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Japonai Ruošiasi Mobilizuoti Karui 1,000,000 Vyru
PAMOKINTI KARO PRATIMŲ PORA - [trumpos žinios 

TREJATA MENESIU NAUJOKAI BUS Iš VISURTREJATA MENESIŲ NAUJOKAI BUS 
PASIŲSTI KINIJON

Rusų-japonų derybos dėl Changkufengo 
vėl užsikirto

TOKIO, Japonija, rugp. 19. į Kiniją — milžiniškam japonų 
— Japonijos vyriausybė penk- ofensyvui tikslu sutriuškinti 
tadienį išleido paliepimą vyrams kinų jėgas ir pabaigti karą, 
amžiuje tarp 20 ir 34 metų,| Ryšium su japonų-rusų kon- 
kurie nėra tarnavę kariuome- fliktu Japonijos užsienio rei- 
nėj, būti 
lizacijai. 
įsakymas 
vyrų.

Japonija gal būt greitai pa- užsikirto. Iki šiol nepavyko su
šauks juos karo tarnybai. Pa- sitarti dėl išrinkimo komisijos 
mokinti porą ar trejetą mene- rubežiui Changkufengo apylin- 
šių, manoma, jie bus pasiųsti kėje nustatyti.

prisiruošusiems mobi kalų ministerijos atstovas penk- 
Apskaičiuojama, kad tadienį painformavo spaudos at- 
palies apie 1,000,000 stovus, kad rusų-japonų dery

bos dėl Changkufeng srities vėl

Japonai pasitraukė 
nuo rubežiaus Man- 

džurijoj

Ateinančiais metais 
nereikės didinti 

taksų
WASHINGTON, D. C., rugp.

19. — Jungt. Valstijų atstovų
HSINKING, Manchukuo, rug

piučio 19. — Japonijos kariuo
menės vadovybė penktadienį, buto narys Doughton yra pir- 
patvirtino pranešimą, kad mininkas komiteto, kurs paruo- 
Changkufeng apylinkėje japonai, šia kongresui taksų bilius. 
pasitraukė atgal' hifo pirmosios Doughton penktadienį pareiškė, 
savo linijos -kovietų--teritorijos kad bižnio padėtis šaly gerėja, 
parubežy. Japonai paėitraukč į Jei gerėjimas nesustos, tai val- 
Mandžurijos teritoriją. Karo džioš pajamos 1939 metais pa- 
vadovybė griežtai uždraudė ja-* didės, o bedarbių skaičius su- 
ponams artintis prie rubežiaus.‘mažės, ir valdžiai naujų paja- 

„ .. ..... . v. 'mU šaltinių neteks ieškoti, ne-Japonijos karininkai pnpaz.- reįkgs didintj tak 
no, kad ir sovietų kariuomenė 
pasitraukė atgal nuo parubežio 
tolokai į savo žemę.

Mandžurijos teritoriją.

Mahometonai įsižei 
dę, protestuoja

Darbo departamento 
sekretorius šaukia 

konferenciją

LONDONAS, Anglija, rugp.
19. — 400 mahometonų ketvir-

WASHINGTON, D. C., rugp. 
19. — Jungt. Valstijų darbo de
partamento sekretorius, p-riih

tadienį surengė čia protesto de- I^rkins, pakvietė grupę darbi- 
monstraciją. Jie protestavo H.lnink1 unDU vadM konferenci- 
G. Wellso knygą “A Short His lj°n algų ir darbo valandų jsta- 
tory of the World”. Mat, toje!^"111* studijuoti. Konferencija 
knygoje Wells, tarp ko kita,;iv^ks rugsėjo 12 d.
sako, kad Mahometo gyveni
mas, žiūrint į jį moderniško 
žmogaus akimis, nebuvo kilnus. 
Mahometas ieškojęs tuščios 
garbės, buvęs godus, gudrus ir

i pats save apgaudinėjęs.

'Kunigui bausmė vi 
są amžių kalėti

Mobilizuos vokiečius 
apsaugai nuo oro 

atakų
BERLYNAS, Vokietija, rtfg- 

piučio 19. — Penktadienį iš
leistas naujas nacių patvarko
mas, kurs įgalioja vyriausybę 
mobilizuoti visus vokiečius ap
saugai šalies nuo lėktuvų ata
kų. Patvarkymas išleistas tik
slu sustiprinti oro apsaugos ly 
gą, kurios narių užduotys yra 
eiti tam tikras pareigas ryšium 
su priešų lėktuvų atakomis.

MANDAN, N. D., rugp. 19. 
— Liuteronų bažnyčios kuni
gui, Heio Janssenui, 51 m. teis 
mas paskyrė bausmės kalėti vi
są amžių. Kunigas prisipažinti 
nužudęs 16 m. merginą, savo 
gaspadinę, ir sudeginęs jos kū
ną. Kunigo pasiteisinimas bu
vo, kad “velnias jį įveikė”.

Lenkijos angliaka 
šiai baigė badavi

mo streiką

O POUGHKEEPSIE, N. Y., 
rugp. 19. — Jaunuomenės kon
grese penktadienį didelė dele
gatų dauguma reiškė pritarimo 
boikotavimui tų šalių karo me
tu, kurios yra užpuolikės. Kon
greso dauguma taipgi pritaria 
uždraudimui ginklų gabenimo 
užpuolikėms šalims.

• PARYŽIUS, Francuzija, 
rugp. 19. — Prez. Roosevelto 
pareiškimas, kad Jungt. Valsti
jos gelbės Kanadą, jeigu ją pul
tų priešai, padarė gilaus įspū
džio Europoj. Francuzija ir Če
koslovakija rodo didelio pasi
tenkinimo prez. Roosevelto pa
reiškimu. Berlynas ir Roma 
jaučiasi nusivylę.

• LONDONAS, Anglija, rug- 
piučio 19. — Britų laivas Slan- 
forth penktadienį pranešė be
vieliu telegrafu, kad Ispanijos 
sukilėliai (vokiečiai arba italai) 
bombardavo jį Viduržemio 
roj, netoli Barcelonos, kai 
plaukė į Oran, Algerijoj.

KAUNAS, rugpiučio 14 ir 15 
dien. įvyko darbininkų ir tar
nautojų šventė, sporto olimpi- 
jada ir dainų šventė. Dalyvavo 
iki 20,000 darbininkų iš įvai
rių Lietuvos vietų. Darbininkų 
atstovai uždėjo vainiką ant ne
žinomojo kareivio kapo. Be to, 
tūkstančiai darbininkų tvarkin
ga eisena nuvyko pasveikinti 
valstybės prezidentą. Preziden
tas atvykusioms pasakė kalbą, 
iškeldamas darbo vertę ir jo 
moralinę 
Lietuvos 
mybę ir 
išlaikyti,
dentas linkėjo geros kloties.

reikšmę kovoje už 
laisvę ir nepriklauso- 
tai nepriklausomybei 
Darbininkams prezi-

GRĮŽTA AMERIKOS LIETU
VIŲ SPORTININKAI.

ju- 
jis

• LO^JDONA^, Anglija, rug
piučio 10. 1 Ispanijos respub
likos prarihšimds penktadienį 
sakė, kad penki italų lėktuVkt 
paskandino, britų pirklybinį lai
vą Stanbrook Vallcarca uoste, 
25 mylių atstumo j nuo Valen- 
cijos.

• CEDAR POINT, Ohio, rug
piučio 19. — Amerikos Moky
tojų Federacijos suvažiavimas 
priėmė rezoliuciją, kuii ragina 
OIO ir Amerikos Darbo Fede
racijos vadus atnaujinti pasi
tarimus Amerikos darbininkų 
judėjime taikai atsteigti.

Lojalistai laiko “ne
laisvėj” 1,700 ameri

kiečių

Mirė rugp. 19 d. 1938 m.
Penktadienį, rugpiučio 19 

dieną, Cook kauntės ligoninėje 
mirė Vincas Mišeika, kurį jo 
draugai ... dažniausia vadindavo 
Dėde Mišeika. Gyveno adresu 
1748 W. 86th St.

Buvo senas lietuvis amerikie
tis. Ilgai gyteno Chicagoj. Vie
nas pirmiųjų Amerikos lietuvių 
socialistų.

Chicagoj eilę metų vadovavo 
Aušros mokyklai, čia daug lie
tuvių įgijo formaliose mokyk
lose dėstojnų dųlykų pagrindus. 
Kai kurie jų, dėka Aušros mo
kyklos, prasimušė į geras vie
tas, į- gerai apmokamus dar
bus.

Aušros mokykla buvo vieta 
jaunuomenės pasilinksmini
mams, svetainė susirinkimams, 
kliubas 
litiniais 
mais ir 
momis.

Vėliau 
Naujienų 
apdraudos

Prieš mėnesį laiko jam bu
vo padaryta operacija — nu
plauta koja. Po i operacijos su
gedo viduriai. Vėl išgabentas į 
ligoninę, jis mirė penktadienio 
vakare, nuo kraujo užnuody- 
mo, būdamas 67 metų senumo.

Paliko moterį Stasę ir sūnų 
Vytautą.

V. Mišeikos kūną šeštadienį 
parveš iš ligoninės ir pašarvos 
S. P. Mažeikos koplyčioj, 3319 
Lituanicą Avenue.

KAUNAS, rugpiučio 14 dien. 
— Amerikos lietuvių sportinin
kai, išskyrus kelis, per Klaipė
dą išvyko i Jungtines Amerikos 
Valstybes.

TRAUKINYS SUVAŽINĖJO 
AUTOBUSĄ.

pašnekesiams, ypač po- 
ir kultūriniais klausi- 
dėbatams rimtomis te-

Dėdė Mišeika 
ofise, paskui 
agentas.

dirbo 
kaipo

Lojalistų ir sukilėlių vadai 
atvyko Šveicarijon

Pasklido gandai apie ispanų taikos 
pasitarimus '

Dėl to kilo spėjimų, bene iš
vyko Negrin pasimatyti su her
cogu Alba, žinoma, jųdviejų 
pasimatymas ir kalbos 
visųpirma Ispanijos civilį 
galimumus jį likviduoti.

Su Dr-u Negrin buvo
nijos respublikos vidaus reika
lų ministras Dr. Rafael Men- 
des. Reiškiama nuomonė, kad 
vien dėl kongreso Dr. Negrin 
nebūtų keliavęs į švbicariją —-

ZURICH, Šveicarija, rugp.
19. — Prieš porą dienų Švei
carijon atvyko hercogas Alba, 
Ispanijos sukilėlių pasiuntinys 
Londonui. Hercogas Alba apsi-

■ stojo St. Moritz’e, 90 mylių at- 
stumoj nuo Zuricho.

Ketvirtadienį atvyko Zuri- 
chan ir Ispanijos respublikos 
premjeras Dr. Negrin. Oficia
liai jis atvyko čia fiziologų kon
gresam

Tačiau ketvirtadienio vakare ____ , w T
Dr. Negrin apleido savo vieš-;ypač kai vos praėjo jo vaJo- 
butį ir iš nežinomon kelionėn.'vaujamos valdžios krizis. Ta- 
Nors jis paaiškino, kad vyksta čiau iš paties Negrino spaudos 
į kongreso bankietą, tačiau ban- atstovams neteko patirti nieko 
kiete nepasirodė.

KAUNĄS^ rugpiučio 13 dien. 
vakarė greitasis traukinys ties 
Vidukle suvažinėjo autobusą 
užmušdamas du keleivius.

G. K.
New York City 
1938/VIII/17 d.

PAŽAISLIO VIRŠAITIS NU
BAUDĖ KAUNO BUR

MISTRĄ

liestų 
karą,

Ispar-

apie jo planus.

PALANGOS VASARVIETĖS
PILNUTĖLĖS Vokiečiai areštavo

Orui atšilus, Palangoje kas
dien daugiau suvažiuoja vasa
rotojų iš viso krašto. Besiinau-1 
dančių skaičius pajūryje net 
keleriopai padidėjo. Aną savai
tę jau beveik visos vasarinės 
buvo perpildytos svečių. Jau 
buvo galima justi kambarių 
trukumas.

PASKIRTI ŠIAULIŲ MIESTO 
BURMISTRO RINKIMAI

Britanijos atstovą

WASHINGTON, D. C., rugp. 
19. — Du buvę Ispanijos civi
lio karo savanoriai ir kariavę 
lojalistų pusėje Ispanijoj ket
virtadienį liudijo kongreso ko
mitetui, kurs tyrinėja anti-ame- 
rikonišką veiklą. Jie yra Ab- 
raham Sobell ir Alvin Ų. Hal- 
pem. Pasak jų, Isanijos loja- 
listai laiko 1,700 savanorių 
amerikiečių kaip kokius belais
vius.

Pažaislio valsčiaus savivaldy
bė įsakė visiems Petrašiūnų ir 
Pažaislio gyventojams tvarkyti 
savo trobesius: remontuoti, šva
rinti, nudažyti. KMS Petrašiū
nuose irgi turi vieną savo tro
besį — šunų gaudymo stotį. 
Kadangi KMS šunyno trobesio 
netvarkė pagal Pažaislio vals
čiaus savivaldybės reikalavimus, 
tai viršaitis Kauno burmistrą p. 
Merkį nubaudė 50 Lt. pinigine 
bauda.

VAGYSČIŲ GAUSYBĖ 
PALANGOJE

Pereitą šeštadienį Palangos 
vyrų pliaže pačiame vidudienį 
buvo sučiuptas žymus kišenva
gis bekrausiąs pasiturinčiųjų 
vasarotojų kišenes. Esą, vagis 
yra kilęs iš Lazdijų apylinkės. 
Jis perduotas kriminalinei po-

šiol “ne-amerikonišką” 
tyrinėjąs komitetas iš- 
atakų prieš CIO, prieš

Iki 
veiklą 
klausė 
Hollywoodo aktorius, prieš kai
kuriuos federalės valdžios tar
nautojus, prieš jaunuomenės 
kongresą, kuriam kalbėjo p-nia 

3,000 šios apylinkės lenkų an-1 Roosevelt, ir prieš Ispanijos 
gliakasių penktadienį pabaigė respublikos valdžią.
48 valandų badavimo streiką. 
Šį streiką jie buvo paskelbę 
protestuodami algų kapojimą.

RUDA, Lenkija, rugp. 19. —

30 arabų žuvo mu 
i fede šiuose su britų kahicagai ir apielinke:

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nepastovus; vietomis lietus JERUZALĖ, Palestina, rugp. 
su perkūnija; truputį vėsiau po- 19.

Mokytojų federaci 
jos pirmininkas 

vėl Davis
nuomene

Vidaus reikalų ministeris 
Šiaulių m. burmistro antrus 
rinkimus paskyrė rūgo. 18 d.

Kaip žinoma, pirmieji bur
mistro rinkimai atidėti, nes ta
ryba buvo nutarus prašyt mi
nisteriją išaiškinti, ar burmis
tras turi teisę balsuot renkant 
burmistrą.

Vidaus reikalų ministerija į 
klausimą Šiaulių burmistrui ne
atsakė

Jeigu buvo norėta išaiškini
mo, tai reikėję kreiptis skundo 
tvarka. Tada klausimas buių 
galėjęs pasiekti ir Vyr. tribuno-

LONDONAS, Anglija, rugp. 
19. — Pereitu trečiadienį Vo
kietijos slaptoji policija arešta
vo (nepaaiškindami arešto prie
žasties). Britanijos pasportį 
agentą Vienoje, kapitoną Tho- 
mas Kendricką. Dėl to Brita
nijos ambasadorius Vokietijai, 
Sir Neville Henderson, įteikė 
naciu vyriausybei reikalavimą 
paaiškinti arešto priežastį.

Anglų tarpe privati nuomo
nė reiškiama, kad Kendrick ta
po areštuotas gal būt dėl to, 
jogei jis davė Austrijos žydams 
daugiau Britanijos vizų, negu 
naciai nori išleisti žydų iš Aus-

Trys vokiečiai nu
bausti mirtimi 

Berlyne

NESANT CIVILINĖS METRI-
KACUOS METRIKŲ KLASTO-!

JIMAI NESILIAUJA

BERLYNAS, Vokietija, rug
pjūčio 19. — Trys vokiečiai nu
bausti mirtimi čia penktadienio 
rytą. Jie buvo kaltinami šnipi
nėjimu svetimai valstybei.

Petronėlė Kuilytė — Limon- 
tienė, kuri su pasiskolintu vai
ku iš J. Kriaučiūno ieškojo ali ‘ 
mentų, sumanė ir antrą vaiką 
pasiskolinti ir sudaryti metri
kus.

Kuilytė pasiskolino pavaini • 
kį vaiką iš Afrozinos čalienės, 
pakrikštytą Kaune, Prisikėlimo 
bažnyčioje, paprašė kumus, ku
rie nunešė į Karmelitų bažny
čią ir pakrikštijo Petro varu*?, 
sudarydami naujus metrikus 
pagal kuriuos vaikas esąs ne
va Kuilytės — Limontienės. i

Kuilytė—Limontienč- už ap
gaudinėjimą įstaigų patraukta 
tieson pagal B. St. 445 str. 1 d. 
ir jau surašytas kaltinamasis 
aktas.

Pulk. Lindbergh at 
lankys įvairias Rusi 

jos sritisFranco atnaujins 
ofensyvą prieš 

lojalistus
HENDAYE, Francuzija, rug

piučio 19. — Ispanijos sukilė
lių lėktuvai penktadienį nuo 
ryto iki pietų, tris kartus ata-! 
ka’vo Barceloną. Atakose 20 Č1-! 
vilių žmonių užmušta ir pė’r 
100 sužeista.

Sakoma, šios atakos buvu
sios kaip ir sukilėlių prisiruo
šimas pradėti generalį ofensy- 
vą Katalonijos fronte ir prieš 
Madridą. Kad sukilėliai ruošia
si rimtam ofensyvui, nužiūri
ma dar iš to, jogei jie uždarė kslų kongresas. Tame kongre

se Lietuvai atstovavo Susis.

Ligšiol Palangoje jau yra su
žymėta keletas vagysčių: “Al
donos’* pensionate vagis pagro
bė tarnaičių drabužius; mau
dyklėse jau anksčiau pavogtas 
buvo \ieno vasarotojo laikrodis 

j iš drabužių; pereitą savaitę vie
noje dirbtuvėje buvo atliktas 
drąsiai įsilaužimas ir pagrobta 
įvairių daiktų už kelis šimtus

MASKVA, Sovietų Rusija, 
rugp. 19. — Penktadienį Ame
rikos atstovai Maskvoje, rusų 
civilės aviacijos viršininkai ir 
pulk. Charles Lindbergh tarėsi 
dėl. nužiūrėtos Lindbergho ke
lionės per Rusiją.

TECHNIKOS MOKSLŲ 
KONGRESAS

Liepos 25—29 d. Berlyne bu
vo tarptautinis technikos mo-

CEDAR POINT, Ohio, rugp.
19. — Amerikos Mokytojų Fe- rubežių į Francuziją. Gauna-

uupuv, ___  30 arabų buvo užmušta Ideracijos suvažiavimas išrinko mais čia pranešimais, paskuti- mift-jos aukšt. technikos mb
piet; saulė teka 6:02, leidžiasi ir daug sužeista susirėmimuo-J organizacijos pirmininku Jerome'niuo j u laiku sukilėliai sušilau- kyklos mokytojas inž. K. Krikš- 
7;45 valandą. Sekmadienį — se su britų kariuomene per Davisą trečiam terminui. Jis kė daug amunicijos iš Italijos 
bendrai giedra ir vėsiau. paskutines 48 valandas. yra skaitomas CIO šalininku, ir naujos-iitalų kariuomenės.

