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REZIGNAVO DU PRANCŪZIJOS MINISTRAI
BLUM ĮSPĖJA PREMJERĄ, KAD APSIŽIŪRĖTŲ

PARYŽIUS
sai netikėtai įvyko Prancūzijos' ir socialistų vadas Blum. Jis 
kabineto krizė, kai du minis-!įspėjo premjerą, kad tasai ap- 
trai įteikė premjerui Daladier1 sižiurėtų ir nebandytų viską 

vien tik ant darbininkų pečių 
versti. Darbo našumas priklau
sąs ne tik nuo darbininkų, bet 
ir nuo fabrikų vadovybės. Iki 
šiol kaip 
vimo iš

------- ------------
‘rugp. 22. — Vi-| Tokią pat nuomonę pareiškė

tik tinkamo koope'ra- 
vadovybės pusės dar

rezignacijas. Rezignavo- darbo 
ministras Paul Ramadier ir vie
šųjų darbų ministras Louis- 
Oscar Frossand. Abu nepriklau
somi socialistai.

Sakoma, kad tie ministrai
rezignavo po to, kai premjeras1 nebuvo. 
Daladier pasakė per radijo kal
bą, kuri vyriausiai buvo taiko
ma darbininkams. Būtent, kad| 
jie atsižadėtų 40 valandų dar-! 
bo savaitės. Rezignavusieji mi- 
nistrai esą tos nuomonės, jog 
dėl mažo produkcijos našumo kas nenori rimtos krizės val- 
yra ne tiek kalti darbininkai, džioje. Todėl “sulopęs” savo ka- 
kiek fabrikų vedėjai, kurie kai binetą, premjeras Daladier ban- 
kuriais atvejais tiesiog sabota- dys vairuoti kraštą tol, kol su- 
žuoją.

Blum reikalauja, kadBe to, 
butų tam tikromis priemonėmis 

i sulaikytas prancūzų kapitalo 
: išvežimas į užsienį.

Tačiau dabartiniu laiku nie-

sirinks parlamentas.

DIDELE NELAIME DIDELI POTVYNIAI
NEW YORKE KORĖJOJE

DU ŽMONĖS UŽMUŠTI IR 
40 SUŽEISTI POŽEMI
NIŲ TRAUKINIŲ SUSI
DŪRIME.

NEW YORK, rugp. 22. — Ry
to metą, kai buvo didžiausias 
judėjimas, susidūrė du požemT- 
niai traukiniai. Susidūrimas bu
vo tiek smarkus, kad susidūrę 
vagonai liko suląmdyji ir su
lankstyti. Du žmonės liko vie
toje užmušti ir* 40 sunkiau ar 
lengviau sužeisti.

Nelaimė įvykusi dėl to, kad 
paskui einančio traukinio mo
toro valdytojas nespėjęs laijti 
stabdžių uždėti.

Naciai skelbia pre
kybini karą Ame

rikai
BERLYNAS, rugp. 22. — 

Kadangi Amerikos vyriausybė 
atsisakė su Vokietija pasirašy
ti prekybinę sutartį, kuri butų 
buvusi labai palanki naciam^ 
tai dabar Berlynas rengiasi 
Amerikai skelbti “prekybinį ka
rą”. Vadinasi, naciai visur ban
dys iš Amerikos paveržti rin
kas.

Dr. Walther Funk, Vokietijos 
ekonomijos ministras, stengiasi 
pateisinti nacių politiką preky
bos atžvilgiu, kuri susiveda prie 
įsiskolinimo kitoms valstybėms. 
Tuo pačiu metu jis davė su
prasti, jog nuo dabar Vokieti
ja visur konkuruosianti su Ame
rika.

Fašistai pašalins žy
dus mokytojus

ROMA, rugp. 22. — Pradžios 
ir vidurinių mokyklų vedėjams 
liko įsakyta nuo spalio 1 d. pa
šalinti visus žydus mokytojus. 
Tik išimtinais atsitikimais žy
dai galės mokytojauti, kai jie 
turės specialų leidimą iš švie
timo ministerijos.

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra ir šilta. Saulė teka 
6:05, leidžiasi 7:40 vai. vaka
ro.

363 ŽUVO, 350 NESURAN
DAMI IR 50 SUŽEISTA

TOKIO, rugp. 22. — Vietos 
laikraštis “Asahi” skelbia, jog 
Kanko (Korėjoje) įvykę dideli 
potvyniai. Dėl potvynių žuvų 
363 žmonės, o apie 350 kitų 
likimą nesą žinių. Be to, 50 li
ko lengviau ar sunkiau sužei
sti.

Potvyniai prasidėję dėl nepa^ 
prastai smarkios liūties. r <

Specialus įstatymai 
Austrijos valdinin

kams teisti
BERLYNAS, rugp. 22. — čia 

liko paskelbtas naujas įstaty
mas, kuris bus taikomas Aus
trijos valdininkams. Tiksliau 
sakant, K buvusiems valdinin
kams, kurie liko iš savo parei
gų pašalinti, kai naciai užėmė 
Austriją.

Pasirodo, jog tie valdininkai 
bus teisiami dagi už tai, kad 
priešinosi “anšliusui”. Vadina
si, priešinosi tam, kad Austri
ja butų prie Vokietijos prijung
ta.

Kaltininkams numatoma labai 
aštri bausmė: atėmimas pilie
tybės ir konfiskavimas turto.

Kiniečių partizanai 
veikia

ŠANCHAJUS, rugp. 22. — 
Visoje vakarinėje Šanchajaus 
dalyje pradėjo smarkiai veik
ti kiniečių partizanai, kurie 
puola japonus iš pasalų ir šau
do juos.

Tas faktas rodo, jog ir oku
puotose vietose japonai turi lai
kyti nemažai kariuomenės, nes 
kitaip kiniečių partizanai nie
kais paverčia visus laimėji
mus.

Vokiečiai turi dau
giau submarinų, 

negu anglai
LONDONAS, rugp. 22. — Ne* 

tolimoje ateityje vokiečių po
vandeninis laivynas busiąs žy
miai didesnis, negu Anglijos'. 
Naciai jau dabar turį 87 sub- 
marinas. Netrukus bus baigta 
dar 81 submarina. **■

Tuo tarpu Anglijos submar^ 
nų laivynas siekia tik 59.

Naujienų-Acme Telephoto
NAUJAS REKORDAS — Hovvard Hughes, garsusis lakūnas ir įgula prie lėktuvo, kuriuo pereitą sa

vaitę padarė rekordinę kelionę iš Glendale, Cal., į New Yorką, per 10 valandų, 32 minutes ir 20 sekun
džių. Jis skrido sub-stratosfera. Iš kairės dešinėn, ko pilotas Glenn Odckirk, radio operatorius Charles 
Perrine, Hughes ir navigatorius Harry Connors.

Vokietija Nesanti
Pasirengusi Karui

BERLYNAS, rugp. 22. — 
Dabartiniai karo manevrai, ku
rie yra daromi ant nepaprastai 
didelės skalės, sakoma, nacių 
tarpe sukėlė daug nesusiprati
mų. Dalykas toks, kad karšta
galviai stengiasi įtraukti Vokie
tiją į karą. Tuo tarpu milita- 
rinė vadovybė, ypačiai jos kon- 
servatyviškoji dalis, įspėja Hit
lerį, kad Vokietija karui visiš
kai nėra pasirengusi. Generolai 
nurodo į didelį amunicijos tru
kumą. Kiek didesniame- kare, 
sako jie, ta amunicija greit iš
sišoktų.

Kalbama, kad tie nesusipra
timai pasiekė tokio laipsnio, jog 
Hitleris uždraudęs generolams 
visiškai į politiką kištis.

Tuo pačiu metu yra leidžia
mi gandai, kad vokiečiai esą 
išradę nepaprastai galingą spro
gstamą medžiagą. Tačiau tiems 
gandams didelės svarbos nepri- 
duodama, kadangi jų vyriau
sias tikslas yra gąsdinti savo 
priešą.

LOJALISTAI ATMUŠĖ SUKILĖLIU
PUOLIMĄ '

V f

HENDAYE, Prancūzija, rug- 
piučio 22. —, yisos sukilėlių 
pastangos atsiimti prieš mėne
sį lo j alis tų užimtą * ’ teritorij ą 
Ebro upės srityje nuėjo nie
kais. P.er tris dienas jie smar 
kiaušiai atakavo, betjokios Jga- 
žangos nepadarė. L&jUlistafĘat- 
mušė ir smarkiausius puoli
mus.

Sukilėliai skelbia, kad trijų 
dienų mūšyje lojalistai netekę 
6,000 kareivių. Apie sukilėlių

nuostolius loj austų pranešimai 
sako, jog per vieną tik puoli
mą jie ^prarado 1,000 žmonių.

Mūšiai, kurie prasidėjo prieš 
tris dienas, dar tebeina. Tačiau, 
matyti, jog sukilėliai pradeda 
pWgtiR R i

Kadangi5 visą puolimą supla
navo pats gen. Franco, tai lo
jalistai ypač džiaugiasi tuo, kad 
jiems pasisekė ir smarkiausias 
atakas atmušti.

Prancūzijos premje- Submarina pristatė 
ro įspėjimas laiškus

_____________ » _

PARYŽIUS, rugpiučio 22. —! BARCELONA, Ispanija, rug- 
Prancuzijos premjeras Edouard piučio 22. t— Pirmą kartą paš- 
Deladier kalbėjo per radijo. Sa-jto reikalams buvo panaudotas 
vo kalboje jis įspėjo darbinin- povandeninis laivas (submari- 
kus, kad jie turėsią atsižadėti na) pristatymui laiškų ir kiti] 
40 valandų darbo savaitės ir siuntinių įvairioms lojalistų 
dirbti ilgiau. Totalės valstybės kontroliuojamoms teritorijom^', 
visai nesiskaito su darbo valan- Laiškams, kurie yra vežami
domis. Kitos demokratinės val
stybės, kurios yra susirūpinu
sios savo krašto gerove ir ap
sauga, darbo savaitę pailgino 
iki 48 valandų.

Esą, Prancūzija irgi negalin
ti atsilikti. Juo labiau, kad ji 
nėra tiek turtinga, kaip kitos 
demokratinės valstybės, o tuo 
tarpu jai grūmoja didesnis pa
vojus.

Suėmė daktarą už 
savo draugo kan

kinimą
OLYMPIA, Wash., rugp. 22. 

— čia liko suimtas Dr. K. W. 
Berry ir jo trys talkininkai. 
Jie kaltinami yra Irving Ba- 
ker’io kankinimu.

Dr. Berry, kuris yra penkias
dešimt metų amžiaus, pasižy
mįs dideliu pavydumu. Jis nu
žiūrėjęs, kad jo draugas Baker 
santykiaująs su jo žmona. Su
siradęs sau pagelbininkų, jis 
išvežė Bakerį į nuošalią vietą
ir baisiai jį kankinęs.

SUNKIAI SUŽEISTI 23 DONO KAZOKU 
CHORO NARIAI

KOBLENZ, Vokietija, rugp. keliais atvejais yra koncertą-
22. — Dvidešimt trys Dono Ka-.vęs įvairiuose miestuose. Susi- 
zokų .Choro nariai likp sunkiai organizavo, jis 1923 m. iš buvu- 
sužeisti, kai autobusas, ‘ kuriuo’ šių Rusijos karininkų, kurie pa-
jie važiavo, smarkiai atsimušė bėgo į Turkiją revoliucijos me-
į medį. Iš viso autobusu važia • 
vo keturiasdešimt choro narių.' 
Sužeistieji liko nugabenti į Neu-t. 
wicd ir Koblenz ligonines.

—o—
Dono Kazokų Choras ameri-

.tu. Choro dirigentas yra Ser
gejus žarovas, vienas iš labiau
siai pasižymėjusių choro vedė
jų pasaulyje. Bendrai kazokų 
choras yra laikomas geriausias

kiečiams yra gerai žinomas. Jis vyrų choras pasaulyje.

Internacionale bri
gada kovai su ja

ponais
HANK0W, rugp. 22. — čia 

organizuojama internacionale 
brigada kovai su Japonijos mi-
litarizmu. Ta brigada maždaug
bus panašiai sudaryta kaip ir
Ispanijos lojalistų 
lė brigada.

internaciona-

TRUMPOS ŽINIOS
Iš VISUR

L. J

submarina, naudojami specia
lus pašto ženklai.

Pagavo du pasižymė
jusius banditus

Iki šiol į Kinijoje organizuo
jamą brigadą įsirašė 150 kare- 
jiečių, formosiečių ir japonų. 
Brigados vadai mano, jog ne
trukus jiems pasiseks sumobi
lizuoti didelį būrį kovotojų.

Kalbamai internacionalei bri
gadai vadovauja pulkininkas

Atidarys mokyklą 
vieną savaitę 

anksčiau
BATTLE CREEK, Mich., rug- 

' piučio 21. — Lincoln mokykla 
i netoli Union City atsidai’o vie - 
i ną savaitę anksčiau nei papra- 
1 štai. Tąi daroma todėl, kad vė
liau rudenį mokytoja galėtų 
pasiimti vieną savaitę atosto
gų ir drauge su savo vyru vyk-

• ŽENEVA, Šveicarija. — 
čia išleista darbo statistikos 
metraštis skelbia, jog per me
tus'* laiko devyniolikoje valsty
bių įvyko 10,267 streikai, ku
rie palietė 4,223,9'94 darbinin
kus. Daugiausia streikų buvo 
Jungtinėse Valstijose. Būtent, 
4,740. Nuostoliai dėl streikų 
siekę $50,755,454.

• SOFIJA, Bulgarija.—Kri
to saloje, kuri priklauso Grai
kijai, sukilėliai vis dar tebe
veikia. Pasirodo, kadetas suki
limas buvo susijęs su pasimo- 
jimu diktatūrinę Graikijos val
džią nuversti.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

DALLAS, Tex., rugp. 22. —
Floyd Hamilton ir Huron (Ted) Chou Su min, jaunas korėjietis 
Walters, kaip sakoma, priėjo'revoliucionierius.
liepto galą. Per kelis mėnesius ----------------
federalių agentų medžiojami, 
jie liko vietos policijos suimti. 
Pasprukę laimingai iš federa
lių agentų rankų, jie po kelio
likos minučių liko policijos pa
gauti.

Abu yra seni kriminalistą?, 
kurie vertėsi plėšimais, vogb 
mais ir kitais kriminališkais

Schuschnigg bus tei
siamas kaip išda

vikas
VIENA, rugp. 22. — Kurt 

Schuschnigg, paskutinis Aus • 
trijos premjeras, kurį naciai 
laiko įkalinę, greičiausiai bus

darbais. Abu yra sėdėję kalė- teisiamas kaip išdavikas. Tei- 
jime ir turi kriminalistų rekor- Siamas jis bus pagal naujuo
dus. I sius nacių išleistus įstatymus,

Japonai vėl pro
testuoja

| kurie nusikaltėliui numato mir
ties bausmę.

KIEL, Vokietija, rugp. 22. — 
Čia su didžiausiomis ceremęni-

ti briedžių medžioklei.

Slovakai palaidojo 
savo vadą

PRAHA, Čekoslovakija, rug
piučio 22. — Slovakų liaudies 
partija ir vėl pradėjo judėjimą 
dėl įsigijimo autonomijos. Tam 
ji pasirinko ypatingą progą, 
būtent, savo vado Andrea^ Hlin-
ka laidotuves.

Hlinkos laidotuvėse dalyvavo 
tūkstančiai žmonių. Dalyvavo 
ir Čekoslovakijos premjeras Ho- 
dza, kuris pasakė trumpą kal
bą. Savo kalboje jis ragino su
sirinkusius dirbti Slovakijos ir 
Čekoslovakijos „gerovei.

Maverick kandi
datuos

AUSTIN, Tex., rugp. 22. — 
Maury Maverick, pažangus kon- 
gresmanas ir prezidento Roo- 
sevelto šalininkas, prieš kiek 
laiko nominacijas demokratų

KAUNAS, rugpiučio 17 d. — 
Kaune susirinko Lietuvos-Len- 
kijjs Komisija susisiekimo ta
rifams nustatyti.

—o—
KAUNAS, rugpiučio 18 dien.

— Kaunan atvyko Varšuvos 
miesto majoras Staržynski, iš
leidęs knygą apie Lietuvos ūkį.

—o—
KAUNAS, rugpiučio 18 dien.

— Kad apsaugoti ūkininkus 
Ministrų Taryba nustatė tvir
tos javams kainas.

—o—
KARALIAUČIUS (RYT-PRU- 

SIAI), rugpiučio 21 d. atida
roma šių metų Rytų Mugė 
(Fair), kurioje kas met chTy- 
vauja daug valstybių, šiais me
tais plačiai dalyvauja Lietuva.

G. K.
New York City 
1938/VIII/20 d.

TOKIO, rugp. 22. — Japo- jonais liko nuleistas į jurą nau- tikietu pralaimėjo. Tačiau jis
Policijos suimtas Dr. Berry ni j a vėl pasiuntė Sovietų Ru- jas vokiečių 10,000 tonų krit- 

prisipažino, jog jis Bakerį iš*, sijai protestą. Proteste sakoma,' zeris “Princas Eugenijus”. Ce- 
vogė ir kankino. Suimti liko ir kad sovietai nesilaiką sutar- remonijose dalyvavo Vengrijos 
jo padėjėjai. ties. 'regentas Nicholas Horthy.

vis dėlto kandidatuos j kongre
są. Ir kandidatuos kaip neprL 
klausomas. Jis jau užsiregis
travo pas valstijos sekretorių.

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

ŠEŠTADIENIAIS nuo 8 
ryto iki 6 vaL vakaro.

NAUJIENŲ ADM.
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Į MARGUMYNAI
KAS IŠRADO GILJOTINĄ

U-RO GIUOTENU NEATSARGUS iCUUSIAI.^P-BAS 
LŲI KONSTRUKTUOJA “MIRTIES MAŠINĄ”. — 
“LUIZETE” TAMPA “GILJOTINA”. D-RO GILJO- 
TINO NELĄIMįį.

Šiemet sukanka du šimtai 
me|y nuo tos diepos, kai gimė 
išgarsėjęs istorijoje daktaras 
G: įjotomis.

Iki šiol daugelis, ypač pran
cūzai mano, kad jis išrado gil
jotinų.

Paklausus dešimt prancūzų, 
kas išrado giljotiną, devyni bū
tinai atsakys:

—Dr. Giljotenas.
Kiti, smulkiau susipažinę su 

giljotinos istorija, priduria, kad 
dr. Giljotenas savo išrastąja 
mašina pradžioje buvo bandęs 
plauti avis. Žmonės tik vėliau 
susipažinę su “panelės giljoti
nos” glamone.

Dabar galutinai paaiškėjo, 
kad d-ras Giljo|enas jokios 
“plaunamos mašinos” nebuvo 
išradęs. Tik dėl tą m tikrų is
torinių aplinkybių jo vąrdu bu
vo pakrikštyta baisioji mašina.

D-ras Giljotenas buvo neblo
gas gydytojas, didelis labdarys 
ir mokslininkas.

Jaunatvėje jis svajojo būti

Gavome Kultūrą 
No.6-7

TURINYS:
Kelios naujos tendencijos baudžia

moje teisėje—Tad. Zaleskis. ’
Eilėraštis—Juozais Kėkštas.
Dreifuojančios poliarinės stotie^ 
mokslinė reikšmė—pro/. V. J. Viz$. 
Aš tada mąsčiau—Danas Pumputi^. 
Tragiška^ jaunojo rašytojo likimas 

Julius Butėnas.
Bakužės—Danas Pumputis.
Teatras kaime—Zuzka Zgųriš^a. 
šių * dienų Meksikoje—B. Traven. 
šventųjų Paveikslų garbinimas —

Ed. Levinskas.
Pppuliaris Mokslas ir Apžvalga.

