakar Stadiume, prie Ma- 
dison ir Wood, įvyko čekų ir 
slovakų organizacijų sušauk
tas masinis mitingas. Kiek 
žmonių ten buvo, tegalima bu
vo spėlioti. Viduj buvo apie 
30,000. Lauke — —mažiausiai 
50,000 ,nes buvo tiek tiršta 
žmonių, kad visas susisieki
mas per keturis kvartalus i 
visas puses nuo stadiono, bu
vo sutrukdytas.

Tai buvo didžiumoj čekai ir 
slovakai, bet buvo ir daug 
svetimtaučių, Čekoslovakijos 
draugų.

Visi jie sudėjo apie $50,000 
aukomis ir priėmė eilę rezo
liucijų, kurias išsiuntinėjo iš 
milingo prezidentiui Roosevel- 
tui, Benešui, Cordell Hull’ui 
ir Čekoslovakijos naujam pre
mjerui Syrovy.

tipas buvo pakilęs. Kalbėto
jams ištarus žodžius “demo
kratija” ar “ginsim” publika 
kėlė ovacijas. Triukšmingai 
priėmė miesto teisėją John 
Gutnecht, kuris irgi buvo vie
nas kalbėtojų. Priežastis ova
cijų tai teisėjo Gutnecht kilmė 
—jo tėvai buvo vokiečiai. Vo- 
kietys ateina pas čekus juos 
ginti nuo saviškių! Tas į pub
liką veikė.

Mitinge delegaciją turėjo ir 
lietuviai, o Amerikos Lietu
vių Kongresas atsiuntė sveiki
nimo telegramą.

Surinkti pinigai bus pasiųs
ti čekoslovakijon.

— Buvęs,
I x t f_ ’fa r J

Nauja Autobusų 
Linija

Vakar Chicagoj pradėjo 
operuoti nauja autobusų lini
ja, tarp Chicagos “loop” ir 
Lansing, III. priemiesčio.

Bušai išeis kas valandą ir 
sustos Calumet City mieste, 
DaPono ir Riverside.

i *

Pavirto Ir 
Užsimušė

, New Londonas, Conn 
vandens ant sausumos.

, . : ”, 1 aUME-MaUJIENŲ Telephoto
aivas viduryj paveikslo buvo vėjo ir didžiulių vilnių užmestas iš

ACME-NAUJIENŲ Telephoto
Pro Naują Angliją praūžęs vėsulas nevien sugriovė daug triobėsių, bet užmušė apie 500 žmonių. Prie 

katastrofos prisidėjo ir gaisrai. Paveikslas parodo New London, Conn., vaizdą po skaudžios gamtos nelai
mės.

43 metų bridgeportietię An- 
drew Mikonsuk, 4135 South 
Rockwell avenue, pasimirė 
apskričio ligoninėj. Eidamas 
šalitgatviu jis paslydo ir pa
virto ties 1140 South Canal 
s'reet. Persiskėlė galvą. ,

Naujiehų-Acme Telephoto
Keistas Naujos Anglijos vėsulo šposas. Vėjas ir vilnys iš vandens iškėlė paveiksle parodytą laivą ir įme

tė jį į tilto Sparną. Tai įvyko prie įProvidence, Rhode Island valstijoj, kuri bene daugiausiai nukentėjo nuo 
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