čiunas ir Vid. reik, min-jos inž. 
Šalkauskis.

“Vilniaus- žodis” rašo, kad 
rugpiučio pradžioje, šiomis die
nomis, Lietuvon atvyks lemtų 
ekskursija, kurioj dalyvaus^ 
apie 150 asmenų. Jie gauną 
ekskursinėmis sąlygomis pasus 
ir vizas.

RUGPIUČIO MEN.
Naujienų Raštinė 
SEKMADIENIAIS 
bus uždaryta 
Atidaryta Kasdien 
nuo 8 iki 8 tr

SE8TADIENIAIS nuo 8 
ryto iki 6 vat vakaro.

‘ NAUJIENŲ ADM.

Jiiiiii .u a-v. ... i A
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PITTSBIfflCH'O NAUJIENOS
K LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMO 

I-TOJO SEIMOK

Vasara to Ema 
Prie Pabaigos, 
Kartu ir Piknikai
Tad, Pasinaudokite šia Proga!'

(Tęsinys) Antruoju kalbėtoju pakvie-
Seimo Kalbos

Pirmiausiai Mizara pakviečia 
žymų vajininką St. Maženską, 
55 kp., delegatą iš Cleveland, 
Ohio tarti keletą žodžių. Mažen- 
skis pareiškia, kad kol jie buvę 
SLA, tai tenai būdavę jiems pri
kišama, kad jie griauna, bet jie 
dabar savo darbais įrodę, kad 
jie ne griauna, bet stato. Cleve- 
lande jie turi gražaus jaunimo 
įtraukę į organizaciją ir tas jų 
jaunimas šiame Seime gerai pa
sirodęs.

Baigdamas savo kalbą p. Ma- 
ženskis įkelia Mizarai gražų pa
ties pagamintą tvarkai vesti kū
jelį.

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

5931-33 So. Ashland Avė.
WHOLESALE ONLY 

Phones: Prospect 0745-0746 
Mes importuojam Lietuvišką 

Degtinę
F. Dzimidas, savininkas ir visi 

darbininkai lietuviai.

Gavome Kultūrą
No. 6 - 7

TURINYS:
Kelios naujos tendencijos baudžia

moje teisėje—Tad. Zaleskis.
Eilėraštis—Juozas Kėkštas.
Dreifuojančios poliarinės stoties 
mokslinė reikšmė—-prof. V. J. Vizė. 
Aš tada mąsčiau—Danas Pumputis. 
Tragiškas jaunojo rašytojo likimas 

Julius Butėnas.
Bakūžės—Danas Pumputis.
Teatras kaime—Zuzka Zguriška.
Šių dienų Meksikoje—B. Traven. 
šventųjų Paveikslų garbinimas — 

Ed. Levinskas.
Populiaris Mokslas ir Apžvalga.

KAINA 45 CENTAI.
Galima gauti

NAUJIENOSE n?
•1739 So. Halsted St *

čiamas Povilas Sprindis, iš Ke-, 
nosim, Wis., jaunuolių vajinin- 
kas. Jis papasakojo "kaip jiems 
jų kolonijoj sekasi organizuoti 
jaunuolius.

Ema Sliekiene, vietinė (pitts- 
burghietė) darbuotoja: ji pa
reiškė, kad ji esanti patenkinta, 
kad šis Seimas yra laikomas 
Pittsburghe. Gal tai busiąs pa
žadinimas pittsburghiečiams ge
riau darbuotis, kad gavus dau
giau narių. Nusiskundė, kad 
per praeita vajų jų kuopa ne
prirašius nė vieno naujo nario.

Stasys Kuzmickas iš Shenan- 
doah, Pa. papasakojo, kad 
jiems sekasi prirašinėti naujus 
narius ir tikisi, kad galėsią at
eity dar daugiau naujų narių 
gauti. Pasak kalbėtojo, jų apy
linkėje Gegužio kuopose po S. 
L. A. Seimo esą nesutikimų ir 
jie tuomi maną pasinaudoti ir 
iš SLA pasitraukiančius narius 
gauti į savo Susivienijimą.

B. šalaveičikas iš Chicagos, 
buvęs pirmasis LDS iždininkas, 
papasakojo apie SLA Chicagos 
Seimo skilimą, drąsiai pareikš
damas, kad SLA, skildamas, 
pats lūžęs ir kad SLA jiems bu
vęs žiaurus patėvis. Nusiskun
džia apie LDS pergyventus var
gus.

Baigdamas savo kalbą p. Ša
laveičikas pareiškė viltį, kad 
gal kada ateityj busią galima 
užmiršti pergyventus nesusipra
timus ir susitaikyti su SLA.

Antanas Gužauskas iš Ghica
gos, jaunuolių darbuotojas, pa
pasakojo plačiai kaip jie orga
nizuoja jaunuolius su priemo-

Vasara baigiasi, įvairus pik
nikai ir išvažiavimai greitai ap
sistos: kol yra proga—naudoki
mės.

Štai, šį sekmadienį, rugpiu- 
čio 21 d., |vyks savotiškas są- 
būrys pažangiųjų lietuvių Dam
brausko ūkyje, Willow Springs, 
III. Tai bus Lietuvių Darbinin-, 
kų Draugijos tradicinis “Field 
Day”. Čia rinksis “sklokininkai”, 
socialistai ir bendrai, visi geros 
valios pažangus lietuviai.

Programas bus gana įvairus: 
sakys prakalbą “Naujienų” re
dakcijos narys V. Poška; dai
nuos *‘Naujos Gadynės” ir Liet. 
Vyrų chorai; bus “baseball” lo
šimas, žaismės, šokiai, vaišės ir 
t. t. Laimingiesiems teles net 
$50.00 dovanų. Visas likusis 
pelnas yra skiriamas “Naujos 
Gadynės” savaitraščio sustipri
nimui.

Vieta labai jauki, švari ir 
lengvai surandama: reikia va
žiuoti Archer Avė., ar kitais ke
liais iki Willow Springs Road, 
pirmas skerskelis į šiaurę nuo

X V. ~ , U.J

nėinis visokių pasilinksminimų 
ir kaip jiems sekasi naujus na
rius prirašyti. Tačiau iš šio jau
nuolių darbuotojo pranešimo 
pasirodo, kad su visokiais pasi
linksminimais ir žaidimais į- 
Iraukti jaunuoliai į organizaci
ją ilgai nepasilaiko. Iš kalbos 
daug ko galima pasimokyti a- 
pie jaunuolių organizavimą.

P-lė Mary Norvilaitė papasa
kojo, kaip jos kuopa leidžia lai
kraštuką anglų kalba ir per tą 
laikraštuką agituoja jaunuolius 
stoti į LDS.tj? '*)*>’*

Panelė Aldona DatiuhaitČ ir
gi iš Chicagos, papasakojo kaip 
jie sukelia lėšas išleidimui to 
jų laikraštuko.

Pranas Ječionis iš Detroito 
džiaugiasi, kad šio Seimo nuo
taika esanti šeimyniška, taip 
pat prisiminė ir apie SLA ski
limą.

M. Sukackienė iš Worccster, 
Mass. irgi prisiminė apie SLA 
Seimo skilimą ir papasakojo, 
kad pirm skilimo jų kuopa bu
vus didžiausia visame SLA, bet 
dabar jie neturi tiek narių ir 
negali pasigirti nė darbais.

Jonas Guzevičius, jaunuolis 
iš Chicago, III, delegatas “Red 
Wing” kuopos, papasakojo, kad 
jaunuoliai per LDS turi progą 
susipažinti su pasaulio darbi
ninkų judėjimu.

Kalbėjo ir dar keletą januo- 
lių, bet jie nieko tokio įdomaus 
nepasakė, tad jų kalbas aplei
džiu.

Užbaigus su kalbomis, Man
datų komisija pranešė, kad ji 
esanti prisirengus išduoti rapor
tą ir pareiškė, kad pagal pri
duotus mandatus, šiame Seime 
dalyvauja 71 kuopa su 88 dele
gatais. Bet yra keletas delegatų, 
kurių mandatai nėra priduoti 
ir Mandatų Komisija turės jų 
reikalą spręsti. Daromas viešas 
tų delegatų paklausimas. Vieni 
buk užmiršę, kiti pametę, kitų 
mandatai buk nebuvę į Centrą 
pasiųsti. Bet be didelio sunku
mo visi delegatai, kurie tik bu
vo atvykę į Seimą, lieka pripa
žinti tiesotais delegatais.

Ruošiamasi prie Seimo virši
ninkų rinkimo. Sekdamas die
notvarkę prezidentas Mizara pa
reiškė, kad pagal Valstijų ap- 
draudos Departamentų patvar
kymą, Seimą turėtų vesti ųacio- 
nalis organizacijos prezidentas 
ir centro sekretorius. Bet jisai 
esąs tokiai tvarkai priešingas, 
nenorįs kad organizacijoj įsi
galėtų kokie ten uzurpatoriai ir 
jisai norį' prisilaikyti demokra
tijos.

(Bus daugiau)
*—S. Bakanas

(Bus daugiau)

kanalo, kuriį randasi šalę Ar- 
chčr Avė., veda .stačiai į Dam- 
braiisko ukįf — matysite iška-., 
bą. Atvyks daugelis svečių iŠ 
tolimesnių kolonijų.

—Kvieslys >
Field Day ir Jos Programas 

4 /• 
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Piknike bus geras muzikalis 
programas. Jau seniai tokio 
programo pasiilgo, nes per va
sarą visi piknikai vyko be fnu- 
zikalių programų. Field Day 
programas gana ilgokas, nerei
kės ilgėtis, nobodžiauti paniu
rus kur liūdėti.

Bus dainų, kalbų, dviejų ty
mų imtynės ir daug kitokių 1- 
vairumų. i

Taipgi eis tas paskirstymas 
dovanų $50.00 pinigais.

Štai, Field Day programa:
1. Gerai pasižymėjęs “Naujos 

Gadynės” choras, vedamas Jur
gio Steponavičiaus. Po vasaros, 
atostogų mus palinksmins šį. 
sekmadienį.

2. Chicagos Lietuvių V^rų. 
choras. Tai Veteranų daininin
kų choras. Daug yra choristų, 
kurie balsus lavina per su virš. 
25 metai. O kai visi krūvoje 
užtraukio, tai nenoromis jaus
mus pakelia ir veidą prablai
vina.

3. Bus kalba, kurią pasakys 
“Naujienų” red. štabo narys, 
drg. V. Poška. Taipgi gerai ži
nomas, kaip geras nuoseklus, 
energingas kalbėtojas. O šiose, 
dienose gyvu žodžiu yra daug 
ko sakyti. Viso pasaulio kata
strofiškų įvykių plunksnų ne
gali paliesti.

4. Visi įdomaująs kas išeis 
laimėtojais baseballo rungtynėse

tarp “Naujos Gadynės” choro 
“gildąs” ir kito tymo.

5. šokiams gros visų mėgia
mas Stephens'“ ReVelers” Or
chestra.

Na, dar vienas ir svarbiau
sias numeris, kuris visus senus 
fr jaunus palies, tai giliuko iš
mėginimas. Bus išleista $50.00 
tiesiog pinigais. 1 prizas bus 
$25.00, 2-tras—$10.00 ir 3-čias 
$5.00.

Ar ne didelis programas? Ar 
ne margas, jvairus? Ar ne ver
tas pamatyti? Prie programo, 
daugelis publikos galės gėrėtis 
tikrai tyru oru. Viską šudėjus> 
bus marga, gražu ir verta at
silankyti, šį sekmadienį, rug
pjūčio August 21 d., Dambrau
sko ukyj, Willow Springs, III.

Reporteris

Išgelbėjo 8-is Nuo 
Degančio Laivo

Michigan ežere netoli Grant 
Parko, naktį iš ketvirtadienio 
į penktadienį, užsidegė laivas 
“Alone”. Jame buvo aštuonT 
žmonės, daugiausiai moterys, 
bet visus pasisekė išgelbėti.

Halitosis

Bosses Won’t 
Kire People with

/ BAD 
\BREATH

People who get and hold jobs 
keep their breath agreeable

tfith the bent to choose from these days, em- 
ployers favor the person who is most attrac- 
tive. In business Life as in the sočiai world» 
halitosis (unpleasant breath) is consldered the 
worst of faulta.

Unfortunately everybody sufTers frotn thia 
offenslve condition at some time or other— 
many mpre regularly than they thiuk. Fermen- 
tation of fooa parudęs skipped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor dlgestion also cause odors.

The qulck, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Listerine, the quick deodorant, 
every morning and everv night.

Listerine halts fermentation, a major cause 
of odors, and overcomes the odors themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It) 
-v<l> not offend others.

If you value your job and your friends, us* 
Listerine, the safe antiseptic, regularly. Lam- 
bert Phannacal Company, St. Louls, M o.

Don’t offend others * Check 
halitosis with LISTERINE

Ofiso TeL Yards 5921
DR. BERTASH
756 West 35th St

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

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

TeLKenwood 5107
Ofiso TeL Virginia 0036 

Residence TeL BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 Ir nuo 6—6 vaL vakaro 
Rezidencija:

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

i

M

Mrs. Anelia K. Jarusz

4
Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY 

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

Physical Therapy 
and Midwife 

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

Petnyčioj, Suba- 
toj ir Nedėlioj 
Kreipkitės Seka

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

ty 2799-3X

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSlJv IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANČE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

y——.. -j • koplyčios visose
JL—^ Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

Seredoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 6 v.v.
Subatoj nuo 12 iki 6 v.v.

Tel. Prospect 1012

AKIŲ SPECIALISTAI

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Westcrn Avė.
1410 South 49th Court

NARIAI 
Chicagos, 

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone YARDS 1373

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

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

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

8

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

DR. ST. NA1KELIS
Physician and Surgeon 

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

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014 

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

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

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą 

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

____ Kiu Lietuviai Daktarai____

Dr. W. J. Kirstuk
PHISICIAN and SURGEON 

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

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

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515

) SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270
------------------------- ... ....... ....................... ................... .......................................

ALBERTĮ V. PETKUS IR EUDEIKIS
4-704 So. Westėrn Avė. Phone Virginia 0883

ANTANAS M. PHILLIPS
i 3807 LituaniiStjfcįAVėnue Phone Yards 4908

Uju L

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

_____ • Draugi jos; Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėk pagal sutartį 
Rez. 6831 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Mauriee Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone FLAZA 2400
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MUSŲ MĖGIAMIEJI SLYVAI 
Rašo Barbara B. Brooks 

HOME ECONOMICS DEPARTMENT 
KELLOGG COMPANY 

Battle Creek, 
Michigan

Sveikatos Skyrius
. ........................ ......... §i Skyrių Tvarko ir Prižiūri •••...••••••.....................m.i.m. 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

Didi žmonių dauguma, galima sa
kyti, yra užaugusi ant slyvų. Per 
metų metus yra juos valgius, betgi, 
dar nedaug ką galėtų papasakoti iš 
jų istorijos, arba nors kas jie yra.

Slyvus galima vartoti įvairiaisiai. 
Jie tinka prie javinių valgių pusry
čiams vietoj pieno, tinka kaip pa- 
skatintcjai ir kaip norą valgyti ža
dintojai. štai keletas ^pavyzdžių.

Kalbama apie džiovintus slyvus.
Kai kas gana miglotai supranta, 

kad jie yra ne kas kita, kaip pa
prasti džiovinti slyvai, kitas mano 
dar ir taip, kad jie tokiais yra išau
gę. Štai tikrų žinių žiupsnelis, ku
ris, tikimės, tikrai nušvieš jų kili
mą ir padės jums tinkamai juos 
pirkti.

Džiovinti slyvai, tie gamtos per- 
saldinti vaisiai ir saulės išdžiovinti 
yra ypatingos Francijos ir Italijos 
slyvų rųšies. Jų neskinama, bet lei
džiama jiems pilnai prinokti ant 
medžių, kurie persipildę natūraliu 
budu cukrumi ir savo svorio trau
kimu nukrinta ant žemės. Tada juos 
surenka, 15 sekund. apmerkia alka- 
lino skiediny, kad palengvinti 
drėgmei atsiskirti ir padeda 15 die
noms saulėj džiūti. Po to atsargiai 
skirstoma į rųšis.

J rųšis skirstoma pagal skaičių 
kiek jų telpa į svarą. Jei 40/50, rei
škia, kad į svarą eina tokių slyvų 
nuo 40 iki 50, o jei—50/70, tai 
reiškia į svarą eina nuo 60 iki 70. 
Žinoma kad mažesnių į svarą telpa 
mažiau. Tačiau iš ekonominio at
žvilgio žiūrint, geresnis išskaičiavi
mas pirkti yra vidutinius, išskyrus 
labai ištaigingų atsitikimų.

Po tos procedūros seka sudėjimas 
j tam tikrus daiktus-indus ir išsiun
tinėjimas po krautuves, kad jie pa
tektų į rinką šviežus. Tačiau ir vi
rimui jau yra nauji budai atrasti. 
Jau nebemirkoma, kaip pirma, iš
tisas valandas. Naujasis būdas yra 
geresnis tuo, kad vaisiai palieka 
tvirtesni ir tinkamesni, jie saldesni, 
nes neištirpsta jų cukrus, ir, kas 
svarbiau, kad sutaupo virimo laiką.

šis būdas gal bus vienas iš pa-* 
prasčiausių. Nuplaukit vaisius, su
dekit į vandenį ir virkit 45 minutes 
ar valandą, žiūrint kokios uogos. 
Nereikia dėti cukraus, vienok gali
ma dėti kokius du šaukštus ant 
puodelio slyvų, jei norima.

Dąr naujesnis būdas yra tas, kad 
nors neturėtų būti pavadintas viri
mu. Nuplauti pusę svaro džiovintų 
slyvų ir užpilti vieną puodelį ver
dančio vandens. Uždengti gerai. Kai 
atauš iki kambario temperatūros, 
pridėkit 14 puodelio medaus ir dvi 
griežinėles citrino. Padėkit ledau- 
nėj. Slyvai gatavi valgyti bet kada 
ir turi ypatingai gerą skonį.

ALL BRAN PRUNE DUONA
1 puod. All-Bran
1 puod. rukštaus pieno
x/i puod. slyvų (džiovintų)
(Išmirkyti ir kaulelius išimti, su

kapoti)
1 šaukštelis molaso
¥2 puod. cukraus
1 puod. miltų
¥2 šaukšto sodos
1 šaukšt.* baking powderio
¥i šaukšt. druskos
Kartu sumaišyti All-Bran, rukštų 

pieną, slyvus ir molasą. Pridėti cu
krų, paskui miltus, jau išsijuotus ir 
išmaišytus su druska, soda, baking 
povvderiu ir įmaišymą visą sudėti į 
išteptą indą-keną. Stipriai uždeng
ti ir per tris valandas garu kaitin
ti. Išeina 1 kepalėlis aštuoniems.

SLYVŲ CREAM PAJUS
1 corn flake pluta
2 šaukštai miltų
1 šaukštas krakmolo
¥4 puod. cukraus
¥4 šaukštelio druskos

1 % puod. pieno
1 šaukštas sviesto
2 kiaušinių tryniai
2 šaukštai vandens
1 šaukštas citrino sunkos
1 puod. kapotų virtų slyvų
¥2 puod. pecan riešutų
Sumaišyti miltus, krakmolą, cuk

rų ir druską. Įpilti išlengvo pieną, 
virti ant ugnies kol sutirštės, nuolat 
maišant. Pridėti sviestą ir maišyti 
kol ištirps. Išplakti trynius ir leng
vai vandeniu atskiesti, pridėti prie 
mišinio ir vičti ant karštos ugnies 
apie dvi minutes. Pridėti citriną, 
virtus slyvus ir riešutus. Atvėdinti 
ir sudėti į plutą, apdėti su puta, 
pakepti lengvam pečiuje (325F.) a- 
pie 20 minučių. Visiškai atvėdinti 
ir valgyti.