KAINA <5 ęENTAI. r 
Galima gauti

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted S£

Moterys-živireKit!
JUS GALIT LENGVAI ĮSIGYTI

ROGERS SIDABRĄ

VERTINGAS SIDABRINIŲ DĄIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS
1739 So, Halsted $t, Chicago, III.

GALIT GAĮJTJ TIEK SETŲ KJEK NORITE.

TURIME ĘXTRA GĄĘĄUUS IR DęžĘ

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi, Vuti akme
niai pristatyti j ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 1,5c pa$to ir pa
barimo išlajdduis pabengti, arba išviso $1.14.' Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 85c.

Siunčiu ..............  ^ųpoąu^. Taipgi ptnigąįs ...... -....................... .....

Atsiųskit man ................. ,......... ................-..... -.........   .....

Vardas ....................................... .’.______ __ _______ .~____-..............

Adresas .......

Miestas ................. ---- ---------------- ...----- Valatka —....... . .......... ....
.......... ■» " ■ ........... . ...i"1 "*"' *............  ""l " *" 1 «

■ i !■ ■■ ULBU-■■■■ 1 ■>**» «Mll<!1-1...... į I ■

kunigu, be|, atvyks i 
prieš pa| ęeypįjųcuę ir apsipa
žinęs su pąpjoYįpepvS 
mis, išsi^^ęjp sąvp į?
stojo į pnįvęrsįtetą medicinos 
studijuoji.

Jaunapi gydytojui sekėsi. Jis 
laimingai įę isjgijįp, 
praktiką, fo cjąęhęi Py
davo į sęsprųV piąsopų
ložės poąė^zĮps, lęuriųpąe susi-* 
tikdavo ano mejp
žymių ^ppnjų, jų tarpe sp 
Franklinų, £uįąppty ^oųžu W 
kitais.

Ložės ąuąięjp^ppuą ląpky^ą- 
vo ir beprp^^š. įįm| 
Kaliostrų, p jįpą ^gąębėą tep
lių” sąrąšę. bpvp pąžynąėtas ne| 
pats karąlipą Ųip^įvikąs NVĮ.

Masonų tąrpe Gitjo|eųąs bp” 
vo laikomas kairiųjų pazjųpų 
žmogum. Tad nęnuostą^ų, kądĮ 
jis buvo pąsįų$tąs j flepeyąlįpip 
štatų susirjp|ę|ųi<-

Ir nor§ jįfy kąty 9?-
ra pasižyiųejĮk, b:e| ęląpg nuvei
kęs, tvarkytąsias Tautoj sųsb 
rinkimo ukipipą . pęl^ąlųs. JĮ§ 
rūpinosi atstovų patogumais, į- 
taisė jiems bufetą, patogius 
suolus ir 1.1. »

Jis taip pat įrengė Tautos at
stovybės salėje ložę spaudos at
stovams.

Bendrui ūmus, GjŲptęnp veik
la rodė, kad didelių darbų jis 
nesiekęs.

Bet 1789 m. spalių mėn. 10 
dė jis pasiūlė priimti Įstatymo 
projektą, kuris jo vardu pa
krikštijo baisųjį mirties įrankį.

„Kaip aukščiau minėjom, Gil- 
■ jotenas mėgo rūpintis artimųjų 
patogumais ir buvo humaniš-
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ii- stojo dirbti j Ifarp ligopi- 
flŠ: Bet giltiną j?ag|ęjfė || Ą-

Ii ve^i WRJe
Yrą budeliu Sanso-

nq laiškas teisingumo ministe- 
dbb’ klir.lR 
kelti algą, nes, pats nebegalėda- 
rp'ąą v|e$i įp tjip pąč^ lą||ęu vi- 
sur suspėti, turįs laikyti 14 pa- 
dėjęiU’

Pagaliau ir pats dr. Giljote- 
nas buvo ąpkąltiųtąs Wąšęs 
pyi^į į^tynĮUs” ję suiiutas. Ęa- 
l.ęjifflp ito,« iv kmiM ^9-

—.dgkĄV iv pgts S9s.įjią- 
|ins;i sy savo inašina.

Vargu ar <|r. Gįlįoleriąs bu
tų ižvepsęs “?ftvo iųa§iųps” pei- 
lio, jei jam nebūtų nusišypso į u- 
si iąįiųė.

ir Mj? Twh 
liui fTOgk

Vąs» fet
joto ir Y9iM.
^ęsą, -^ąr gtĮjpdpųp^ąvo 
^^pinąlipiųs nųai^ę^...

Nąpojępnp Įr veliąvį Ęųphon^ 
laikai? ppiitidiv^ 
šaudy<d|ąvo..

Neląimįųgąą dr. (Įiljoteriąs 
pąskųdni 909 gyveniino ląiko- 
įąrpi gyveno provincijoje, kaip 
ątsi^yrėlįs,.

į ją įnirę prieš pat koąljęijoą 
J<ąęiuomenė9 i9ive^imą į Pary- 
žiŲ.'Wl9-/

Rašytojas Žanas Žakas Brių- 
sonąs ųesepįai pįtsiųle prikąltj 
prje mimų, kuriuose gimė. (ir. 
Giljotenas lentą su tokiu užra
šu: “Čia gjmę dr. Giljotepąs, 
kuris giljoįinos neišrado.” T.

k^ą. Jodę! jam parupo pa^ną- 
vinti įp pa^nęrktų piir|ą žiųo- 
niu į$imą. '

k»d P.rįeš 
prą^cuzų revo|jųpjją net mir
ties bausmės vykdymo atžvil
gį n€^UVQ tygybfs. • •

Kilmingiesiems. gąlvąs, kįr?l' 
davo kirviu. Tai buvo laikoma 
ponų privilegija. Liaudžiai bu
vo taikomi įvairus kitokie bu- 
dflii to?-
draskė kųiuj į lr M’
Tiesą, kankiniiųijj i»U bRYP pą-

prsWiwe- M i
keltos?

Bet liąųto nelabą! 
kilmingiesiems, nes budelis, 
k&ifate gftfvfl., w v-w<& «įp-

į pintinę < po.
W. SWWW

Pr- GiljpWs įpirtips. 
huus.in.ę vyjf^yiį “pW<pa,ni^7 
BiH lito W$,ilW-

SvąvsĄftįH Šilą niausįiną, j§|- 
kąSčiąvgs pjįįpienąą, ątsąky^į- 
ipąą vięiiąm įš savo ppnflęptįp

—Sąvo nja^in.a 
n^įrsii tajlistai gąiyą pęę vįg’ 
ną ąekųntįę be jplęio skauspip!

Tąi buvo tik ?o^iaį, nęą dr,. 
Giljotenas. nei mašinos

wi ifli W‘ 
tarėjo.

Kiek Yėljan lą piąĄįnn padarę 
ifi|as gydytojas G|gp|rtipps <|r.

Pę( ir iis. ne paG stigniYbip 
mašinos modelį. Net sunkus tri
kampiu peilįs, kpeųtąs aiĮ| pų- 
si^ltčlio spęapdp — ne jp įš- 
ęądimas. Jis |ik prįlajkę jį są-: 
vo mašinai.

Pradžioje dr. Lui mašiną 
žmpnės bpvp bepradedą vadin
ti “Įuįzętą”, bet pę|rųkųą pąra- 
Š;ū dąipelę, kurioje išradimo ini- 
cįątyva buvo priskirta dr. Gil- 
jotenui ir pirmą kartą buvo pa
vartotas žod|s “giljotinuoti”.

Nųp to ląiko d,rr Į“uj mašiną 
O .

Vadinamuose “budęlję.;, Sąn- 
sono atsiminimuose” pasakoja
ma, kaip giljotina buvo pirmą 
kartą išbandyta.

Buvo vykdoma mirties baus
mė 67 metų aristokratui de La- 
portui, kaltinamu priešrevoliu
cine veikla.

Atsiminimų autorius tvirtina, 
kad de Laportas, užlipęs anty 
giljotinos tiltelio įr gęrąi apžiū
rėjęs naują nepaprastą mašiną, 
taręs budeliui:

—Mano sąžįnė gryna. Aš sa
vo pareigą atlikau. Dabar tams
tos eilė!

Kartodamas anų laikų popu
liarią žmonių nuomonę, ąisimi- 
nimų autorius, ąakp: “Giljotę- 
nas visą savo amžių labai ken
tėjo, gailėdamasis, kad išrado 
tokią mašiną ir kad jai b.uyp 
duotas jo vardas.”

Pradžia šito sakinio klaidin
gą: dr. Giljotenas giljotinos ne
išrado, bet pabaiga teisingą: jis 
labai kentėjo dej netikėto išgar
sėjimo..

Nesunku įsivaizduoti, ką tu
rėjo jausti nelaimingasis, kai 
iąjkraščių pardavėjai šaukdavo 
gatvėse:

—Giljotinuotų aristokratų są
rašas! Giljotinuotų aristokratų 
sąrašas!

Teroro metu buvo kažkoks 
mistinis giljotinos kųltąs. Jai 
skirdavo eilėraščius. Sankliulotų 
kepurės būdavo papuoštos gil
jotinos ženklu. Giljotiną galima 
buvo rasti ant lėkščių, knygų 
viršeliuose. Moterys nešiodavo 
šukas giljotinos pavidalo. Buvo 
met tokių jaunuolių, kurie savo 
mylimąsias vadindavo “mano 
mąžy.te, inanp giljotinėle.”

Norėdamas pabėgti nuo savo 
vardo, Gilj-oteįias išvyko į Arą-

-.■;-gr. ■■ -r —•.f-T-yn.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie- 

toįa Wdjn- 
I* p**- Wkuwnų.

Iš Lietuvos
tš ŲžVĘNCią LAISVAMANIŲ

UŽVENTIS, t- Vietos Lais
vamanių Etinės Kultūros Drau
gijos skyrius, kiek leidžia ap
linkybės, stengiasi kiek galima 
ejaugiąu veikti.

Daugiausia veiklos parodomą 
ląisyaĮuąniškos spąų^os platini-

Skyrjąus vęijęin^ąs negali tin- 
kąinąi išsivystytą, nes rengiant 
susiriąkjTOS negalimą
gauti tinkamos sųąirinkimams 
salės. 
... ■*.< .> .• •

Manoma kviesti iš Kauno 
ŲąisvąĮnąuių Ę, K. D-jos cen-- 
fro YąW,yį>0S pąs^ąijininką, bet 
pegąunantį sųs.lrjųkimui salės, 
negalimą pąskąiips surengti.

Vąip pąį s,ų $ąąųgsmu ten- 
ką koųstatųptk W tikintieJi 
jįjąjviąų i? ręąliąą pradėjo žiu- 
ęėtj į laisvąmąnyhę ir suprasti 
ląisvąinąnių ti^sjų gerumą bei 
tįkrųpią. Bęt yis 4£lto dar iš 
įąųgęjio tikinčiųjų jaučiamas 
smarkus pąoiįmąs*

LAIDOTUVIŲ 
PĮHDKTOĘIUS 
2025 W- 51st St.

^Wffl«vvSES0SE

Ambulance Patarnavimas.

----------- -.TT .-r-.r .t...-, rf

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIĄ IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANGE

4605-Q7 §Q, Hermitage Ąvę.
4447 South AvęilM'P

,;į. ''Rį^l. LĄFAYEĮĮTE

T_'\ —-r I' — „ J koplyčios visose 4—^ 4- Ql|ięągQ3 dalyse
-------------------------------.1 -■ <,,f. •• .. ->,■—■. < . . . . .—r?

Klausykite musų Lietuvių rądio programų šeštadienio vakarais
7 yal. vakaro iš W. H. F. C" stoties (1420 K.) —pranešėjas 

P. ŠALTIMĮEFAS.
■—■■I. ' 1

baidotuyh Direktoriai
, NARIAI 

Chicagos, 
Cicero 1 y.

. Lietuvių | 
Laidotuvių 
Direktorių 
Ąsociacijos

Ąiubplance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
E(ĄLXSE

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue ^boųe Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Wešfern Ąve. Phone Grovęhįll 0142
1410 South 49th Court Cięęrp ^honę Cicęrp. 210.9 
. I 1  ............................... ii . . 1 1    ............................................ . ■ ' ..................................... 1 ■

> J. LIULEVIČIUS
4348 So. Cąlifornia Avenuę Phoųę Lafayette 3572

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

L J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46lh Street Yards 0782

vz-.: c r- • j r - t-1.1.1 .a.ir--1; 1 , .i .u.:. . 1 :

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

LACHAWICZIR SŪNUS
2314 West 23rd Place ” Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

» j n * • * • • •

ALBERT V. PETKUS IĘ EUDEIKIS
4^04 So. Wcs toru Avė. Phone Virgin i ą 0883

ŠIŲRVUS ATSITIKIMAS 
PABIRŽĖJE

BIRŽAI—Liepos 17, grįžo iš 
Pabiržėj ątląidų ąamo Styaųt- 
nikieąė, 28 m. amž., 
te, 5 metų amž., Likėnų kąimo, 
Pabiržės valse. Jos ėjo Pabiržės 
-Likėpų pjęfliu. Vos fak i^jųs 
iš miestelio, netikėtai iš užpa
kalio prisivijo jas automobilius. 
Automobilis šokinėjo iš vienos 
pųsęs plento j kitą pusę, nes 
vairuotojas buvo girtas.

Abi ėjusios papuolė po auto
mobilių. Mezdąitei automobilis 
sudaužė galvą ir ji tuojau mi
rė, o motina visa sulaužyta. Ji 
ilgą laiką buvo be sąmonės. Mo
tinai nėra vilties pasveikti. Tai 
vis degtinės padariniai. Dukte
rį palydėjo į kapus, motiną į li
goninę, o vairuotoją — į kalė
jimą.

Mrs. Anelia K. Jarųsz J ’ ' Physical Therapy
and Midwife

6630 So. Wes|ern 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Petnyčioj, Subą- 
toj ir Nedėlioj 
Kręipkitės Seka

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

ty 2799-3X

ADVOKATAI

st.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Tėletfhone: Yards 1001 
4Q31 SO. ASHLAND ĄVĘNŲE 

Kės. 6515 So. Roėkwell St 
TeĮęphohę; Repųblič 9723

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Recm 1230

$ Ofiso Tel? CENTRAL 1824"
Namų TeLi-r-Hyde Park 3395

KAL & ZARETSKY
J A • * / <• •

LIETUVIAI ADVOKATAI
6322 Sų. Western Avė.

VALANDOS:
Panedėlį, Ųtarninke ir Ketverge 

nuo 2 iki 9 vąl. vakare.
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v.v.

Subatoj nuo 12 iki 6 v.v. 
Tel. Pęosjpect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
Šu .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 
3e akinių. Kainos pigiau kaip pirma
į712 South Ashland Av.

Phone YĄRDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS ĄKIV GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

8
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LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugi jos Nariai 
fhone CANĄL 6J22 

DR. S. BIEŽIŠ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Serędomis ir nėdėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue 

įp Telefonas RhpiibUe 7868

TąL Yąrds 5921

DR, RERTASH
756 West 35th St

įmo btraut- Cpr. Of 35ft and Halsted SU.
, su Mezdai Ofiso valandos nuę> 1-3 nuo 6:30-8:3^1 
, _ ' . Nedėhomiš pagal sutarti.lėliomiš pagal sutartį.

0 SO. MICHIGAN BLVIĮ.

Residenče ^Tel. VB?VEkL'^8244

DR. T. DtNDttlS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
-'4157 ARCHER AVpitiĖ

Ofiso valandos: 
nuo 2—4 ir nuo 6—8 vaL vakaro 

Rezidencija:
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ, 

Valandos —9—10 Ą. M. 
Nedalioj pagal sutartį.

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

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

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

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

TeL Seeley ^330
Namų telefonas Bruųswick 0597

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

DR. ST. N AIRIU JS
Physięian and Surgeon 

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

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Lat 8014 

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

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

DR. STRIKOL'IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLĄNP AVĖ.

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

Ofiso Tel?. YARDS 4787 
Namų Te}.: Prospect 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
PENTISTAS

4645 So., Ashland Avė. 
arti 47th Street 

‘ T61. Yards 2246 ' '
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti. “

KiU Lietuviai Daktarai

Dr. W. J, Rirstak
PHIS1CIAN 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 
’ ię nuo 6 iki 8 vakaro 

Šventadieniaįs tik susitarus 
Phone YARDS 7Ž99

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd S t 

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.

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

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

TeL Canal 3110 *
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar " Central 7464

Dr. Charles Segal
ofisAs'

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Phonę MIDWAY 2880
---------------------- —.i,.., *,•—;—

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kąhn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

pfiso valandos
Nuo 10 iki 12 diena, 2 Ua 3 po 
pietų, 7 iki 8 vaL Nėd? nuo 10 iki 13

Rcz. Telephone PLAZA 2400
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Iš Pietų Amerikos
Urugvajaus liaudies švietimo pradai 

ir kas daugiau
(Musų specialaus korespondento Urugvajuje)

Kai lietuviai pavėlavo...
Kai, gelbėdamas Lietuvą, jos 

karo vadas Jonušas Radvila 
1655 metais padarė uniją su 
švedais, mėgindamas ištraukti 
savo tautą iš glūdumos, paro
dyti jai kelią prie juros, tuo 
tikslu sutraukydamas unijos ry
šius su Lenkija, — Kristupas 
Kolumbas jau 1492 metais, ke
lionėje su savo trijų laivų (Pin
ta, Nina ir Santa Maria) įgula, 
susidedančia iš 120 jurininkų, 
buvo sušukę:

—Žemė! Žemė!
Tai buvo didžiausias džiaugs

mas ne tik jurininkų, bet visos 
ispanų tautos. Jurininkai džiau
gėsi, kad nepaklydo ir pasiekė 
tikslą, o ispanų tauta džiūgavo, 
kad atradimas naujų kraštų su
stiprins ekonomiškai jų valsty 
bę ir išgarsins ispanų vardą. 
Todėl verta buvo džiaugtis.

Kai lietuviai pavėlavo (o jie 
pavėlavo daugiau negu 163 me
lus) ieškoti stiprybės jusose, tai 
ispanams pasisekė atrasti Pietų 
Ameriką, kurioje anais laikais 
gyveno laukinių žmonių — in
dėnų giminės.

Kodėl lietuviai pavėlavo 
veržtis prie juros, ku

rioje jų išganymas
Kadangi indėnai buvo nepa

prastai turtingi, kaip ir visas jų 
kraštas, tai vėliau visi europie
čiai, jų tarpe ir lietuviai, troško 
pasiekti Pietų Ameriką. Bet štai 
kokia nelaimė. Anglai, prancū
zai, vokiečiai, nors ir neatradę, 
bet turėdami, sayo, ląiyus — 
plaukia į Pietų Ameriką, ir jo
je geriausiomis sąlygomis per
ka derlingiausius žemės konce
sijas ir gerai gyvena. Gi lietu
viai, krikšto apsvaiginti, nukrei

pia savo akis į dangų, — stato 
bažnyčias ir koplyčias, gamina 
kunigus ir vienuolius, klaupia
si prieš popiežius ir vis ieško 
daugiau bažnyčios šalininkų 
kai tuo tarpu neturi gerų laivų 
ir jurininkų, o tuo pačiu ir ju
ros, kurioje jie butų galėję ‘sa
varankiškai šeimininkauti, per 
kurią butų galėję plaukti į prie
kį, bet ne į užpakalį, į kurį lie
tuviai pateko bestatydami baž
nyčias ir bebučiliodami nukry- 
žiavotam žmogui revoliucionie
riui į kojas...

Todėl ispanams atradus šiuos 
kraštus, vėliau vežė turtus iš tų 
kraštų visi tie, kurie tik buvo 
ieškoję stiprybės ne bažnyčioje, 
bet juroje. Gi lietuviams sulin
dus į “dievo namus”, jų “pre
tenzijos” į naujus žeinvno mil
žiniškus turtus ir dideles atei
ties perspektyvas baigėsi taip 
juokingai, kad net sarmata ir 
prisipažinti.

Ėmus skambėti pasakingoms 
legendoms apie Pietų Amerikoj 
randamus turtus, apie jos gy
ventojų indėnų naivumo. ių 
aukso mainymą su baltaisiais 
(o lietuviai taip pat buvo ir te
bėra balti, panašus į vokiečius 
ir anglus) ant veidrodėlių ir ki
tokios menkos vertės blizgučių, 
— Lietuvos bajorai, kunigai ir 
ponai gatavi buvo nusimauti 
kelnes (nes laivų neturėjo) ir 
plaukti į “aukso šalį”, kur to
kios geros sąlygos pralobti. Bet 
jau buvo pervėlu, ir todėl teko 
pasilikti prie posakio:

-—Nieko nepadarysi, jei nėr 
privalgei — nebeprilaižysi!...

Pirmoji mokykla Uru
gvajuje

XVlI-jo šimtmečio pradžioj,

Statyk ^Taisyk
• namus skolindamas iš

NAUJIENŲ SPULKOS
• Lietuvio tokia jau prigimtis, kad pirmai galimybei pa
sitaikius įsigyti nuosavybę—namus. Deja, kartais ir ge
riausioms norams esant, savomis pajėgomis nedaug gali- 
ma atsiekti,—reikia pašalinės pagelbos—lėšų. Dabar, ypač 
prieš šį rudenį susidaro visiems puikios sąlygos tokioms 
svajonėms įkūnyti, L 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.

• Užsitikrink savo in
dėliams tikrą apsau
gą Ir pelną.

• čia visų INDELIAI 
APDRAUSTI IKI—

*5,000.00

LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN and SAVINGS ASS’N 

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 SOUTH HALSTED STREET Tel. CANAL 8500 

Atdara nuo 8 vaL ryto iki 8 vai. vakaro.

kai ispanai jau buvo išvežę iš 
Pietų Amerikos nemažai turtų, 
tuomet pradėta rūpintis indėnų 
katakizavimu. Tuo tikslu Ispa
nijos karalius įsteigė Santo Do
mingo (kuris dabar vadinasi 
Soriano) departamente (distrik- 
te) mokyklą. Ji veikė privatiš- 
kos mokyklos teisėmis rytinėj 
Uruguay upės zonoj, gausingai 
ipgyventos turtingos ir ramios 
’ndėnų giminės — čarrua.

Į šią mokyklą mokytojauti 
Ispanijos karalius pasiuntė 
pranciškonus ir jėzuitus. Mat, 
Ispanijoj mokyklos viduriniais 
amžiais daugiausia buvo prie 
vienuolynų ir didesnių bažny
čių, kurias tvarkė ir vedė jėzu
itai. Jėzuitai šešioliktame šimt
metyje buvo pagarsėję Vakarų 
Europoje kaipo gabus mokyklų 
vedėjai. Turėjo jie tenai prisi
steigę nemažai gimnazijų ir a- 
kademijų, prisigaminę didelį 
skaičių mokytojų, kuriais buvo 
galima aptarnauti ir Pietų A- 
meriką.

Kaip indėnai sutiko savo 
pirmuosius mokytojus

Jėzuitams ir pranciškonams 
atvykus mokytojauti į Uruguay 
upės šlaitus, ir jiems išėjus į 
pajūrį ieškoti mokinių, — bai
sus siaubo jausmas apima čar
ruas. Visi bėga i paupio kraštą: 
.en kažin kas atsitiko. Bėgdami 
paupiu, sukelia juokus ir riks
mus. Būriai darosi vis tankes
ni. Mosuoja rankomis, rodo vie
nas kitam pirštais. Tai atvyko 
nauja giminė, svetimi žmonės, 
galvojo čarruas. Bet kokios jie 
giminės, kas jie, iš kur ir ko 
atvyko, — nė vienas čarrua ne
žinojo, nes nemokėjo nė istori
jos, nė geografijos — nemokė
jo nė skaityti, nė rašyti. Mėgi
no pas pranciškonus ir jėzuitus 
dausinėtis, teirautis, bet nieko 
iš jų čarruas negalėjo sužinoti. 
Atplaukusieji nemokėjo čarrua 
<albos, o čarruas — ispanų. 
3et jų mokytojai jįęms atrodė 
visai rimtai. Visi žmonės, nebe- 
, auni, ilgais rudais drabužiais 
ir juodomis barzdomis. Šypso- 
. ančiais veidais, žiurėjo į čar
ruas ir mosikavo rankomis — 
žegnojos, čarruams iš karto jie 
patiko, ir tai stengėsi jiems pa
rodyti, išreikšdami savo simpa- 
ijas tuo, kuo sugebėjo. Nuogo

mis savo pačiomis ir dukromis, 
degant laužams, šoko jiems sa
vus tautiškus šokius, vaišino 
riešutais ir kitokiais budais ro
dė savo nuoširdumą. Tai, kaip 
vėliau pasirodė, buvo smarkiai 
apsirikta.

Jėzuitai ir pranciškonai ci
vilizacijos indėnų nemokino

čarruas maitinosi žaliais gry
bais ir šakniavaisiais, žalia žu
vų ir žvėrių mėsa, jų smegeni
mis ir krauju. Akmenį darbui 
teturėdami, iš akmens, kaulų ir 
medžio tik ilgu varginančiu 
darbu teįstengė pasigaminti pa
čius reikalingiausius, bet nepa
togius ir nedailius daiktbs bei 
rankius. Nemokėjo pasiųti sau 

drabužių nors iš tų pačių žvė
rių kailių, kuriais indėnams tek
davo žiemos metu apsikarstyti, 
— vienok pranciškonai ir jėzu
itai nemokino indėnų nė kaip 
įasisiųti geresnius drabužius, 
nė kaip pasigaminti pačius rei
kalingiausius, patogesnius var
tojimui įrankius. Jie pradėjo 
“civilizuoti” indėnus panašiai 
taip Lietuvos liaudį — Šilavos 
ir Kalvarijos “stebuklais”. Ra
dę prie Uruguay upės keistų 
įailgų akmenukų, pradėjo juos 
ndėnams aiškinti “velnio pirš
tais” ir dar kaip kitaip. Siūlė 
žaizdoms ir Šiaip vartoti juos 
vaistams. Nors tai nebuvo nė 
velnio palikimas, nė vaistas, o 
tik suakmenėję upės, suakme
nėjusios senovės sliekų dėžės, 
bet pranciškonai ir jėzuitai už 
tuos niekam nevertus šliužus ir 
sliekus vis dėlto reikalavo iš 
indėnų aukso, brangių kailių ir 
kitokių vertingų daiktų.

Evangelijos mokinimas su 
revolveriu

Kai čarruas pradėjo atsisaky

ti daryti nelygius mainus su sa
vo mokytojais, kai jie ėmė jau* 
sti kad tie barzdoti vyrai nori 
juos išnaudoti, kai indėnai at
sisakė rodyti savo turtų slėp
tuves, — jėzuitai ir pranciško
nai pasiuntė Ispanijos karaliui 
obligacihį laišką, pareikšdami 
jame savo opiniją apie indėnus 
ir reikalavo paramos. Karalius 
neužilgo prisiuntė jiems 350 iŠ 
Afrikos pirktų vergų negrų ir 
nemažą skaičių ginkluotų ispa
nų kareivių, indėnų katekizavi- 
mo misijai atlikti.

Jėzuitai ir pranciškonai buvo 
jau susipažinę su čarrua kalba 
ir pa*iu čarruajiečių gyvenimu. 
Gavę fizinės paramos tuojaus 
pradėjo dėstyti indėnams pra
našo Luko evangeliją, kurią 
daugelis lietuvių yra girdėję 
bažnyčiose, sakant kunigams 
pamokslus. Jei kas ją pamiršo, 
lai verta pacituoti nors jos į- 
žangą. Štai ji:

—Anuo metu,j Kristus tarė 
mokytiniams savo, kad bus žen
klų ant saulės, mėnulio ir 
žvaigždžių, o ant žemės didis 
išgąstis; žmonės džius iš bai
mes, belaukdami to, kas turi 
užeiti ant jų, nes dangaus galy
bės bus pajudintos!...

Pranašo Luko evangelija pra
dėjo pildytis.

Skurdus ir tamsus indėnų gy
venimas dar labiau pradėjo 
niauktis, lyg audrai su perkūni
ja atūžiant. Uruguay upės šlai
tai ir giria, dengę, gynę, maiti
nę ir džiuginę indėnus ėmė 
virsti pragaru ir kapinėmis. 
Karlu su vandens čiurlenimu u- 
pėse ir medžių girgždėjimu šlai
tuose — tratėjo šūviai, tik pir
mą kartą indėnų gyvenime gir
dėdami artificialųs trenksmai.

Tai ėjo jėzuitai ir pranciško
nai su savo ginkįųptais palydo
vais, kurie vieno® rankoj nešda
mi rožančių, o kitoj revolverį 
—- užpuldinėdavo indėnų sody
bas, parsiinušda^o savo moki
nius ant žėiriės, Surišdavo jiems 
rankas ir koja^ kitus nukanda* 
VO., 4.. r T' ■ • '• ■ . 1 ■: ■ ,r‘ t■ 5 ...

Šitaip pavergę indėnus, atim
davo iš jų turtus, o juos pačius 
pristatydavo dirbti katorgiškus 
darbus po ginkluotų kareivių 
žiauria priežiuįfik Jfai ką indė
liai čia uždirbdavo, ir tai ką iš 
jų atimdavo — viskas būdavo 
pasiųsta Ispanijos karaliui ir 
vienuolynams.

Kadangi jėzuitai. ir pranciš
konai turėjo pajėgingą ginkluo
tų vyrų apsaugą, su daug mo- 
derhiškesniais ginklais negu in
dėnų ietys, tai naktimis prira
kinti prie šaltos geležies lenciū
gų indėnai bijoję ir pasijudin
ti. Nesunku įsivaizduoti sau, 
kaip indėnai jautėsi, prirankin- 
li civilizuoto žmogaus rankos 
nakties metu, kada aplink gir
dėjosi baiminantis plėšriųjų 
tropikos žvėrių kriokimai. Visa 
tai čarruams atrodė baisu, sie
ringa, neprieteliška,----taip,
kaip buvo skaityta iš šventos 
Evangelijos.

(Ęus daugiau)

• Elektrikinis gėrimų šaldytuvas reikš didesnį ju
desį ir pardavimą jūsų bizniavietėj. Nes kur tiktai 
žmonės eina pirkti, ten gėrimus buteliuose galima 
parduoti pelningai

Leiskit parodyti jums 1938 m. modelius dabar. 
Jie yra ekonomiški operuoti. Jų Graži išvaizda 
kviečia jūsų kostumerius gėrėtis šaltu, gaivinančiu 

^ gėrimu. Pašiteiraukit apie musų lengvą išsimokėji- 
mo plėną?'1" ' * -

Apšaldymas Kiekvienam Tikslui
Musų refrigeracijos inžinieriai mielu noru 
apsvarstys su jumis apšąldymo problemas ir 
pagelbės išrinkti tokį įrengimą, koks geriau
sia tinka jūsų reikalams.

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANY
72 West Adams Street—RANdolph 1200, LocalI43

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• APDRAUDĄ GYVASTIES

GAUSITE
, • . J • J

NAUJIENŲ
> Raštinėje per

A. RYPKEVIČĮŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.

NAUJIENOS 
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

NAUJIENOS duoda daugiausia žinių iš Chicagos, 
kitų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa
saulio.

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

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

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

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

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

Bosses Won't 
Kire People with 
Halitosis ( breath)
People who get and hold jota 

keep their breath agreeable

•71th the bert to choose from theee daya, em- 
ployera favor the pereon whc ia mort attrao- 
ilve. In btulneęs life as in the sočiai worid» 
halitosis (unpleasant breath) is coasidered the 
arorst of faulta.

Unfortunately everybod;.- ouffers from ♦hie 
offensive condition at some tlme or otner— 
many more regularly than they thi k. Fermen- 
tation of fooa partlclea skipped by the tooth 
brush is the cause of most caaes. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The quick, pleasant way to i m pro ve your 
breath is to ūse Listerine, the quick deodorant, 
every morning and everv night.

Listerine ha’ts fermentation, a major cause 
of odors, and overcomee the odors themsdvm. 
Your breath becomee sweet and agreeable. ld 

■’*” not offend others.
Įi you value your job and your friends, ūse 

Lir cerius, the safe antiseptic, regularly. Lam» 
Icrt Pharmacal Company, St. Louis, M o.

Don’t offend others * Check 
halitosis with LISTERINE

VILNIUS
PAVEIKSLUOSE—

' •
Binkio ir Tarulio 188 pus
lapių didelio formato

VILNIAUS
ALBUMAS

•

Kainavo $4.00, dabar su 
persiuntimu

TIKTAI
$3.00

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST, 

CHICAGO. ILL

GERB, Naujienų skaityto- 
jot ir skaitytojai prašomi 
pirkimų reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Full-flovored

• Kraft American has a mellovv, 
full-flavored richness that makes 
it perfect for sandtviches. And for 
cooked diahes you can depend on 
this American Cheese to mėlt 
perfecdy.

ARE YOU SUFFERING FROM

EYE STRAIN 
due to dust, sun, light-glcire, 
driving, movies, reading, etc.t

Do your eyes bum—feel 
tirea, uncomfortable? Try 
Murinę. It containe 7 help> 
fui ingredients which 
cleanse and clear eyes red- 
dened from fatigue—make 
your eyes feel clean. fresh,
alivel Much more effective than
Send for trial bot tie. Mail 10c (štampo 
or coin) with your name and address to The

AT ALL DRUG STORES

Preferred by millions 
to mayonnaise..
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Subecription Kates: 
|5.00 per year in Canada 
$00 per year outside <rf Chicago 
$8.00 per year in Chicago 
3c per cqpy. 

r Ui Hl.— H.'i ■ ■—
Enteretf os Second Class Matter 

Mafch f Ui 1914 at the Post Office 
df Chicago, pi. tadet the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. llalsted St.» Chicago, 
Ui. Telefonai Randi 8500.

Užtftkyrify kalnai
Chioagbje — paštu:

MeWnw_____ ____________  $8.00
tatetų________________ 4.00

Trims mėnesiams _ ____  2.00
Dviem mfineslafftš ___________ 1.50
Vienam mfinesiui __________ .75

t^dchgof per išnešiotojus:
Viena kopija 36
Savaitei 18c
Mėnesiui —— ^75c

Suvienytose Valstijose, ne ChlcUgoj, 
paštu:

Metams ________ _______— $5.00
iPusei metų 2.75
Trims mėnesiams ■į*■■■t ¥~r—r— 1.50
Dviem mSnesiamš ______ _ L<M)
Vienam mėnesiui .... . .V5

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ....... — $8.00
Pusėi metų 4*00
Trims mėnesiams a.50
Pinigus reUšla siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su mu.

Netekus seno darbuotojo
Šiandien popiet bus palaidotas Chioagos Lietuvių 

Tautiškose Kapinėse senas musų visuomenės darbuotojas 
Vincas Mišeika, kurį jaunesnioji karta vadindavo “dė
de”.

Taip pat, kaip ir “dėdė” Šernas, Vincas Mišeika bu
vo vienas tų nedaugelio lietuVią inteligentų, atvykusią į 
šią šalį dėl to, kad Lietuvoje po mro valdžią nebuvo lais*, 
vės ir progos skelbti savo mintis tarpe savo viengenčių. 
Paprasti darbo žmonės kitąsyk Vaduodavo į Ameriką 
ieškoti “laimės”, geresnių materialinių sąlygų; ir dauge
lis jų čia tą laimę surado. Bet inteligentui, atvykusiam 
į svetimą kraštą, tokių progų žia beveik nėra.

“Dėdė” Mišeika atvyko į šį kraštą ne dėl to, kad ji-, 
sai čionai tikėjosi rasti geresnę duoną, bet dėl to, kad 
jisai negalėjo pakęsti tos priespaudos, kuri viešpatavo 
Rusijos carų imperijoje. Jisai, dar būdamas jaunas moks
leivis Rygos Politechnikume (aukštoje inžinerijos moks
lų mokykloje),, nusidėjo caro valdžiai įr buvo priverstas, 
bėgti Už jūrių—marių.

Atvažiavęs į Ameriką, jisai turėjo eiti dirbti į fabri
ką ir pakelti daug vargo, pirma negu jam pasisekė, apsi
gyvenus Chicago j e, užmegsti ryšius su platesniu musų 
Visuomenės judėjimu. Kai jį pažino musų laikų jaunimas, 
kuris troško šviesos ir mokslo^ tai “dedėb Mišeika pasi
darė jo mokytojas. Čia buvo jo pašaukimas. Šitą darbą 
jisai mėgo ir jam pąšvįsdavo visas savo jėga&

Tik, deja, šitaš darbas pas lietuvius Amerikoje yra 
apmokamas prasčiau, negu paprasto darbininko darbas. 
“Aušros” mokykla ir skaitykla netesėjo išlaikyti savo 
mokytojo, nors jo reikalavimai buvo minimališki; Todėl, 
po keleto metų vargo velionis buvo priverstas nuo savo 
mėgiamojo darbo pasitraukti. Po to jisai dar bandė vers
tis kitokiais budais, bet pasisekimo neturėjo; ir taip, su
laukęs 67 metų amžiaus, šis doras, šviesus, kuklus ir vi
suomenės labui atsidavęs inteligentas pabaigė saVo gy
venimą.

“Dėdės” Mišeikos asmenyje mes netekome dar vie
no Lietuvos išeivijos veterano' — viėiio iš tų, kurie lais
vę brangiiio labiau, negu savo karjerą.

Ispanijos maištininkams nesiseka
...... 4 i-r-

Jau keturios dienos, k|ai Ispanijos maištininkai ir jų 
thlkihinLai italai deda didžiausiais pastangas pralaužti 
vyriausybininku pozicijas prie Ebro Upės, bet iki šiol jie 
dar nieko nelaimėjo.

Telegramos praneša, kad nuostoliai abiejose pusėse 
milžiniški. Aišku, kad tokios kruvinos grumtynės ilgai 
tęstis nęgajįės. Jeigu dar dieną kitą gęn. Franco armijos 
nestengs pasivalyti priekyn, tai jos turės sustoti ir pri
sipažinti, kad jų jėgos yra per menkos nugalėti respu
blikos gynėjus.

Šitie mūšiai Ebro įipės fronte buvo iš anksto išgar
sinti fašistų spaudoje, kaipo didis ofensyvas, kurio tiks
las busiąs galutinai sutriuškinti lojalistus ir pabaigti ka
rą. Maištininkų ofensyvui vadovauja pats vyriausias jų 
generolas Franco. Į mūšius jisai pasiuntė geriausius sa
vo pulkus kartu su parinktais italų juodmarškinių legio
nais.