CONR FLAKE PASTRY
1/3 puod. sviesto

1 puod. corn flakes
14 puod. cukraus

(Suvolyti ar sumalti 4 puodeliai 
corn flakes sudaro 1 puodelį trupi
nių).

Ištirpyti sviestą į 9 colių blėtą. 
Sudėti corn falkes trupinius ir su
spausti corn flake tešlą tvirtai 
kraštus ir vidurį blėtos. Aušinti kol 
tešla tebeaušta.

9:00 a.m. iki 6:00 p.m. kasdien. Antrad. nuo 9 a.m. iki 9 p.m.

Pabaikit Savo Kojų Vargus 
DYKAI EKZAMINACIJA

duodami kojų kaulus sutvarkyti be skau
smo Dr-ui Chaikin, kurs iš naujo lankė Great 
Canadian Foot Clinic. Specialus Kojų atitai
symas arba Chiropody.................................... $1.00

DR. W. A. CHAIKIN
189 N. LA SALLE ST. DEARBORN 9089

Kudikio Dantys
Dr. C. Z. VezePis

Paprastai tėvai mano, kad 
kudik.o laikiniai dantys turi vi
sai mažų reikšmę, kadangi jie 
iškrinta ir į jų vietą išdygsta 
kiti. Bet. jie pamiršta, kad kar
tais laikiniai dantys stovi kudi
kio žanduose iki dešimties ir 
dvylikos metų ir kūdikis jais 
kramto maistą iki tikrieji iš
dygsta.

Kūdikio laikiniai dantys yra 
taip svarbus, kaip ir tikrieji. Iš
puvę laikiniai dantys ne lik 
kenkia sveikatai, bet gadina ti
kruosius dagtis. Pažiūrėkim kas 
atsitinka, jei laikiniai dantys y- 
ra neprižiūrimi ir apleidžiami.

Pirma, nešvarus kudikio dan
tys greitai pūna, o su išpuvu
siais ir skaudančiais dantimis 
kūdikis negali maistą sukram
tyti; nesukramtytas maistas ap
sunkina vidurius, nes pusiau 
perkąstas maistas nesivirškina. 
Žmogus vartoja maistą dėl pa
laikymo savo kūno, o jei dan
tys yra išpuvę ir skaudus, tad 
sukramtyti maistą visai negali
ma. Toks asmuo eina silpnyn ir 
lieka vergas Įvairių ligų. Kūdi
kis reikalauja maisto ne tiktai 
palaikymui savo kūno, bet ir 
dėl augimo. Jei laikiniai dan
tys yra išpuvę, jie sugadina tik
ruosius dantis ir su išpuvusiais 
ir skaudančiais dantimis kūdi
kis negali prirengti maistą dėl 
kūno palaikymo ir augimo. Iš 
šitos priežasties kudikio kūnas 
negali augti kaip reikia. Kūdi
kis lieka silpnas, greitai pagau
na įvairias ligas ir kai kurios 
iš jų pasilieku ant visądos.

Antra; išpuvę,,$u votimis 
dantys užnuodija kudikio siste
mą, kūdikis nustoja energijos 
mokytis, atsilieka moksle ir 
(Įaugiausia serga sekančiomis 
ligomis: kokliušu,< tymais ir dif- 
terija. šitomis ligomis kūdikiai 
daugiausiai serga tarpe penkių

ke jų dantys yra blogi. Apie de
vyniasdešimt nuošimčių kūdi
kių tarpe minėtų metų turi blo- 

' gus dantis, vienas trečdalis kū
dikių turi votis burnoje. Egza
minavimas mokslainėse šitą pa
tvirtina. Mažiausiai pusę kūdi
kių ligų galima prašalinti pri
žiūrint jų dantis.

Treča. Kada kūdikis ne laiku 
pameta laikinius dantis žandi
kaulis neišauga pakankamai 
drūtas.,Tikrieji dantys išdygsta 
nevietoje, j. e būna kreivi ir 
trumpi. Šitaip sudygę dantys 
greitai pūna, kadangi užlaikyti 
juos švariai yra labai sunku, o 
ne švarus dantys greičiau pūna 
ypač pas kūdikius.

Ne lik kad šitaip sudygę dan
tys greitai pūna, bet jie nudar
ko kudikio veidų ir pakeičia jo 
išraiškų.

Jei kūdikis netenka priešaki
nių dantų, tas neretai kenkia 
kalbos aiškumui ir kartais tas 
neaiškumas pasilieka ant visa
dos.

Kūdikių laikinius dantis rei
kia gerai prižiūrėti, jei norima, 
kad jie turėtų gerus tikruosius 
dantis, nes pirmieji kudikio 
dantys yra fundamentas antrų
jų dantų. Jei namo fundamen
tas yra blogas, namas susikrai
po, tas pats yra ir su kudikio 
laikiniais dantimis, jei jie yra 
blogi — žandai susikraipo.

Yra pageidaujama, kad mo
lina nėščia būdama prižiūrėtų 
savų maistų ir seklų gydytojo 
bei dentislo patarimų. O kūdi
kiui sulaukus dviejų ir pusės 
metų, nuvestų jį pas dantų gy
dytojų, kad jis apžiūrėtų jo 
dantis, ir nelauktų iki jie pra
dės puti bei skaddeti.

Paprastai kūdikis bijo dantų 
gydytojo.. Priežastis baimės yra 
skaudantis dantys. Kad praša
linti kudikio baimę, nereikia 
laukti iki jo dantis pradės skau
dėti. Patėmijus mažiausių sky
lutę dantyje reikia jų užtaisyti. 
Šitaip prižiūrint kudikio dantis 
prašalysit skausmų, baimę ir su-

Svarbu Ne Vien 
‘Kareiviams”, Bet 
Visoms Draugijoms

O KAIP APIE ATEITĮ?

Ryt Susirinkimas
, CICERO, i— Draugystė Lie

tuvos Kareivių laikys savo mė
nesinį susirinkimą 21 dieną šio 
mėnesio, sekmadienio po pietų 
Lietuvių Liuosybės svetainėj, 
14th Street ir 49th Court.

Draugijos nariai ateikite vi
si laiku. Turėkite gerų suma 
nymų savo naudai, nes už po
ros mėnesių įvyks draugijos 
metinis parengimas. Užsitarna
vę nariai gauna dovanas, išklau
so gražų programą, norintieji 
smagiai pasišoka ir t.t.

Visi nariai turėtų suprasti, 
kad reikia gauti naujų jaunų 
spėkų. Be to draugijai ateities 
nėra. Diena iš dienos musų spė
kos mažėja, skaičius retėja. Ar 
pagalvojai, broli, kas užims ta
vo vietą? Per 26 metus pirmie
ji draugijos nariai krovė krai
tį ir iki šiol, kurie sirgo, mirė 
— buvo aprūpinti, pagal su
tartį. O kas bus su paskutiniai
siais nariais? Ar pagalvojai 
pats apie ateitį, fondą, brolau? 
Juk turi būti lygybė.

Musų tautiečiai ( tverdami 
draugijas to nesuprato. Už tai 
draugijų, kliubų jau daug iš
nyko ir, laikui bėgant, visos iš
nyks. Tai neginčijimas faktas. 
Ateities nėra tiems, kurie ne-- 
turi pamatų. Labai protingai 
padarytų draugijos ir kliubai 
prisirašydamos prie S.L.A. Čia 
tai jau yra ant ko remtis, pa
matas ne šiaudais grįstas. Kol 
laikas ir proga yra, pagalvoki
te. Ne vien Kareiviai, bet visi. 
O visi todėl, kad visų likimas 
toks pat. D.

11- — | „.„.n ..........

PIRKIT SAU AUTOMOBILI SU PASITIKĖJIMU IŠ DIDŽIAU
SIOS CHICAGOJE AUTOMOBILIŲ FINANCINŽS KOMPANIJOS 

IR TIKRUMOJE SUTAUPYKIT ŠIMTUS DOLERIŲ
Virš 15,000 Patenkintų Pirkėju—Musų Pui
kusis Rekordas. Pažiūrėkite į Musų Kainas, 
Niekur Kitur Pasauly Jus Negalite Nunirkti 

Garantuotų Karų, Kuris Butu Veik Kaip
Naujas už Tiek Mažai Pinigų. 

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

OLDSMOBILE 1938 6 Sedan nauju’ėlis Atimtas 
iš Bankrutavusio Dylerio, Galit nupirkti už 50% 
Mažiau, taipgi 2 1936 Oldsmobile Sedan Kaip Nau
jutėliai, už tiktai ....................................................... $395

i CHEVROLET 1937 DeLuxe Sedan Naujutėlis visais
Į atžvilgiais, Radio šildytuvas, Tiktai $425* Taipgi

2 1936 Sėdaus. Pamatę Sakytumėt, kad tai Naujutė
liai, už tiktai .........    $295
DODGE 1938 DeLuxe Sedan Tobulas kaip kad tik 
ką iš Dirbtuvės Išėjęs, Tiktai $595* Taipgi 3 1937 
Sėdaus ir 2 1936 Sedans už tiktai ......................... $295
PONTIAC 1938 DeLuxe Atimtas iš Bankrutavusio 
Dylerio Naujutėlis, liktai $595 Taipgi 4 1936 Se
dans Praktiškai Nauji, Tiktai ................................  $375
FORD 1938 DeLuxe Sedan Naujutėlis, Tiktai ....... $425
TAIPGI 1937 Sedan už Tiktai ............................... $345
PACKARD 1937 Sedan menkai vartotas. Buvo 3 
mėnesius padėtas, tiktai .........................    $495
STUDEBAKER 1936 Sedan važiuotas lik kelis tūks
tančius mylių, atrodo ir bėga kaip naujutėlis, tiktai 
$265 ir 2 1935 sedans puikiose sąlygose, liktai....... $195
PLYMOUTH 1938 Sedan Naujutėlis 50 nuoš. nume
tama. Taipgi 3 1937 Sedans, tiktai .....................  $425
CHRYSLER 1938 kaip nauju'ėlis, tiktai .............. $595
DE SOTO 1938 Sedan, vartotas tiktai 2 mėnesius, 
gražus ir ekonomiškas karas, tiktai .....................  $525
BUICK 1937 Sedan kaip tik ką iš dirbtuvės išėjęs, 
radio, šildytuvas, tiktai ............................................ $575
2 1936 Sedans naujutėlėse sąlygose, tiktai.............. $425
CADILLAC 1937 Sedan, čia tai puikiausias karas 
koki pinigai gali nupirkti, kainuoja virš $3,000, 
Musų kaina tiktai ....................................................... $695
WILLYS 1938, 4 durų Sedan, padarys virš 30 mylių 
su galionu gaso, yra kaip naujutėlis, tiktai ..........  $395
Turime virš 300 karų iš ko pasirinkti. Vieta neleidžia vi
sus išvardyti. Turime virš 50 trokų iš kiekvienos išdirbys- 
tės ir body stiliaus už pigiai kaip $95* Ir virš 60 karų 
kaip po $45*
Nesvarbu kur gyventumėte, nepraleiskite progos į šį DIDĮ IŠPAR
DAVIMĄ užeiti. Kiekvienas karas turi musų 90 dienų garantiją ir 
10 dienų važinėjimo bandymą. Priimsime jūsų seną karą kaip (mo

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

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

* r» ♦* • •

ir dvylikos metų, nes tame lai- laikysit dantis nuo puvimo.

Kam Kentėti Nuo Sugedusių Vidurių?
JEI VIDURIAI NEGERAI VEIKIA -----
JEI VIDURIAI SUKIETĖJA -----
JEI VIDURIAI NEVIRŠKINA ------
JEI GASAI VIDURIUS IŠPUČIA, -----

NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE

NIDA
Alkaline Digestant Powder Miltelius

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

Nida Laboratories
A. G. KARTANAS, Sav.

2555 West 69th Street, Chicago
Telefonas Hemlock 0318

Kviečia Visus į 
Pasilinksminimą c

Kuris įvyks sekmadienį Ryans 
miške, prie 87 ir Western Avė.

MT. GREENW00D. — Sek
madienį, rugpiučio 21 dienų S. 
L. A. 178 kuopa rengia visiems 
Chicagos ir apylinkių lietu
viams pasilinksminimus, arba 
piknikų. Bus geras orkestras, į- 
vairųs šokiai ir kitokį margu
mynai. Bus, be to, ir išlaimėji- 
mų, vienas iš jų Jos. F. Budri- 
ko krautuves radio.

Piknikas įvyks Ryans miške, 
prie 87 ir Western avenue. 
Kviečiama visus.

B. Walantinas

Nusišovė 
Moteriške

Bevartydarna rankose revol-

FINE

Smagėkitės Prabanga 
Tikrame Gėrime

Švelni musų alų ypatybė pride
da smagumo ir prabangos jūsų i 
išvažiavimams, jūsų pokiliams 
arba ir pasiliuosavimo momentui. 
Smagėkitės alum kai dabar yra 
žema jo kaina.

Visos gerai žinomos rųšys, jų Į 
tarpe garsusis Maister Brau.

Šaukite LAFAYETTE 0151. 
Pristatymas Dykai.

CONSUMERS WINE 
and LIQUOR STORE

2022 WEST 35-TH STREET 
North Side Krautuvė.

3757 WEST CHICAGO AVĖ.
veri, neva be kulkų, nusišovė Kedzie 1289.

“Naujos Gadynės” 
Field Day 
Darbininkai

T. Miller
K. Liukus
A. Kazlauskas
J. J. Pranskus
G. šarkiunas
A. Kondrotas
F. Rubašius
J. M. Bručas
L. Artišauskas
P. Pavilonis
J. Paniška
F. Alvikis
A. Dainis
A. Kondratienė
A. Ąmbrozienė
F. Thomienė
P. Misevičienė
B. Rubašienė
E. Ručinskienė
S. Alvikienė
M. Jasinskienė 
J; Thomas
A. Misevičius 
J. Jasinskas 

ir
J. Kondroška

Viršminėti draugai-ės patar
naus Field Day piknike, rug
piučio 21 d., Dambrausko Far- 
moj, Willow Springs, III. Dar
bininkus prašome susirinkti 11 
vai. ryto.

Lietuvių Darbininkų Drau
gijos Field Day Pikniko 
Komisija.

5332 So. Long Avenue
TeL Portsmouth 9022

POCAHONTAS Mine Run 
(Screened) Tonas ................

SMULKESNES DAUG PIGESNES 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

SI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

CRANE COAL COMPANY

$7-25

PIRKITE SAU APŠILDYMĄ, PLUMBINGĄ IR MALEVĄ 
Kur visi lietuviai perka. Sutaupysite pinigų nusipirkę 

LINK-BELT STOKER

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

VISI TELEFONAI ATLANTIC 4290
48 metų moteriškė Elizabetli "------ -—----- 7777---------Brown Garsmkitės N-nose
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The LHhtnmlan Daily News

Published Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Puh. Co., Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

$8.00 
4.00 
2.00

, 1.50
.75

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second CIass Matter 
Mareli 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St.» Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

UžsAkyifio kalnai
Chicagoje — paštu:

Metams ______ —______
Pusei metų —____ ___
Trims mėnesiams_____
Dviem mėnesiams _____
Vienam mėnesiui _____

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija_______________3c
Savaitei ___ __________ _____  18c
Mėnesiui ________....____ __ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ____—____ — $5.00
Pusei metq -- ------------------ - 2.75
Trims mėnesiams _______ - 1.50
Dviem mėnesiams_______ - 1.00
Vienam mėnesiui.75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams —____ ~_______ _ $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams ..____-___  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

binius ir mokėti daugiau, negu jie butų galėję pirkti, 
tarsime, Anglijoje..

Tos rųšies prekyba Vokietijai pasisekė užmegsti ne 
tik su Balkanų valstybėmis, bet ir su Pietų Amerikos 
respublikomis, Ypač ji buvo įsigalėjusi Brazilijoje.

Tai štai ta prekybos sistema, kurią naciai nori už
karti Amerikai. Aišku, kad iš tokios prekybos Vokietija 
turėtų didžiausią naudą (ji galėtų įsigyti reikiamų žalia
vų), o Amerika priversta butų importuoti iš trečiojo rei
cho daug įvairiausių dirbinių, kurių jai netrūksta ir ku
riuos ji pati gali nė kiek ne blogiau nei vokiečiai paga
minti.

Amerikiečių Dienos Lietuvoje
------ -----—1— A ....

Amerikiečiai švaistosi po Katiną. — čiauška anglų kal
ba. — 
niuje. —
— Kai kuriems Lietuvoje gerai pavyko. — Susiarti
nimas su Amerikos jaunąja karta. — šventadieniška 
ir kasdienine Lietuva.

Pirmyn” choro savotiška demonstracija Vii- 
- Salomėją Aleksiunaitė pasilieka Lietuvoje.

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

■M

-APŽVALGA
MELŲ FABRIKAI

*

Jei karas kiltų
Chicagoje dabar lankosi Dr. William E. Rappard, 

Internacionalių studijų instituto direktorius Ženevoje, 
Šveicarijoje. Darydamas čia pranešimą apie demokrati
jos ateitį, jis pareiškė tą nuomonę, jog fašistinės valsty
bės, įsivėlusios į karą, ją pralaimėtų.

Viena, demokratinės valstybės gamtos turtų atžvil
giu nepalyginti yra geriau apsirūpinusios, negu naciai ir 
fašistai; antra, demokratinių valstybių kariuomenė pa
prastai turi daugiau ryžtingumo, daugiau drąsos, dau
giau pasiaukojimo ir ištvermės.

Reikia pasakyti, jog tai yra visai teisinga nuomonė. 
Geriausias dabartiniu laiku pavyzdys yra Ispanija, kur 
demokratijos šalininkai kovoja su savo ir kitų kraštų 
fašistais. Visi žino, kad gen. Franco vadovaujama maiš
tininkų armija buvo geriau priruošta. Ir vis dėlto jai ne
pasisekė pačioje sukilimo pradžioje sutriuškinti palaidus, 
mažai lavintus lojalistus. Ir juo karas ilgiau truko, juo 
lojalistai labiau stiprėjo, juo juose pasireiškė didesnis 
ryžtingumas kautis iki galo.

• Ir dabar maištininkai, susilaukę gal kokio šimto tūk
stančių puikiausiai išlavintų ir moderniškiausiai apgink
luotų italų ir vokiečių, su ta milžiniška parama ne tik 
nepajėgia lojalistų įveikti, bet dažnai nuo jų gauna į kai-

Visi pripažįsta^* kad ginklų atžvilgiu maištininkai y- 
ra kur kas geriau aprūpinti. Amunicijos jie turi pakan
kamai. Jų kariai yra gerai išlavinti. Ir vis dėlto jiems 
kažko trūksta, kad galėtų įveikti lojalistus.

Tas “kažkas”, ko trūksta fašistų kariams, yra ryž
tingumas. Jie, kaip sako prof. Rappard, yra diktatorių 
varomi tarsi kokie gyvuliai į skerdyklą. Pas juos nėra 
entuziazmo, nėra pasiryžimo gnti, kas jiems brangu. To
dėl kiekviename smarkesniame susirėmime jie pakrinka, 
ištižėliais, virsta. Taip juk atsitiko su italais prie Madri
do. Nors jie buvo puikiausiai apsiginklavę, bet sutikę at
kaklų lojalistų pasipriešinimą pakriko ir ėmė bėgti.