Taigi pralaimėjitaas šitoje kovbje reikštų baisų smū
gį visam fašistų sukilimui Ispanijoje. Iš paskiausiu pra
nešimų atrodo, kad gen. Franco ofensyvas susmuks.
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Krizis Prancūzijoje
Du Prancūzijos ftiiitisteriai darbo mihisteris 

Paul Raniadier ir viešųjų darbų ministerič Louis-Oscar 
Frossfird — rezignavo, protestuodami prieš ministerio 
pirmininko tądio kalbą, kurioje pastarasis reikalavo, kad 
apsiginklavimo pramonėje butų prailgintas darbo laikas

40 valandų savaitėje iki 48 valandų.
Mlnisteris pirmininkas Edotiard Daladier pasakė 

kad Prancūzija turi sparčiau ginkluotis, jeigu ji nenori 
atsilikti nuo Vokietijos, kurioje darbininkai amunicijos 
ir sunkiosios pramonės įmonėse dirba po 60 valandų sa
vaitėje. AukšČiaus paminėtieji du ministeriai, abu nepri
klausomi socialistai, užprotestavo prieš tos kalbos “vi.en- 
pusiškumą”. Juodu, kartu su buv. premjeru Blumu, nu
rodo, kad kapitalistai yra kaltesni, negu darbininkai, dėl 
Prancūzijos atsilikimo ginklavimosi lenktynėse, nes ka
pitalistai atsisako pinigus į pramonę ir samdyti dau

Vakar “Naujienose” buvo 
pranešta, kad “Vienybės“ ben
drovės direkcija, Brooklyh (N* 
Y.), atstatė savo redaktorių/ 
Juozą Tysliavų ir pasamdė jo: 
vieton Stasį Ė. Vitąiiiį. Kai' 
“Naujienos” huvo gavusios ši
tą žinią, ji dar nebttvo “patvir
tinta”; bet dabar apie tai jau 
praneša ir pati “Vienybė.” , I

Ęugpiučio 22 d. numeryje 
“Vienybė” įdėjo savo leidėjų 
pareiškimą, po kuriuo pasirašo 
prezidentas A. S. Trečiokas, se
kretorius P. Bukšnaitis ir iždi
ninkas K. Buivydas. Pareiški
me sakoma, kad “Vienybės” 
vyriausias redaktorius Juozas 
Tysliava ir jo padėjėjas P. J. 
Jurgėla yra pašalinti ir jų vie
ton pasamdytas 1 buvęs “Tėvy
nės” redaktorius S. E. Vitaitis, 
kuriam pavesta sudaryti redak
cinis štabas. Tysliavos ir Jur- 
gėloS pašalinimo priežastys bu- 
vUsįOs tokios: <

“Vyriausias VIENYBĖS“ 
redaktorius, p. Juozas Tys
liava, su savo pagęlbininkių 
pi pk Jųrgėla, staiga patiekė 
savo rezignacijas, paremda
mi jas šioje valandoje VIE
NYBĖS leidėjams neįmano
mais išpildyti reikalavimais. 
VIENYBĖS leidėjams nieko 
kito neliko kąip tik
priimt jų tMighą.oijas. Taigi 
su šiuo nigpiuČio m,ėnesio 20 
d. nustoja dirbti VlENYjBĖS 

• redakcijoj pp. Juozas Tyslia
va ir Petkas Jurgėla.”
Bet “Vienybės” bendrovės di

rektoriai savo pareiškime nu
rodo, kad “daugelis skaitytojų”, 
jau seniai buvę nepatenkinti, 
laikraščio redagavimu ir
kalavo reformų dienraščio 
dakcijoje.”

Musų gautomis žiniomis, tas 
neva “daugelio skaitytojų” 
pasitenkinimas buvo iššauktas
tuo, kad p. Tysliava, esą, pra
dėjęs “perdaug draugauti“ su 
naujuoju “Tėvynės” redakto
rium, Kl. Jurgelioniu.

laUjant atsakyti he vėliati, 
kaip iki rugpiučio 20 dienos. 
‘UJtimatUmo* laikui besibai
giant, rugpiučio 19 d. Vieny
bės 'bendrovės direktoriai lai
kė susirinkimų ir nutarė ne
tik Tysliavos ir Jurgėlos rei
kalavimus nepatenkinti, bet 
juodu abudu huo ‘Vienybės’ 
redagavimo prašalinti ir jų 
vieton išsirifiko S. E. Vitai- 
tį ‘Vieiiybės’ redaktorium, 
kuris prie ‘Vienybės’ pradėjo 
dirbti rUgpiučio 20 dienų.

“Tenka girdėti, kad Vife-I 
ųybės bosams ypatingai TyS-, 
liava pradėjo nepatikti ir bū
ti trepnaK už tai, kad jis 
draugauja su dabartiniu ‘Tė
vynės’ redaktorium p. K. Juh-

žmogų, tai BagoČius tyčia pa- 
gaminęs balotus su kandidatų; 
vardais, taip kad delegatai ga
gėję dėti ant balotų kryžiukus, 
niekam nematant. Eilinis Dele
gatas - Vitaitis rašo:

“Vėliaus paaiškėjo, kuriuo 
tikslu BagoČius iškepė spaus
dintus su kandidatų vardais I 
balotus, kuriais balsavimas 
buvo galima atlikti tik kry
žiuką padedant ir čia pat į 
dėžutę įmetant. Pasirodo, kad 
tokį balsavimo budę išmisli- 
no šiaudadušiai iš tautininkų 
fronto, kurie nori būti vi
siems geri. Jie pažada savo 
balsus social-komunistų ma
šinai ir vėliau priversti slap
stytis nuo savo draugų tauti
niame fronte (biednas tas 
“tautinis frontas”! — “N.” 
Red.), kad tie nesužinotų už 
•ką balsuoja. Tokių neva tau
kinio fronto delegatų buvo 
apie 20; Jų apsaugai Bago
Čius ir pagamino naujos rų- 
šies balotus, apie kuriuos nfet 
SLA. sekretorius Vinikas su-, 
žinojo tik prasidėjus redak
toriaus rinkimams, šie šunub- 
degaųjanti tautinio fronto ti
pai (gražiai kalba p. Vitaitis 

\ apie buvusius savo draugus!
— “N.” Red.) ir sudarė neti
kėtus balsavimų davinius.”
Jie buvo “netikėti” tiktai pa

čiam p. Vitaičiui, nes jisai iki 
paskutinės valandos apgaudi
nėjo save, įsivaizduodamas, kad 
“Sargybos bokštas” turi seime 
daugumą.

Jisai bando dabar publiką į- 
itikinti, kad prez. F. J. BagoČius 
darė seime slaptus “skymus” su 
dalim tautininkų, už nugaros 
pažangiųjų delegatų, kurie rė
mė jo kandidatūrą. Juokdarys!

Bet Vitaitis, matyt, nori, kad 
“tautinis frontas” butų apvaly
tas. Tysliavos pašalinimas jš 
“Vienybės“ Redakcijos yra “čįs- 
tkos” pradžia.

Pirmyn” Choro Vaizdai
.r .a jį. «. t, iį *■ + &

(Musų specialaus kdresppdetttd Lietuvoje)
MM

(Tęsinys) nių dienų jo dainos jau buvo 
dainuojamos žymiai skambesne 
ietuyių -kalba. Be to, patsai su- 

šidainavimo būdas taip pat žy- 
miai pasistūmėjo pirmyn. Tai 
visai nenuostabu, nes choras 
veik visų litioslaikį, jei tik są
lygos leisdavo, vis dirbo.

Tai Čikagoje jau išgirsite 
Veik ne tą “Pirmyn” Chorą, ku
ri į Lietuvą palydėjote. Jo dai
na tarsenos žvigsniU bus žy
miai lietuviškesnė ir pagaliau 
žymiai techniškai geriau dai
nos.

Tad tenka tvirtai sakyti, kad 
“Pirmyn” choras ir kaipo cho
ras Lietuvoje būdamas sau nau
dos pasėmė.

Visi jį išlydėjusiai jam sakė: 
iki pasimatymo!

Tai ir ateityje jisai Lietuvoje 
bus mylimas svečias.

Gal ateityje jis ir kitų 
būti globojamas, tai bus 
kiau, geriau ir Lietuvos 
nėms linksmiau ...

(GALAS)

A. Steponavičienė, Jurgio 
Steponavičiaus žmona, tokia 
pat visuomeniškai jautri, kaip 
ir lietuviškai dainai jautri. Ji. 
akylai visa stebėjo, įdomavos 
kokiomis vasaromis ne tik dali
na, bet ir gyvenimas Lietuvoje 
dažomas. :

Ji dainų be gyvenimo, tur būt, 
sunkiai suprastų, tur būt, jai 
butų sunkiai įmanomas daik
tas.
. —Jus, tur būt, žinote, kad 
pas mus yra keletas chorų, jie 
vieni su kitais konkuruoja... 
Konkurencija konkurencijai nė- 
lygi, bet iš tolimesnių jos žo
džių, sakysiu, labai atsargiai 
sakytų, junti, kad toji konku
rencija visuomeninio pobūdžio, 
čia ne vien biznio sumetimai vi
ską nulemia. Jei nori gyvuoti, 
jei nori darbuotis, tai visuome
nei ir parodyk savo simpatijas, 
tuomet ji tave parems. Žinoma, 
ne visi, bet tik toji dalis, kurių 
visuomeniniems įsitikinimams 
atitiksi...

—Tai tokia toji Amerika, tai 
laisvės kraštas.

Mudviejų labai trumputis ir 
pernelyg atsargus 
mas baigiasi. Ji 
žingsnyje jaučiasi viešnia, o kai
po tokiai nedera kištis į kito 
krašto tvarka. Aš gi taip pftt 
neturiu reikalo Skųstis, juk ki
tam pasiskundus dar reikalo 
nepataisysi. Jau ir taip Smagu, 
kai keliais tartais- žodžiais vie
nas kitų arčiau pažįsti.

Juk “Pirmyn” choras Čia Lie
tuvoje buvo visų laiką ypatin
goje globoje. Jį globojo tasai 
jaUnimaš, arba tikriau tarus to 
jaunimo organizacija, kuri turi __ ____
Visokių lengvatų ir gali nevar-i 'įsilieja rBalti/os jurų."”

pasikalbėji- 
kiekviename

“rei- 
re-

ne-

“Brooklyno Grand strytu 
eina kalbos, buk Tysliava ir 
Jurgėla<organizuojasi išleisti 
liaują laikraštį.”
Tenka čia pridurti, kad “vie- 

nybiečių” šulai ėmė šnairuoti į 
p, Tysliavą'dar Scrantone, SLA 
seime. ViehamC tautininkų “ko- 
kuse” kai kurie kalbėtojai la
bai smarkiai tarkavo tuometinį 
“Vienybės” redaktorių, kad ji
sai savo netaktiškais išsišoki
mais SLA. rinkimų kampanijos 
metu “išprovokavo” daugelį 
“gerų tautiečių” SLA. veikėjų 
ir tuo budu padėjo laimėti pa
žangiajai srovei.

Vėliau, kai SLA. seime buvo 
išrinktas “Tėvynės” redakto
rium Kl. Jurgelionis, tarpe tau
tininkų pasklido gaildas, kad 
už Jurgelionį balsavęs ir Tys
liava. Kadangi “Vienybės” da
lininkas ir jos Slaptas dvasiškas 
“bosas” yra SLA. sekretorius 
M. J. Vinikas, geras S. E. VI- 
taičio sėbras, tai tokio “grieko” 
jie Tysliavai negalėjo atleisti. 
Todėl jisai, pasitaikius pirmai 
progai, tapo pašalintas.

Kažin dabar tie tautminkąį, 
kurie verkė dėl VitaiČio nelš- 
rinkimo (jie sakė: “išmetimo“) 
į “Tėvynės” redaktorius, ar 
taip pat verks dėl Tysliavos at
statymo?

VIS PLEPA.

Komunistai dar vis nesiliau
ja plepėję visokius niekus apie 
“Pirmyn” choro jaunuolius, 
kurie lankėsi Lietuvoje. Jie da
bar rašo, kad to choro dirigen
tui Steponavičiui buvęs įteiktas 
išleistuvėse Kaune “Smetonas 
padovanotas jaunalietuvių ant
ro 'laipsnio ordehas.”

Čia aiški fikcija, nes jauna
lietuviai jokių ordinų nedalina- 
ir neturi teisės dalinti. O iš 
Smetonos nei choro vedėjas, nei 
choristai ordinų arba medalių 
nėra gavę. Tai kam tos berei
kalingos zaunos?

Iš Metu vos
Dr. Basanavičiaus 
paminklas Birš

tone

galės 
stei- 
žmo- 
—P.

Kada bus Nemunas 
suvaldytas

Nemunas — didžiausia Lie
tuvos upė. Jis prasideda Sovie
tų Gudijoje, teka per okupuotų 
Vilniję, toliau per Nepriklauso
mųjų Lietuvę, o nuo Smalinin
kų pusė Nemuno vagos priklau
so Vokietijai ir pusė Lietuvai, 
čia siena tarp Lietuvos ir Vo
kietijos eina Nemuno viduriu. 
Nemunas, žemiau Tilžės ir Pa
gėgių įteka į Kuršių mares, o 
tų Marių vandenys ties Klaipė-

“ČISTKA” VIENYBĖS 
REDAKCIJOJE

ATSIRADO “TROCKINJNKAI” 
PAS TAUTININKUS.

užsienį.
Premjeras Daladier pasiskubino užpildyti rezignavu

sių jų ministisiių vietas kitais asmenimis ir tęsia savo ko- 
dėl darbo valandų prailginimo pramonėje. Kadangi 

parlamentas yra išsiskirstęs atostogoms iki lapkričio 
mėm tai Jisai kolkas gali nesiskaityti su atsto
vų daugumos nusistatymu; Jr jisai, matyt, tikisi, kad, 
iki pasibaigs parlamento atostogos, jam pasiseks savo 
planus pravesti.

Prancūzijos darbininkų padėtis yra kebli. Jie ne ma- 
Žfeu, kaip premjeras Daladier, yra pasiryžę ginti savo 
kraštą mto Vokietijos nacių; bet jie piktinasi tuo, kad 
pasiaukojimo krašto gerovei reikalaujama tiktai iš jų, 
tuo tarpu kai pramtoiės savininkai daro sau riebius pel- 
tuM iš afHdgihklaviflio. šis kapitalistų egoizmas labai sllp 
ntafl frincuMĮjos demokratijų.

Apie tų “čistkų” Brooklyno 
tautininkų organo redakcijoje 
,praneša mums dar kitas as
muo, kuris irgi sako, kad p. 
Tysliava buvo pašalintas dau
giausia dėl jo draugavimo sU 
Jurgelioniu. Jisai rašo:

*%iek teko sužinoti, savai
tė laiko tam atgal, buvę “Vie
nybės” redaktoriai Juozas 
Tysliava ir P. Jurgėla pada
vė Vienybės direktoriams rei
kalavimą pakelti jiems algas 
ir dar kokius kitus tai reika
lavimus. •

“Tie reikalavimai buvo *ul-

Viepęs “Eijjpis Delegatas’’ 
(alias Zęikus, alias Rųdinskas, 
alias Vitaitis), kuris tautininkų 
laikraščiuose jau yra pritepęs 
daugybes melų “faktų šviesoje” 
apiė pereitąjį SLA. Seimą, su
rado “kramoją” arba “trockis- 
tų išdavystę” tautininkų eilėse. 
Pasak jo, tokių “šimuodegaų- 
jančių tautinio fronto tipų” 
Scrantono seime buvę apie 20.

Dėl šitų “šunuodegaujančių” 
tipų,” esą* Vitaitis ir prakišęs 
SLA. organo redaktoriaus rin
kim,uose, mes jie balsavę prieš 
jį. O kad jie galėtų balsuoti 
prieš tautięįpkų “Sargybos”

žomai x vfeikti, kitaip tarus, tai i 
jaunintas privėli£ijUotos padė
ties. Tai gal bus aišku, kad kai 
pajunti, kad vis dėlto dėl tos 
globos galvos ir širdys nėra 
prarastos, tai jau smagu.

juk višoks atsparumas labai 
brangintjųas dalykas. Čia beša- 
lumo dėl turiu pasakyti, kai 
tai globai ir materialės pusės 
lygiai nieko neprikiši, ji visą 
laiką buvo prideriamoje auk
štumoje. Niekas kitas, turint 
galvoje esamas Lietuvoje sąly
gas panašiai nebūtų galėjęs glo
boti.

Pagaliau be pavasarininkų, 
kitos jaunimo organizacijos Lie
tuvoje negali veikti. Ir štai kai 
pajunti, kad kaip kas iš “Pir
myn” choro tą esamą padėtį ge
rai suprato, tai iš širdies jam 
nejusčiomis spaudei ranką. <

Visas Choras grįsta atgal į- 
Čikagą gausiai apdovanotas. 
Choro dirigentas gavo dovanų 
aukso laikrodį, Lietuvoje išėju
sių visų gaįdų chorams rinkinį, 
Lietuvos istoriją, Bino-Simonies 
-Liaudies dainas ir kita. Jo žmo
na gavo puikų tautinį kostiumą, 
Sodžiatis friėlię, tai labai bran
gus ir vertingas leidinys, liau
dies dainas ir daug kitų daiktų.

Tas dovanas jiems įteikė j- 
vairios organizacijos, jų :tai*Į>e 
Draugija Vžsięhių Lietuviams 
Remti, jaunalietuviai ir, be toj 
ypatingą raštą įteikė “Lietuvos 
žinių“ atstovas, vyriausias re-s 
daktorius Kardelis.

Tame rašte pasididžiaugta, 
kad iš demokrątijos krašto at^ 
vyko į Lietuvą broliai tautiečiai 
su dainę įr kad jų tą kelionę1 
rėmė “No^enos”. Aišku, 
kaip kaiti šioksai raštftš ir la
bai nepatiko, bet raštas pasi
lieka raštu.

Kiek tenka nugirsti, choras 
dar koncertuosiąs Londone lie
tuvių kolonijai ir jų tasai kon
certas busiąs per radiją trans
liuojamas.

Išlydint “Pirmyn” chorą vie
na reikia pasakyti, kad čia Lie
tuvoje jis padarė žymią pažan
gą. Pirmiausia tai lietuvių kai* 

Tsb< bos tarėnos atžvilgiu. Paskuti •

savoDn Basanavičius iki 
minties išgyveno Vilniuje, bo
damas lyg Lietuvos tikrosios 
sostinės garbės sargybinis. Jis 
ten stropiai saugoje ir tvarkė 
Lietuvių Mokslo Draugijos di
džiulį mokslinį turtų, kurį da
bar lenkai yra užgrobę. Kaip 
žinia, Dr. Basanavičius pasimi
rė Vilniuje kaip tiktai vasario 
1,6 dieną 1927 m. Lietuvos Ne
priklausomybės devynerių me
tų sukaktuvėmis.

Beveik kasmet Dr. J. Basana
vičius atvykdavo į Nepriklau
somą Lietuvą pavasaroti. Čia 
jis labai mėgo Birštono vasar
vietėje pailsėti bei silpstančią 
sveikatą pastiprinti. Dabar birš-s 
toniečjai nutarė pastatyti Birš
tone Dr. J. Basanavičiaus pa
minklą. Paminklas bus pastaty
tas miestelio centre, kur anks
čiau buvo pravoslavų cerkvė. 
Paminklą statys skulptorius 
Antanas Aleksandravičius.

BSMiillMMB“"®“®"“

Nemunas gana sauvalinga u- 
pė; Pavasariais buba labai van
deninga, it užlieja pakrančių 
lankas ir laukus. Ir Kaunas be
veik kasmet nukenčia nuo Ne
muno ir Vilijos potvynių. Va
sarų Nemunas nusenka, atsi
randa jame salelių ir seklumų, 
trukdančių laivininkystę.

Vadinas, Nemuno vagų reikia 
sutvarkyti arba sureguliuoti. 
Tačiau čia didelis, sunkus ir 
brangus darbas. Tarp Smalinin
kų ir Kuršių marių vokiečiai 
Nemunų sutvarkė dar prieškari
niais laikais. O Rusijos valdo
moje Lietuvoje Nemunas pali
ko toks, koks jis nats pasidarė. 
Lietuva ilgų laikų negalėjo į- 
kurti didesnių sumų NemUho 
sureguliavimui, nes vis buvo ki
tų heatidėtinų reikalų. Tačiau 
pastaraisiais metais jau imtasi 
sparčiau Nemunų reguliuoti. U- 
oės tvarkymo darbai vykdomi 
iš karto keliose vietose, šiemet 
iiidžiausi Nemuno reguliavimo 
darbai atliekami tarp Smalinih- 
kų ir Sudargo. Čia Nemunas 
kasmet keičia savo vagų, labai 
plačiai išsilieja, todėl seklus ir 
trukdo susisiekimą. Jo krantus 
šioj Vietoj sureguliuoti labai 
Sunku. Vyriausybė šiam darbui 
yra paskyrusi 400,000 litų. Sta
tomos čia labai ilgos ir tvirtos 
butiės, kurios grindžiamos iš 
viršaus cementinėmis plytomis. 
Dirba dvi žemesnėms ir keli 
šimtai darbininkų; vien tik fti- 
šinų sunaudota jau apie 40 tuk- 
štttnčių kubinių metrų. VieųOj 
vietoj teks hUkteipti fcita link
me NemUno vagą. Darbai už-

reguliavirtio darbai btis tęsiami 
rajone Sudafgas-Jufbarkas.

Visas Nemuno reguliavimo 
darbas Nepriklausomos Lietu
vos ribose pavyks pabaigti tik* 
tai per keletą metų ir šiems 
darbams -teks išleisti apie 14),-. 
000,000 litų. Be to, per Nemu
ną dar bus pastatyti trys dide
li tiltai — vienas ties Kauni, 
kitas ties Seredžiumi ir trečįas 
ties Jurbarku.

, ('.■ V. l jį*

T*.
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CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių Ir Kultūros Draugija 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street Telefonas Canal 0117 
VALDYBA

K. KAIRIS, prezidentas į DEGUTIS, iždininkas
K. AUGUSTAS, vice-prezidentas P. GALSKIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLER, finahsų sekretorius 
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktares, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, 

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

NAUJI NARIAI
Nor dabar ir vasaros apmiri

mas, bet yis dėlto Chieagos 
Liet avių Draugijos šeima po 
truputį auga, didėja. Štai šio
mis dienomis Į draugiją įsirašė 
šie asmenys:

Stclla Kavish
Stanley Jonaitis 
Peler Gerdvilis 
Alice M. Sinjako 
Antanas Klevinskas

Anton Paulikas, kuris adresu 
2113 S. Halsled St. laiko užei
gą. Jį įrašė J. Ascilla.

Beje, reikia pasakyti, jog p. 
Juozas Ascilla ir dabar yra pa
sirengęs musų organizacijos ge
rovei padirbėti. Jis kiekviena 
proga stengiasi naujų narių 
gauti.

PRIMINIMAS NARIAMS
Pastaruoju laiku mes vis kar

tojame, kad Chieagos Lietuvių 
Draugijos nariai mokesčius mo
kėtų tiesiai ofise, kuris yra ati
darytas kiekvieną dieną, išė
mus šventadienius. Valandos y- 
ra sutvarkytos taip, jog kiek
vienas gali pasirinkti paran
kiausi laiką (bfisas yra atida
vus nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. 
popiet; trečiadieniais ir šešta
dieniais iki 12 vai. dienos, o 
ketvirtadieniais iki 8 vai. vaka
ro).

Mokesčiai tąlp pat priimami 
ir reguliariuose draugijos ’susi-

PERDIRBK1T Dabar
SUTAUPYKIT 30% 

Ne Piriigais—5% Palūkanų 
1-2-5 Metams išmoksti 

DYKAI APSKAIČIAVIMAS

Pilnas perdirbimas
Namo iškėlimas 
Beismentai 
Plytų darbai 
Cemento darbai 
Porčiai 
Viškų flatai 
Garažai 
Stogų Dengimas

Asbesto 
apmušimas

Plumbingai 
Šildymas 
Malevojimas 
Krautuvių 

frontai
Nauji namai.

Mieste tiktai 
naujas Stogas .... $55.00 
90 sv. rolj; stogo dengimas. 
Pilna kaina vidutiniam na
mui. Porčiai ir stoglangiai ek
stra. 10 dienų tiktai.

MUSŲ KAINOS ŽEMIAUSIOS
Telefonas BOULĘVAkD 2440
Atlas Builders Gofc

Laisniuotas it apdraustas kont- 
raktorius. Statytojas nuo 1918 m.

5040 S. RAČlNfc AVENUfc.

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

linkimuose, kurie įvyksta kiek
vieno mėnesio antrą antradienį 
adresu 1547 N. Leavitt S t.

Be tb, šiuo laiku ofisas yra 
paskyręs kolektorium <p. Alcx 
Ambrazevičių. Dauginti jokių 
kitų kolektorių mokesčiams 
priimti nėra. Į tai ypačiai at
kreipkite dėmesį, kad vėliau ne
reikėtų turėti nesusipratimų.

Kaip už kolektorių ofisas y- 
ra atsakingas tik už p. Alex 
Ambrozeviėių.

SUTIKTUVĖS IR 
GRĮŽTUVĖS

Pereitą kartą buvo pranešta, 
kad drauge su “Pirhiyh” choru 
grįžo iUusų nariui K. PUžerškis 
ir Algirdas Brazis;

šeštadienį jiems abiems buvo 
surengtos sUtiktUVės, — p. Bra
ziui Cicero mieste, o p. Pažers- 
kiui Rožių žemėje.

Sutiktuves p. Pažerskiui ren
gė Scenos Ratelis; .Sutikti grį
žusį dainininką susirinko visgi 
gili žus draugų ir pažįstamų bū
relis. Kay* paprastai tokiais at
vejais, linksmintasi, dalintųsi į- 
spudžiais ir iš Viso labai sma
giai laikus praleistu.

Sutiktuvių ceremonijomis va
dovavo p. j. Ručkocis.

Kalbant apie musų narių grį
žimą iš Lietuvos, tehka primin
ti ir Algirdą Mickevičių, miru
siojo musų Urganizaėijoš pre
zidento šūhų.* Algirdas taip pat 
drauge su “Pirmyn” choru bu
vo nuvykęs į Lietuvą. Savo ke
lione jis labai patenkintas. Tu
rėjo progos Lietuvą pamatyti, 
pasisvečiuoti ir savo tėvo gim
tinę (Medingėnus) aplankyti.

CICERO
Cicero Lietuvių Kultūros 

Draugijos susirinkimas įvyko 
rugp. 19 d. Liuosybės svetainė
je. Į susirinkimą atsilankė ne
mažai narių. Tačiau jie stengė
si kiek gulima greičiau mokes
čius sumokėti ir iš svetainės 
pasišalinti.

Mat, oras vis dar tebėra la
bai vasariškas, tad niekas neno
ri ilgai viduje pasilikti.

Kurie ilgiau susirinkime pa
siliko, tai vienbalsiai hutarė 
rfcngti rudeninį vakarą lapkri
čio 20 d. Tad subruskime, kad 
galėtumėme tinkamai pasirodys 
iti. Iš viso musų kolonijoje yra 

1 daug narių, kurie galėtų dide
lius dafbus nudirbti, jeigu tik 
turėtų daugiau pasiryžimo. 
Bandykime padirbėti, ir tada 
juste nepajusime, kaip musų 
skyrius padidės dvigubai.

K. Y.

Iš OLIMPIJADOS. — Iš olimpinių varžybų. Kairėje: teniso moterų vieneto nugalė’ojos — viršuje V. ščukauskaitė (KTK) — pirma vieta; apačioje J. 
Ščukauskaitč (KTK) — antra viela; jos laimėjo ir moterų dvejetą. Viduryje: bokso rungtynių pora Martynaitis (Amerikos lietuvis; stovi nugarą atsu
kęs) — Jacunskis (LFLS). Dešinėje: sunkumų kilnotojas Balčius (LFLS Kipras), išspaudęs puikų rekordą.

^^3

ACME-NAUJIENŲ Telephoto
NELEIDŽIA IŠKELTI KLEBONĄ j—Apie 200 parapijonų pikietuoja S‘. Bar

bara bažnyčią Vulcane, Mieli., protestuodami prieš norą iškelti kleb. Simon Bor- 
kows‘ki. IParapijoilai laiko kunigą beveik įkalinę.

Kiek pagamina Lie 
tuvos pramonė

Lietuvos pramonė pradėjo 
kurtis kartu su Lietuvos nepri
klausomybe, nes iš prieškarinės 
.pramonės beveik nieko nebuvo 
likę. Bendrai rusų valdžia truk
dė Lietuvoje pramonei kurtis, 
nes bijojo, kad, karui kilus, ji 
nepatektų priešui. Todėl Lietu
voje tebuvo keli stambus fa
brikai (vinių, odų), dirbę visos 
Rusijos rinkai ii’ keli šimtai 
smulkių fabrikėlių bei dirbtu-

jams 14,6 mi|. litų. Lietuvos 
pramonė taiąjpąčiais metais ža
liavos suvartojo už 223 su puse 
milijono litų, kuro ir šviesos 
suvartojo už 17 mil. litų.
. Apie pusė Lietuvos pramones 
gaminių (maisto produktai) 
parduota į užsienius. Visa ki
ta suvartota vietoje. Taigi Lie
tuvos prainonė didina
išvežimą į užsienius ir iii až i na 
jų įvežimą iš užsienių, o iš to 
numanu, kad pranioiič jau la
bai daug reiškia Lietuvos eko
nominiame gyvenime. Tsb.

prekių

GAUSUS VAISINIŲ MEDŽIŲ
DERLIUS

NEPUNKTUALI PAŠTO 
AGENTŪRA

DARBO ŽINIOS
Apskundė baliote, kad norint išstatyti
p i v* n 1* kandidatus, nereikėtų kiek-’

I IjeiezmKeiĮ vieną kartą rinkti paralus po
i Trainmenų, pečkurių ir in- peticija. Partijos kandidatu į 
žinierių brolija, mašinistų ir senatorius yra Frank M. Mc- 
telegrafis'ų unija apskundė Coulloch iš Evanstono.
nacionalci darbo santykių ta- pritaria BankŲ 
rybai Chicago, North Shore .
and Mihvaukee Railroad Co., ’ Pataisai
kurios darbininkai streikuoja | i||i1K>js laikraščių sąjunga— 
už laužymą darbo santykių ‘ niinois Press Assn. išreiškė 
akto ir už nepripažinimą ko- pritarimą projektuojamas pa
lėk tyvių derybų. Taryba skun- taisas prie valstij0s konstitu-
dą svarstys Chicagoj rugp. 22 cijos apie bankus. Ta pataisa 

reikalauja iš bankų skelbti sa
vo finansines apkaitas.

pasJ 
pri-

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytų Chicagoj. Visi geria lf mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
ni alų, kuri užvardino NECTAR. Sis Alus yra pagamintas iš impot- 1 
tuotų pirmos rųšles produktų.

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

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

Nepriklausomybę atgavus, te
ko kurti pramonę naujais pa
grindais, pritaikintą Lietuvos 
reikalams. Dvidešimtaisiais ne
priklausomybes metais ir Lie
tuvos prainonė turi jau kuo pa- 

Daug reikalingiausių 
jau pasigamiiiama 

Be to, pramonė 
auga, apimdama 
gamybos šakas.

Lie- 
dar 
vis

dalykų
tuvoje.
nuolat
naujas

Centralinis Statistikos biuras

RENAVA. — šioje apylin
kėje šiemet, atrodo, bus gana 
geras vaisinių medžių derlius: 
gausiai yra apkibusios vyšnių 
šakos uogomis, obelys ir kriau
šės taip pat. Stebėtinai daug 
šiemet atrodo riešutų — lazdy
nai tiesiog kekėmis apkibę. Vie
nu žodžiu, ši vasara visiems 
gera; ir vaisiams, ir javams, 
ir uogoms ir t. t.

VADŽGIRYS. — Prieš kele- 
tą metų Vadžgirio parapijos 
namuose (špitolėje) buvo įstei
gta pašto agentūra, kuri 'vei
kia ligi šios dienos. Apylinkes 
gyventojams tai sudaro didelį 
patogumą. Bet reikia apgailes
tauti, kad minėtoji pašto agen
tūra yra labai nepunktuali. 
Kartais ūkininkas suradęs lais
vo laiko valandėlę bėga į paš
to agenturą parsinešti kores
pondenciją, bet radęs uždary
tą, turi laukti kelias valandas 
kol agenturą atidarys.

Illinois Darbo Partija 
Priėmė Kewanee 
Darbo Partiją

Illinois Darbo partija 
kelbė, kad ji priėmė ir
vienijo Kcwanec Darbo parti
ją, taipgi paskelbė tikslui iš
statymo šiems rinkimams pil
no kandidatų sąrašo. Partija 
nesitiki pravesti nors vieną 
savo kandidatų, bet pavarius 
gyvą agitaciją tikisi susirinkti 
nors 5 nuoš. balsų, tuo užtik
rinant partijai paš'pvią vietą

Mašinistai 
Laimėjo

. ,(P^rboj* taryba .patvirtino, 
kad rinkimuose lėktuvų dirb
tuvėj Consolidated Aircraft 
Corp., San Diego, Calif., lai
mėjo mašinistų unija, priklau
santi Federacijai, nugalėjusi 
C. I. O. uniją. (B.)

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

SUPUVO DAUG ŠIENO
IR DOBILŲ

KAMAJAI. — Musų apylin
kėje liepos mčn. pradžioje kaip 
prasidėjo lietus, taip beveik 
kasdien lyja (nuo 12—17 buvo 
truputį giedra). Daugumos ūki
ninkų laukuose supuvo šienas 
ir dobilai.

Bendrai paėmus, pašaro šie
met bus labai maža, dobilai blo
gi, pievos mažai želia, ir tą pa
tį šieną lietus pūdo.

Rugpiučio Rakandų

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

Setų, Karpetų, Radi o, Skalbiamų Mašinų, Elektrinių
Ledauniy

Sutaupysit daug pinigų pirkdami tJABAR.

suskaičiavo, už kokią sumą pi
nigų Lietuvos pramonė paga
mino įvairių gaminių 1937 me
tais. Pagal tą apskaičiavimą, 
Lietuvos pramonė pernai paga
mino prekių už 428,920,000 li
tų. DaUgiausia pagaminusi 
maisto produktų -pramonė, bū
tent, už 178 su viršum hiilijo
nus; toliau: tekstilės pramonė 
už arti 64 mil. litų, medžio pra
mone už arti 39 mil. litų, po
pieriaus ir poligrafijoš pramo
nė už 36 mil. litų, drabužių ir 
avalynės prairionė už 22,7 mik 
litų, metalų ir mašinų pramo
nė tiž 22,4 <mil. litų, chemijos 
pramonė už 21,2 mil. litų ir t.t.

Viso pernai Lietuvoje veikė 
1440 pramonės įmonių, pramo
nėje dirbo arti 41,000 asmenų; 
darbininkams algų buvo išmo
ksta per 50 mik, o tarnauto-

MOTERYS
Jau galite gauti naują, padidintą 
ir pagerintą

Valgių Gaminimo Knygą
• Kaina su persiuntimu tiktai >1.10

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAdO, 1LL.

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

vertas $175.00, už ............................. J
Norge Befrigerator Dcluxe, vertas $149.00, už

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 
KRAUTUVĖ ATDARA:

, Seredomis, pėlnyčioihiB iki 6 P. M.
Panedėliais, Utarninkais, Ketverges ir Subalotn iki 10 ptm.

Š9-oo

BUDRIKO PROGRAMAI:
W0FL Nedėliomis 7:30 vakare
WAAF Pąnedėliais ir PėtnyČiomis 6:15 vakare
WHFC Ketvergais 7 vai. vakare

Jos. F.Budrik,l,,c
3409 SO. HALSTED STREET

Naujas Tel. Yards 3088-3089



Diena Iš Dienos
Norėtų Padėkoti, Bet..!

Antanas Šniukas, jaunuolis 
aplaikė atvirlaiškį su vaizde
liais iš Lietuvos. Skamba šitaip:

“Kaunas, 6-30-38.
“Best wishes to you and 

yours.”
Pasirašo — “A. P. Baltush.”
Sako, negaliu atsiminti, kas 

tokis geras buvo, kad parvykęs 
į Lietuvą atsiminė mane ir at
siuntė man linkėjimus. Kad ži
nočiau, tikrai paspausčiau tam 
asmeniui dešinę ir padėkočiau 
jam už tuos puikius “Wishus.”

—R. š.

Jau jie 
Vedę

Praeitą šeštadienį, rugpiučio 
20 dieną, laikrodis mušė ketvir
tą valandą. Šv. Jurgio bažnyčia 
papuošta palmom, nutiesta bal
tu divonu takas. Baltos, kaip 
angelėliai, tyros, nekaltos mer
gelės nešė gražių gėlių puokš
tes, nuo durų pradėjo savo ke
lionę. Išlėto žygiavo į altorių. 
Už grotelių jas pasitiko jų drau 
gai. R. Buknius, atėjęs su savo 

TAUPYKIT KUPONUS
UŽ MAŽUS PINIGUS JSIGYSIT GRAŽŲ IR 

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 PIRMESNIUOSE
KUPONUOSE

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

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

KALDRA Iš SKUDURŲ

kal-

No. 1811

Adresas

Miestas

a
CHICAGOJ NAUJIENOS METAMS
26 Šmotų Setas ....................................

“Naujienos” Metams ir Setas ...........

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

Vardas
| Vardas ir pavard* ----

| Adresas ................_......

| Miestas ir valstija ......

peterTpen

j VVHEEL OF FORTUNE PATTERN 1811
No. 1811. — Jei gražiai sutaikysit skudurus, turėsit gražią 
drą- Plradėkit tuoj, nes kai žiema ateis bus per vėlu.

< NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.,
1789 So. Halsted St., Chicago, Iii.

i čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

GYDYMAS
LIGONINĖJE .....
RAUDONGYSLfiS

diena ligoninėje

RAUMATIZMAS
greitai palenjrvinama

VISAS T.TGAS GYDOMA 
EkznminaHją jskait. vaistus ■

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Ave^ Chicago.

Tel. Lavndale 5727.

Kitur, S u v. Valst. ir Kanadoj
NAUJIENOS Metams ................................ $5.00
26 šmotų Setas su persiuntimu ... $4.50
“Naujienos” Metams ir Setas $9.50

$8.00
$4.00

$12.00

IOBMESI

CONRAD 
FOTOGRAFAS 

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

420 W- «3rd St 
Tel. ENG. 5883-5840

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $12-50 

$50-oo 
IŠIMAMA viena 

$15-00 
»2-oo

mylima podukra. Teodorą Nai- 
nytę, atsisveikinęs, pavedė Vy
tautui Vitkui.

ši jauna graži porelė laipte
liais kopė į viršų, o čia laukė 
jaunas kunigas Stasys Valan
čius. Kompozitoriui Antanui 
Pociui grojant vargonais, su
skambėjo gražus soprano bal
sas, tai p-ia Lauraitienė giedo
jo “Avė Maria. Abi jaunutės 
širdys prižadus darė, jog my- 
lėsis amžinai. Sužibėjo aukso 
žiedeliai. Penkiolika minučių 
labai greitai prabėgo. Šliubo ce
remonija jau užbaigta.

Senovišku papročiu, išeinant, 
lauke jaunuosius apibėrė. Žin- 
geiduolių buvo daug.

7 vai. vakare p. Yuškos sa
lėj prasidėjo vestuvių pokilis. 
Kaip jaunimo, taip senesnių su
sirinko apie keturi šimtai žmo
nių ir linksminosi prie puikios 
muzikos. Kadangi jaunųjų tė
vai yra biznieriai ir įtekmingi, 
tai teko matyti ir profesionalų, 
Dr. S. Biežį su žmona, Dr. Jo- 
kubką ir kitus. 9 vai. žemuti- 
nėj svetainėj, papuoštuose gė
lėmis staluose keli šimtai sve
čių sėdėjo. Darbščios gaspadi- 
nės, Laučienė, Jonaitienė ir ki
tos, kurios sušilusios dirbo, ap
krovė visokių skanių valgių ir 
gėrimų, tarpe to viso ir simbo
linis Wedding Cake.