Kas kita yra su demokratinėmis valstybėmis. Tų val
stybių žmonės gerai žino, jog jie kariauja dėl laisvės iš
laikymo. O kam kartą teko laisvės ragauti, tas yra pasi
ryžęs visais galimais budais ją ginti.

Štai kodėl prof. Rappard mano, kad jei karas kiltų, 
tai fašistinės valstybės butų sutriuškintos.

Prekyba su Vokietija
Dr. Rudolf Brinekmann, Vokietijos ekonomijos mi

nistras, šiomis dienomis nusiskundė dėlei to, kad Ameri
ka nenori su naciais sudaryti prekybos sutarties. Girdi, 
jei Amerika ir toliau nepriims siūlomų sąlygų, tai Vo
kietija ateityje dar labiau susiaurins prekybą su Ame
rika. /

I tą Dr. Brickmano pareiškimą atsakė Jungtinių 
Valstybių sekretorius Cordell HulL Jo atsakymas susive
da prie to, jog Amerika nedarys prekybos sutarties tol, 
kol Vokietija neatsisakys nuo tos sistemos, kuria ji yra 
parėmusi savo užsienio prekybą.

Kokia yra ta sistema, kuri pasirodė Amerikai nepri
imtina?

Tenka pasakyti, jog ta sistema yra labai naudinga 
vokiečiams. Ją sugalvojo Dr. Schacht, buvęs nacių ekono
mijos ministras ir valstybės banko valdytojas. Trumpai 
kalbant, pagal tą sistemą, naciai stengiasi kiek galima 
labiau įsiskolinti kitoms valstybėms už įvairias prekes. 
Kadangi tos valstybės skolų negali pinigais iškolektuoti, 
tai jos yra priverstos mainais pirkti iš Vokietijos įvai
rius dirbinius. Ir dažnai joms tenka pirkti daug daugiau 
nei jos butų linkusios tai daryti. Reikia juk skolą išly
ginti.

Prieš kiek laiko Vokietija nupirko iš Graikijos visą 
tabako perviršį. Dėlei to graikai labai apsidžiaugė. Tik 
vėliau jie susigriebė, kad pateko į žabangus. Pasirodė, 
kad pinigų iš Vokietijos jie negali gauti. Todėl susidariu
si skola turėjo būti išlyginta įvairiomis prekėmis. Vadi
nasi, noromis nenoromis graikai buvo priversti dirbinius 
pirkti iš Vokietijos. Ir tai dažnai pirkti prastesnius dir-

Katalikų laikraščiuose dar ir 
dabar tebėra skelbiami šiurpu
lingi įvykiai apie Ispanijos įvy
kius. Ten pasakojama, kaip 
raudonieji degina bažnyčias, 
žudo kunigus,* vienuoles ir vie
nuolius. Ir visi tie pasakojimai 
yra remiami “faktais”, kurių 
teisingumu, rodosi, nebūtų rei
kalo abejoti.

Tačiau pasirodo, jog tie “fak
tai” dažnai yra specialiai gami
nami tam tikruose melų fabri
kuose grynai propagandos su
metimais. Ir įdomiausias daly
kas yra tas, kad melų gamin
tojai kartais yra labai pasižy
mėję ir garbingi žmonės.

George Beaton “The Man- 
chester Guardian” laikraštyje 
rašo apie savo patyrimus Ispa
nijoje, kur jam teko gerokų lai
kų praleisti ir matyti, kas ten 
dėdąsi. Bet kada jam vėliau Ri
ti pasakojo apie jo aplankytas 
vietas, tai jis nežinojo ne kų 
manyti. Jam pasakojo apie bai
sias skerdynes, kurių jis nema
tė ir nieko apie jas negirdėjo, 
nors ir gyveno kaip tik tose vie
lose ir tuo laiku, kada tos sker
dynes turėjo įvykti. Delei to jis 
daro sarkastiškų pastabų:

“Bet kaip mažai įvykių liu
dininkas temato! Nors aš su 
didžiausiu atsidėjimu lan
kiau kapines, apžiurėjau šim
tus lavonų, kalbėjaus su įvai
riais komitetais, stengiausi 
patikrinti kiekvienų gandų 
(ir tai tokiame mieste, kur 
aš turėjau daug draugų), bet 
pasirodė, jog svarbesnių da
lykų taip ir nepastebėjau. 
Gibraltare visi kalbėjo apie 
nukryžiuotus kunigus. Vie
nas tų kunigų buvo nukry
žiuotas gatvėje, kuria aš 
kiekvienų dienų vaikščiojau, 
—ir nepastebėjau jo! Vėliau, 
kai lapkričio mėnesį aš grį
žau į Angliju, vienas ponas 
paklausė mane, ar aš mačiau 
labai garbiilgb Gibraltaro pi
liečio laiškų, kuriame jis ra
šo, jog nuogos vienuolės bu
vo kutavojamos Malagos gat
vėse. Kas galėjo netikėti to 
garbingo vyro žadžiais? O 
tuo tarpu aš puikiausiai ži
nojau, jog visos tos šiurpios 
pasakos apie vienuolių kan
kinimų yra biauriausias me
las.”

rašė. Tačiau savo aprašymuose 
jis aiškiai pažymėjo; jog sker
dynes surengė sukilėliai!

Bet labai garbingas Sir Hen
ry Lunn, kuris yra laikomas 
vienu iš labiausiai pasižymėju
sių Anglijos katalikų svietiškų 
veikėjų, “sumaišė” sukilėlių 
darbus su lojalistų darbais. Pa
darinyje jis sukilėlių surengtas 
skerdynes priskaitė lojalistams!

Tos “klaidos” jis nesiteikė 
atitaisyti nė tada, kai Beaton 
parašė jam laiškų ir nurodė ne
tikslumų lojalistų atžvilgiu.

Tai štai kaip yra fabrikuoja
mi melai apie lojalistų žiauru
mus. Ii jeigu tuos melus drįsta 
fabrikuoti labai “garbingi vy
rai”, tai kų jau bekalbėti apie 
tuos vyrus, kurie yra mažiau 
garbingi!

TARPTAUTINIS LAISVAMA
NIŲ KONGRESAS

įvyks, 
kon- ’ 
dide-

Kitų mėnesį Londone 
tarptautinis laisvamanių 
gresas, kuris sukėlė labai 
lį susidomėjimų. Bažnyčios dė
jo visas pastangas, kad tas kon
gresas neįvyktų. Septyniasde
šimt parlamento narių kreipė
si į vidaus Reikalų ministrų Sa- 
muel Hoarę, kad tasai neleistų 
kongreso laikyti.

Parlamento nariams minist
ras Hoare parašė labai ilgų laiš
kų. Savo laiške jis nurodė, jog 
Anglija- yra krikščioniška šalis 
ir todėl laisvamanių kongresas, 
žinoma, daugelį žmonių įžeis. 
Tačiau,- esą; reikia neužmiršti, 
jog Anglija taip pat yra demo
kratinė valstybė, kuri savo pi
liečiams laiduoja žodžio, spau
dos ir sąžinės laisvę. Todėl kon
greso uždraudimų jokiu budu 
galima pateisinti.

Tikrai keista, kad demokra
tinio parlamento nariai pasiro
dė tiek netolerantiški, jog pa
norėjo kitaip galvojantiems 
žmonėms burnų užimti. Ry
šium su tuo “The Manchester 
Guardian” daro tokių pastabų:

“Tolerancija yra nuopel
nas tik tuo atveju, jei žmo
gus toleruoja tai, su kuo jis 
nesutinka. Ir kol tie septy
niasdešimt narių nesupras to 
dalyko, tol jie nėra verti sė
dėti demokratiškame parla
mente.”

Dažnai tie garbingi vyrai ne
pasitenkina melų fabrikavimu: 
jie griebiasi dar šlykštesnių da
lykų. Būtent, klastuoja kitų ap
rašymus.

George BeatSon pasakoja, kaip 
Sir Henry Lunn paskelbė atvi
rų laiškų apie pasibaisėtinas 
skerdynes Badajoz mieste. Sa
vo laiške jis rašė, jog rahdo-

LIETUVOS ŽINIOS
VYŠNIŲ EKSPORTAS Į 

VOKIETIJĄ

Joniškio apylinkėse taip vyš
nių derlius geras, kad vietos 
rinkoje nebegalima viską par- 
duoti, nors kainos ir labai žc- 

Lįrtios (15^20 et. liM). Tad pil
nieji tame mieste surengė t<> JUOperdirbimo b-Vės pėr “Pie- 
kias baisias žudynes, kokių ci
vilizuotas pasaulis dar nebuvo 
matęs. Girdi, nuo tokių baisių 
kraugerių turėtų nusigręžti 
kiekvienas padoresnis žmogus.

Savo laiške Sir Henry Lunn 
nurodė Amerikos koresponden
tų, Jay Alleii, kuris tas baisias 
skerdynes aprašė.

Kadangi Beaton gerai pažino 
Allenų, tai , pirmai progai pasi
taikius, jis paklausė apie Bada- 
joz skerdynes* Pasirodė, jog At-

nocentrų” pradėjo iš ūkininkų 
dideliais kiekiais užpirkineti ir 
vagonais siųsti — eksportuoti j 
Vokietijų.

JAU BAIGIAMAS STATYTI 
NAUJAS TILTAS

Lazdijų m. per upelį jau-bai
giamas statyti naujas gražus 
gelžbetoninis tiltas. Tilto darbai 
galutinai bus baigta ir leista 
važiuoti apie rugsėjo mėn. pti-

Taigi, jei vieniems Lietuva ] 
susuko galvas, tai kitiems kiše- i 
nes. Jau Lietuva jiems tampa 
visai realiu daiktu, ne vien tik 
svajonių ir romantikos kraštu. 
Istorijų su geografija reikia dė
ti į šonų ir visai realia kalba 
tenka kalbėti.

Ir kalba, derasi, teiraujasi.
Jaunimas, amerikoniškas jau

nimas, jau sukinasi apie uni
versiteto duris, bene čia kų lai
mėsiąs. Tie, kurie turi jau aukš
to mokslo diplomus, teiraujasi 
kaip čia butų galima Lietuvoje 
savo žinias pritaikyti.

Ir jiems Lietuva jau tampa 
ne vien jų tėvų tik pasakų 
kraštas, dainų šalis.

—Amerikoj akademinių! jau
nimui jau ne taip gera gyventi, 
kaip kas mano, — byloja man 
vienas tokių jaunuolių.

Reikia tikėtis, reikia manyti, 
kad dar metai kiti ir tikrai A- 
merikos lietuviams Lietuva įgis 
kitos prasmės. Romantika pra
dės dingti ir realus klausimai 
stos visų akivaizdoje.

Štai jau ir dabar kūno kultū
ros srityje veik dešimts ameri
kiečių jaunuolių sėkmingai dar
buojasi. Jie skatina, moko Lie
tuvos jaunimų kūno kultūros, 

i Lubinas, tasai garsusis sporti
ninkas, atvyko iš Los Angeles 
jau antrukart į Lietuvų ir čia 
žada visam apsigyventi. Nors jo 
žmona tikra amerikietė, ne lie
tuvaitė, bet jau pradėjo akli
matizuotis ir lietuviškai pra
mokti.

Jau laikinai jis turi tarnybų 
Vidaus Reikalų Ministerijoje, 
bet, rodos, pereis į teismų dar
buotis; mat, jis juristas, teisi
ninkas.

Keletas kitų jaunuolių ameri
kiečių jau tiesioginiai kūno kul
tūros ugdyme dirba. Tautinė O- 
limpijada žymų 
kiečių lietuvių 
traukė Lietuvų 
ir jų kas nors 
Lietuva atvyks 
kitas Lietuvos 
pakėlė sparnus nuvykti į Ame
riką, tenais mokslus eiti. Taria
si su savo broliais, kas butų 
geriausiai tenais studijuoti.

Taip eina bendradarbiavimas 
visais frontais Galima laukti, 
galima tikėtis) kad Amerika 
Lietuvų labiau paveiks, negu 
bet kuri kaimyninė valstybė.

Lietuvoje anglų kalba jau į- 
sigali. Ji vokiečių kalbų stumte 
išstumia. Tenka tvirtai sakyti, 
kad tai tik Lietuvai gali išeiti 
į gerų. Seniau, dar metai kiti 
Lietuvos jaunimas, akademinis 
jaunimas lyg ir su nepasitikėji
mu žiurėjo į Amerikos akade
minį jaunimų, vieni kitų nesu
prato, o štai jau dabar tie ne
pasitikėjimo ledai tirpste tirps
ta.

Vieni kitais didžiuojasi, gi
riasi ir mezgasi tikrai bičiuliški 

J ryšiai, bet jau ne romantikos 
sijami, bet reikalo spiriami.

. Tad realus darbas, realus 
„ bendradarbiavimas prasideda.

Jau nesitenkinama vien tik bi
čiuliškomis, širdingomis vaišė
mis, bet į tą bičiulystę žiūrima 

> visai realiai. Lietuvoje yra 
daug tokių įstaigų, kurios turi 
visokius specialistus, svetimų 
kalbų korespondentus kitatau
čius, jau dabar ir tos įstaigos 
pradėjo bodėtis amerikiečių iš
prusintų lietuvių jaunuolių.

Buvo laikai, kuomet Lietuvos 
į; kaimo žmogus vargo, ar caro 
i režimo spiriamas skubėjo į tų 
tolimų kraštų Ameriką, pasišo
vęs tenais laimę rasti.

skaičių ameri-

vėliau visam į 
apsigyventi. O 
jaunuolių jau

rai ūkiškai įsikurti. Skubėjo ji- ; 
sai savo brolius likusius Lietu
voje taip pat materialiai sušelp
ti. Ilgai šelpė ir kartu savo prie
auglių leido tenais mokslus ei
ti.

Štai jau atėjo laikas, kuomet 
jisai jau nėra taip Lietuvai 
duosnus, nepajėgia tiek savų 
šelpti. Pagaliau, per tokį ilgų 
laikų ir giminystės saitai pradė
jo nutrukti, ar atsipalaidoti, bet 
per tų laikų jisai įprusino, iš
mokslino savo vaikus. Tasai 
kaimo žmogus ir Amerikoje gy
venus ryšių su savo tėvų žeme 
nenutraukė ir dabar jau tų sa
vo jaunimų siunčia į Lietuvų 
paviešėti.

Jei norite, lai ir savos rųšies 
labai vertingas Lietuvai kapita
las, jis daug daugiau gali net 
nusverti, negu jo doleriai siun
čiami. Toksai amerikietiškas a- 
kademinis jaunimas čia Lietu
voje prigijęs daug daugiau ga
li naudos atnešti, negu gimi
nėms siunčiami pinigai.

Išprusinti, išmokslinti jauni
mų, tai ir savotiškas atsargos 
kapitalas, kuris gerai suvartotas 
gali šauniai lieutvių tautai pa
tarnauti.

Lietuvių tautos veik pusė gy
vena už dabartinės Lietuvos 
sienų. Ir iš tos pusės veik 90% 
gyvena šiaurės Amerikoje, ta
me gerbūvio ir aukštos civili
zacijos krašte. Saitai tarp vie
nų ir kitų nėra prarasti ir jei 
jie tik bus vis arčiau sijami, 
stipriau rišami, tai vieni kilus 
gali stipriai paveikti.

Amerikiečiai lietuviai Lietuvų 
gali veikti ekonomiškai, gal 
kultūriškai ir administratyviai, 
o Lietuva savo išeiviją gali 
veikti tautiškai ir dalinai kul
tūriškai. Bet tai reikia, kad vi
sa tai butų realiai grindžiama, 
kad tasai jaunimas čia Lietuvo
je savo mokslo ir patyrimo pa
jėgas galėtų sunaudoti.

Rodos, jau tais keliais tasai 
bendradarbiavimas sukamas. 
Tektų laukti gerų vaisių.

O kol kas vis dar romantika 
pirmoje vieloje.

Štai “Pirmyn” choro Lietuvo
je dienos tai buvo linksmybės 
ir džiaugsmo dienos. Choristės 
gražuolės galės pasididžiuoda- 
mos pasakoti parvykę į Chica- 
gų, kaip jos aeroplanais Lietu
vos padangėje skraidė, kaip jas 
šaunus Lietuvos bernužėliai, 
karužiai skraidė ir mirties kil
pas mezgė.

Jos galės didžiuotis, kaip jas 
visas ir visus juos kartu lyg 
karalaičius, anoje pasakoje, gė
lėmis patiko, kaip jas puikiai 
ir sultingai vaišino ir šokdė. O, 
jos daug gražių dalykų galės 
pasakoti ir prisiminti.

Taip, jos mate ir patyrė vi
sų širdingumų ir tikrų broliškų

nors toji daina taip pat lietuviš • 
ka... Ji niūri, ji skundos pavi
dale dainuojama, ji net sakoma, 
kad giedama... Šioji niūri, skau
smo ir ilgesio kupina Lietuvos 
daina kaime vis dar širdžiai ar
timesnė, nes ji tai skundas jo 
skaudaus likimo.

Taip, tam kaimui: vienur ki
tur išgirdus Chicagos lietuvių 
jaunimo daina pasėjo daug 
džiaugsmo, daug vilčių sukėlė, 
jis iki ašarų stebėjosi tų jau
nuolių smagiai dainuotas dai
nas. Jam širdyje kilo jausmas, 
kad yra dar kraštas, kur žmo
nės vis dėl to sočiau gyvena, 
kur kad ir kasdieniniame gy
venime linksmybė ir džiaugs
mas nėra svetimi daiktai.

Tasai kaimas ir darbo žmo
gus pasiilgęs tokio džiaugsmo, 
gyvenimo džiaugsmo dainos 
suptelingai visa tai pergyveno ir 
gal savo likime žymiai ryžtin
gesnis liks su savo negerovėmis 
kovoti.

Jis nenustos ir nepraras vil
ties, kad ateityje jis tiesioginiai 
tokius svečius priims ir tokius 
dainininkus lasvai ir nevaržo
mai supažindins su savo kas
dieniniu gyvenimu su ta pilką
ją Lietuva, kuri toli gražu nėra 
tokia romantiška, kaip per ki
tų uždėtus akinius ji atrodo.

Štai dėlko tasai kaimo žmo
gus, tasai vargo pelė su didele 

choro
dalyvius iš Lietuvos.

Jis jiems dėkingas, bet 
ir apgailestauja, kad jiems ne
teko jų pas save savo gyveninio 
pilkose apystovose priimti ir 
kartu uždainuoti sutartinę dar
bo dainų!

Bet taip ateityje bus šaunus 
jaunuoliai iš “Pirmyn” choro! 
Tasai kaimo žmogus ir tasai 
darbo žmogus giliai širdyje tu
ri viltį, kad jus nepasiduosite 
suvedžiojami ir eisite visų dar
bo žmonių nužymėtais keliais. 
Kada nors ldAr kitu kariu at
vyksite į Lietuvų, kada visa Lie
tuva nevaržomai galės jus pri
imti ir kartu dainuoti.

O dabar, dabar iki pasimaty
mo!

VII—29

kartu

—Jūsų Keistas

(GALAS)

Iš Lietuvos
JONIŠKIEČIAI NETURI 

MAUDYKLĖS

‘ Miestiečiai karštomis vasaros 
dienomis lietsargiais prisidengę 
ir susitraukę gatvėmis vaikščio
ja, nes visoje apylinkėje nėra 
nei upės, nei miškelio nuo kai
tros pasislėpti. Kurie ypatingai 
iddeli mėgėjai maudyklių, eina 
į paprastus griovius ar kūdras 
ir purve maudosi. Nuo tokio 
maudymosi ne vienam tenka ir 
susirgti.

PRAVAŽIAVO DIDELĖ 
EKSKURSIJA

Bet tai buvo šventadieniška
Lietuva!

Jiems gal neteko matyti ir 
kasdieninės, pilkos Lietuvos, 
darbo Lietuvos, kuri sunkiai ir 
daug dirba, kad galėtų pramis
ti*

Jiems nebuvo laiko tų kasdie
ninę Lietuvą pamatyti. Ji nėra 
jau tokia romantiška, širdinga, 
bičiulinga, kaip šventadieniška 
Lietuva.

Ji nėra tokia linksma ir sma
gi, kaip šventadieniška Lietuva.

Jai nėra kada tiek linksmin
tis ir visa kuo džiaugtis, ji tu
ri dirbti, dirbti ir dirbti.

Taip, “Pirmyn” choras paty
rė, girdėjo, kad Lietuvos savoji Šininku paskirtas buvęs Kėdai- 
daina dar nėra tokia linksma, nių stoties viršininkas p. Cha-

Liepos mčn. 21 d. specialiu 
traukiniu iš Latvijos ir Estijos, 
pravažiavo didelė, apie 700 žm. 
vokiečių Latvijos ir Estijos pi
liečių, esu sportininkų, į Vokie
tijų, ekskursija. “Sportininkų” 
(?) pervežimui buvo specialiai 
pasiųstas visas traukinys, iš Vo
kietijos į Latvijų, išskiriant gar
vežį, kuris minimus vokiečius 
ir atvežė. Atgal grįš vėl specia
liu traukiniu, rugp. mėn. 2 d. 
Dauguma pravažiavusių “spor
tininkų” bandė hitleriškai svei
kintis.

VIEVIS PADARYTAS II KLA
SES STOTIMI

Prasidėjus* geležinkelių susiJ 
siekimui su Lenkija, Hgšiol bu
vusi IV klasės Vievio stotis Vy
riausio geležinkelių direkto
riaus įsakymu paversta II kla
ses stotimi. Vievio stoties vir-
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American Beauty Venetian Blinds
Viskas padaroma, kaip užsakoma, impor
tuoti raiščiai, jūsų pasirinkimas iš 14 spal
vų. PARDUODA LENGVAIS TERMINAIS 
MAŽU ĮMOKĖJIMU. LIKUSĮ NUO 6 MĖN. 
IKI METŲ IŠMOKĖTI.

APSKAIČIAVIMAS DYKAI

KORESPONDENCIJOS
KENOSHA MARGUMYNAI

ACORD WINDOW SHADE AND 
VENETIAN BLIND WORKS

2808 West 59th Street • Telephone Piospect 2880-1

SLA 212 kuopos piknikas.—Atsisveikinimas su prof. Senn.— 
Rockfordo lietuviams žinotina.—J. Martino kandidatūra.—Iš
garsėjusi šokėjų grupė.—Kenosha Lietuvių Kultūros Draugi
jos ir choro piknikas.

Nuolatinis, Greitas Susisiekimas 
Tarp New Yorko ir Klaipėdos, Per Gothenburgą 

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

moderniškuoju S. S. “Marieholm”.
Nereik švedų vizos keleiviams į Lietuvą per Švediją.

Laivų išplaukimai iš New Yorko:
GRIPSHOLM Rugsėjo 7,............... Spalio 1
DROTTNINGBOLM: Rugsėjo 1, Rugsėjo 24

KUNGSHOLM a......... Rugsėjo 14, Spalio 28
Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės į 

vietinį laivakorčių agentą, arba

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

19c
3 už 25*
2 už 190 

29* 
14*

Didesnis Patenkinimas
Kai Jų’s Perkate Pas “MIDWEST STORES”!
Ekstra Vertybės Penktadieniui ir šeštadieniui, Rugpjūčio 19 ir 20
FANCY NEBRASKA WHITE COBLER 

BULVES 12 SVARŲ PERAS 

“KLONDYKE SPRING” EARLY VARIETY WISC. 
ŽIRNIAI No. 2 KENAI ................................
“TASTEWELL” Extra Standard Golden Bantom 
KORNAI No. 2 KENAI ...............................
“Midwest” Geriausios Kokybės Išdirbystės 
SALAD DRESSING KVORTINIS DŽIARAS 
“Midwest” Geriausios Kokybės Išdirbystės
FRENCH DRESSING 4 unc. Butelis 9c. 8unc. Butelis 
“Miller’s” Crispy O 1
CORN FLAKES Dideli 13 unc. Pakai .................. fc uz ■ v
PAPRASTA ARBA CHOCOLATE SKONIO 

OVALTINE Did lis 59c 
“Midwest” Pure .... 
GRAPE JUICE Paintės Buteliai 
Fancy California Thompson 
GREIPSAI Saldų? Besėkliai 
ORANDifeh 288^11^^6 TUZINAS 

Fancy California Bartlett 
KRIAUŠĖS ................. J.................................
Fancy Geltoni
SAUSI SVOGŪNAI.............
Fancy Namie Auginti
AGURKAI.............................
“Normandie” O
FRENCH FRIED BULVĖS ................... -.......................
“Chef-Boy-AR-Dee” O
SPAGHETTI & MEAT BALLS .................................. U
“SHURFINE” ČIELI DIDELIS 2!6 KEN.
AFRIKATAI .......................................
Dole’s “Palm Island” Piaustyti Didelis 2!6 Kenas
PINEAPPLE.........................................
VISŲ SKONIŲ O
KNOX JELL ................................................................ w PAKAI
“SNIDER’S” Tomato Catsup Didel. Butel. 
“Midwest” Geriausios Kokybės 
TOMEITĖS Dideli 2H Kenai ...........
“U-Serv-It” Grynas Nesaldintas 
GRAPEFRUIT JUICE No. 1 Kenas 
“Midwest” Fancy 
ŽEMUOGĖS No. 1 Aukštas Kenas .. 
“WOODBURY’S” VEIDUI MUILAS 
“PALMOLIVE” MUILAS ...........
“SUPER SUDS” ............................
“SUPER SUDS”.............................
“CLEAN QUICK” SOAP CHIPS
“CHIPSO”

Mažas 33c
2 už 25*

3 sv 19*

4 sv. 23*
5 sv. 9*
5 sv. 9*
Ken. 19*
Ken. 25*

17*
20* 
14* 
15* 

2 už 25* 
5* 

Z 20* 
25c 
23c 
18s 
20c 
31c

••....21*
4 už 1 g*

už 
už 

Didelis Raudonas Pakas 
.... Didelis Mėlynas Pakas 
2Vz Sv. Pakeliai ....... 2 už

2 Maži 17c. Didelis Pakas
BALTAS NAPHTHA MUILAS .

3
4

PIRK NUO

MIDWEST
400

NES PIGIAU

STORES
■nma

Norėdami Geriausio^ ANGLIES
VISUOMET KREIPKITĖS Į

WESTERN COAL & SUPPLY C0.
4916 SOUTH WESTERN AVENUE
TEL. PROSPECT 3400

J. MOŠCIPAN, Prezidentas. PATARIMAI DYKAI

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Pasaulyje nieko pastovaus rikoje, bet ir Europoje. Jis yra 
nėra: viskas keičiasi, viskas išgarsėjęs šokėjas ir drauge su 
kinta. Kinta ir metai, pasida- savo žmoną bei Edward Taut- 
lindami į sezonus. Ir kaip greit 
tie sezonai prabėga, o ypač va
saros sezonai! Rodosi, visai ne
seniai pradėjome vasara grožė
tis, o ji netrukus baigsis. Dar 
viena kita savaitė ir turėsime 
vėl “keturiomis sienomis” pasi
tenkinti. Tad kol dar vasariš
kas oras, tai pasinaudokime juo. 
Štai rugp. 21 d. SLA 212 kuopa 
rengia Alford parke šaunų pik
niką. Piknikas įvyks antrame 
kalne. Vieta puiki, įrengta vi
sokie parankumai ir galima mau
dytis.

šia proga noriu priminti, kad 
Alford parkas priklauso mies
tui. Jis yra prie 42 kelio į šiau
rę nuo miesto. Pikniko vieta 
bus pažymėta prie kelio. Patar
tina atvažiuoti anksti, nuobo- 
dauti nereikės. Bus plaukimo 
kontestas bei visokie kitokie 
žaidimai.

kum važinėjas) po įvairias pa
saulio dalis. Tas Šokėjų treje
tukas (trio) sėkmingai šokt) 
Londone, Paryžiuje, Berlyne, 
Monte Carlo ir daugelyje kitų 
vietų. Jie šokų net Anglijos ka
raliaus šeimai. Ta trupe yra ži
noma scenos vardu kaip “Karre 
Le Baron.”

Rugp. 5 d. ponų Kančių “Pa
ris Garden” įstaigoje (pakeliui 
iš Chicagos Milwaukee prie 41 
kelio) buvo surengtos išleistu 
vės profesoriui A. Senn, kuris 
apleidžia Madisoną ir vyksta į 
Pennsylvanijos universitetą.

Ponų Kančių duktė lanko 
Wisconsin universitetą. Ji pa
sinaudojo taip pat proga pasi 
tobulinti lietuvių kalboje. Vadi
nasi, lankė prof. Senn’o lietu
vių kalbos, pamokas.

DalyVauĮti .taplę Jįnksmamc 
pobūvyje dėl tam tikrų priežas
čių aš negalėjau, bet girdėjau, 
kad p-ia Kančienė svečius labai 
šauniai pavaišino visokiais gar
dumynais.

Be prof. Senn’o ir jo žmonos 
bei dukters, dalyvavo ponai 
Martinai, Brazevičiai, Bučniai,. 
Poteliunai, Schlageriai, Jankai, 
Valiai, Rakai, Vaičiūnai, p-ia 
Pūras, J. Kasputis ir S. Bacevi
čius.

Buvo pasakytos trumpos, bet 
širdingos kalbos. Svečiai išsi
skirstė anksti rytą.

Iš ponios V. Jakutienės, ar
timos ponų Krenčių Šeimos 
drauges, teko patirti, jog saky
tas šokėjų trejetukas aplanke 
Lietuvą ir ten praleido kelias 
savaites. Savo atsilankymu jie 
esą labai patenkinti. Visur buvę 
maloniai priimti ir šauniai pa
vaišinti. Jiems ypačiai patikę 
lietuviški valgiai. Girdi, tokių 
gardžių barščių, kopūstų ir la
šinių jie niekur neragavę kaip 
Lietuvoje.

Ilgesnį laiką jiems tekę pra
leisti Nemakščių parapijoje, tė
vo gimtinėje.

Lietuvių laikraščiai apie tuos 
jaunuosius šokėjus labai gra
žiai atsiliepė. Buvo dedamos 
pastangos jiems surengti marš
rutą po visus*- didesnius Lietu
vos miestus. •

Netolimoje ateityje, manau, 
turėsiu progos su jais asmeniš
kai pasimatyt ir pasikalbėti, 
tad tąsyk daugiau parašysiu.

Rugpjūčio 7 d. Kenosda Lie
tuvių Kultūros Draugija ir cho
ras turėjo smagų pikniką Al- 
ford parke. 'Diena pasitaikė la
bai graži, tad' suvažiavo daug 
žmonių. Buvo’ atvykę svečių ir 
iš Chicagos. Teko susitikti su

Peter Kacer
Beverly Shores, Ind. 

Telefonas — 2863-2

Rockfordo lietuviai atkreip
kite dėmesį į šią žinutę. Daly
kas toksi kad musų kolonijos 
veteranų Veikėjų Brazėvičių sū
nūs, Aiexander Braze, atsidarė 
savo ofisą City Hali trobesyje 
(kambarys 605).

Dr. A. Braze pirmiau dirbo 
Dr. Johnsono klinikoje. Jis yra 
rimtas ir patyręs profesionalas. 
Kreipdamiesi į jį vietos lietu
viai gaus tikrai tinkamą patar
navimą.

Kenosha miesto ir pavieto 
lietuviai turi pasirūpinti, kad 
musų J. Martinas, kuris pro- 
gresistų tikietu kandidatuoja į 
šerifus, laimėtų “primary” rin
kimus.

Martinas neseniai buvo iš
rinktas trečiam terminui į mie
sto tarybą. Įvairiais naudingais 
sumanymais jis ten pasižymėjo 
ir yra gana populiarus.

Kai Martin pirmą kartą bu
vo išrinktas, tai surengtame 
jam pagerbimo pokylyje p. A. 
Lauraitis pareiškė, jog tuo pa
sitenkinti mes neprivalome. Esą, 
mes turime ir toliau darbuotis, 
kad p. Martinas butų šerifu iš
rinktas.

Na, dėkime pastangas, kad 
tas p. Lauraičio pageidavimas 
išsipildytų.

šiaip ar taip, o kenoshiečiai 
vis dėlto turi kuo pasididžiuo
ti. Štai netoli nuo miesto gyve
na farmoje laba kukli ponų 
Krenčių šeima. Jų sūnūs Jonas 
yra plačiai žinomas ne tik Amę-

kurortas yra arti 
Michigan ežero 
graži-tinkama vieta

Del aiškumo ar vietos 

rašyk arba važiuok 

Peter Kacer 
Lake Shore 
County Road 
Beverly Shore s, 

Indiana.

KACCRAUSKAS

ponais Milleriais, Mankais, Ku
liu, Grigaliūnais, Tymuliais ir 
kitais. Iš Waukegano atvyko 
Malelai, Mačiulis, p-ia Laurai- 
tienė su dukrele Jennie; iš Ra- 
cine Statkevičiai ir kiti. Žino
ma, iš kitur buvo ir daugiau, 
bet dirbdamas visų ir nepaste
bėjau.

Draugijos veikėjas, jaunasis 
A. Totilas, dėjo pastangas, kad' 
piknikas nebūtų nuobodus. Jis 
suorganizavo moterų ir vyrų 
grupes įvairiems žaidimams. 
Tai pridavė labai daug gyvumo. 
Žaidimais žmonės įdomavo, juo 
labiau, kad buvo skiriami pri
zai. —-H. L.

Iš Bridgeporto 
Laisv. Et. Kult.
Dr-jos 5-os Kuopos
Kas Tas “Laisvamanis” ir Koks 

Jo Tikslas
Jei Am. lietuviai pasiektų tos 

aukštumos, kuri yra kultūri
niam pasauliui žinoma ir prisi
taikyti prie gyvenimo, tai Am. 
lietuvis nepaprastai iškilių ir e- 
konominis stovis šimto nuo
šimčių pagerėtų.

Mes jau daug pasiekėm, toli 
nužygiavom progreso keliu, bet 
žygiuodami progreso keliu mes 
prikraunam į savo gyvenimo 
vežimą bereikalingų krovinių— 
balasto, kuris toli ateityje gal 
būt bus reikalingas, o gal ir 
pasiliks bereikšmis.

Vergijos Dvasia
Per amžius lietuvių tautos 

nariai buvo kankinami proti
niai ir fiziniai ir nestebėtina, 
kad mumyse įsigyveno paže-
minto — vergo dvasia. Net ir 
posakis skamba: “Prieš vėją — 
nepapūsi!” Laikui bėgant pasi
sekė vienam — kitam lietuvių 
tautos7 nariui, nors svetimos 
dvąšibs* iii6k?yklą Ihnkhht, atgai
vinti shvo tikrą lietuvišką dva
sią ir nusikratyti pažeminto — 
vergo dvasios sykį ant visados. 
Mokslus baigęs lietuvis ir įgijęs 
profesiją, sugrįžo tarp savųjų, 
ir čiii neilstančiai pradėjo gai
vinti lietuvišką dvasią, pradėjo 
daužyti pažeminto — vergo re
težius, kuriais buvo surakintas 
lietuvio protas.

Jau penkios dešimtys metų 
sukako, o toji atkakli kova ne
siliauja ir jos galo nesimato. 
Tai kova už paliuosavinlą lie
tuvio iš pažeminto — vergo 
dvasios. Didžiausiu priešu pasi
rodė organizuota bažnyčia, ku
ri dangų ir žemę sumaišo ir lie
tuvį laiko kietais tamsos rete
žiais surakinus.

Tai nepadoriai niekšystei tvir
tai pasipriešino laisvo tyro pro
tavimo lietuvis, kurį vadinam 
laisvamaniu. Tas laisvamanis 
lietuvis įsteigė draugiją, kurią 
pavadino “Laisvamanių Etinės 
Kultūros Draugija” ir į tąją 
draugiją kviečiami yra visi lie
tuviai ir lietuvės susispiesti ir 
sykiu vesti kovą už paliuosavi- 
mą visų lieutvių tautos narių ir 
dvasios vergovės. Kova verda 
atkakli ir neliautina.

Kova bus Laimėta!
Kad laisvamanybė, kaip Lie

tuvoje, taip Amerikoje laimes, 
tai nėra mažiausios abejones. 
Bet, kad apčiuopiamos pasek
mės galėtume aiškiai matyti, 
lai reikia organizuotai veikti.

Tuo tikslu yra susitvėrusios, 
didesnėse kolonijose Laisv. Et. 
Kultūros Dr-jos kuopos. Chica- 
goje, Bridgeporto kolonijoje 
randasi 5 kuopa. Aplikaciją ga
lima gauti pas D-rą A. L. Grai- 
čuną 3310 So. Halsted St., kas
dieną tarp 6 ir ,8 vai vakarais.

Todėl, lietuviai ir lietuvės, 
norintieji organizuotai ateiti 
pagalbon saviesiems broliams ir 
sesėms — nevilkinant įstokit į 
Laisv. Etinės Kultūros Draugi
ją

Dr. A. L. Graičunas, 
L.E.K. Dr-jos 5 kuopos sekr.

PATIKIMAS BANKININKAVIMAS NUO 1882

AR JUS MOKINATE SAVO VAIKUS 
Kaip Taupyti?

Drovers Bankas nori jums padėti. Mes kviečiame vaikus 
atsidaryti savo taupomąsias sąskaitas ir su pagarba sakome, 
kad šiandien čia bankininkauja šimtai vaikų.

Dauiuma tų berniukų ir mergaičių taupo savo pasirink
tam reikalui. $35.00 tai kuklus vienam jaunuoliui tikslas. Vie
nas nori [turėti savo dviratį, kitas ambicijos pilnas laikraščių 
išnešiotojas taupo aukštojo mokslo siekdamas ir skubiai žen
gia pirmyn. Abiem tiem berniukam mes atkreipiame savo 
ypatingą atidą ir draugiškai drąsiname. Ir džiaugiamės, kad 
galime suteikti tos rųšies patarnavimą kiekvienam berniukui 

' ir mergaitei, kurie atsidaro savo sąskaitas Drovers Banke.
Kviečiame jūsų šeimos vaikus taupyti. Drąsiname 

juos mus lankyti. Jei galima, ateikit su jais.

ATDARA
Kasdien 9 valandą ryto iki 5 vai. po pietų 
šeštadienį 9 valandą ryto iki 2 vai. po pietų.

Drovers National Bank
Drovers Trust &. Savings Bank

MEMBERS, FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

47T.H STREET AND ASHLAND AVENUE • CHICAGO

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS — BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAMS

KLAUSYKITĖS 
ŠALTIMIERO

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ— TT „ —7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENĮ— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ— —7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

Statyk arba Taisyk 
namus skolindamas iš

NAUJIENŲ SPULKOS

Lietuvio tokia jau prigimtis, kad pirmai galimybei pa
sitaikius įsigyti nuosavybę—namus. Deja, kartais ir ge- 
riausiems norams esant, savomis pajėgomis nedaug gali
ma atsiekti,—reikia pašalinės pagelbos—lėšų. Dabar, ypač 
prieš šį rudenį susidaro visiems puikios sąlygos tokioms 
svajonėms įkūnyti, t. y. galima gauti pasiskolinti, atnau
jinti morgičius labai lengvomis sąlygomis. Tad, nepraleis
kite šios progos... statykite, arba taisykite namus, o kurie 
turite atliekamų pinigų, galite ir pasidėti.