■ • ' ' ' • • t r

Laike vakarienės buvo ir kal
belių. Įspūdingai pakalbėjo Dr. 
Biežis ir kiti, linkėdami visokių 
laimių Teodorai ir Vytautui. 
Jaunojo tėvas Jeronimas Vit
kus padarė gražų įspūdį savo 
kalba. Reikia pagirti p-ia Nai
nienė - Buknieniė, kad išauklė
jo savo vienatinę dukrelę Teo
dorą lietuviškoj dvasioj. Ji tik
ra lietuvaitė ir malonaus budo 
mergaitė. Tokis pat kreditas 
priklauso p. Vitkams. Jų sūnūs 
Vytautas netik yra geras lietu
vis, bet yra išėjęs aukštą inži
nerijos mokslą. Teko girdėti, 
kad jaunieji Vitkai apsigyvens 
p. Buknių gražiame flete, 1248 
W. 59th St. Kur jie medaus mė
nesį praleis, tai ne mano daly
kas. Gal važiuos į Lietuvą. O 
gal patrauks į California, arba 
Florida, ar kitur.

š.

Marcella Valantienė 
Serga ’

Marcella Valantienė, savinin
kė Three Star Inn Taverno, 
3245 W. 63rd St. gavo kraujo 
užnuodijimą dešinosios rankos 
piršte. Ačiū Dr. Stupnickio pa
stangomis, pavojus liko praša
lintas, ir jei nesusidarys negei
stinų komplikacijų, tai Marcelin 
į trumpą laiką pasveiks.

Rugsėjo 6-tą, 1935 m. mirė 
Marcellos vyras Kazimieras. 
Nuo to laiko Marcella ir jos 
sunai Jonas iV Edwardas varo 
sėkmingą biznį. Marcella yra 
malonaus budo moteris. Taip 
jau yra sena “Naujienų” skai
tytoja. Apart to, yra Keistučio 
kliubo ir kitų organizacijų na
rė. Dalyvauja visuomeniniuose 
parengimuose ir remia juos fi
nansiniai.

Linkiu kuo geriausio pasise
kimo mandagiajai Marcellai.

— Steponas.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj), ...
William Stocky, 32, su Betty

Stanus, 21
Martin Pienis, 48, su Kasta

Shillin, 42
Stanley Maskalunas, 26, su Ber- 

nice Shimalis, 21
Edward Atkins, 25, su Kathleen 

Purvis, 23.

Vyras Nužudė 
Konkurentą

Vakar 9 vai. ryto 31 metų 
Rudolph Sikora nušovė 35 me-; 
tų Edward Solemaną, nuo 1463 j 
Winnemac avenue, prie Clark; 
ir Winnemac gatvių.

Sikora, kuris gyvena ties 
3221 Culloin avenue, tuojau 
pasidavė policijai ir paaiškino, 
kad jis kelis kartus perspėjo' 
Solemaną palikti jo žmoną ra
mybėje, bet Soleman neklausė. I

Apipiešė 
Turtuolius

Du ginkluoti piktadariai 
į Northsidėj atėmė $6.000 bran- 
1 genybių nuo turtuolių John L., 
I Art ir jo žmonos, netoli Belden 
Stratford viešbučio, 2300 Lin
coln Park West, kur jie gyve
na.

NAUJIENOS, Chicago, III
u*.

Federalei Valdžiai
Reikia Tarnautojų

Kur Galima Gauti 
Pirmyn Choro 
Bankieto Bilietus Civilės tarnybos taryba Wa- 

sliingtone skelbia, kad fėdera-
(Pirmyn Choro Sutikimo. 

Banketas įvyks rugpiučio 31 d., 
(trečiadienio vakare) Syrena 
Salėje, 4270 Archer Avenue/, 
Bilietai yra po $1.25. I

(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 j 
palengvins banketo surengi
mą).

1. “Naujienose”, 1739 South 
Halsted Street, telefonas CANal 
8500;

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

Marshfield avė., BEVerly 6389; j
i

4. Charles Kriščiūnas, 45011 
South Ashland avenue, Yards 
2503;

5. K. P. Deveikis, 1518 So. 
48th Court, Cicero;

6. Mike Oksas; ,2454 North 
Diversey Blvtl., ALBany 7564;

7. K. Stuparai, 227 S. Cicero
avė., AUStin 7971; į

8. A. Faiza, 1250 N. SpauL 
ding avė., SPAulding 9207.

Piknikas Rugsėjo 4 d.
Sekmadienį, rugsėjo 4 d., Ke

lionės Fondas rengia Pirmyn 
pikniką, Sunset Darže, prie 135 
ir Archer Avenue, Tame pik-11 
nike bus didžiulės iškilmės ir 
Pirmyn Choras,,- pirmą kartą 
pasirodys plačiai Chicagos lie
tuvių visuomene^ pp sugrįžimo 
iš Lietuvos. ,.J.V r .

Rengimu Komitetas.

Valandos: nuo

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

• •9

Atsilaakykit Pamatyti Ši GRAŽŲ 26-šių ŠMOTŲ 
64 'ožių ir Lapukų”•«

JI P

Sidabrinį Setą

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

lei valdžiai reikia tarnautojų į- 
vairiems darbams, pav., muiti
nėse, imigracijos biuruose, raš
tinėse, etc. Pilnas informacijas 
galima gauti centraliniam paš
te.

Ateik Vienas, Ateikite Visi!
I DIDĮ IŠKILMINGĄ ATIDARYMĄ 

GRICUS TAVERNO
2034 So. Union Avė., Chicago, III.

šeštadienį ir Sekmadieni, Rugpiučio
27 d. ir 28 d., 1938

DYKAI UŽKANDA MUZIKA Tel. SEELEY 0648

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

LINK-BELT STOKER

Scuth Cenler PluiPbing& Heating Supply Go., Ine
N. W. kampas State ir 551 h St.
' '' ‘ VISI TELEFONAI ATLANTIC 4290 ’

s

Antradienis, Rugp. 23, 1938

DUODAME PINIGUS
• Jeigu reikia atnaujinti

morgičių; '
• Jeigu norite ta’syti na

mą;
• Jeigu norite pirkti namą;
• Jeigu norite budavoti na

mą;
• Kreipkitės i Naujienų

Spulką. Gaucite ant len
gvų išsimokėjimų leng
vomis sąlygomis.

LITHUANIAN BUILDING 
LOAN AND SAVINGS 

ASSOCIATION
1739 So. Halsted Street.

Atidarą kasdieną, išskyrus 
nedėldienius nuo 8 ryto iki 

8 vai. vakare

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

šaukit Tel. YARDS 3408

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Tusų Stalų

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

Naujienos savo skaitytojams 
suteikia tokią progą. Pasinau- 
dokit ją pakol dar nevėlu. Dar 
galite gauti indų. Tėmykit kas
dien kuponus Naujienose. Iš- 
sikirpkit jttos ir tdojalis 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

FOTOGRAFAS

• LIGONINES— 
HOSPITALS

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

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

75% Coarse ________  $7.75
Illinois Nut --------   $5.60
Rex Egg ..................   $7.50
Black Band Lump __________ $8.75
Millers Creek Lump ________ $9.00
Chestnut Hard Coal ............ $13.00

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Laiayette 8980.

OKSAS EXPRESSING
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Rugy.

Klausimas Pasilieka 
Neatsakytas

■g..^._..l,l ,....

Atsakysimas rVfląfaą'’ re
daktoriui p. V. Andruliui apie 
dovanų laimėjimų buvusįąm 
“Vilnies” piknike, “pųvęs” dąr 
kartų nori paklaust j p. RęSK* 
toriaus — Ar jo duktė laimėjo 
tų pirmų dovanų $200, ar nė? 
Apta patas tatatatata dPtąjius 
uent tiek <tata starta*. Mes 
imi Itatata tart p»*« Sta’V 
W Utawrtfl sąvo buvusiu 
mm tatai veik vw ta ta-' 
vę flWUR| tapti ištaųdyti. Lai 
E. ttatay ataktal pąsa-

ta M fa rttata talfflėjo, M pe? 
Nm •‘‘tai aę pM¥9 ar 
W4taW ji pitalta- Tta tuksian
ti imwlta taw tavu pikni
ke, pttfyę mate, tart Pftta Ąnd- 
yplta sRRtaive visa Kauki
mo tatmtta ta pavedė tylai 
(iiftteęįikeį vtaa tvarkos vedimą 
ptta gmlatafato- Tme juk pie
ta Wpgp nėra. Ttaiap, taW tfei- 
iįia tys baimės prtaipažipti, 
tad Andruliu duktė tataėfa ta 
wwwjtavąitt?

’‘Maujipuw” vflita vtatata* 
pępunta-. Atpępė, dta užtaria. 
Buvo pasakyta, kad tai merge
lei “tų laimėtų pinigų reikės 
mokslų tęsti ar baigti.” Tas nė
ra puolimas bet užtarimas.

Bet klausimas pasilieka ne
atsakytas. —Buvęs.

Policistas Patrick E. O’Mal- 
ley šiandien guli North Chica- 
go ligoninėj gana sunkiai su
žeistas, bet nesiskundžia. Ke
turiems plėšikams užpuolus a- 
linę Neely Cocktail Launge, 
2405 N. Clark Št., jis pats vie
nas tris sužeidė, o vienų užmu
šė. Policistui • O’Malley teko 
trys kulkos nuo piktadarių.

MADOS

No. 4769 — Viena gražiausių ir 
madingiausių. Šio sezono sukne
lių. Sukirptos mieros 12’, 14, ’ 16, 
18, 20, taipgi 34, 36, 38 ir 40 colių 
per krutinę.

Norint gauti yięuų. Uh dau
giau virs nurodytu pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotų blan- 
lęutę ųrba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa- 

.UPą* 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali- 
te pąsiųstį pinigus wba paš- 
to ženkleliais kartu su užsaky
mų, LKiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept~ 1739 
So. Halstėd SU Ghicago, HL

mMMMMMSMtMmemmitMttmHMMeetMIMHtMIHMmMIHSMM
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Dainuos Radįo 
Ciranadięriij Trio

$ięinp§ ^ieųpipis kai kurie 
Radio Granadieriai grįžo iš Lie
tuvos ir pasirinkę ten gražių 
dainelių ir muzikos, pirmų sy
kį pasirodys Peoples radio pro- 
grame, kuris bus transliuoją- 
mas reguliariu laiku šiandien, 
antradienį, 7 vai. vakare.

ĮlaęĮio klausytojai turės daug 
piatoųųiup uųųdiųgaį įp s^- 
^įai v^Įųndęlę pjąleįsR. Prįę vį- 
Sp Ho pjęąųęštą nepamestai 
įdoiųi žįųia ĘęapĮes' Krautu
vių, iy jei girdėsįt^ ^ugų-
mai įeįs į Hišeuių kęletųs. de- 
šiųikių ar širstų dolerių. Pątar- 
tįna netik pąįęms klausytis, 
b.et ir pakviestį savo kaimynus.

—Ręp.' xxx
V

Bus Smagu Dr-jos 
“Lietuvos Ūkininko” 
Išvažiavime

Rugp. 28, Spaičio Darže

Ateinantį sekipadienį, rugp. 
28 d. įvyks didelis Draugijos 
“Lietuvos Ūkininko” šeimyniš
kas išvažiavimas, Spaičio dar
že, Willow Springs, 111. (sker
sai O’Henry parkų).

Tų dienų bus smagu ir links
ma, nes visas Spaičio daržas 
skambės lietuviška muzika ir 

' • t • ’.

daina. Be to, bus įvairiausių 
žaidimų, dovanų, skanių už? 
kandžių ir gėrimų. Tat, neį 
vienas ‘ (enelfėka namie.* ■ r

♦ • • ‘ .

Žinoma, draugija “Lietuvos 
Ūkininkas” yra viena didžiau
sių lietuviškų draugijų, todė} 
kų ji rengia, visuomet kuo ge
riausiai pavyksta.

Šiame išvąžiųviųię iįąda su
važiuoti bizpįerių ir profesiona
lų iš viąų kolonijų. < t *

Tat, kviečiame vįsųs’ užsuk-

ANTĄNAS kiselius
Mirė Rugp. 20, 1938, 2:40 vai. 
p.Q piętų, sulaukęs pusės arnž.

Gimė Lietuvoje, 'Raseinių 
apskr., Titąvėnų pąrąp, Pp- 
vigalių kaifne.'

Amerikoje išgyveno 27 m.
^liamę nuįnidįmę 

motery Stanislavą, po 
Budvidaitę, vieną sbną Ąn- 
Janą, ^^uklerį?: Elehį, Žjntą

IS *ięnę' Matijoną, 
%ąobaą yr Kazu

MVi . £ dfauėų,, oi
Lietuvoj seserų pną Bąjorią-

V'Ibąs.pašarvptas 45į4Q Spr 
JJondrę

Ląidotuvęs įvyks Jtogp. 24, 
8:0,0, vąl. ryto iš namų' bus 
atlydėtas. į $v. Kryžiaus; par. 
batoy&Į’ ku5i°J įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamatų bus nuly- 
d$tąs į Šv. Kązimieyo kapį-

‘ rfųpšird,žiąi kvięęiąnjie. visus, 
aimines, ^raugus-gęs ir pa- 
zyštąmųs-mas dalyvauti šiėsė. 
ląįdpto.vėsė.
Nuliūdę raoįęrįs? sąąąl 

Ir ę

Laidotuvių Direktorius John

O,

20 dieną, &:Q.Q y.aį W sulaukės, to j 
Buvęs studentas Fenmyię# Htgh ftchaol, Oąk Fąrl 
nių laikų lankė Purdue universitetą.

brojiųs~ĄlbęYtąirYohn/ Jr?, giminės ir įraukus, 
priklausė pr?‘

Golfęrs’ Ąss’n.
Kūnas pąii

rose Pa^k. lu:

Parke? kui
iš ten bus

Visi ė. a. ,
mi esat nuoąįr

Paliko dideliame ^nuliūdime motiną Elzbietą, tėvą Joną, 2 

Proviso Lithuanian Athletic Club, Lithuąniąn 
r nąrys phi Kappa Frąternity. i

vp.tes Bormąnns koplyčioj, 115 Broachvąy, Mel- 
iu« yaidotuvės įvyks šerędoj, Ęugpįučio &4 d., 9:30
vai. ryto iš koplyčios į Mpuht ‘ Carmel parap. 'bažnyčią, Melrosa 
Parkę, kurioje\taikus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o. 
iš ten bus nulydėtas į Mount Carrhel kapines, Rillside, III.

Visi k. a.'FBANK GUSTAINIO giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai' kvie^iamį dalyvauti laidętuvese ir suteikti 
jįam pą^^ųtmį pątarnaYinaą ir ątsįsyęikinimą.

^aįd^tuyių piręl^torii^s Bąrmąnn Vbde^tąking, Tel. J^ęlręsę

Pavojingiausias 
Amžius Vyrams — 
50-tj Metai

Palieja <jivoraųota«|, 
etatai tatafai

profes^jųs
ne iigĮ^ fataė Aw8 tyrfaąta'ta 
ir suradę, tart Sfl-tl <>>«!«( 
pavoj^gtaUsm

Sulaukę W ‘.'talu Wž.lw? vy
rai pyąrtęrtą stHprota tart ita 
nebejąujtf, jau 4>eps|ą. Ęųętami 
40 mėly jta vjs (ląr g^fl- 
džiasi, ką(| 'WtaW StakC 
kūme?' Jįęi
60 maia, pyflrttaą spsjms- 
ti su ggpaivę ta pytafasta 
jaunys.fa «ęi <ta.$W> «W MW" 
mi pe^tang pęsjyppįpą.

Bet stati wtal> tai psta ta’- 
zis. Atsistojęs senatvės ąn^pjp, 
50 mėtį yytas |W«|rt^ Štatai 
ti, kad 'gražioji jaunystė pesu- 
grąžinamai praėjo, kad nebega
li savęs apgaudinėti, jog ja dar 
tebegyveną. Sujaukęs to am
žiaus jis nebegali šaltai spręsti 
savo jausmų klausimų.

Susidūrę su karčia tikrove, 
jie pradeda kaltinti kitus. Jeigu 
biznis nesiseka — tai biznis 
kaltas. Jeigu yra kitas koks ne
pasisekimas, jei neišsipildė jau
nystės svajonės, taį žpiona kal
ta. 50 ipetų vyrai dažnai žmo
nas pameta, nusisamdo apart- 
mentus ir ieško paguodos pas 
gražias blondines, arba prade
da besaikiai pinigus švaistyti ir 
linksmintis bandydami “nuo 
savęs pabėgti.”

Tokios yrą Dj*. Crąnę nuo
monės. JN^visį- ,.50,-metų vyraį 
ęjgjasi kaip jis ąišJkiųa, Vienį 
vięiiaip, kiti kitąip, bet išstu
dijavęs 50 metų vyrų gyyęni- 
ipų, tokįų jj£ prieiną išvadų.

—R.

ti į Spaičio daržų ateinantį sek
madienį, ir linksmai pasilinks
minti, nes.jąsite daug draugų 
ir įvairių pamarginimų.

—ĮTinansą p^iiyrikę.

JOSEPH MITCHELL
„ ?WS.įskyęė su šiųp, pąsąųbų 
$ugp. 2Q d., 1938 pi., sulau
kęs 42 m. ąmž., gimęs Juįe-

B.eh. Ąss'

wvM-Aąg^ Wv- 
popiet g ąąmų i ?ipn Uthų- 
apyaų £v. Lujhęran pdrap. 

gps pamaljdo^ už velionio sie
lą, o iš ten bus ęųiydėtąš į 
Conęprdįa kąpinęs. ' - ' ' '

Visi ą. a. Jpseph Mitęheįl 
giminės, ir. pažįštąmi
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidptuvėsė ir suteikti, 
įąm paskutini pątarnąvimą ir 
ąisįsvėikįniipą.

Nuliūdę įiekąme,
^eteris, Pukto Brolis, Sesuo.

Ląid. Dir. John C. Kruse, 
Tel. CĄNAL 2659.

-*■-??■■■■■ -............... .......................

GUSTAINIS
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TARP MUSŲ 
HIZNIERIV , •

AntątaO Rupšio 
Orpiyd Openmgus
Į^ijiiae&ė

Rųgpių^io 20-tų d. įyyįco 
Opepingas Antano ir 

Mąyįjo^oą Rupšių Taverna, 
4$5$ ^įo. Western Ąye. šitos 
Gvąįyi Opęningas buvo vienas 

ęĮidžtoųsių ir seĮęnąipousių 
kokį ąš fcatią esu mątęs. RngR- 
top Parke. Tai bųyą ąąvo rų- 

npktipįs pifaikąs,, pęs, dą-. 
Iyy^yo keli ^totei publikos if 
Visi Sipariai praleido ląik^

tytot, |ąlę T^vęrpo rpp^sti 
Vtp,ąvilįjpp^s”' (daržųsį) su ^e- 
r^į įręp^to platformą šokįąpus, 
ką? orchestrą griežė bę pąlio- 
VOS,. Stalą! 'visą laikų b.uvp ąp- 
krią^ti valgiais ir gėrįpiąis.

Ąptąpąs Ęupšis yrą žęptąs 
Antanę Pąųliko ir švogęris Jųp- 
zo B. Pauliko. Marijona Rup
šiene yra gerai pažįstamą, po 
pirmuoju vyru, kaipo Useliene. 
Virš įpinėti rengęj.ąį yrą dėkin
gi visįęjns dalyviams. Antanas. 
iRupšįs užsiprenumeravo •‘Nau-. 
jienaą”. — Steponas.

Jonas Yuška 
Hollywood Inn 
Savininkas

* • —' »• 51 •»

Jonas Yuška ir jo žmona 
Stella, 2417-19 W. 43rd Street, 
užlaiko ne tik Hollywood Inn 
Tavernų, bet turi taip jau erd
vią svętąįpę šokiams ir susi-, 
ripkimąmą. Mr. ir Mrs. Yuškąi 
yrą seni naujięnięčiąį ir “N-nų” 
skaitytojąi. Jas ir dabar atsi
naujino. ( r

Jonas Yuška yra Amerikos 
Legijoho, Uariąus-Girėno Posto 
No .?7J komandierius ir Am. 
Lięt- Piliečių Polįt. ir Pas. K'l. 
12-tą Wardo pirmininkas. Apart 
to, Jonas Yuška turi gerų var
dą tąrp pojitikiėrių ir yra daug 
kąm pagelbėjus.

2: Steponas.

Po tėvais Draviriskaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 21 d., 10:30 vai. 
ryto, 1938 m., sulaukus 39. m. 
amž., gimęs Biržų parapijoj 
to miestely, Kauno rėdyboj.

Amerikoj išgyveno 24 m.
Paliko: dideliame nuliūdime 

mylimą vyrą Juozapą, dukte-

tą, sūnų Juozapą Marcinkų, 
pusseserę Mary ' Kuchinskas, 
krikšto 'sunų;_.Ąntaną plonį, 
pusbrolį Juozapą Dravinskį 
Įjietuvoj dų brolius įr 2 sese-r 
ris ‘ir giipjįneš.

priklausę Prie Chicagos Lie
tuvių DraųgĮjos.
Kunąs: ' pašarvotas 718 W. 
18th Šit. koplyčioj. Laidotu
vės įvyks trfeČiadienį, rugpjū
čio 24 d., 8:3Q vai. ryto iš 
koplyčios. į Apveiz^os Dievo 
parap. ‘ bažnyčią, kurioje atsi
pus gedulingos pamaldom už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines. "'

Visi a. a. Ęvos Marcinkie
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą. '

Nuliųdę liėkąme,
Vyrąs, Dąktę, Sūnus, Gilti

nes ir Draugai.
Laid. Dir. Simonas M. Sku- 

das, Tol. MONROE 3327.

iLBVIIIIS
__ ____ __ 1; Dalią.

Gėlėsį Vestuvėms, Banketams 
ir Pagrabams.

3316 So, Raiste^ Stręęlj 
TeĮ. YARDS W

a' Gėlės Myiintiemą 
ffl Vęstųveinš, Bąų- 
U kie.tams, baido- 
! t tuvėms, papųoŠįr.

4130 Ąręfoęr Ąvęauę
Phoue LAFAYETTE 5800

; Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

> u

Permainos Herald
AndExaminer

Rągs. Į d.» ląįfcraštis 
formątų

• -4

keis

Gąrsioji Heąrsto organizacija 
Chįęągoj leidžia du laikraščius, 
Tytipį “Ęeraįd ąąd Ęxaminer” 
į? popįęttoį “Chięągo Ameri- 
ęąn”. “AĮRerįęąn” nešė pelno, 
bet ką tos taiMrąštis uždirbda
vo, tą “Herald and Examiner” 
prądįvbdavo.

"VV. R. Ęeąrstos, vyriausias 
ląikrąščių bosas, nuolat darė 
visokiausius pakeitimus to laik- 
rąš^įo štąVe, bet jis vis nešdą- 
vo dęfįoto^.

Pats “Herald and Ęxaminer” 
ofįęįąlįo pranešimo dąr nepada^- 
rė, bet šiomis (lianomis štabas 
vęį nuodugniai persiorganiza
vo,

Q rugsėjo dieną pakeis 
ij* formatą. Vietoj didlapio **fT. 
ąnd E.” rūgs. 1 d., pradės eiti 
“tabloid” formoj, kurių ikišiol 
naudpdav9 vien tik chicagiškis 

/•‘Paįįy Timęs’’.
“Herald and Examiner” tar- <• • . * . * .

nautojai pereitą savaitę įteikę 
laikraščio viršininkams pareiš
kimų, reikalaudami garantijos., 
kad darbininkai nebus šalinami 
nei iš redakcijos, nei iš spaus
tuvės per 90 dienų, bet atsaky
mo pakol kas turbūt negavo.

Rep.

žagariečių Piknikas 
Jau Netoli
ž.ągąriečiąi gerįau ųždedą, negu 

nutraukia

Tikrai yra laikas pradėti gal
voti apie žagariečių draugiško 
klipRo išvažiavimų, nes jis vi- 
sąį jąų ąrti, taip lyginant, kaip 
artinas ir pats ruduo. Daugelis 
aUįųi^to ivyl<usi Sagarįočįų va
sarinį piknikų, kuris buvo ląRai, 
siRągųs ir draugiškas. Dąųg bu
vo sųvažiąvę žinoųių ir visi bų- 
yo pątetoktoU-

Arlauskas, Putrius, sako, kad 
šis rudeninis piknikas busiųs į- 
vairesnis ir dar linksmesnis uz 
pirmų j į, ir reikia tiems petin- 
gieųis vyramą tįkėįi. Kų jie pa
suko., tai taip ir bųųą. Žągąrie- 
yįečįąį geriau ųžcįedą negu nu
traukia.

Štįą pvogą pvimiusiu, kacį įš- 
vą^įąvimas įvyką Spąįčįo dar- 
zę, vi.sįęm jau ^įųomto vįę|oj, 
rR^ėjo djęną. Ęyįojąus 
pą b,u,s. švoidė,, įąį gąįęsįtę sų 
Žągąrįųėįąis baįiąvoji iki auš
ros.

Sękto^4ianį SRsirįRkįiRas

NępąipirškitęA Šį sękRiądi^di 
bųą
Vįsj ątsiiąukykitoj. rtoks 
dąvbtoiųkiis ripkd

Kritikuoju Sifiliu
Lahoiątorijas

I, Įvedus. Illinois vąįsiįjoj 
įyinų, Į-eįkąįaująntį inędjkąlės 
ęgzamįnaęįjosi iŠ ROrinČįų vesti, 
valstijoje pridygO;, kaip grybų 
po? lytaus, ląborątoi-ijų dary
mui sifilio ąnąlUų.

Yąstijos svęikątos dėpąrta- 
luęditąą tįąbay siteĮbią, kad 3. iš 
kas 1Q toki# iaW^tow^ m 
tootiku^ios, netųyį ijieįkąto,ig\l l“ 
rengįto’i JVį ąųąliząis ųęgglį- 

; toą pąsąĮįkdtį- Y Uo taborą toru.ų 
ivąįtijoj yra 225.

UJa-

j.jj'.j.-į ___ .Ali tffigrigdfelrariS

• pirkinių reikalai* eiti f

'i" w»> B 11BUI.I4 -1 1.

CLASSIFIED ADS
SITUATION WANTED

DARBO
Penteris ir popieruotojas iš vi

daus, iš lauko ir Storuose, 10 metų 
patyręs, darbas užtikrintas. Chica- 
goj ir priemiesčiuose apkaiąaviiąas 
dykai'.

J. AUGAITIS,
1608 S. 50th Avė., Cįcęrp, CIC. 26.33

TIK KĄ ATVYKĘS iš Lietuvos 
ieškau darbo. Pageidauju pente^io 
ąr ūkės darbo Mąihigąn vąįstijoje. 
Vladas Kužavinis, 4443 So. Wood 
Street.

m'-'r'J1. i'jj-.'ui1 a. " mta f

g * ■1 *

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

' , . »• •* > •• ~ ■ - -V ’ . . ,

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų darbui, turi mėgti vaikus, 
nėra skalbimo, nė langų plovi
mo, nuolat. $6 iki $7.
Gutter, 3546 Reta St., Graceland 
5250.

PATYRUSI MERGINA lengvam 
namų darbui, būti, geri namai. Lit- 
vvin, 3908 W. Roosęyelt Road, 
Rockwell 8015.

BELB VyANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS ŽMOGUS, far- 
mai, turi būti patyręs. Apie 20 
mylių nuo Chicagos. Atsišaukite 
9.940 Vincennes Ąve. Tel. Beverly 
1673.
■?—■;—r----------:................... ................ . ■■ 1 ■■11.................

FURNISHED ROOMS—TO RENT

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

Antros lubos.

RENDON KAMBARYS vaikipui 
ar ženotai porai. Galima vartpti 
virtuvę. 819 W. 3.4th Place, pirmos 
lubos priekyje.

FOR RENT—IN GENERAL
1 Y jĘęp^i~Beadb^_________
ANT RENDOS 5 kambariai arba 

4 viršuj> mūrinis, karštu vandeniu 
šildomas, arba parduosiu $5200.00. 
Arti Archer avė. gatvekarių.

5231 So. Kennett Avė.

BUSINESS CHĄNCĘŠ 
’ Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI TAVERNAS ir 
gąsdino stotis. 79 ų: Archer Avę^ 
Justice, Iii. iEIenry Kumpus, Tel. 
Willow Springs 72.

PARSIDUODA ROAD HOUSE 
prie 111 Št. su nuosavybe 100x125, 
labai nebrangiai. §810 So. Western, 
Avė., TeL Prospect 3730.

29 kam-
500.00.

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

614 W. Adams St.

PARDAVIMUI TAVERNAS South 
Side. Gera vieta dėl vyro ir žmo
nos, vietą gyvenimui.

Rėpublic 7546.

TAVERNAS — AUKA
Didele dviguba krautuvė, 24 pė

dų modernas barąs, 18. setai stąlų 
ir kėdžių — gyvenamas butas. Ręn- 
<įos tik $50 į mėnęsį. Veikia per 
praeitus keturius metus. Nuosavy
bė priklauso jaunai lietuvei moje- 
rei, b?t turį dvi vietas už tei per
daug darbo, Pirminė kaina $1600.

duos už $750.00 dali cash arba 
visą ‘ užmokant už mažiau. Patys 
parnątykįtę-. 1105 Węšt $3rd Št.

■

ĘEĄĘ ĘSTA’JĘ FOĘ SAU?

6239 S, • ARTĘSĮAN AVĘ.: 1% 
np.ętų amžiaus ply^is namas, lo
tas užpakaly, 5 kambariai puikiau
sias plumbingas— karšto vandęhs 
šildymas, vėliausio stiliaus alieji
niai pečiai,—beismento 8 pędų lu
bos—sienos pleisteriuotds— ekstra 
virtuvė, toiletas, maudynė b.eismęn- 
.te, lengvus išmokėjimai.

HAAKER, 3938 W. 63rd St.
■ -...................................................... —............................... .. •• —•• - •

IŠPARPTOPAME BARŲ ĘĮK- 
ČĘRIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksaiš ir sinkom. Taipgi štb- 
rų fikčerius dėl bile kurio oizįgo 
Raitant svarstykles, registęrius ir 
cę baksiu?. Cash arba ant išmokė

simo. Pamatykite mus pirm negu 
lirksite kitur.

S. E, SO.STHEĮM & SONS. 
1915 SO, STATĘ STREET 

CALumęt ^269,

CLASSIFĮED
W BAšTINB PRIIMA 

^DIKN NUQ ą V. BYTO

T^VAUVĄĘ, 
BętaacUeuUk nuo 8 nu Ud 

1 popiet ir nuo 4 iki 7:80 
vąj. vakarų.

T4 cą^ąl 85QQ

AUTOS—TRUCKS FOR SALE

ATEIK i didžiausį naujų ir 
atimtų automobilių išpardavi
mų-!? tokį, kokio Ghicago nėra 
bet kada mačiusi pas—r 

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

tieg 1340 West 63?d St.
Virš 300 naujų ir 

bus parduodama tiesi* 
Jus galite nūsipirkti tik 
&
nesnių modelių karai už taip pi
giai kaip $35.

Nepirkite naujo ar vartota ka
ro' tol, kol nebusi ' matęs musų

938 me-

dolerių.

mą. Juiris nereikia ir grynų ’pini
gų, mes priimsime jūsų sęnąji kąi- 
po rankpinigius, o jųš galite pa
siimti dviem metams išsitaokėti.

Nesvarbų kur gyveni, ųępęa- 
leisk nuostabios progos.

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

COOK COUNTY FINANOE
company

13į4O West Q3rd Stręę| 
ties Loomįs*

DAUGYBE VARTOTU KARŲ 
BUICK PONTIAC

MILDA AUTO SĄLĘS 
806 Wes>t 31st Street ‘ 

Telefonas VICTORY 1696.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

Tel. Victory 4965.
STOGD|ENGY^|^R BLtKQS 

35 metei bizny, turį pilna ąpdręųę|; 
už darbus. Lengvus išmokėjimą] 
jei norite. * “ >. •' 
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET MRE CQ.
3216 So. Halsted Street

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR 

Palauk mus dėl dykai apskaitliavi-

Leonas Roofing Co, 
8750 WALLAČE STRĘET 
Tel. BęULĖVARD 0250.

COAL—WOOp—OIL

Kąįnos Numažintos-^-.
ANGLYS

EGG .................... .$6u(Xl
NUT ____ _______ :___ itf.OO
BIG LUMP ___________ G6.0O
MINE RUN ................  S5.75
SCREENINGS ____ _____$5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESCIUOSĘ.

Tel. ARDAIORĘ 6975
FINANCIAL

Finansai-Paskolcs

SK0UNĄM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagojt ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.

AND LOAN ASSOCJATfON 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 888T

GERAS INVESTMENTAS. -Rei
kalinga $2,500 ąnt pirmo morgi- 
čiaus, geras security, 6640 So. Sac- 
ramento Avė., Hemlock 5378. Ask 
tor Frank.

DABAR
JUS GALIT
PELNINGIAU
PARDUOTI

•

PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

PAŠAUKIT MOS TUOJAU

CANAL 8500
T . .< 1 '
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AttfflBKOS, Chicago, m. Antradienis, Rugp. 23, 1938

JEI NE BAŽNYČIOJ TAI UGONINĖJ, 
BET VESTUVĖS TURI ĮVYKTI!

 ■.»< ' ■ ’ '■ /

Bus Ir Medaus Mėnuo, Bet Tik Už Trijų 
Savaičių .

Išvažiuoja Lietuvon

Sudie, “Dėde” 
Mišeika...

21 metų merginos Anna Lu-'kaulis ir giliai įpiauta nosis; 
košiutės vestuvės vos nepasi-| P-lei Valerijai Kukutis, 21 
baigė 
viskas 
vaičių 
ti” su

Ji apleido namus pamergių’nuo 7419 West 58th St., Sum- 
lydima šeštadienį po pietų, bet.mil, stiklai supjaustė ranką; 
ji paliko Mrs. Frank Ross tik 
vakar rytą.

Ji dabinosi ir puošėsi visą’o Howardui Jongs, 20, iš La 
šeštadienio rytą. Viena pamer-, Grange, šoferiui, buvo apipiau- 
gė jai plaukus taisė, kita suk-.stytas ir apdraskytas visas ku- 
nelę vilko, trečia ekspertės aki- nas. 
mis žiurėjo, kad jaunoji atro
dytų kuo geriausiai. P-lė Lu-’pasibaigė vestuvininkų kelione 
košiutė gyvena Summite, ties į bažnyčią.
7410 West 55th Place, kur vi
sa ta didelė ruoša vyko.

Susėdo jaunoji, 
mergės automobilin 
bažnyčion, bet joms 
lemta ją pasiekti. Prie 
ford ir 56th Place, į 
ninku automobilį įvažiavo kita bėjo St. 
mašina, kurią valdė 16 metų Summite, įsisodino kunigą John 
mergaitė, Jean McCarrie, nuo F. Fuerst automobilin ir atsi- 
5812 South Rutherford avė.

Visa vestuvininkų grupė at
sidūrė Southtown ligoninėje,'gulint lovoj, kun. Fuerst atli• 
prie 57th ir Wood gatvių. ‘ko apeigas, ir sužeistoji ir

Jaunavedei p. O. Lukošiūtei Frank Ross paliko Mr. .ir Mrs. 
nelaimėj buvo sulaužtas peti- Ross. R.

tragedija, bet šiandien nuo 1924 South Jefferson, per
tvarkoj ir už trijų sa- mąjai pamergei, buvo nulauž- 
ji išvyks “honeymoonin- tas strėnkaulis; 
savo Frankiu. Pamergei Annette Milės. 19,

P-lės Kukutis broliui Charles, 
18, buvo apipiauSyta nugara,

Taip nelaimingai šeštadienį

Bet nei skaudi nelaimė nega
lėjo nei jaunosios, nei jaunojo 
sulaikyti nuo vestuvių varpų 
suskambėjimo.

Jaunasis Frank Ross, 5531

susėdo pa• 
važiuoti
nebuvo

Ruther- South Newland avenue (jis 26
vestuvl- metų amžiaus), vakar nusku- 

Joseph’s bažnyčion,

vežė jį ligoninėn.
Jaunąjai Annai Lukošiūtei

II®

VANDA BYANSKIENE
JONAS BYANSKAS

BIRUTĖS vedėjas Jonas Byanskas ir jo žmona Vanda išvažiuoja Lietu
von paviešėti ir praleisti atostogas. Abudu išvažiuoja iš Chicagos šiandien iš 
UNION stoties kaip 3:15 vai. popiet C. S. laiku, arba 4:15 Chicagos laiku. Iš
plaukia laivu “Queen Mary” j Angliją> iš ten paviešėję Dondone, važiuos į

Jonas Byanskas, “Birutės” vedėjas grįš rugsėjo 27 d. laivu “Europa” iš 
Cherbourgo, o p. Byanskiene dar pasiliks Lietuvoje kuriam laikui ir sugrįš 
vėliaus. Linkime laimingos keliones.*1 —R-

Mirė Automobilio
Sužeistas Melrose
Parkietis Gustainis

Automobiliu
V

Nelaimės
Jadvyga Gricaitė
Vykusiai Pasirodė
Garfield Parke

pų Daina” iš operos “Laima.” 
Dainininkei akompanavo skait
lingas Cavallo simfonijos Le
nas.

Laidojamas rytoj rytą 
Mt. Carmel Kapinėse

Sekmadienį, 5 valandą vaka
re, Libertyville ligoninėj pasi
mirė 19 metų melroseparkietis 
Frank Gustainis, kuris buvo 
sužeistas automobilio nelaimėj, 
pereitos savaitės pradžioj. Ne
laimė įvyko Lake apskrityj, ne
toli Libertyville.

Velionis buvo žinomas atle
tas, geras golfininkas ir lanke 
Purdue universitetą. Pirmiau 
mokinosi Fennwick High school, 
Oak Parke.

• Prie 56th ir Pulaski Avė. 
automobilis užmušė 49 > metų 
chicagietį John Draus, 361G W. 
56th Street.

• Prie North ir Elsten gat
vių kampo automobilis užmušė 
iš gatvekario lipantį 65 metų 
Edward Mullen, 1543 N. Wash- 
tenaw Avenue.

Dainavo su Cavallo Benu
Rugpiučio 19 d., penktadie

nio vakare, musų geroji jauna 
dainininkė, panelė Jadvyga Gri
caitė, gražiai ir sėkmingai pa
sirodė dideliam Chicagos mies
to surengtam koncerte, Garfield 
Parke.