Užeikite ir smulkmeniškai išdėstykite savo sumanymus, 
mes maloniai jums padėsime.

♦ 5000.

• Užsitikrink savo in
dėliams tikrą apsau
gą ir pelną.

INSUREDf į// • čia visų INDĖLIAI * 
APDRAUSTI IKI—

UTHUANIAN BUILDING,^ 
LOAN and SAVINGS ASS’N 

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 SOUTH HALSTED STREET Tel.

Atdara nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.

i

i i

CANAL 8500



NAUJIENOS, Chicago, UI,

Naujas Lietuvis Daktaras Atidarė Ofisą

Dr. W. J. Kirstuk

---- —PARENGIMAI

šeštadienis, Rugp. 20, 193S

Dr-jos “Lietuvos Ūkininko” mėnesinis susirinkimas įvyks sek
madienį, rugp. 14 d., 1 vai. po pietų, paprastoj vietoj. Bus 
išduotas raportas iš rengimo šeimyniško išvažiavimo, pra
šoma narių susirinkti. Taipgi nariai atsilikę su mokesčiais,, 

malonėkite užsimokėti. J. Žukauskas, pirm.
Amerikos Lietuvių Piliečių Politiškas ir Pašelpinis Klubas 12 

ward laikys mėnesinį susirinkimų sekmadienį Rugpiučio 
(August) 21 d., 1 vai. popiet Hollywood Svet. 2417 W. 43 
St. narių privalumas skaitlingai susirinkti taipgi apslru- 
pinkit su užsilikusiais mokestiinis — Paul J. Petraitis, rašt.

LDD 4-toji Kuopa 
Rengia Iškilminga

DUODAME PINIGUS

SLA 178 kp. rengia sekmadienį pasilinksminimus Ryans miške, 
prie 87 ir Western avenue. Be pasilinksminimų bus ir iš- 
laimėjimų. Kviečia visus lietuvius iš Chicagos ir apylinkių 
silankyti. Kviečia B. Walantinas

Piknikų — Field Day rengia, Liet. Darbininkų Draugijos 4 
kuopa “Naujos Gadynės” savaitraščio naudai, rytoj, rug
pjūčio 21 d., Dambrausko farmoje, Willow Springs. Bus 
prakalbos, dainuos du chorai, baseball lošimas, šokiai, vai
šės, dovanos ir 1.1. Kviečia visus — Reng. Kom.

Ned. Rugpiučio 21 dienų įvyks Liet. Kunigaikščio Mindaugio 
Draugijos nuo Town of Lake, antras metinis piknikas, Juo
zapo Spaičio Shady Tree darže, 8900 S. Archer Avė. Wil 
low Springs, III. Bus muzika, šokiai, daržo įžangos nebus. 
Visi lietuviai raginami skaitlingai atsilankyti.

Budriko Radio 
Programai

Sekmadienio vakare, nuo 7:30 
iki 8 vai., pagal Chicagos laiT/ų, 
bus Budriko radio programas 
iš galingos, toli girdimos sto- 
tes WCFL—970 k. Programą1 
išpildys didžiulė simfonijos or- l 
kestra ir duos gražias muzikdŠ 
kompozicijas ir parinktines Lie-I 
tu vos liaudies dainas, maršus i 
ir šokius. Nepamirškite atsi-' 
sukti savo radijos pasakytai 
laikų ir pasiklausyti šitos gra
žios muzikos.

Pirmadieni ir penktadienį, 
kaip 6:15 P. M., bus Interna-Į 
tional Potpourri—parinktines 
dainos ir šokiai iš stotes V.’A5 
AF—920 k.

Ketvirtadienį, nuo 7 iki 8 
vai. vakare, pagal Chicagos lai
ką, bus gražus Budriko Radio 
programas su įvairiais ir svar
biais pranešimais iš stoties ST 
HFC—1420 k. Nepamirškite 
pasiklausyti. —K.

Field

Pikniką
“NAUJOSIOS GADYNĖS” 

NAUDAI

• Jeigu reikia atnaujrnti
morgičių;

• Jeigu norite taršyti na
mą;

9 Jeigu norite pirkti namą;
• Jeigu norite būdavot) n: -

mą;
• Kreipkitės i Nauiien į

Smilką. Gausite ant len
gvų išsimokėįirrų lenj - 
vomis sąlygomis.

LITHUANIAN BUILDING 
LOAN AND SAVINGS 

ASSOCIATICN
1739 So. Halsted Street.

Atidarą kasdieną , išskyrų; 
nederdienius nuo 8 ryto iki 

8 vai. vakare

Iškilmingas Atidarymas 
STANLEY’S TA VERNO

4949 SO. HALSTED ST.
ŠEŠTADIENI ir SEKMADIENI, RUGPIUČIO (AUGUST) 20 ir 21

Gros gera muzika šokiams. Bus skanių užkandžių ir visokių gė
rimų. Visus kviečiame atsilankyti ir linksmai laiką praleisti.

SOPHIE IR STANLEY DRANGELIS.
Phone Boulevard 8723

Chicagos lietuvių medicinos kur 4 metų kursą baigė į 31/* 
padaugėjo dar metų. Be to, du metu laiko lan

kė Crane Junior kolegijų.
Užbaigęs mokslus Dr. Kir-

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
BILL’S TAVERN

3538 South Halsted Street
WM. ZIECK, Savininkas.

Šiandien, Šeštadienį, Rugpiučio 20 d. 
ir Nedėlioję 21 dieną.

Gera muzika skanus užkandžiai VELTUI’.
Prašau visus pažystamus atsilankyti ir atsivesti savo draugus.

daktarų eilės 
vienu nariu.

Jaunas, Amerikoj gimęs lie
tuvis, Dr. W. J. Kirstuk, šian- stuk per du metu darbavosi kai - 
dien atidarė ofisą NorthsidėjJ po daktaras Mercy ligoninės ir 
adresu 4309 West Fullerton 
Avenue. Jis yra sūnūs lietuvių 
pp. Jono ir Uršulės Kirstukų.

Jaunasis 
aukštuosius mokslus Loyola'Dr. Kirstuk nesišalina lietuvių, 
Universiteto medicinos mokyk-' nes priklauso Chicagos Lictu- 
loj, kurių užbaigęs už gabumą1 vių Draugijai ir kitoms orga- 
studijose gavo garbęs diplomą, nizacijoms.

Prirengiamuosius mokslus iš
ėjo Lane Technical High School, sisekimo.

profesionalas išėjo 
mokslus

Cook apskričio ligonines klini
kose ir 'vienus metus internu 
buvo St. Elizabeth ligoninėj.

Reikia pastebėti, kad jaunas

Mes jam linkim geriausio pa- 
Draugas

daug matė, daug patyrė ir ėjo 
visur, nieko nebijodami.

Cicerietis.

-v

PASIRAŠYTA ‘‘SVAMBUS 
KONTRAKTAS”GRANO OPENINGAS

ĮVYKS SUBATOJ, RUGPIUČIO 20, 1938
RUPSIS TAVERN

4358 South Western Avė.
MUZIKA — ŠOKIAI — UŽKANDŽIAI

Širdingai užprašo atsilankyti visus draugus ir pažįstamus. Busite 
visi maloniai priimti.

ANTANAS ir MARIJONA RUPŠIAI, ir JUOZAS B. PAULIKAS

Beer Distnbutor

GERKIT tik GERA ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar gėrės 
nį alų, kurį užvardino NECTAR. Šis Altu yra pagamintas iš impor
tuotu pirmos rųšies produktų.

Urmo (wholesale> kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. VI 
: kieipkitės pas NORKŲ’, km gausit* greita i* patai

nav4n»a.

2415 W. 64th Street

LSS centralinė kuopa ir JLDD 
4-ta kuopa pasirašė kontraktų, 
kad sekantį sekmadienį, 21 d. 
rugpiučio, nebus lietaus, bet 
bus gražu, giedra. Tas padaryta 
tuom tikslu, kad kalbamą die
ną įvyksta Chicagos ir jos apy
linkių LDD ir LSS kuopų ben
dras išvažiavimas FIELD DAY, 
Dambrausko Ukyj, Willow 
Springs, III.

Išvažiavimas bus labai links
mas ir įdomus. Programa pildys 
NAUJOS GADYNĖS CHORAS 
po vadovybe Jurgio Steponavi
čiaus, kuris tik trečiadienį par
vyko iš Lietuvos ir, nėra abe
jonės, kad, kaip jis, taip ir jo 
žmonelė Antoinctte papasakos 
daug ką naujo apie savo tėvų 
šalį. Šalę to,' programe dalyvaus 
Chicagos Vyrų Choras, kalbės 
“Naujienų” redakcijos narys 
draugas V. Poška. Įvyks ir base- 
bąli lošimas tarp Naujos Gady
nės ir kito “tymo”.

Seni ir jauni, visi ruoškitės 
rugpiučio August 21 d. į virš 
kalbamą išvažiavimą, nes tai 
bus vienas iš gražiausių pramo
gų. Už penkis centus, galėsite 
Šauti net penkiasdešimts dole
rių. Ten laukia geriausias gy
venimo giliukas ir todėl, nepra
leiskite progos. L.

išsiėmė Leidimus 
Vedyboms ou 
(Chicago je),

Peter Lynch, J 21, su
rine Druktenis, 19

Joseph Shimalis, 31, su Julie
Sumutis, 20 1

Anthony Waichulis,
Theresa Manczak, 22

Cathe->

Reikalauja
Perskiru

I.

Frances Grisk nuo
Grish

Agnės Matula nuo Adam Ma-
tula

27, su

Peter

Didele Naujiena

Ant Stogo'
Ir ko tie tavernininkai 

nesumano

SUTIKTUVĖS
AL BRAZIUI

WEST SIDE. — štai kaip 
aną vakarą v.enas taverninin-! 
kas, kurio taverna karčiama! 
randasi prie Leavitt ir neto ! 
liese 24-tos gatvių, sumanė ir 
palinksmino savo kostumeriusj 
o pasilinksminti galima visur 
ir visaip. Tai žinodamas, musų! 
biznierius surengė šokius ant 
stogo, po atviru dangum.

Tai buvo naujenybė, kurių 
kitas, manau, nebūtų ir "pilė 
geriausių norų sugalvojęs. Jo 
kostumeriai su kostumerkom,1

CICERO. — šiandien čia yra pasirodė nekokie ten bai-' 
.engiama sutiktuvių puota jau-pįai šokti ant stogo. Jie šoko,1 
nam Al Braziui, kuris neseniai j linksminosi, muzika grojo Iki 
grįžo iš Lietuvos su Pirmyn1 vidurnakčio, net visa apylinkė 
3hou. Atrodo, kad puota bus skambėjo. Nors stogas randa- 
nepaprastai šauni, erdvi Liuo-:si vietoje, tai yra nė per že- 
sybjs svetainė^ bus kupina sve-!1^’ ne .per aukštai, tik ant tre
čių, jaunų ir suaugusių. Prie ėi° aukšto, prie to dar plokš- 
įžangos bilietų bus duodama ^iąs kaip blynas, taT oro tem- 
valgių ir gėrimų. jperatuia, sako, ten buvusi taip

Kas interesuoja tęs Lietuva, Pa^ r*£ht ’. Na, o šokti 
ateikite. Jaunasis Brazis kiek - kur dangaus mėlynė apgau- 
vien m atsakys į klausimus. P°re^es globoja. Ak, tai to 
Kiek jau teko patirti, tai cho- v*30 ^eyumo ir A. J. S. nesu
rištai kelione ir pačia Lietuva įsivaizduoti., 
labai patenkinti. Sako, buvo Bet, ve, neatsižvelgiant į vi- 
priimti geriausiai kaip galima, sus tuos “patogtffiųs”, nugh>

rengiama sutiktuvių puota jau ! 
nam Al Braziui, kuris neseniai:

Tel. Hemlock 6240

“Progress” Programas Duos 
Daug Smagumo Klausytojams

Rytoj, sekmadienį, 11-tą va
landų prieš piet, radio klausyto
jai turės tikrai smagią valan
dėlę, klausydami gražaus ir į- 
domaus lietuviško radio pro- 
gramo. Pranešama, kad progra- 
mo išpildyme yra užkviesti žy
mus dainininkai ir daininin
kės, kurie padainuos rinktinių 
kompozicijų ir gražių liaudies 
dainelių.

Prie to bus gražios muzikos, 
naudingų patarimų ir svarbių 
pranešimų. Ypač radio klausy
tojai, kurie reikalauja įvairių 
namams reikmenų, girdės pel
ningų pranešimų iš Progress 
Krautuvės apie čia einantį di
džiulį rugpiučio 'mėnesio išpar
davimą. Patartini visiems ne
pamiršti pasiklausyti.

Rep. J.

dau kai kuriuos westsidiečius 
kalbant, kad buk kas tai da
vė prisakymą minėtam biznie
riui daugiau šokių ant stogo 
neberengti, nes, esą, ypatingai 
truputį įsigėrusiems, stogas la
bai nesaugi vieta. O antra, sa- matysim.

Rugpiučiožl
DAMBRAUSKO 

FARMOJ
WILL0W SPRINGS, ILL.

PROGRAMA:
1. Naujos Gadynės Choras
2. Chicagos L. Vyrų Choras
3. Beisbolas: Naujos Gadynės 

Choro ir Pirmyn Choro 
“tymai”

4. Kalba: V. Poška, “Naujie
nų” red. štabo narys

5. šokiam gros: Stephens 
Revelers Orchestra

Dovanos $50 Pinigais
Ruoškitės visi, nežiūrint kur 
gyvenau4,—arti ar toli. Musų 
Field Day bus geriausioji 
vasaros pramoga Chiėagoj

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

ko, dar ir dėl kitų svarbių kom
plikacijų neapsimoka ant sto
go perdaug linksmintis.

Kiek tame tiesos neteko Su
žinoti. Well, pagyvensim — pa-

Rugpiučio Rakandų

Išpardavimas
Ant gerų rakandų, Parlor Setų, Pečių, Miegamo Kambario

Setų, Karpetų, Radio, Skalbiamų Mašinų, Elektrinių
Ledaunių

Sutaupysit daug pinigų pirkdami DABAR.

LOCAL & LONG DISTANCE 
MOVING 

Perkraustom forničius, pianus ii 
visokias rakandus bei Storus. Ve 
žam j farmas ir kitus miestus 
Žema kaina. Musų Darbas ga 
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St.

Šaukit Tel. YARDS 3408

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

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

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

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

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

5 šmotų Chromium Dinette setas, vertas $40, už $22-50 
Šių savaitę General Electric Refrigerator, 6 pėdų, 

vertas $175.00, už ............................. $119’®®
Norge Refrigerator Deluxe, vertas $149.00, už $9900

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 
KRAUTUVĖ ATDARA: 

Seredomis, pėtnyčiomis iki 6 P. M. 
Panedėliais, Utarninkais, Ketvergais ir Subatom iki 10 p.m.

BUDRIKO PROGRAMAI:
WCFL Nedėliomis 7:30 vakare
WAAF Panedėliais ir Pėtnyčiomis 6:15 vakare
WHFC Ketvergais 7 vai. vakare

Jos.F.Budrik,*”°-
3409 SO. HALSTED STREET

Naujas Tel. Yards 3088-3089

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

• LIGONINES
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $12-50
GYDYMAS SCn.OO
LIGONINĖJE . ...............
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje $15-oo
RAUMATIZMAS SO.OO

greitai palengvinama . .. “
VISAS LIGAS GYDOMA 
Ekznminnciįa įskait. vaistus ■

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

Tel. Lawndale 5727.

ANGLYS—COAL
R’ainos nerkant 4 tonus daugiau:
Pocahon*as Mine Run, Virgin)* 

-- ~ S7.0075%
P<x‘ahon*,»s Mine Run, West Vinrinia

75% Coarse .........
mino** Nut .............
Rex Egg ....... .......
Black B»nd Lumn ..
Millers Creek Lnmn
Chestnut Hard Coal

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980.

OKSAS EXPRESSING

$7.75
$5.60
$7.50
$8.75 
$9.00 

$13.00



Lietuva Juos 
Gerbė; Tad Gerbkim 
Ir Mes!
Rugp. 31 Iškilmingai Pasvei- 
kinkim Grįžusį Pirmyn Chorą

cho- 
Tik- 
gra- 
kaip 
sar-

“Naujienose” jau buvo daug 
žinią kaip iškilmingai Lietuva 
vaišino, kaip rodė savo pagarbą 
ir meilę musą chicagiečių pa
žangiam Chorui Pirmyn.

Visa Lietuva gerbė Chorą, 
tad pagerbkim jį ir mes, jau 
susilaukę jo Chicagoje. Nevien 
iš dainininkų lupų, bet ir iš 
Lietuvos laikraščių ir laiškų 
girdime, kad jis Lietuvoje at
liko tikrai triumfališką kelio
nę, žavėjo Lietuvos žmones sa
vo dainomis ir padarė daug di 
dėsnio įspūdžio, negu patys 
ristai ir Lietuva tikėjosi, 
rai, Pirmyn Choras labai 
žiai užsirekomendavo ir 
sau, taip ir chicagiečiams, 
matos nepadarė. Priešingai, 
mums Pirmyn Fondo nariams, 
kuris darbavosi pinigų sukėfl- 
m«i, ir visiems aukotojams bei 
rėmėjams atnešė didelį džiaug
smą ir malonumo.

Choras tikrai vertas pagar
bos ir Pirmyn Fondas yra pa
siryžęs tą pagarbą parodyti. 
Paskutinę šio mėnesio dieną, 
tai yra, trečiadienį, rugpiučio 
31 d., ruošia Sutikimo Banketą 
Pirmyn Chorui, gražioj Syrena 
Salėj, kuri randasi adresu 4270 
Archer avenue. Ten prie ska
nių vaišių galėsime gražiai 
Chorą priimti ir pasidžiaugti 
jo pasisekimu, Choras mums 
papasakos apie savo patyrimus, 
o gal ir padainuos.

MADOS

No. 4822 — Patogus Ir gražus a- 
patinis rūbas. Sukirptos mieros 14, 
1d, 18, 20, taipgi 34, 36, 38, 40 ir 42 
colių per krutinę.

JJorint gauti vieną ar dai
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę If adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali* 
te pasiųsti pinigus arba paŠ* 
to ženkleliais kartu sti užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DepL, 1739 
So. Halsted St„ Chicago, I1L

NAUJIENOS Patteni DepU 
1789 S/Halsted St, Chicago, HL 

(dedu 15 eentų Ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No.

Mieros ______- per kratine

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)
■X

(Miestas ir valstija);

Gavo Daug Dovanų
Kas kiekvienam chicagiečiui! 

bus įdomu pamatyti, tai dova
nos, kurias Pirmyn gavo. «Jjų' 
yra “trejos galybės”. Visokie 
puikus iš mažų medžio šmotu-j 
kų padaryti paveikslai, tipiški 
kryžiai, audiniai, puikus ir au
tentiškas tautiškas kostiumas, 
(kurį padovanojo p. Steponavi
čienei) įvairus papuošalai, kny
gos, albumai, ir taip toliau. Vi
si tie daiktai bus išstatyti pa^ 
rodai, kartu ir milžiniškos afi
šos, kurios Chorą garsino Lie
tuvai,

Mes kviečiam visus Chicagos 
lietuvius tame Sutikimo Ban-i 
kete dalyvauti* Tai bus puikus 
ir gražus parengimas, kurį vi-j 
si svečiai ilgai atsimins* Po pro-; 
gramo ir trumpų kalbų, (mes' 
chicagiečiai mažai kalbėsim; 
užleisim vietą grįžusioms pir- 
mynięčiams), svečiai galės do
vanas apžiūrėti, pasikalbėti su 
choristais, patirti jų jspudžius, 
ir linksmai vakarą užbaigti prie 
šokių muzikos.

Kadangi vietas rengėjams 
reikia iš anksto užsakyti, tai 
visi chicagiečiai, kurie žada da
lyvauti, yra prašomi įsigyti bi
lietus prie pirmos progos 
($1.25). Negalėdami pasiekti 
visų žmonių, mes prašome juos 
kreiptis į sekamas vietas bi
lietus įsigyti arba duoti užsa 
kymus telefonu. Taip padary
dami mums daug pagelbės ir 
palengvins banketo surengimą.

Vietos Kur Galima Pirmyn 
Sutikimo Banketo Bilietus 

Gauti
1. “Naujienose”, 1739 South 

Halsted Street, telefonas CANal 
8500;

2. A. Vilis, N. Bell avenue;
3. A. Vaivada, 8605 South 

Marshfield avė., BEVerly 6389;
4. Charles Kriščiūnas, 4501 

South Ashland -avenue;
& K. ,P. ^eveikįs,. 1518 So. 

48th Court, Cicero;
6. Mike Oksas, 2454 North 

Diversey Blvd., ALBany 7564,
7. K. Stuporai, 227 S. Cicero 

avė., AUStin 7971;
8. A. Faiza, 1250 N. Spaul 

ding avė., SPAulding 9207.
Piknikas Rugsėjo 4 d.

Sekmadienį, rugsėjo 4 d., Ke
lionės Fondas rengia Pirmyn

MYKOLAS YEŠtJLAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 18 d., 1 vai. ryto, 
1938 m., sulaukęs 52 m. amž., 
gyveno po antrašu 7307 So. 
Claremont Avė. Gimęs Lie
tuvoje Kražių parap., Rasei
nių apskr.

Amerikoj išgyveno 35 m/
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Agotą, dukterį Jose- 
phine Waską, žentą Benedik
tą, 2 sūnūs Mykolą ir Vietotą, 
brolienę Yesulaitienę, 2 pus
brolius Stanislovą ir Juozapą 
Gedvilą, daug anūkų ir kitų 
giminių. Lietuvoje paliko Se
serį ir brolį.

Kūnas pašarvotas 1646 W. 
46th St. Laidotuvės įvyks 
pirmadienį, rugp. 22 d., 8 vai. 
ryto iš koplyčios į Gimimo 
Pan. šv. parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a* a. Mykolo JesUlai- 
čio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, žentas, Sanai, 
Brolienė, Pusbroliai ir Gim.

Laid. Dir. I. J. Zolp, Tel. 
YARDS 0781.

i

pikniką, Sunset Darže, prie 135 ’ 
ir Archer Avenue. Tame pik
nike bus didžiulės iškilmės it 
Pirmyn Choras pirmą kartą 
pasirodys plačiai Chicagos lite-'1 
tuvių visuomenei po sugrįžimo 
iš Lietuvos. ; .

Rengimo Komitetas.

Apiplėšinėja
Alines

*+ . .... ............

Du ginkluoti banditai pradė
jo terorizuoti ir apiplėšihėti 
Southsidės alines. Vėliausiai’ 
nukentėjo alinė ties 2i)19 Westj 
59th St., ir 5952 S. Westem 
avenue. Apiplėšė nevien savi
ninkus, bet ir būrį kostume- 
rių.

KORESPONDENCIJA
r .............. < G- r n ui.-.ll'-

SLA 50 Kuopos
Piknikas

* • ' <

Binghamtone
Automobilis Užmušė K. Valaiką

BINGHAMTON, N. Y. — Už
ėjus vasaros karščiams, suma
žėjo veikimas, žmonės visi iš- 
važinėja į laukus, kur prie van
dens, kad pasivėdinus, tai da
bar daugiau nieko ir nerengia, 

vyko visa eilė — visokių pikni
kų ir “surpri'ze” parių. Nors 
piknikai visi buvo rengiami biz 
niškais tikslais, bet niekas ne
sidžiaugė dideliais pelnais. Tur 
būt, dėl to, kad tie visi pirmes
ni© j i piknikai buvo be jokių pa- 
mar'ginimo programų. O dabar 
SLA 50 kp., laikytame savo su
sirinkime rugpiučio 2-rą dieną, 
nutarė rengti pikniką šį sek
madienį, rugpiučio 21 P. B. 
Bąlčikonio vasarvietėje tik 6 
mylios nuo Birighamtono kelio, 
No. 11, Langdon, N. Y.

Vieta labai puiki. Yra visi 
parankumai, didelis paviliotas1 
šokiams salė, kad tą dieną ir 
lietus lytų, bus pastogė kur pa
sislėpti nuo lietaus.

Rengimo komisija žada dar 
ir platų programą šiam pikni
kui ir kviečia visus Binghamto- 
no ir apylinkės lietuvius daly
vauti. Tai bus vienas iš įvai
riausių piknikų, koks kad nors 
įvyko.

Liepos 30 d. automobilis už
mušė Kazį Valatką, lietuvį. Ve
lionis Valaika buvo našlys, pa
liko nuliudime dvi dukteris ir 
du sūnūs, pastarieji dar jauna- 
mečiai, vieną brolį Stasį Valai- 
kąy gyvenantį Binghamtone, ir 
dvi seseris Lietuvoje.

Velionis pirmiau priklausė 
prie St. Juozapo pašaipi n ės 
draugystės ir prie $LA 50 kp. 
bet iš visų tapo išbrauktas už 
neužsimokėjimą duoklių.

Reporterio Pagelbininkas

•J

VINCENTA-S YASAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 18 d. 7 vai. išryto, 
\ 1988 m., sulaukęs 60 m. amžv, 

gimęs Šiaulių apskr., Vaigu
vos parap.

Paliko dideliame nuliudime 
brolį Joną ir brolienę Karo- 

j liną, gimines ir draugus, o 
Lietuvoje 2 seseris Oną Ba
nienę, Marijoną švaikauskie- 
nę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 668 W. 
' 18th St. Radžiaus koplyčioj.

Laidotuvės įvyks rugp. 22 
8 vai. ryto iŠ kopi. į Dievo 
Apveizdos parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Vincento Yaso 
giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisVeikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Seserys, Brolienė ir 

Giminės.
Laid Dir. J. F. Radžius, Tel. 
CANAL 6174.

s

ir

Netrukus Žada 
Išleisti Miesto

Pertvarkė sętiesnes laidas 
greit duos spaudai

Miesto advokatas Barnet Ho- 
dės pranešė merui Edward J. 
Kėiiy, kad miestas dat1 šiais me
tais išleis naują kodeksą.

Miestu teisių departamentas 
per visuš pefeitus metus rinko1 
W tvarkė dabartį;^ 1675 pusk 
kodeksą ir tikisi Uaroą bąijgti šį 
rudenį, kad miesto taryba ga
lėtų galutinai jį patvirtinti ir j 
galima , butų tuojau pradėti jį 
spausdinti.

Dabartinis kodeksas išleistas, 
m* nuo to laiko jis buvo^ 

1,200 kartų papildytas. Nauja
sis kodeksas bus išleistas “Lose 
teaf'” formoj, kad lengviau jį 
butų papildyti įvykstant nau
jiems pakeitimams. Rainuos jis 
$5, vietoj dabartinių ,$15, tuo 
bus prieinamOsnis didesniam, 
skaičiui žmonių.

Tai bus pirmas atsitikimas, 
kad Amerikos miestas turės 
praktišką kodeksą. Seniau, ko
dekso laidos greitai pasendavo 
delei nuolatinių papildymų. Dė
lei to Chicago niekad neturėjo 
moderniško kodekso, kurį gali
ma butų vadinti praktišku.

(B.)

Federale Valdžia , 
Bandys Išnaikinti: 
Loterijas Chicagoj
Išvilioja Iš žmonių $20 Milionų 

Per Metus
Federalis teismas Chicagoj 

netrukus pradės vietos loterijų 
tyrinėjimą ir apkaltins visą ei
lę žmonių, kurie ją operavo. Jie 
veikė daugiausia tarp negrų 
Chicagos Southsidėj, iš kurių 
per metus laiko išviliodavo a- 
pie $20,000,000.

Loterija buvo paremta nume
riais. Bilietėlių pirkėjai dėdavo 
po dešimtuką ar daugiau ant 
arklių lenktynių, baseball ar ki
tų sportų rungtynių rezultatų 
■numerių; Kas, atspėdavo rezul-, » I . • .
tattis — tas laimėdavo, bet iš: 
tūkstančių tokių būdavo tik 
vienas.

Chiacgos loterijų vadas esąs 
vienas Abrakam Zimmcrman, 
buvęs laikraščių pardavinėtojas, 
kuris turėjo “standų” prie 63rd 
ir Halsted. Jis turįs apie $250,-; 
000 įplaukų per metus.

AR JIESKAI 
DIRBO?

H REIKIA 0ARBIW
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

119 taliWI Slttil. CMėnM
. .. . ........... ..... r .. 1

Remkite tuos, kurie

' ARE YOU SUFTOING FRČMį 

EYE STRAIN? 
due to dust, sūnelight^gl^re, t

^jdrivinįį-f 'rh'CĮy.ie^
Do your eyes bum—feel 
tired, uncomfortable? Try 
Murinę. 11 contains 7 hėlp- 
ful ingrįdients which 
cleanse and člear eyesred- 
dened froin fatigūe—make 
your eyes feel clean, fresh,
ajive! Much more effective than boric acid. 
Send for iriai bottle. Mali 1 Oc (stampa 
or coin) with your name and address to The 
MurineŲo., -pgpt. M r~, Chicago, IH, ,

a
fH/RI/VE,
VS EYES'L;......

AT ALI DRUG STORES' *

StTUATION WANTĖD

PAIEŠKAU DARBO
Pentėriš ir popieruotojas iš vi

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

J. AUGAITIS,
1608 S. 50th Avė., Cicero, ClC. 2633
'MIII ■ n: r f. .lilfti I I l.iillii D w <I* | ■ ■■Mim ■ ■ I Į

; IEŠKAU DARBO kepykloje, 
nau visą darbą prie benčiaus ir . 
čiaus, prie visokių duonų kepimo.

3203 So. Halsted St. 
Calumet 6579.

’ie benčiaus’ir pe-

PAIEŠKAU DARBO prie taisy
mo ir perdirbimo senų ir naujų 
namų. Esu getai patyręs visokių 
karpenterio aafbų. Atsišaukite, F. 
SKRABUTĖNAS, Tel. Lafayette 
0982.

JAUNAS PATYRĘS VYRAS ieš- 
ko darbo bučernėj už prieinamą 
algą. Atsišaukite laišku, 1739 So. 
BCalstfed Si., Box 866.
.■ ............. =

HELP VVANTED—FEMALE

MOTERIS — patyrusi tiktai — 
mišriems sukudurams skirstyti — 
darbas nuolatinis. 1429 S. Jeffer- 
son Street.

REIKALINGA MERGINA ar mo
teris pagelbėti į Lunch ruimį ir 
tavernoj. Geros sąlygos ir butas.

3206 Emerald Avė.-, antros lubos 
nuo 1 iki 5 vakare.

PATYRUSI MERGINA, 19-35; 
bendram namų darbui. Būti, 2 vai
kai, nereikia virti, nei skalbti, $30 
mėnesy. Ardmore 5130.

PATYRUSI MERGINA lengvam 
namų darbui, būti, geri namai. 
Litvin, 3908 W. Roosevelt Road, 
Rockwell 8015.

PARTNERS WANTED 
Partnerių Reikia

PAIEŠKAU PARTNERIO, vyro 
ar moters, prisidėti prie kriaučiaus 
biznio. Vienam sunku gerą biznį 
daryti. ŽILINSKAS

1314 W. 69th St., Chicago

FURNISHED ROOMŠ—TO RENT
_____

RENDAI FURNIŠIUOTAS, šva
rus, saulėtas kambarys, $3.00 į sa
vaitę

3316 W. 55th Street

RENDON FURNIŠIUOTAS kam
barys, apšildomas, be valgio, prie 
mažos šeimynos.

6817 S. Talman Avė.

RENDON FURNIŠIUOTAS kam
barys, šviesus, didelis, prie mažos 
šeimynos. Gera transportacija.

3429 So. Union Avė.
2-ras aukštas prieky

RENDON KAMBARYS pavie
niams; garažas, maudynės; karštu 
vandeniu šildomas. Mrs. Edna Gri
gaitis. 7034 So. Artesian Avė.

RENDON KAMBARYS, pavie
niam ar ženotai porai, gali būt ir 
su vaiku. 4247 S. Maplewood 

Antros lubos.

KAMBARYS ANT RENDOS dėl 
vieno ar dviejų, be valgio, apšildo
mas. 7024 S. Artesian Avė. 

2-ros lubos.

RENDON KAMBARYS vaikinui 
ar žėnotai porai. Galima vartoti 
virtuvę. 819 W. 31st Place, pirmos 
lubos priekyje.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

ANT RENDOS DUONKEPYKLA 
—duosime ilgą lysą. Pigi renda; 
biznis išdirbtas. 10754 Perry Avė.

6 KAMB. ŠVIESUS FLATAS 
rendon. Naujai dekoruotas — šei
mynai be Vaikų. $25.00.

3321 West 51st St.

PASIRENDUOJA FLATAS 5-kių 
kambarių, moderniškai ištaisytas. 
Renda nebrangi. 3934 So. Rockwel.

- .. -   —  —r-^..

RENDON HOTEL biznis, nešan
tis gerą pelną. Kreipkitės ypatiŠkai 
arba laišku.

JOHN AMBROSE 
1019 W. Monroe St.

RENDON TAVERNAS su visais 
fifesčeriai. Gerai įrengtas, štymu ap
šildomas, gyvenimui kambariai už
pakaly. Matykite Janitorių.

733 W. 18th St.

■ jni'..tii u:.>n i*?* • r*

CLASSIFIED

“N.” RAŠTINĖ PRIIMA 
KASDIEN NUO 8 V. RYTO 

IKI
7:30 V AL. VAK.

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
1 popiet ir nuo 4 iki 7:30 

vai. vakaro.
Tel. CANAL 8500

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

ANIMALS—DOGS—BIRDS—PETS 
Gyvuliai—Šunys—Paukščiai eta.
ŠUNIUKAS PARDAVIMUI, gra

žus pikanis šuniukas, 3 metų senu
mo; sveria 10 svarų, moka visokius 
triksus: parsiduoda pigiai $15.00. 
MRS. BROWN, 1250 N. Spaulding 
Avė. Tel. Spaulding 9207.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui.Bizniai

CLEANING IR DYEING krautu
vė. Turi būt greitai parduota. Prie
žastis — liga. Pigiai. 1909 So. Hals
ted St.

PARDAVIMUI TAVERNAS ir 
gąsdino Stotis. 79 ir Archer Avė., 
Justice, III. Henry Kumpus, Tel. 
Willow Springs 72.

PARSIDUODA ROADHOUSE 
prie 111 St. su nuosavybe 100x125, 
labai nebrangiai. 6810 So. Western 
Avė., Tel. Prospect 3730.

GROSERNĖ ir
užpakalyj, geras

PARDAVIMUI 
bučernė, išdirbta 15 metų. Gyveni
mui kambariai 
biznis, parduosiu pigiai. 2955 South 
Emetald Avė.

TAVERNAS PARSIDUODA grei
tu laiku dėl nesutikimų šeimynoj. 
Gerai įrengta. Yra Šokių salė.

3911 Irving Park Blvd.

EXTRA GERAS BIZNIS geram 
žmogui. Delikatesen, 4 kambariai 
garu apšildomi, 2 karų garažas, 
$25.00 rendos, turiu du biznius, 
parduosiu pigiai. 4451 So. Halsted 
St. Boulevard 2950.

PARDAVIMUI TAVERNAS ir 
restoranas; įsteigtas 4 metai; perei
namas kampas; pardavimo priežas
tis — bloga sveikata. Labai nebran
giai. 3201% W. 63rd Street

29 kam-ROOMING HOUSE 
bariai, renda $50.00, pajamos $250 
į mėnesį, štymas. Kaina $500.00.

614 W. Adams St.

RE AL ESTATE FOR SALE
Namai-Že^
DABARTINIU LAIKU.

Mes siūlome 6 apartm. namus, 
garu apšildomus, taip pigiai kaip 
$9500; 12 apart, už $20,000. Įsigykit 
didelį bargenų sąrašą. Lengvi iš
mokėjimai. _ 
4006

LOUIS MORRIS and CO.
Divison. 3585 Milwaukee
10 North Clark Street.

DOMĖ! Turiu namus pardavi
mui ar mainymui Kaune. Kurie in
teresuos atės rašykit: Naujienos, 
Box 863. P. S. Morgičiuotų namų 
savininkai neatsiliepkite.

PARDAVIMUI PIGIAI penkių 
kambarių katedž, asbesto gontų sai- 
dingas, pilno dydžio beismentas — 
furnaso šildymas — dvi vanos — 
dviejų karų garažas — geros sąly
gos.

3716 Emerald Avė.

PARDUODA DVIEJŲ aukštų ak
mens ir plytų, 6-6 Ifimbarių, kar
štų vandeniu šildomą, naujai išdeko- 
ruotą namą. Uždaryti porčiai. Ga
ražas. Savininkas išsikrausto spalių 
1 d. Tikras bargenas. Kreiptis tarpe 
9-12 A. M. Yards 0186.

PARSIDUODA arba išsimaino ant 
mažesnio namo, 6 fletų mūrinis na
mas, ant 37% pėdų lotas, šildomas 
pečius. 3139 S. Emerald Avė.

Savininkas. Tel. Prospect 2432

PARSIDUODA BIZNIAVAS NA
MAS arba mainysiu į privatišką na
mą. Gera vieta dėl bučernės ar ki
tokiam bizniui. Agentai gali atsi
šaukti. 657 W. 18th St.

6239 S. ARTESIAN AVĖ.: 1% 
metų amžiaus plytinis namas, lo
to užpakaly, 5 kambariai puikiau
sias plumbingas—karšto vandens 
Šildymas, vėliausio stiliaus alieji
niai pečiai,—beismento 8 pėdų lu
bos—sienos pleisteriuotos — ekstra 
virtuvė, toiletas, maudynė beismen- 
te, lengvus išmokėjimai.

HOAKES, 3938 W. 63rd St.

LIKVIDUOJA už mergičius Mar- 
ųuette Parke, 10 fletų mūrinis 
kampas $19,000; 8 fletų muro su 
8 karų mūriniu garažu — pigiai; 
6-fletis $12,500; kitas 6-fletis mu
ro $8500. Dufletis muro po 6 
kambarius $8,000. Dufletis medinis 
$2,800, tik $500 tereikia įnešti. Par
duosiu namus susitarus. Rašykite 
leišką arba atvirutę.

CHAS. URNICH, 
56 W. Washington St. Room 514

REAL ESTATE—WANTED 
Ieško Pirkti Namus žemę

JAUNA PORA nori pirkti nedi
delį namuką arba . mainys didesnį 
namą į lotus.

Tel. Englewood 3179

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

DEL LIGOS GREIT PARSIDUO
DA 100 akrų farma su budinkais 
ir gyvuliais nebrangiai. Rašykit 
J. S. TAUCHUS, R. 3 Box 50 A, 

Scotville, Mich.