Pildant programą žymiam 
Cavallo simfonijos benui, dai
nininkė Jadvyga Gricaitė sudai- 

į navo ariją iš operos “La Tra-
Federalė valdžia praneša, kad, via ta,” prašan t publikai gar- 

išdavė 230 įstaigoms Chicagoj siais aplodismentais, sudainavo 
teįsę pirkti ir pardavinėti gin- “Italų Gatvės Dainą.” Antroj 
Mus. progrąmo daly sudainavo “Var-

230 Įstaigos 
Pardavinėja Ginklus

Nemanau rašyti komplimen
tų, pasakysiu tik tiek, kad dai
nininkės gražus ir malonus bal
sas sužavėjo tūkstantinę parko 
publiką, kuri .ją entuziastiškai 
ir širdingai vaišijo aplodismen
tais per keliolika minučių lai
ko. Dainininke Jjądvyga Gricai
tė yra plačiai žinoma kaipo 
adv. K. Jurgelionio per keletą 
metų per radįo ;yedamos dra
mos “Makalų” šeimos duktė 
Aldona. Ji pereitą pavasarį tu
rėjo gan sekmiųgą debiutą o- 
peroje, kur nustebino daugelį 
meno mylėtojųjjjokiu vykusiu 
pasirodymu. Dabar ji pasišven
tusiai studijuoja muziką, lavi
na savo gražų koloraturo sop-

Dvi Merginos
Sužeistos
Laivo Sprogime

Naktį iš sekmadienio 
madienį Monroe gatvės 
plaukėj įvyko gazolino sprogi
mas, kuris sunaikino laivą 
“Haubi,” padegė du kitus ir 
sunkiai sužeidė dvi merginas, 
Ruth Ellstm, 5216 N. Paulina 
ir Margaret Hastings, 2300 Gid- 
dings St.

pir- 
prie-

Šiandien Chicago lietuviai 
atsisveikins su mielu, gerašir
džiu seneliu, kurį pažino kaip 
ir suaugę, taip ir vaikai.

I Vyresniąja! kartai tas sene
lis buvo gerai žinomas kaipo 
geraširdis žmogus, švietėjas, 
pažangus veikėjas, socialistas.

Būriams Bridgeporto vaikų, 
kurie senelį matydavo tos lie
tuvių kolonijose gatvėse, ir 
Beverly Hills apylinkėj, .kur gy
veno, jis buvo malonus “Santa 
Claus”. Mat to senelio ūsai, 
barzda priminė Kalėdų Senelį, 
o Vincas “Dcdė’s Mišeika, kar
tais pats labai mažai turėda
mas, retai tepraleisdavo progą 
pažįstamam vaikiukui įsprausti 
delnan centą ar penktuką.

Kiekvienas, kas “Dėdę” Mi- 
šeiką pažino, ištars apie jį tik 
gerą žodį. Kiekvienas jį mėgo, 
kiekvienas jį gerbė.

Reikia tikėtis, kad šiandien, 
1-mą valandą po pietų, didelė 
minia lietuvių susirinks atiduo
ti tam seneliui pagarbą ir tar
ti jam paskutinį sudie.

Vincas “Dėdė” Mišeika ilsė
sis, po sunkaus, vargingo, bet 
konstruktyvaus gyvenimo, Lie
tuvių Tautiškose Kapinėse, kur 
amžinu miegu jau miega ir 
daugelis kitų Chicagos vetera
nų. Šernas, Dr. Karalius, Dr. 
Bagočius...

Gražu, kad grabnešiais suti
ko būti dvylika velionio buvu
sių mokinių, kurie lankė “Dė
dės” Mišeikos tvarkomą Auš
ros mokyklą, šeši neš grabą, 
šeši sudarys garbės sargybą:

Juozas Grušas 
Matas Zizan 
Feliksas Gelvido 
Povilas Daubaras

Ilsėkis Ramiai.

Antanas Ražaitis 
Louis Erėnas 
Stanley Mitchell 
Jonas Shimbell 
G. Urnežis, ir trys kiti 

asmenys.
Laidotuvių eisena prasidės iš 

S. P. Mažeikos koplyčios, 3319 
S. Lituanica avenue, kur kū
nas yra pašarvotas. Ten įvyks 
trumpos gedulingos ceremoni
jos, prie kapo kitos. Jose daly
vaus adv. K. P. Gugis, V. B. 
Ambrose ir kiti velionio kole
gos ir artimi bendradarbiai.

Sudie, “Dėde” Mišeika, ilsė
kis ramiai po gero, sunkaus, 
bet lietuviams naudingo gyve
nimo. Kunu mus jau apleidai, 
bet savo darbais ir gražiais at
siminimais ilgai dar gyvensi 
musų tarpe. Naujienietis.

rano balsą ir kas kartas žen
gia pirmyn į muzikos ir meno 
pasaulį. Linkėtina, kad jos to- 
kis didelis pasišventimas butų 
pilnai atsiektas ir butų jai tik
ra palaima. .

—Diemedis.

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

Laidotuvės įvyks rytoj, 9:30 
valandą ryto. Iš namų, 129 
Broadway, kūnas bus nulydė
tas ir pakastas Mount Carmė! 
kapinėse.

Velionis Frank Gustainis pa
liko motiną Elžbietą, tėvą Jo
ną ir du brolius, Albertą ir 
John Jr.

Šiandien Policisto 
Joseph Mitchell 
Laidotuvės
Žuvo motorcikliu besivydamas 

automobilį

šiandien, 2 vai. po pietų, 
įvyks laidotuvės lietuvio poli • 
cisto Joseph Mitchell, kuris žu
vo pareigų laiku, besivydamas 
motorcikliu pergreitai važiuo
jantį automobilį U.S. 330 vieš
keliu (Torrence avenue).

apie 42 
Tauragės

metų
apy-

Velionis buvo 
amžiaus, gimęs 
linkėj, Lietuvoj. Paliko žmoną' 
Anne Valutis Mitchellienę ir 
dukterį Elaine, 8 metų amž.; 
brolį George ir sesutę Elizabeth 
Larsen. Priklausė Policemen’s 
Benefit Association ir Ameri
kos Legionui. Gyveno adresų, 
5819 S. Whipple street, kur* 
kūnas yra pašarvotas.

Gedulingos apeigos įvyks 
Ziono Lietuvių Evangelikų Liu
teronų bažnyčioj, prie Cermak' 
ir Bell avenue, o kūnas bus pa ' 
laidotas Concordia kapinėse.

■si":

’ŽIRGŲ LENKTYNĖS. — Vaizdai iš T. Olimpijados žirginio sporto rungtynių Kleboniškyje. Viršuje — trys karių medžioklinio perbėgimo akimirkos; 
apačioje — civilių lenktynių per žabitvores. Dešinėje — tų lenktynių laimėtojas Staneika (Šaulių S-ga), kurio žirgui O. Komiteto pirm. dir. V. Augus- 
tauskas prisega nugalėtojo kaspiną.

'Suėmė Tris 
Už Netikras 
$20-erines

Policija Įkalino tris chicagie- 
jčius už platinimą netikrų $20 
• dolerinių Norsidės alinėse. Su
imtieji yra: George Stineman, 
47, nuo 417 N. Clark; Just n 

iMcCarthy, 38, 417 N. Clark ir 
, Neil Woudt, 34, nuo 28 E. 111 
Street.

i

Suėmė Už Garažų
Padeginėjimą

Lavvndale nuovada suėmė 57 
metų Peter Opdlevvski, 1930 So. 
Kedzie Avė., už padegimą ga
ražų ties 1917 ir 1937 S. Saw- 
yer Avenue.

i Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
, Ir Į Kitus Kraštus

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

siunčiame pasiuntimo 
kvitas ir pinigų pasiun
timo ratas.

Naujienos
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL.
L- ■ . • i
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JEI NE BAŽNYČIOJ TAI LIGONINĖJ, 
BET VESTUVES TURI ĮVYKTI!

Išvažiuoja Lietuvon

Bus Ir Medaus Mėnuo, Bet Tik Už Trijų 
Savaičių

Sudie, “Dėde” 
Mišeika...

tragedija, 
tvarkoj ir už trijų sa-mąjai pamergei, buvo nulauž- 
ji išvyks “honeymoonin- tas strėnkaulis; 
savo Frankiu.

21 metų merginos Anna Lu-’kaulis ir giliai įpiauta nosis; 
košiutės vestuvės vos nepasi
baigė 
viskas 
vaičių 
ti” su

Ji apleido namus pamergių nuo 7419 West 58th St., Sum- 
lydima šeštadienį po pietų, bet mit, stiklai supjaustė ranką; 
ji paliko Mrs. Frank Ross tik 
vakar rytą.

Ji dabinosi ir puošėsi visą1 o Howardui Jongs, 20, iš La 
šeštadienio rytą. Viena pamer-. Grange, šoferiui, buvo apipiau- 
gė jai plaukus taisė, kita sulč-'stytas ir apdraskytas visas ku- 
nelę vilko, trečia ekspertės aki- nas. 
mis žiurėjo, kad jaunoji atro
dytų kuo geriausiai. P-lė Lu-’pasibaigė vestuvininkų kelionė 
košiutė gyvena Summite, ties į bažnyčią. 
7410 West 55th Place, kur vi
sa ta didelė ruoša vyko.

Susėdo jaunoji, 
mergės automobilin 
bažnyčion, bet joms 
lemta ją pasiekti. Prie 
ford ir 56th Place, į 
ninku automobilį įvažiavo kita bėjo St. 
mašina, kurią valdė 16 metų Summite, įsisodino kunigą John 
mergaitė, Jean McCarrie, nuo F. Fuerst automobilin ir atsi- 
5812 South Rutherford avė.

Visa vestuvininkų grupė at
sidūrė Southtown ligoninėje,'gulint lovoj, kun. Fuerst atli-
prie 57th ir Wood gatvių. 'ko apeigas, ir sužeistoji ir 

Jaunavedei p. O. Lukošiūtei Frank Ross paliko Mr. ir Mrs. 
nelaimėj buvo sulaužtas petį- Ross. R.

Mirė Automobilio
Sužeistas Melrose
Parkietis Gustainis

Laidojamas rytoj rytą 
Mt. Carmel Kapinėse

Sekmadienį, 5 valandą vaka
re, Libertyville ligoninėj pasi
mirė 19 metų melroseparkietis 
Frank Gustainis, kuris buvo 
sužeistas automobilio nelaimėj, 
pereitos savaitės pradžioj. Ne
laimė įvyko Lake apskrityj, nė- 
toli Libertyville.

Velionis buvo žinomas atle
tas, geras golfininkas ir lanke 
Purdue universitetą. Pirmiau 
mokinosi Fennvvick High school, 
Oak Parke.

Laidotuvės įvyks rytoj, 9:30 
valandą ryto. Iš namų, 129 
Broadway, kūnas bus nulydė
tas ir pakastas Mount Carine? 
kapinėse.

Velionis Frank Gustainis pa
liko motiną Elžbietą, tėvą Jo
ną ir du brolius, Albertą ir 
John Jr.

Šiandien Policisto 
Joseph Mitchell 
Laidotuvės
žuvo motorcikliu besivydamas 

automobilį

Šiandien, 2 vai. po pietų, 
įvyks laidotuvės lietuvio poli • 
cisto Joseph Mitchell, kuris žu
vo pareigų laiku, besivydamas 
motorcikliu pergreitai važiuo
jantį automobilį U.S. 330 vieš
keliu (Torrence avenue).

Velionis buvo apie 42 metų 
amžiaus, gimęs Tauragės apy-' 
linkę j, Lietuvoj. Paliko žmoną' 
Anne Valutis Mitchellienę ir 
dukterį Elaine, 8 metų amž.; 
brolį George ir sesutę Elizabeth 
Larsen. Priklausė Policemen’s 
Benefit Association ir Ameri
kos Legionui. Gyveno adresu, 
5819 S. Whipple street, ku^ 
kūnas yra pašarvotas.

Gedulingos apeigos įvyks 
Ziono Lietuvių Evangelikų Liu
teronų bažnyčioj, prie Cermak' 
ir Bell avenue, o kūnas bus pa ' 
laidotas Concordia kapinėse.

P-lei Valerijai Kukutis, 21, 
bet šiandien nuo 1924 South Jefferson, pir-

Pamergei Annette Milės, 19,

P-lės Kukutis broliui Charles, 
18, buvo apipiauifeyta nugara,

Taip nelaimingai šeštadienį

Bet nei skaudi nelaimė nega
lėjo nei jaunosios, nei jaunojo 
sulaikyti nuo vestuvių varpų 
suskambėjimo.

Jaunasis Frank Ross 

susėdo pa
važiuoti
nebuvo Jaunasis Frank Ross, 5531 

Ruther- South Nevvland avenue (jis 26 
vestuv^ metų amžiaus), vakar nusku- 

Joseph’s bažnyčion,

vežė jį ligoninėn.
Jaunąjai Annai Lukošiūtei

Automobiliu
V

Nelaimės
• Prie 56th ir Pulaski Avė. 

automobilis užmušė 49> metų 
chicagietį John Draus, 3616 W. 
56th Street.

• Prie North ir Elsten gat
vių kampo automobilis užmušė 
iš gatvekario lipantį 65 metų 
Edward Mullen, 1543 N. Wash- 
tenaw Avenue.

Rugpjūčio 19 d., penktadie
nio vakare, musii geroji jauna 
dainininkė, panelė Jadvyga Gri
caitė, gražiai ir sėkmingai pa
sirodė dideliam Chicagos mies
to surengtam koncerte, Garfield 
Parke.

Pildant programą žymiam 
Cavallo simfonijos benui, dai
nininkė Jadvyga Gricaitė sudai- 

_  - FĮiiavo ariją iš operos “La Tra- 
Federalė valdžia praneša, kad | via ta,” prašan t publikai gar- 

išdavė 230 įstaigoms Chicagoj siais aplodismentais, sudainavo 
teisę pirkti ir pardavinėti gin- “Italų Gatvės Dainą.” Antroj 
Mus.________________________ programo daly sudainavo “Var-

230 Įstaigos 
Pardavinėja Ginklus

įsi*.

$?>

• ŽIRGŲ LENKTYNĖS. — Vaizdai iš T. Olimpijados žirginio sporto rungtynių Kleboniškyjė. Viršuje — trys karių medžioklinio perbėgimo akimirkos; 
apačioje — civilių lenktynių per žabitvores. Dešinėje — tų lenktynių laimėtojas Staneika (šaulių S-ga), kurio žirgui O. Komiteto pirm. dir. V. Augus- 
tauskas prisega nugalėtojo kaspiną. !

VANDA BYANSKIENE
JONAS BYANSKAS

BIRUTĖS vedėjas Jonas Byanskas ir jo žmona Vanda išvažiuoja Lietu
von paviešėti ir praleisti atostogas. Abudu išvažiuoja iš Chicagos šiandien iš 
UNION stoties kaip 3:15 vai. popiet C. S. laiku, arba 4:15 Chicagos laiku. Iš
plaukia laivu “Queen Mary” į Angliją, iš ten paviešėję Dondone, važiuos į

Jonas Byanskas, “Birutės” vedėjas grįš rugsėjo 27 d. laivu “Europa” iš 
Chcrbourgo, o p. Byanskienė dar pasiliks Lietuvoje kuriam laikui ir sugrįš 
vėliaus. Linkime laimingos kelionės.** —K-

Jadvyga Gricaitė
Vykusiai Pasirodė
Garfield Parke

Dainavo su Cavallo Benu 

pų Daina” iš operos “Laima.” 
Dainininkei akompanavo skait
lingas Cavallo simfonijos be
nas.

Nemanau rašyti komplimen
tų, pasakysiu tik liek, kad dai
nininkės gražus ir malonus bal
sas sužavėjo tūkstantinę parko 
publiką, kuri ją entuziastiškai 
ir širdingai vaišijo aplodismen
tais per keliolika minučių lai
ko. Dainininkė Jįądvyga Gricai
tė yra plačiai žinoma kaipo 
adv. K. Jurgelionio per keletą 
metų per radjpH,vedamos dra
mos “Makalų” šeimos duktė 
Aldona. Ji pereitą pavasarį tu
rėjo gan sekmiųgą debiutą o- 
peroje, kur nustebino daugelį 
meno mylėtojų’^tokiu vykusiu 
pasirodymu. Dabar ji pasišven
tusiai studijuoja muziką, lavi
na savo gražų koloraturo sop-

Dvi Merginos
Sužeistos
Laivo Sprogime

pir- 
prie-

Naktį iš sekmadienio į 
madienį Monroe gatvės 
plaukoj įvyko gazolino sprogi
mas, kuris sunaikino laivą 
“Haubi,” padegė du kitus ir 
sunkiai sužeidė dvi merginas, 
Ruth Ellstm, 5216 N. Paulina 
ir Margaret Hastings, 2300 Gid- 
dings St.

rano balsą ir kas kartas žen
gia pirmyn į muzikos ir meno 
pasauli. Linkėtina, kad jos to- 
kis didelis pasišventimas butų 
pilnai atsiektas ir butų jai tik
ra palaima.

—Diemedis.

šiandien Chicago lietuviai 
atsisveikins su mielu, gerašir
džiu seneliu, kurį pažino kaip 
ir suaugę, taip ir vaikai.

Vyresniąja! kartai tas sene
lis buvo gerai žinomas kaipo 
geraširdis žmogus, švietėjas, 
pažangus veikėjas, socialistas.

Būriams Bridgeporto vaikų, 
kurie senelį matydavo tos lie
tuvių kolonijose gatvėse, ir 
Beverly H i Ils apylinkėj, .kur gy
veno, jis buvo malonus “Santa 
Claus”. Mat to senelio ūsai, 
barzda priminė Kalėdų Senelį, 
o Vincas “Dėdė”' Mišeika, kar
tais pats labai mažai turėda
mas, retai tepraleisdavo progą 
pažįstamam vaikiukui įsprausti 
delnan centą ar penktuką.

Kiekvienas, kas “Dėdę” Mi- 
šeiką pažino, ištars apie jį tik 
gerą žodį. Kiekvienas jį mėgo, 
kiekvienas jį gerbė.

Reikia tikėtis, kad šiandien, 
1-mą valandą po pietų, didelė 
minia lietuvių susirinks atiduo
ti tam seneliui pagarbą ir tar
ti jam paskutinį sudie.

Vincas “Dėdė” Mišeika ilsė
sis, po sunkaus, vargingo, bet 
konstruktyvaus gyvenimo, Lie
tuvių Tautiškose Kapinėse, kur 
amžinu miegu jau miega ir 
daugelis kitų Chicagos vetera
nų. šernas, Dr. Karalius, Dr. 
Bagočius...

Gražu, kad grabnešiais suti
ko būti dvylika velionio buvu
sių mokinių, kurie lankė “Dė
dės” Mišeikos tvarkomą Auš
ros mokyklą, šeši neš grabą, 
šeši sudarys garbės sargybą:

Juozas Grušas 
Matas Zizan 
Feliksas Gelvido 
Povilas Daubaras

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

Ilsėkis Ramiai.
Antanas Ražaitis 
Louis Erėnas 
Stanley Mitchell 
Jonas Shimbell 
G. Urnežis, ir trys kiti 

asmenys.
Laidotuvių eisena prasidės iš 

S. P. Mažeikos koplyčios, 3319 
S. Lituanica avenue, kur kū
nas yra pašarvotas. Ten įvyks 
trumpos gedulingos ceremoni
jos, prie kapo kitos. Jose daly
vaus adv. K. P. Gugis, V. B. 
Ambrose ir kiti velionio kole
gos ir artimi bendradarbiai.

Sudie, “Dėde” Mišeika, ilsė
kis ramiai po gero, sunkaus, 
bet lietuviams naudingo gyve
nimo. Kunu. mus jau apleidai, 
bet savo darbais ir gražiais at
siminimais ilgai dar gyvensi 
musų tarpe. Naujienietls.

'Suėmė Tris 
Už Netikras 
$20-erines

Policija {kalino tris chicagię- 
I čius už platinimą netikrų $20 
dolerinių Norsidės alinėse. Su
imtieji yra: George Stineman, 
47, nuo 417 N. Clark; Just n 

I McCarthy, 38, 417 N. Clark ir 
Neil \Voudt, 34, nuo 28 E. 111 
Street.

i

Suėmė Už Garažų 
Padeginėjimą

Lavvndale nuovada suėmė 57 
metų Peter Opdlewski, 1930 So. 
Kedzie Avė., už padegimą ga
ražų ties 1917 ir 1937 S. Savv- 
yer Avenue.

I Siunčiame

Pinigus

Lietuvon
' Ir Į Kitus Kraštus

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

Naujienos
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL.
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