PARSIDUODA arba išsimaino 126 
akrų. fartna, pilnai įrengta, netoli 
Chicagos. Lafayette 3525

FARMS FOR SALE 
____ Ūkiai Pardavimui

KETURIASDEŠIMT AKRŲ aria
mos žemės su budinkais, derlium, 
arti Muskegan upės — U. S. 131. 
šešios mylio Ferris institutas, high- 
school. $900 pinigais.

P. O. Box 329 
Big Rapids, Michigan

120 AKRŲ FARM A Kendall aps
krity, Illinois, 60 mylių nuo Chica
gos, $100 akras. Turi parduoti grei
tai. Savininkas Colliver, 309 S. 4th.

Tel. Aurora 2-3124

FURNITURE-FIXTURE FOBSALE 
RakandaiirltaisaiPardavimui
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir 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.

PARSIDUODA 4 kambarių ra
kandai. Galima ir ant vietos gy
venti. Renda $10. Taipgi pigiai par
duodu 8 duobių lotą Tautiškose Ka
pinėse. Pirma' eilė prie tvoros, kur ' 
koplyčios. Važiuoju į Californiją 
prie šeimynos.

STANLEY GELAŽIUS
2957 S. Wallace St., 2-ras aukštas 

Atsišaukit subatoj ir nedėlioj 
visą dieną.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
AutomobiliaiirTrokaiPardayimui

ATEIK į didžiausį nauju ir 
atimtų automobilių išpardavi
mą— lokį, 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 matęs musų 
parodos kambarius. Mes užtikrina
me, kad sutaupysime jums šimtus 
dolerių.

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

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ
BUICK & PONTIAG

MILDA AUTO SALES 
806 Wes»t 31st Street 

Telefonas VICTORY 1696

BUSINESS SERVICE

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTfi IR BLfiKOS 

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR 

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavi- 
mą. 25 metai patyrimo. Blėkorius ir 

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

8750 WALLACE STREET 
Tel. BOUi.EVARD 0250.

.$6.00 
86.00 
86.00

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

EGG .........
NUT ..........
BIG LUMP
MINE RUN
SCREENINGS ____ Z...^ $5.00

PIRKIT DABARI — SAUKITE
DIENĄ AR NAKTJ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

k. /

Tel. ARDMORE 6975
FINANCIAL

Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgiėių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS -

AND LOAN ASSOCIATtON t 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. CanaJ 8887

GERAS INVESTMENTAS; Rei-4 
kalinga $2,500 ant pirmo morgi- 
Čiaus, geras fiečurity, 6640 So/ Sac’- 
ramento Avė., Hemlock 5378. Ask 
Žor Frank.



> T /’
NAUJIENOS, Chicago, IH, ' šeštadienis/Rugp. *20, 1988

• - . — ---- — ---- ---------

Chicaga Y ra Didelė 
Chicaga Yra Garsi

»-4>\

feoyi

MALONIOS ŽINIOS APIE PIRMYN CHORĄ 
TEBEPLAUKIA IŠ LIETUVOS

proga pasidaryti duonos kąs
nį.

Buvęs auksinis vajus išėjo 
nekaip. Vienok netaip blogai, 
kaip kiti pageidavo. Buvo to
kių išsireiškimų kaip, “Kam aš 
dirbsiu, kad kitas galėtų pasi
didžiuoti.” Tai pigios rųšies ar
gumentas. Žmogaus darbo vai
siais niekas negali didžiuotis, 
kaip tik jis pats. Tad, brolau, 
sesuo, stok darban ir kitam ne
pavydėk. Vykim laukan tą biau- 
rų paprotį, pavydą.

Ačiū, dabar turim gerą pa
tarėją, naują redaktorių K. Jur- 
gelionį. Skaitykim “Tėvynę” su 
atyda, o supraskim, ko patys 
esam verti ir išnyks ta mintis, 
“Kam aš dirbsiu, kad kitas gar
bę gautų.” Tegul musų S.L.A. 
išauga iki 25 tūkstančių narių. 
Turi prieglaudos namą. Tai 
garbė ir pasididžiavimas visų 
ir dar kartą visų. Auksiniam 
vajui einant aš minėjau, kad 
“Chicaga didelė, plati, į ją viso 
pasaulio lietuvių akys žiuri.” 
Tą patį pakartoju ir dabar. 
Visų kolionijų atyda Chicagon. 
Juk čia galybė profesijonalų, 
gabių lietuvių. Tad linkiu, kad 
Chicago su apylinkėmis stovė

Už dviejų metų čia įvyks 
S.L.A. seimas. Per tą laiką, ką 
mes duosim savo organizacijai, 
Susivienijimui? Juk čia, Chi
cagoj, yra tūkstančiai žmonių, 
kurie nėra nariais tos orgar.i 
zacijos. O pačioj Chicagoj ir 
jos apylinkėj yra kelios dešim
tys organizatorių ir šiaip veik
lių inteligentų S.L.A. narių. Jei
gu jie imtųsi aktyviai veikti, 
tai nei nejustumėm beturį ke
letą tūkstančių naujų narių. 
Kiek tai padarysim gero savo 
tautiečiams! Nežiūrint, ar au
gęs ar jaunas, pašei pa ir ap- 
drauda yra reikalinga kiekvie
nam. Ir šiandieną musų Susi
vienijimas visiems atsako. Pa
tenkina reikalavimus nuo $100 
iki $5,000 apdraudos. Ligos pa
šalpa tai reikalingiausia.

Tiesa, mes neturim lavintų 
apmokamų agentų, kurie dieną 
iš dienos prie to organizavimo 
darbo stovi. Jau laikas ir ga
lima tą praktikuoti. Pilnai pa
sitikiu savo viršininkų prane
šimais per “Tėvynę”. Organiza
toriams skiriamas geras atlygi
nimas. Tuojaus prasidės vajus. 
Tai turėtų būti vajų vajus. 
Stokite visi darban, o ypatm-ltų pirmoj vietoj — visuomet, 
gai tie, kurie turi liuoso laiko, 
neturi pastovaus darbo. Čia yra

šešto Apsk. organizatorius
K. P. Deveikis.

Lietuvos Liaudis Nepaprastai Entuziastiš 
kai Priėmė Dainininkus

Musų Prmyn Choras jau Chi-rrumu ir gražiu išpildymu žavė- 
goj, ilsis po kaip smagios ir te žavėjo klausytojus. Chorai,

Rugp. Mėnesio 
Svarbesni Įvykiai 
Chicagos Istorijoje

Lakūnas Douglas 
Corrigan Šiandien 
Bus Chicagoje

ATSISVEIKINIMAS SU LIETUVA. — Paveikslas parodo paskutinį Pirmyn Choro- koncertą 
Kaune, prieš pat išvykimą Amerikon. Choras apleido Kauną rugpiučio 1 d. Dešinėj, Kazys 
Steponavičius, Pirmyn Choro vedėjas, diriguoja Kauno Radiofono orkestrai, kuri kartu 
su choru pildė, šį paveikslą traukiant, J. Strauss’o valcą, “Mėlynasis Dunojus.

Po visų iškilmių ir triukšmų Lietuvoj, nebūtų gražu, jei chicagiečiai Chorui nesu
rengtų sutikimą. Tuo susirūpino Pirmyn Kelionės Fondas, kuris sukėlė kelionei pinigus ir 
Chorą išleido Lietuvon. Tas Fondas rengia rugpiučio 31 d. (trečiadienio vakare), Sutiki
mo Bankietą, Syrena Saloje, Brigh'on Parke (bilietai po $1.25 asmeniui), o rugsėjo 4 d. 
(sekmadienį, prieš Labor Day), Pikniką, Sunset Darže, prie 135th ir Archer Avė. Tame pik
nike Choras pildys dainų programą ir dainuos tik tie dainininkai, kurie lankėsi Lietuvoj. 
Tad, ir chicagiečiai galės išgirsti, kaip Pirmyn dainos skambėjo Lietuvoj.

Automobilių
Nelaimės

I Japonų Redaktorių

Chicagoj

Įdomu, kad atvykę Amerikon 
ekskursijos nariai nevalgo nie
ko kito, kaip tiktai beefsteikus 
ir kantalupas. Japonijoj tokių 
skanėsių dabar beveik nėra. 
Vienas kantalupas kainuoja $3.

A

i Valgo tik Steikus ir Kantalupas
Vakar Chicagon atvyko, o

© Prie 30th ir Harlem gatvių 
automobilis mirtinai sužeidė 
nežinomą 12 metų dviratinin
ką. Automobilio vairuotojas Ka
zimieras Deptuc, 2923 N. Ma-'šiandien išvažiuos New Yorkan 
jor avenue nuvežė sužeistąjį Ii- 1 1 T----- **•- — j_i.

goninėn, bet jis mirė kelyj.

Rugp. 13, 1831. — Pirmas 
degtinės laisnis išduotas Cook 
kauntėj.

Rugp. 15, 1812. — Fort Dear
born garnizonas, po vadovyste 
kap. Nashan Heald evakuavo 
portą ir numaršavo į pietus e- 
žero pakraščiu iki dabartinio 
paminklo prie 18 gt., kur juos 
užpuolė stiprios indėnų jėgos, 
užmušusios didelį skaičių trem
tinių, jų tarpe kelias moteris ir 
vaikus.

a t-

© Prie 5th avė., ir S. Karlov, 
automobilis užmušė kitą ber
niuką, 14 metų Eugene Mitrą, 
618 S. Karlov avė. Vairuotoju 
buvo vienas Leonąrd Eiokas, 
3537 Fifth avė.

14 Japonijos laikraščių redak
torių. ekskursija. Jie važinėja 
po Ameriką studijuodami mu
sų laikraščius.

Iš New Yorko redaktoriai 
vyks Italijon ir 'Vokietijon.

Nusižudė Buvęs
Kalinys

Iš 17-to aukšto Palmer House 
viešbutyj iššoko ir užsimušė 34 
metų Leo C. Fry. 1936 metais 
jis buvo įkalintas ir nuteistas 
už svetimų pinigų išeikvojimą,

TAUPYKI! KUPONUS

Atvyks 11 ryto Miesto 
Airportan

11 valandą šįryt Chicagon 
vyks garsusis lakūnas Douglas
Corrigan, kuris paliko airių bė
roj um, nuskridęs “per klaidą” 
Airijon, kai neva išskrido Cali- 
fornijon iš New Yorko.

© žinoma 18-tos Apylinkes gy
ventoja, Dr. Theresa Abt, 1832 
S. Halsted buvo sužeista, kai 

į automobilį,

1847. — Suorganizuota pir
ma vokiečių metodistų episko- 
palų bažnyčia Chicagoje.

Rugp. 16, 1849. — Įsteigta 
katalikų našlaičių prieglauda.

1928. — Pradėtas darbas prie 
statymo Merchandise Mart, di
džiausio komercinio pastato pa
saulyje, turėjusio kainuoti $30,- 
000,000.

1858. — Chicagos miesto ta
ryba priėmė trečią gatvekarių 
koncesiją. Turėjo veikti per 25 
melus ir miestas turėjo teisę iš
pirkti gatvekarius.

Rugp. 17, 1803. — Kareiviai 
vadovaujami kapt. John Whis- 
ler, pasiėmė Chicagos upės žio
tyse statyti Fort Dearborn.

Rugp. 17, 1870. — 50 pėdų 
lotas ant Indiana Avė., į šiaurę 
nuo 26 gt., rytinėj pusėj, par
duotas po $225 už priekinę pė-

Jis nusileis miesto airporte, trokas įvažiavo
iš kur prasidės paradas. Parado būrį ji vairavo. Jos bendrake- 
maršrutas vidurmiestyj yra se-Ue^vč, Mrs. P ra neės McKernan, 
kainas: Michigan gatve nuo ^9, iš Davisburgh, Mieli., buvo 
Vau Buren iki Randolph; Bau-1 užmuštas.
dolph gatve iki State: State iki
Jackson; Jackson iki La Šalie, ® Prie Oak ir Sedgwick galvių 
ir La Šalie gatve iki miesto ro- trokas sunkiai suvažinėjo 5 me- 
tušės. I tų berniuką George Brinjes,

Po pietų Blakstone viešbuty- 1022 Sedgewick. Šoferis James 
je įvyks bankietas, o vakare iš- Schimmelpfenig, 2166 Grand 
kilmės Soldier’s lauke. avė., buvo suimtas.

BRANGU INDU SETĄ
Kasdien per savaitę laiko, nuo šeštadienio iki šeštadieniui 

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS P1RMESNIUOSE
KUPONUOSE

Kas nori gali dar pradėti taupyti sau puikius, tikru auk- 
paauksuotus indus, tik P A SI SKUBINKIT, nes mažai jų be-si!

liko.
Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu 

mokėsit Naujienoms su kuponu. IŠsikirpkit kuponą šiandien ir 
pradėki! rinkti gražius šešiems arba 12 asmenims setus.
--------------------- --------- —... "■ ■ 1 ------

cagoj, ilsis po kaip smagios ir 
nepaprastai įspūdingos, taip ly
giai varginančios kelionės—bet 
iš Lietuvos vis dar tebeplaukia 
entuzastiškos žinios apie Choro 
pasisekimą tenai.

Choras aplankė beveik visas 
žymesnes vietas ir išpildė 26 
koncertus—21 viešą, o penkis 
privatiško pobūdžio. Kur tik 
Choras važiavo, ten jis buvo 
priimtas karališkai. Kai kas 
Lietuvoj ir čia, Chicagoj, susi
rūpino, kad visos tos vaišės ir 
“nešiojimas ant delnų” Chorui 
galvą susuko, bet smagu pažy
mėti, kad taip nėra.

Iš pasikalbėjimų su choro ve
dėju Kaziu Steponavičium ir be
veik visais choristais pasirodė, 
kad jie jautėsi gvveną pakitu
sioj, 
f eroj, bet kartu jautė, nors to 
negalėjo tinkamai išreikšti, kad 
už to gražaus “fronto”, turbut 
slepiasi kitas kasdieninis gyve
nimas, pilkoji žmonių minia su 
vargais, vargeliais, su rūpes
čiais ir norais, bet be balso 
juos išreikšti.

Choras Panevėžyj
Visa Lietuvos 

gražiai atsiliepė 
Choro dainavimą, 
tams, pelnytiems 
tiems, nebuvo galo.

Štai, vienas laikraštis, ir p. 
Stuparas iš 
savo broliui K. 
cagoj, taip rašo 
zitą Panevėžyj, 

“Nors diena
bet žmonių į geležinkelio stotį 
susirinko didžiausios minios. 
Visas peronas skendėjo gėlėse. 
Vos traukiniui sustojus, 4 pės
tininkų pulko orkestras svečius 
sutiko maršu, o sveikinimo žo
dį tarė miesto burmistras T. 
Chadakauskas. : Jaunimas, kel
damas didžiausias ovacijas, 
svečius apibėrė gėlėmis ir dar 
po bukietą įteikė į rankas. Iš 
stoties svečius automobiliais 
nuvežė, vienus pas jų pažysta
mus, kitus—į viešbučius.

“Vakare šaulių salėj svečiai 
koncertavo. Publikos buvo pil
na salė. Atvyko daug žmonių 
net iš tolimų provincijos vietų. 
Koncerto programa savo įvai-

“šventadieniškoj” atmos-

spauda labai 
apie Pirmyn 
Komplimen • 
ir nepclny-

Panevėžio laiške 
Stuparai, Chi- 
apie Choro vi- 
liepos 23 d.: 
buvo lietinga,

galima sakyti, gyveno nesibai- 
giančiose ovacijose. ‘Valio! Va
lio! Valio! Pirmyn Chorui Va
lio!’ Tie džiaugsmingi šūkiai il
gai skambės musų jaunų vaiki* 
nų ir merginų ausyse. Tai buvo 
tikras širdingas susibroliavi
mas Lietuvos žmonių su demo
kratinės Amerikos jaunuoliais.”

Laiškas pp. Stuparams
“Sveiki, linksmi, kaip jus gy

venate,” rašo p. Stuparas iš Pa
nevėžio p. K. Stuparui. “Mes 
tai labai linksmai praleidome 
šias dienas. Turėjome daug a- 
merikonų, tik gaila, kad Lili jos 
nebuvo (p. Stuparų duktė, kuri 
pasiliko Chicagoj) ... Salė bu
vo pilna žmonių. Laimingas tas 
buvo, kas gavo bilietą. Aš ga
vau ir buvau laimingas su žmo
na ir sunum. Girdėjau visas jų 
dainas, man labai patiko ... 
Na, o taip amerikonai niekuo 
nesiskyrė nuo lietuvaičių. Rū
bai tokie patys, žmones taipgi? 
Aš maniau, kad jie bus stori, 
bet visai ne, normalus, taip, kai 
ir mes. Tik turi permatomus 
lietsargius ir nuo lietaus pale- 
tus. Aš maniau, kad jie stikli
niai.

Išlydint iš Panevėžio buvo 
labai daug žmonių. Orkestras, 
visas miestas, juos palydėjo 
stotyj ... Choras buvo dar ir 
tuomi gražus, kad dainuodamas 
nežiūrėjo į gaidas, taip kaip pas 
mus. Jię visa mokėjo atminti
nai.

“Na, bet jus man dovanoki
te,” tęsia p. Stuparas, “aš ra
šau tik parėjęs iš stoties, pa
lydėjęs bhbrą, rašau tbm pa
čiom rankom, tad mano galva 
pilna minčių. Dar visus tuos 
amerikonus matau akyse, tad 
mano tas laiškas 
kytas.

Man ir Čia

labai išblaš-

Gerai!
4 metų), beje, 
amerikonais ir 
aviečių ir pats 
krepšeliu jienfs

Rugp. 18, 1935. — Suorgani
zuota Chicago Bible Soviety.

Rugp. 18, 1832. — Suorgani
zuota pirma sekmadieninė mo
kyklą Chicagoj.' Ją atidarė ma
žame mediniam namelyj, Fort 
Dearborn rezervacijoj.

1906. •— Kabeliai pakeista e-1 
lektra Madison ir Mihvaukee, 
Avė gatvekariams. (B.)>

Sumušė, Apiplėšė
Jaunuoli Vedybų
Išvakarėse

Kaip šiandien turėjo įvykti 
21 metų jaunuolio Fred Brown, 
3820 North avė., vestuvės. Bet 
jos neįvyks. Prie Sedgwick ir 
North avė., jį užpuolė trys pik
tadariai, atėmė visus pinigus, 
skirtus vedyboms, ir labai skau' 
džiai sumušė.

KLEBONIŠKYJ — Raitųjų rungtynių užbaigtuvės Kleboniškio hipodrome. Kairėje: laimingas nugalėtojas dėkoja savo žirgui —- 4 art. pulko Rn. Šče
pavičius, laimėjęs artilerijos karininkų švarumo kategorijos jojinį su žirgu Perlas. Dešinėje: viršuje—daili kliūties įveikimo akimirka; apačioje—laiko 
kategorijos karininkų jojinio nugalėtojai.

“Sūnūs (apie 
pasikalbėjo su 
atnešė krepšelį 
padavė su visu
ir prašė nuvežti linkėjimų į A- 
meriką. Vienas amerikonas su 
juo susidraugavo, tai sūnūs vi
sur apvedžiojo ir aprodė visus 
savo žaislus. Bet kaip pažadėjo 
nuvežti į Ameriką, tai jau jam 
nepatiko. Sako, aš nenoriu, man 
čia i gerai... Laukite dabar 
Lietuvos svečių, o daug naujie
nų sulauksite...” Rep.

Apiplėšė
Viešbutį

Vienas ginkluotas banditas 
apiplėšė Ambassador East vieš
butį, 1300 N. State St. Ateitie 
nuo kasierės $850.

ir
Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

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

■' t •• , *. f <

kvitas ir pinigų pasiun
timo ratas.

»

Naujienos
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL.




